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RESUMO 

 

 

Este trabalho busca analisar de que forma o telejornalismo da Rede Globo de Televisão 

contribui para que a cidade de Caruaru, no agreste de Pernambuco, transforme-se na Capital 

do Forró para todo o país. O município ganha visibilidade graças à intervenção da Rede 

Globo Nordeste, que negocia com a Central Globo de Jornalismo a exibição de matérias 

locais nacionalmente. A imagem veiculada normalmente é a de um oásis de festas juninas, 

tradições populares e forró. Nesse sentido, o trabalho em conjunto das TV Asa Branca, 

afiliada da Rede Globo em Caruaru, da Rede Globo Nordeste e da própria Rede Globo, ajuda 

a construir a realidade de Caruaru para o Brasil; uma realidade voltada a aspectos folclóricos 

e juninos. O São João caruaruense transforma-se em um “orgulho” televisado que a gente vê 

por aqui. 

  

Palavras-chave: Construção da realidade. Rede Globo de Televisão. Telejornalismo. 

Caruaru e Capital do Forró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This study analyzes how the TV news of the Rede Globo de Televisão contributes for the 

transformation of Caruaru, in Pernambuco´s countryside into the “Capital do Forró”  for all 

over the country. The town gets visibility due to Rede Globo Nordeste´s intervention which 

negotiates the exhibition of local report nationwide. The exhibited image is normally 

composed by an oasis of Saint John parties, popular traditions and “forró”. In this way, the 

group work among TV Asa Branca, Rede Globo´s partner in Caruaru, Rede Globo Nordeste 

and Rede Globo itself, helps construct Caruaru´s reality for the rest of Brazil; this reality is 

focused on folkloric aspects e Saint John´s ones. The Saint John party from Caruaru becomes 

a televised “pride” which we see around here. 

 

KEY-WORDS: Reality Construction, Rede Globo de Televisão, TV News, Caruaru and 

Capital do Forró. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Esta dissertação analisa a visibilidade midiática que a cidade de Caruaru, no agreste 

pernambucano, recebe do telejornalismo da Rede Globo. Essa visibilidade, centrada em 

aspectos folclóricos, como é o caso do artesanato1 local e das festas juninas, contribui para a 

construção da marca conhecida em todo o país de Capital do Forró. Isso significa que em 

qualquer região do Brasil, o município é reconhecido pela tradição desse ritmo, que se 

transforma no maior símbolo de identificação municipal. 

O estudo sustenta que a mídia colabora para a construção da realidade, ou seja, os 

veículos atuam como elementos capazes de produzir juízos de valor para os diferentes atores 

sociais. Mas – não só indivíduos, localidades também. Caruaru devido a tal contribuição 

midiática torna-se a Capital do Forró. 

Buscamos entender ao longo da pesquisa, a intervenção da Rede Globo Nordeste no 

processo de formação da visibilidade midiática de Caruaru em nível nacional. Consideramos a 

emissora uma das principais responsáveis pela difusão da imagem caruaruense para todo o 

país e isso é discutido de modo amplificado ao longo dos capítulos. 

A pesquisa busca mostrar como essa visibilidade foi sendo construída pela emissora 

em questão, desde as suas primeiras transmissões dos festejos do São João, ainda na década 

de oitenta do último século, quando iniciou as suas atividades na região, até os festejos deste 

ano de 20072. 

A pesquisa ainda refere-se à consolidação da “marca” como principal elemento de 

destaque para Caruaru, quando sua imagem é veiculada nacionalmente a partir de reportagens 

produzidas pela Rede Globo Nordeste. Os aspectos folclóricos ganham espaço em detrimento 

de qualquer outro elemento, transformando a cidade na marca Capital do Forró. 

Entendemos assim como Pereira Júnior (2005), que a mídia contribui para construir o 

real. Estamos também fortemente ligados à perspectiva de Berger e Luckmann (1972) no 

tocante à construção social da realidade. Percebemos essa contribuição quando, por exemplo, 

são exibidas matérias sobre Caruaru nos telejornais globais abordando características voltadas 

à tradição junina da cidade. 

                                                 
1 O bairro do Alto do Moura na periferia de Caruaru, tradicionalmente habitado por artesãos, é considerado pela UNESCO o 
maior centro de artes figurativas das Américas.  
 
2 Em 18 de maio deste ano Caruaru comemorou cento e cinqüenta anos de emancipação, tendo sido a primeira cidade do 
Agreste pernambucano, o que faz com o que a cidade obtenha inclusive maior espaço midiático, além de aumentar os dias do 
seu festejo junino que este ano chegou a cerca de quarenta dias de celebração.  



Uma tradição que foi sendo reforçada pela visibilidade dada a ela especialmente pelos 

telejornais da Rede Globo. Essas transmissões em torno da marca de Capital do Forró 

contribuíram também para motivar o orgulho da população local. Esse orgulho uma vez ferido 

já foi capaz de provocar revolta nos moradores do município – como discutimos já no 

primeiro capítulo. 

Partimos do pressuposto que a população brasileira confia na televisão e nos 

telejornais, em especial os da TV Globo, por isso, embasamos o estudo na análise de 

programas jornalísticos da emissora.  

A credibilidade que o canal desfruta pode ser demonstrada através de números do 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública (IBOPE). Em 2005, o órgão pesquisou cerca de 52 

milhões de telespectadores em 15,9 milhões de domicílios nas principais cidades brasileiras e 

comprovou a hegemonia da Rede Globo de Televisão. Conforme as informações colhidas, os 

dez programas com maior índice de audiência são todos da Rede Globo de Televisão. 

A proposta deste estudo apóia-se nos telejornais como fontes não apenas 

transmissoras, e sim construtoras de uma realidade social. Dentro desse contexto, o objetivo 

geral do trabalho é buscar pistas para entender como o telejornalismo da Rede Globo, de uma 

forma relevante, contribui para a construção da marca Capital do Forró.   

O corpus do trabalho é constituído por matérias transmitidas por essa emissora, para 

todo o Brasil, a partir de trabalhos produzidos pela Rede Globo Nordeste sobre Caruaru, além 

de matérias veiculadas pela própria Rede Globo Nordeste e pela afiliada da Rede Globo na 

cidade, a TV Asa Branca.   

As referidas matérias vão de 23 de junho de 1983 a 23 de junho de 2007 e foram 

escolhidas levando-se em consideração, os aspectos de produção, os atores sociais envolvidos, 

o tempo de duração e, principalmente, o período do ano em que foram veiculadas.  

A dissertação buscou unir elementos de pesquisa bibliográfica, na qual foram 

levantados autores que na concepção deste pesquisador melhor representam a teoria de 

construção social da realidade, com pesquisa qualitativa de campo, em que atores sociais 

envolvidos no processo da construção midiática da Capital do Forró foram ouvidos. A partir 

daí, iniciamos as análises, com um tom reflexivo e fugindo de qualquer conotação dogmática 

como já demonstrado, fato que certamente eliminaria a validade, além da qualidade final. 

Bourdieu (2003) contribui com este estudo devido à sua abordagem referente ao 

conceito de campo. Além de Bourdieu, Berger e Luckmann (1972) trazem reflexões acerca da 

construção social da realidade. Os dois últimos atribuem à comunicação e aos meios através 

de um processo de “radiografia habitual dos acontecimentos” – um espaço significativo que 



pela construção dialética e o consenso dos atores sociais envolvidos reverbera na já discutida 

ao longo desta introdução, construção social da realidade.  

Mayo (2004) desenvolve estudos acerca da mídia no papel de construtor da realidade 

e, por isso, é levando em consideração nesta dissertação. Da mesma forma que esse autor 

reflete tais questões, Guareschi (2004) as reflete.  

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

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

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

julga a comunicação como sendo o primeiro poder, e não o quarto; é firme em sua posição, 

assegurando entre outras coisas que não há realidade social que não passe pela comunicação.      

Refletimos também em nosso estudo sobre a existência de um processo de 

espetacularização das notícias telejornalísticas que envolvem a temática da Capital do Forró. 

Desse modo, identificamos em Kellner (2006) discussões pertinentes sobre cultura do 

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

midiatizados, o que foi ao encontro de nossa reflexão.  

Ao centrarmos nosso estudo na construção midiática da Capital do Forró, percebemos 

que há elementos tipificadores arraigados historicamente em torno da imagem não só de 

Caruaru, e sim do Nordeste. Albuquerque Júnior (2001) é assim relevante para a pesquisa, 

porque situa o processo histórico e regional da construção de imaginários acerca do Nordeste. 

Albuquerque Júnior (2001) alude aos veículos de comunicação como ferramentas de 

espalhamento do discurso inventivo do Nordeste imaginado, com importante destaque para o 

forró cantado por Luiz Gonzaga e que por inúmeras vezes representava Caruaru nos meios. 

Exemplo dessa representação, a primeira canção gravada de forró, intitulada Forró em 

Caruaru que foi veiculada em inúmeras emissoras de rádio de todo o país. 

Percebemos neste estudo também a importância dos modelos de informação televisiva 

como elementos que contribuem para a construção da Capital do Forró, sendo assim, 

aludimos ao trabalho de Vilches (1989) como referência ao nosso entendimento.  

Vilches (1989) refere-se à imagem televisiva como sendo quase tudo para o espectador 

e considera a televisão o meio de comunicação mais popular da sociedade contemporânea; 

fala a respeito das construções de tempo e espaço, além dos atores envolvidos com os 

modelos de informação televisiva. 

Trazemos ao longo do estudo depoimentos analisados pelo pesquisador, de atores 

sociais ligados à sociedade e à imprensa na cidade de Caruaru. A apreensão dos dados foi 



desenvolvida através de entrevistas semi-abertas com indivíduos envolvidos direta ou 

indiretamente no já referendado processo de transformação de Caruaru na Capital do Forró. 

Entre esses atores, o chefe de reportagem da TV Asa Branca, afiliada da Rede Globo 

no município, Cláudio Rodrigues; uma das apresentadoras e editoras do telejornal da 

emissora, Rosângela Araújo; os jornalistas Mário Flávio Lima e Lea Renata – chefes de 

reportagem do Jornal Extra de Pernambuco e do Jornal Vanguarda, respectivamente. 

Além dos jornalistas, entrevistamos pelo mesmo método, elementos capazes de situar-

nos em termos históricos, demonstrado assim, as mudanças sofridas no São João de Caruaru 

graças à contribuição que os telejornais da Rede Globo dão à visibilidade da cidade. São eles: 

o escritor, professor e mestre em história pela Universidade Federal de Pernambuco, Josué 

Eusébio Ferreira, o sociólogo João Fernando Maciel3 e o compositor e radialista Onildo 

Almeida4.   

Para refletirmos de modo mais embasado a contribuição da Rede Globo Nordeste no 

processo de construção da marca Capital Forró, realizamos entrevistas semi-abertas ainda 

com o repórter de rede, Francisco José, no veículo há mais de trinta anos; o atual chefe de 

reportagem Duda Amaral, também há quase três décadas na emissora, e com a atual diretora 

de jornalismo, Jô Mazzarollo, que dirige o veículo desde 2000.  

Destacamos agora a divisão de capítulo do traballho: I) O campo midiático e 

Caruaru – refletimos nesse momento como a cidade era antes de ter visibilidade midiática e 

como o processo de intervenção da Rede Globo em torno do São João foi se dando. 

Discutimos ainda a idéia de campo midiático e o modo pelo qual ele contribui para a 

construção da Capital do Forró. II) Caruaru e o Jornalismo Televisivo – a partir do 

entendimento trazido pelo capítulo inicial, refletimos sobre as relações entre Caruaru e a Rede 

Globo. Apontamos ainda como a emissora trabalha através de reflexões acerca do campo 

telejornalístico e sua contribuição para a construção da realidade. O capítulo traz os seguintes 

sub-tópicos: Rede Globo NE “exporta” a Capital do Forró; negociações entre a Globo NE e a 

Globo Rio; estruturando as notícias; além da espetacularização da Capital do Forró. III) 

Capital do Forró das primeiras imagens à consagração da marca jornalística: uma 

análise – aqui o objetivo, como o próprio título sugere, é refletir a partir das matérias que 

compõem o corpus da dissertação todo o processo de construção midiática da Capital do 

                                                 
3 O sociólogo tem forte presença ma mídia local, sendo um assim, um intelectual com bastante visibilidade 
midiática na localidade. 
 
4 Onildo Almeida é compositor de centenas de músicas de forró, é um dos mais importantes compositores de 
Luiz Gonzaga ainda vivo. Sua mais famosa composição: “A Feira de Caruaru”. 



Forró. IV) (Em) Conclusão – Destacamos nessa passagem final o que mudou na cidade 

Caruaru por causa da visibilidade midiática alcançada; os resultados e conseqüências do 

processo, além do orgulho da população em relação à marca jornalística de Capital do Forró. 

Enfim, uma análise acerca da teia de relações: Caruaru, marca, mídia, telejornalismo e 

orgulho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 O CAMPO MIDIÁTICO E CARUARU 

 

 

2.1 A cidade, a cultura e a mídia 

 



 

A cidade de Caruaru começou a tomar forma em 1681, quando o então governador de 

Pernambuco, Aires de Souza de Castro, em 02 de junho daquele ano concedeu à família 

Rodrigues Sá, de origem portuguesa, uma sesmaria com trinta léguas de extensão, à margem 

esquerda do rio Ipojuca. No final daquele século a família instala-se no local – fundando a 

Fazenda Caruru. 

Caruaru foi emancipada em 1887, tornando-se o primeiro município do Agreste de 

Pernambuco. Em 2007, portanto, a cidade comemora 150 anos com as câmeras de TV 

voltadas para a imagem que na atualidade a identifica em todo o Brasil: a da marca de Capital 

do Forró. Parece haver este ano algo muito próximo ao que aconteceu na cidade durante as 

celebrações do centenário: uma visibilidade centrada em seus aspectos de tradições 

nordestinas e folclore, o que reforçamos ao longo deste capítulo.   

Josué Eusébio Ferreira5 nos ajuda a traçarmos um quadro histórico comparativo das 

primeiras manifestações de cultura da cidade, os primeiros movimentos na tentativa de atrair 

visibilidade para o município e de analisar melhor o processo de modificações vivenciado 

pelos festejos juninos caruaruenses, graças à intervenção do telejornalismo da Rede Globo, 

Rede Globo Nordeste, além da TV Asa Branca.  

Ferreira analisa as reestruturações culturais de Caruaru desde o século XIX, quando é 

emancipada, até a chegada da cultura de massa na era contemporânea e a midiatização 

televisiva do São João da cidade.  

De acordo com Ferreira, as primeiras manifestações culturais da cidade estão ligadas 

às cavalhadas de origem portuguesa, as quais encenavam de modo pomposo as lutas entre 

cristãos e mouros na Península Ibérica em meados do século XIX. Importante relembrar que a 

família Rodrigues Sá, que recebeu a sesmaria que originou a Fazenda Caruru, também é de 

origem lusitana e influenciou no surgimento de tais celebrações. 
Conforme Ferreira, apesar do luxo e da herança ibero-portuguesa das cavalhadas, o que valia para o cidadão caruaruense de então, 

era o entretenimento, e não o luxo dos festejos europeus.  Bastava um cavalo ou uma égua qualquer para dar início às comemorações.  

Essa festa representava para a população local, a luta entre o bem e o mal, evidente, 

apoiada na forte tradição cristã da cidade, que se desenvolveu em torno da Capela de Nossa 

senhora da Conceição.  

                                                 
5 Josué Eusébio Ferreira é caruaruense e estuda em profundidade a história local. Historiador e mestre em 
história pela Universidade de São Paulo, é autor do livro: Ocupação Humana do Agreste Pernambucano: uma 
abordagem antropológica para a história de Caruaru. Caruaru: Idéia, 2001.  



A tradição religiosa caruaruense e a capela construída em 1781 por José Rodrigues da 

Cruz, acabam por formar um clima muito propício ao surgimento de uma movimentada feira6. 

Feira e capela surgem num espaço conhecido por “Caminho das Boaiadas”, onde trafegava a 

produção do litoral ao sertão e vice-versa, sendo assim, um local geograficamente estratégico 

e de boa circulação de pessoas, além de mercadorias. Tais elementos de comércio e fé podem 

ser encarados como importantes marcos de povoamento e de efervescência cultural. A esse 

respeito Miranda (2005) destaca: 
A construção dessa capela foi um impulso para o crescimento urbano do povoado, já 
que no pátio em frente a ela foi disposta uma pequena feira com produtos que 
abasteciam as fazendas e as casas da vila de Caruaru. Assim, pessoas que iam 
apenas rezar na única capela da região, passaram a comprar, então, nesse pequeno 
comércio ao ar livre, aumentando cada vez mais o fluxo de compradores na 
povoação. (MIRANDA, 2005, p. 23). 

 

Santos (2006) também analisa a importância do local e a sua ligação com a origem de 

festividades católicas. 
Nos primeiros anos, a capela teria ficado aos cuidados da paróquia dos Bezerros. 
Desde aquele tempo, era nela que se realizavam as festividades em honra a Nossa 
Senhora da Conceição e as novenas natalinas, as quais deram origem às tradicionais 
festas religiosas de Caruaru. (SANTOS, 2006, p. 19). 

 

Além dos elementos de ordem religiosa que permeiam a história da cidade, há uma 

forte ligação também com aspectos profanos que são paradoxalmente difundidos graças às 

festas em homenagem a santos. O maior ou menor envolvimento das populações das fazendas 

do agreste pernambucano em meados dos séculos XVIII e XIX influenciariam o crescimento 

ou estagnação dessas localidades. A esse respeito, Neves considera: 
[...] As fazendas que se desenvolveram em povoados tinham capelas bem providas, 
inclusive com uma visitação mais assídua de padres, motivados pelos proprietários, 
que, por sua vez, eram favoráveis ao estabelecimento de festas profano-religiosas em 
homenagem ao santo padroeiro da fazenda, localizadas nos pátios em frente às 
capelas, que ora já eram pátios de feiras ora se tornavam pátios de feiras a partir das 
festas. (NEVES, 1997 apud MIRANDA, 2005, p. 19). 

Entendemos, portanto, que a religiosidade católica e as festas promovidas por cidadãos 

abastados e proprietários de terras iniciaram as manifestações culturais na cidade e foram 

centradas desde o início na tradição junina. 

Ao discutirmos os elementos imbricados entre a cidade, a cultura e a mídia, por uma 

perspectiva histórica e, evidentemente, trazendo o aspecto midiático como órbita em torna da 

qual gira a discussão, julgamos necessário demonstrar movimentos tecidos pela imprensa, 

pelo rádio e pela música em momento anterior à intervenção midiático-televisiva. Tais 
                                                 
6 A chamada Feira de Caruaru, a mesma da canção de Onildo Almeida, cantada por Luiz Gonzaga, recebeu em dezembro de 
2006 o título patrimônio imaterial do Brasil. O título foi concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN).   



processos foram de grande importância na construção de um imaginário nacional sobre 

Caruaru. 

Acerca desse movimento, percebemos a importância de escritores e jornalistas de 

Caruaru que ganharam notoriedade em todo o país a partir da década de trinta do século 

passado e foram os principais responsáveis pela visibilidade recebida pela cidade àquela 

época. Entre os nomes de maior destaque: Elísio, João e José Condé, Limeira Tejo, Mário 

Sette7, além de Nélson Barbalho. Na área musical o destaque vai para Luiz Gonzaga e Onildo 

Almeida. Importante lembrar também o papel exercido pelas artes figurativas do Mestre 

Vitalino.  

A respeito do trabalho literário e jornalístico desses homens, destacamos o papel 

imagético envolto em torno da cidade e que articula a sua marca até a contemporaneidade: 
Os narradores de Caruaru – literatos, biógrafos, memorialistas e homens de letras de 
modo geral -, ao formularem as imagens e símbolos que articulariam a cidade de 
Caruaru, prescreveriam, ao mesmo tempo, aquele espaço como um lugar destacado 
de tradição nordestina. Reativa à passagem do tempo, a cidade se manteria exótica, 
encontrando uma marca identitária longe da qual a própria cidade perderia sentido. 
(SANTOS, 2006, p. 107) 

 

A intervenção do que denominamos de trilogia: imprensa, rádio e música, é de modo 

notável a primeira tentativa articulada e eficaz de trazer visibilidade à Caruaru em âmbito que 

fugisse ao seu entorno e ganhasse repercussão estadual e mesmo nacional.  

O movimento realizado por essa trilogia pode ser percebido a partir da década de 

quarenta do século passado, momento no qual Santos (2006) destaca o início do processo de 

modernização e interiorização de várias regiões brasileiras – com o destaque para a ascensão 

de Caruaru a maior cidade do interior de Pernambuco. Graças a esse processo, haveria 

deslocamentos de comportamento e a imprensa ganharia novo fôlego. 
O exercício da imprensa também foi um outro aspecto importante que acompanhou 
a urbanização da cidade. A edição de jornais e revistas e outras formas de 
comunicação escrita constituem uma mudança radical na vida das pessoas, assim 
como na maneira de transmissão da memória social. Além de periódicos da 
imprensa da capital, pode-se encontrar a edição de diversos jornais e revistas que 
eram impressos e circulavam na cidade e na região. Alguns editados eventualmente, 
outros regularmente, expressavam a voz de grupos políticos, religiosos e 
econômicos, mas também eram editados em ocasiões festivas. (SANTOS, 2006, p. 
27). 

 

Conforme Santos (2006), com quem concordamos, a imprensa caruaruense 

desempenha extrema importância na construção de uma memória histórica de Caruaru. Nessa 

construção identificamos já nas primeiras décadas do século XX uma relevante cobertura de 
                                                 
7 O escritor mesmo estando enquadrado na categoria das celebridades de Caruaru, era recifense. Resolvemos inseri-lo nesse 
espaço – pois Sette escreveu muito sobre Caruaru e considerava-se um “caruaruense por adoção”; fato marcante em sua obra. 



festas populares na cidade, o que é feito até hoje com o relevante papel da televisão. Essas 

festas, de fato, passam a atrair visibilidade (inclusive nacional) para o município em meados 

da década de quarenta do último século. 
Do ponto de vista cultural, desde as primeiras décadas do século XX, diversas 
práticas foram envolvendo personagens sociais na cidade. A imprensa local registra 
referências a festas religiosas e “populares” como missas, pastoris, reisados, saraus, 
vaquejadas, cavalhadas, entrudos, folguedos. (SANTOS, 2006, p. 28). 

   

Pontuamos, entretanto, um período anterior aos anos quarenta do século passado como 

marco da visibilidade midiática nacional de Caruaru. Esse marco: a publicação do poema 

Feira de Caruaru de autoria de José Condé na revista O Cruzeiro em 1937. Estão presentes 

no texto símbolos de forte tradição folclórica que permeiam até hoje a imagem caruaruense 

nos meios e conforme levantado anteriormente ganham notoriedade realmente nas décadas de 

quarenta e cinqüenta. 

Para entendermos como inicia o interesse da imprensa nacional por Caruaru há cerca 

de sessenta anos, é imprescindível pontuarmos que os irmãos Condé tinham livre trânsito no 

campo midático por atuarem nos principais veículos de imprensa da época8. Sobre José Condé 

– mas consideramos válido também para os seus irmãos – Santos (2006) revela: 
Escrever sobre Caruaru, no Rio de janeiro, parece ter sido a forma que Condé 
encontrou para lidar com o conflito identitário que viveu a partir dos anos trinta, 
quando trocou a pacata cidade no interior de Pernambuco pela vida frenética da 
capital da República, em processo de modernização. Aliás, foi servindo-se de 
imagens de Caruaru que o escritor ingressou na imprensa carioca desde muito cedo. 
(SANTOS, 2006, p. 72).     

 

Após entendimento do marco inicial da visibilidade midiática “exportada” para o resto 

do Brasil nos anos trinta, concentramos a análise nos anos cinqüenta do século passado. 

Importante destacar que de acordo com Santos (2006) é a produção discursiva que se vai 

articulando a partir dessa década, especialmente no período próximo ao centenário de Caruaru 

em 1957, que tem a capacidade de operar como um poderoso emissor de signos que cria as 

imagens e referências com as quais a cidade vai se firmando – ou como sustentamos neste 

estudo – estruturando a sua marca para todo o país.  
Examinando as representações construídas sobre a cidade de Caruaru até meados do 
século XX, identificamos que ela aparece como ‘Terra dos Avelozes’, a “Princesa 
do Sertão”. Essas representações constituem esforços dos grupos sociais que atuam 
na arena citadina para definir uma primeira imagem da cidade em torno da qual 
pudessem construir seus primeiros laços identitários, bem como dotá-la de 
visibilidade no estado de Pernambuco. (SANTOS, 2006, p. 33). 

 

                                                 
8 Destaque para o Jornal de Letras e Revista O Cruzeiro. 



Essa marca revela uma série de dispositivos de caráter político-ideológico que 

encontra nos meios o espaço adequado à construção de uma realidade, parafraseando Berger e 

Luckmann (1972). 
Movidos pela força econômica do comércio e pela influência na política de 
Pernambuco, comerciantes, políticos, religiosos, intelectuais passam a reivindicar 
um lugar de destaque para Caruaru e, assim, uma rede de saberes sobre a cidade vai 
se desenhando a partir da ação de políticos, intelectuais, jornalistas e poetas, que 
com seus relatos vão enfocando as especificidades da cidade. E aí reside um fato 
curioso: como se verá, as marcas identitárias de Caruaru estão especialmente 
articuladas ao exótico e ao popular. Mas essas marcas só ganham visibilidade a 
partir da emissão de discursos por sujeitos letrados, portadores da fala competente 
que dirá, afinal, o que é a cidade. (SANTOS, 2006, p. 36). 

 

Para entendermos ainda mais os imbricados aspectos da aparição caruaruense na mídia 

e sua articulação com a construção do real, relatamos a passagem que segue: 
A projeção de intelectuais caruaruenses no cenário nacional foi amplamente 
utilizada para figurar a imagem de uma cidade privilegiada. Nesse sentido, muitos 
nomes ‘caruaruenses’ foram enfocados. A princípio – a atuação de Limeira Tejo na 
imprensa de Caruaru e Recife, depois em jornais cariocas – paulistas e gaúchos, 
igualmente com a publicação de vários de seus livros, os quais circulavam por todo 
o país. Nos meios literários, a ascensão de Austregésilo de Ataíde e Álvaro Lins à 
Academia Brasileira de Letras não só projetava o nome de Caruaru como servia aos 
discursos que exaltavam a cidade como berço de ilustres figuras. (SANTOS, 2006, 
p. 38). 

 

Conforme Santos (2006) a projeção que tais nomes conquistaram foi muito utilizada 

por grupos locais para atrelar o sucesso dos indivíduos à “grandeza” da cidade. Essa busca por 

estratégias bem sucedidas de visibilidade como já demonstrado intensifica-se na década de 

cinqüenta do século passado e mais precisamente durante os preparativos para o centenário de 

Caruaru.   

 
Desde meados da década de cinqüenta, a imprensa escrita e falada já registra as 
preocupações para uma grande festa. Programas de rádio, debates na Câmara 
Municipal, requerimentos ao Poder Executivo, crônicas, notas e manchetes de 
jornais mobilizam as autoridades para um conjunto de iniciativas que vão resultar na 
formação de uma comissão central para a organização da festa do centenário. 
(SANTOS, 2006, p. 44). 

 

Ainda do ponto de vista da tentativa de atrair visibilidade para a cidade, mais uma vez 

merece destaque o papel dos irmãos Condé que utilizando-se do espaço privilegiado que 

dispunham na imprensa nacional realizaram ações para promover a imagem local. 

Conseguiram. 
No Jornal das Letras, os Condés procuraram mostrar Caruaru como uma cidade 
símbolo das tradições nordestinas. Notícias da cidade podem ser identificadas com 
freqüência quando se examinam as páginas daquele jornal entre os anos cinqüenta e 
setenta. Informações sobre ceramistas e artesãos, com destaque para o nome de 



Vitalino, notas sobre movimentos literários e de intelectuais de Caruaru, além de 
relatos de memória e de viagens que os Condés realizavam à cidade, aparecem 
estampando as colunas do mensário de literatura brasileira. (SANTOS, 2006, p. 65). 

 

Consideramos que o ápice dessa busca por visibilidade está diretamente ligado aos 

festejos do centenário municipal – momento em que a imprensa brasileira “presenteou” a 

cidade com ampla cobertura a seu respeito, como destaca Santos (2006) ao relatar a circulação 

de cadernos especiais sobre a cidade no Jornal do Commercio do Recife e mesmo na imprensa 

brasileira. Novamente os irmãos Condé exercem papel central nas articulações do campo 

midiático. 
Em meados dos anos cinqüenta, eles articularam um grande projeto de divulgação da 
imagem da cidade de Caruaru. Para isso mobilizaram a intelectualidade literária 
brasileira para uma visita à cidade de Caruaru, exatamente durante as comemorações 
festivas do centenário, em 1957. Uma caravana de escritores, artistas e jornalistas do 
calibre de Jorge Amado, Eneida, Norma, Clodomir Leite, Maria do Carmo, Carlos 
Ribeiro, Lygia Telles, Aníbal Machado, José Simeão Leal, Valdemar Cavalcanti, 
Godofredo da Silva Teles, Osório Borba, José Portinho, Alberto Dines, Augusto 
Rodrigues, além dos irmãos Condé e Limeira Tejo se fez presente às festividades, 
num patrocínio da Prefeitura da Cidade do Recife [...] (SANTOS, 2006, p. 68). 

    

As festividades do centenário passaram, mas não o relacionamento cada vez mais 

próximo entre Caruaru e a imprensa. Refletimos no capítulo de análise sobre a visibilidade 

dada a ela pelos telejornais da Rede Globo por ocasião dos festejos do sesquicentenário este 

ano.  

Refletindo ainda sobre o seu aniversário de cem anos, a cidade despontava entre outros 

espaços, na revista O Cruzeiro e no Repórter Esso. Um exemplo dessa “íntima” relação entre 

Caruaru e os meios pode também ser observada através do relato de Santos (2006), que 

destaca a “midiática” Noite de Caruaru – festa promovida pelo Estado e Prefeitura do Rio de 

Janeiro em outubro de 1960. Na ocasião o artesão Vitalino, viria a transformar-se em um dos 

ícones mais fortes da cidade, sendo o grande homenageado da noite. 
Após esse evento, o nome de Vitalino passou a ser divulgado em vários órgãos de 
imprensa carioca. No Jornal de Letras, dos Condés, reportagens e referências a 
Vitalino vão aparecer com freqüência a partir dos anos cinqüenta, sempre 
associando-o à cidade de Caruaru. A chegada ao Rio da comitiva de Caruaru não foi 
acaso naquele fim de outubro de sessenta. Além da Semana Nacional do Folclore, 
era também o lançamento do romance de Condé que se intitulava ‘Terra de 
Caruaru’. (SANTOS, 2006, p. 70). 

 

Dantas (2005) afirma que o ponto alto da carreira do artesão e – certamente – o evento 

midiático que projetou o imaginário de cultura popular acerca de Caruaru, foram justamente 

as homenagens recebidas pelo Mestre Vitalino no Rio de Janeiro em 1960. Tudo, claro, 

largamente divulgado pela imprensa da época. 



Conforme Dantas (2005) é inegável que foi a ajuda dos veículos de comunicação que 

fez Vitalino adquirir nova importância. Tal importância fez com que houvesse uma mudança 

de gosto em relação ao seu trabalho artesanal no barro, não só por parte das camadas 

populares, mas também das elites, estrato que primeiramente vislumbrou o novo conceito de 

beleza na arte do ceramista caruaruense.  

“Sua estada no Rio envolvia uma programação intensa de entrevistas e encontros em 

ambientes, geralmente freqüentado por jornalistas, políticos, personalidades importantes como 

Manuel Bandeira, Jorge Amado e outros escritores”. (DANTAS, 2005, p. 49). 

Além dessa passagem, Dantas (2005) traz outros claros exemplos da repercussão 

midiática da visita de Mestre Vitalino ao Rio de Janeiro em 1960: 
A notícia sobre o desembarque no Rio de Janeiro, dia 29 de outubro de 1960, foi 
outro assunto repercutido na imprensa. A espera pelo grupo de Caruaru e 
principalmente Vitalino, levou alguns fotógrafos e jornalistas a presenciarem a sua 
chegada. Nos comentários gerados sobre sua pessoa, boa parte estava agregada a 
personagem que era exótica, matuta, rural e artista popular. No dia posterior a sua 
chegada alguns jornais descreviam aquela notícia, outros detalhavam ou dedicavam 
página inteira sobre o roteiro do artesão e suas declarações. (DANTAS, 2005, p. 49). 

 

Elemento merecedor de relevo, entre outros, a partir de Dantas (2005), é afirmação de 

que Vitalino, ou melhor, sua imagem trazia um apelo mercantil para Caruaru. Isso significa 

que a sua figura divulgada pela mídia atraía olhares curiosos não só para a arte no barro, até 

então desconhecida no centro-sul do Brasil, mas também para a cidade. Ainda conforme 

Dantas (2005), a ida do ceramista ao Rio de Janeiro, representava uma intenção de incremento 

no turismo caruaruense.    

Na contemporaneidade o trabalho desse artista segue; agora na terceira geração. O 

objetivo um só: buscar a sobrevivência, sem noção de que arte na argila é responsável por 

perpetuar a imagem projetada pelo barro para o município. O artista morreu de varíola há 

quase cinco décadas, muito pobre e numa casa de pau-a-pique. Filhos e netos persistem no 

trabalho que ajuda a perpetuar não só a imagem caruaruense de tradições nordestinas, mas 

também uma vida sem grandes oportunidades.  

Ao contrário de Dantas (2005) que concentra toda a sua análise em Vitalino, Santos 

(2006) além de menção ao artista, afirma que a imprensa, livros, canções populares, além da 

literatura dos escritores e jornalistas já destacados, entre eles Mário Sette, foram os principais 

propulsores da atração de visibilidade para o município; essa atração teria sido responsável 

também por uma construção de identidade em torno do lugar.  
Até meados do século XX, suas crônicas aparecem com freqüência na imprensa 
local. Usando de sua habilidade e autoridade de escritor, além de suas relações 
políticas, Mário Sette abordava a cidade nos seus mais diversificados aspectos. Ora 



defendendo lideranças e suas respectivas administrações em Caruaru, ora falando de 
aspectos pitorescos, como hábitos e costumes do povo do interior. Princesa Serrana, 
Metrópole do Agreste são algumas das imagens com as quais o escritor recifense 
desenhou Caruaru. (SANTOS, 2006, p.33). 

 

Por estarmos de acordo com Lima (2005), além de Santos (2006) quando ambos 

sustentam a importância da música como elemento promotor de uma imagem de Nordeste é 

que propomos a partir deste ponto um maior entendimento acerca do que o Forró significa.  

Em nossa percepção, só através desse entendimento, toda uma reflexão de muitas 

páginas em torno da construção midiática da Capital do Forró passa a ganhar ainda mais 

sentido. Portanto, após um entendimento sobre a origem do São João caruaruense, além dos 

primeiros movimentos midiáticos em torno da cidade, demonstramos agora de que modo 

surge o ritmo que identifica a cidade de Caruaru desde os anos quarenta; tem forte apelo 

popular e “nasce” como forma de reunir pessoas – o que faz até hoje. 

Concordamos com Lima (2005) quando ele destaca o papel de Luiz Gonzaga enquanto 

uma das principais personagens responsáveis pela difusão nordestina para o país. Nessa 

relação estabelecemos os seguintes parâmetros: a) Pensar Caruaru é em grande medida voltar-

se às tradições nordestinas representadas pelo campo midiático; b) Refletir sobre o forró é 

também incluir na discussão um dos maiores difusores desse ritmo para o Brasil: Luiz 

Gonzaga. 

Apesar de ter sido apelidado de o “Rei do Baião”, Luiz Gonzaga foi antes de qualquer 

coisa um “forrozeiro”, já que de acordo com Lima (2005) baião e forró estão muito próximos, 

sendo este uma “herança” daquele. Não podemos deixar de lado a visível relação do cantor 

com os meios: 
Luiz Gonzaga criou e difundiu através da mídia, narrativas fundadoras da cultura 
sertaneja, uma visão do homem nordestino, seus costumes, tradições, inconsciente 
coletivo. Sua voz, sua indumentária, sua postura cênica, serviram de suporte ao 
convencimento, na era moderna, de que a tradição poderia ser traduzida, além do 
puramente folclórico. Pelo contrário, como uma espécie de Carmem Miranda de 
chapéu de couro e gibão, Gonzaga estabelece símbolos, cria códigos e inscreve a 
cultura nordestina no discurso nacional, sendo ele a própria representação, carne e 
osso, voz e fala, narrativa viva do imaginário sertanejo do Nordeste. (LIMA, 2005, 
p. 15). 

 

Conforme percebemos através das análises de Lima (2005), Santos (2006) e de 

pesquisa de campo, o compositor e radialista Onildo Almeida pode ser encarado como um dos 

maiores parceiros ainda vivos de Luiz Gonzaga, além de ser um dos principais difusores da 

cultura caruaruense. Suas canções vêm atraindo visibilidade para Caruaru ao longo de 

décadas; como é o caso de A Feira de Caruaru. Por esses atributos, recorremos à entrevista 



semi-estruturada com o artista e intelectual, a fim de obtermos informações que pudessem 

enriquecer este estudo. Sobre a importância de figuras como Onildo Almeida e do São João 

para o Nordeste, Lima (2005) ressalta: 
A oralidade no Sertão tem sido, ao longo da história, um suporte importante para a 
captação, admiração e concepção de uma cultura de raiz, situada no ciclo junino 
nordestino. É pela oralidade que violeiros, cantadores,e emboladores e os mais 
diversos segmentos de artistas do improviso, têm desenvolvido um acervo de 
narrativas e representações expressivas do cotidiano e do imaginário do Nordeste. 
(LIMA, 2005, p. 127). 

   

Para Almeida, forró é festa; alegria do povo e confunde-se com o samba, tendo se 

originado da embolada que trazia como principal instrumento o pandeiro. A embolada vira 

baião como também levanta Lima (2005) e daí até o forró, é uma questão de tempo. Pouco 

tempo.   

Onildo Almeida defende essa espécie de evolução musical, na qual houve uma 

seqüência de ritmos até que chegássemos ao que identificamos como forró na atualidade. 

Almeida atesta que a embolada vira baião e só no pós-guerra, em meados de 1948, surge o 

forró.  

O forró “nasce oficialmente”, graças à música: Forró em Caruaru de autoria de Zé 

Dantas, consagrado como um dos principais parceiros de Luiz Gonzaga, um dos maiores 

divulgadores da cultura nordestina para o país conforme já descrito. A música, entretanto, foi 

gravada inicialmente por Jackson do Pandeiro. Luiz Gonzaga só gravaria sua primeira canção 

nesse ritmo em 1954, o Forró de Mané Vitor.  

Daí pra frente não só o Nordeste – mas também Caruaru ganha visibilidade através de 

suas canções ouvidas país afora e do seu popular programa “No Mundo Baião” veiculado para 

todo o país semanalmente através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.  
A luta de Gonzaga foi desenvolvida no campo da comunicação de massa, mediada 
pelo rádio, que estava em fase de grande expansão no Brasil e representava a mídia 
de maior alcance da época. Verdadeiro ‘centro’ de irradiação de cultura, o rádio 
detinha o poder de projetar valores, influenciar e ditar comportamentos. Suportada 
pelo rádio a produção cultural de Gonzaga foi levada às populações rurais e urbanas, 
criando um movimento vigoroso de valorização da cultura nordestina. (LIMA, 2005, 
p. 172). 

 

Apesar de ser sinônimo de alegria do povo, como atesta Onildo Almeida, o forró 

originalmente tem ligação com as idéias de bagunça, confusão, violência... Sua origem 

remonta a década de trinta do último século com o cangaço. Portanto, é anterior à composição 

de Zé Dantas. “Forró nasceu do bando de Lampião. Gonzaga me passou essas explicações”.9 

                                                 
9 Entrevista semi-estruturada com o cantor e compositor Onildo Almeida, em anexo. 



Mas, o cangaço é anterior ao período da II Guerra Mundial. Onildo Almeida é 

confrontado pelo pesquisador e defende-se: 
Sem dúvida alguma; muito antes. O cangaço é dos anos trinta. Como se identifica e 
se diz que o forró surgiu do grupo de Lampião? Quando Lampião executava a 
música que hoje é chamada de forró com outro nome. Porque antigamente – isso que 
eu vou lhe dizer é muito importante! Quando se ia a uma festa no mato, dizia-se: 
hoje vai ter um samba no sítio de fulano. Era um samba no mato! Esse era o tipo da 
dança que era chamado samba no mato. Daí a coisa se desenvolveu e chegou ao 
forró de hoje. Samba no mato. Samba no mato. Samba no mato [...] Acontecia o 
quê? Uma briga e sempre que havia uma briga morria alguém, esfaqueava-se outro 
[...] havia um ‘buruçu’  e ficava o nome houve um forrobodó no sítio de fulano. 
Houve um forrobodó danado! Fulano furou cicrano [...].10 

   

Vale ressaltar a independência entre samba no mato e cangaço. O compositor faz questão 

de frisar não haver relação entre os atos violentos ocorridos no samba no mato e os 

cangaceiros. A violência ocorria independentemente da presença do bando de Virgulino.  

Segundo Onildo Almeida, os homens de lampião chegavam no samba do mato a fim 

de se divertirem, e não brigar, mas se o samba parasse, exigiam de imediato o seu recomeço. 

Caso não fossem atendidos, aí sim, a festa tornava-se um forrobodó.  

As informações do forrobodó na zona rural iam chegando à área urbana, fruto do 

avanço do veículo rádio e as informações simplificavam-se, forrobodó viria a se tornar apenas 

forró, consagrando-se como estilo musical na década de cinqüenta do último século e no ritmo 

tocado durante o São João de Caruaru.       

Após essa abordagem inicial sobre a emancipação de Caruaru, o surgimento do São 

João e do Forró, além das primeiras investidas em busca de visibilidade midiática para a 

cidade, nos dedicamos na seqüência a entender a relação da marca Capital do Forró com as 

indústrias culturais. Sustentamos que tal reflexão, irá nos proporcionar uma visão ainda mais 

consistente do papel midiático na construção de uma marca que ultrapassa a lógica do 

marketing e apóia-se nos telejornais, fazendo da Capital do Forró uma marca acima de tudo 

jornalística.  

 

 

2.2 A marca Capital do Forró e as indústrias culturais 

 

 

                                                 
10 Entrevista semi-estruturada com o cantor e compositor Onildo Almeida, em anexo. 



As indústrias culturais fazem parte do campo midiático; nelas está inserida a televisão, 

elemento de maior contribuição para divulgar a marca da Capital do Forró para o Brasil. 

Entendemos, portanto, que é importante analisar como funcionam essas indústrias e 

especialmente sua relação com a TV, espaço no qual estão inseridos os telejornais, os 

principais responsáveis pela divulgação de Caruaru.  

As indústrias culturais surgem há quase 500 anos por conta dos primeiros livros 

impressos em série, entretanto, o assunto é teorizado por Adorno e Horkheimer – ainda como 

Indústria Cultural – somente em meados da década de 40 do século passado. Indústrias 

Culturais são um complexo de organizações que seguem a lógica do capital, visando ao lucro 

e se moldando às leis da oferta e da procura. Naturalmente, não falamos aqui sobre bens 

tangíveis, entretanto, conforme aponta Mattelart (1997), a Indústria Cultural (ou indústrias) é 

uma “instituição” extremamente forte e diante da qual nenhum ator social pode escapar.  

Mattelart (1997) assegura que de uma forma ou de outra essa indústria atrairá o 

consumidor para a aquisição dos seus bens simbólicos. Podemos citar como componentes 

dessa indústria: shows, música, cinema, literatura, veículos de comunicação. É nesse último 

componente que centramos o nosso estudo, especificamente, no “produto” telejornal.  

Destacamos a base do pensamento que estabelece a cultura como mercadoria: a) 

grandes investimentos financeiros; b) técnicas de reprodução em série; c) visam o mercado; d) 

organização do trabalho do tipo capitalista. Já que centramos a nossa análise especificamente 

na televisão e, dentro dessa indústria, no telejornal, sustentamos que o jornalismo televisivo 

visa o mercado em busca de audiência e consequentemente anunciantes para a emissora – 

seguindo de modo claro os preceitos das indústrias culturais.     

Alguns outros elementos merecem cuidadosa atenção no que diz respeito às indústrias 

culturais. Um primeiro ponto a ser levantado é o que sustenta haver um maior interesse de 

ordem econômica do que intenção ideológica nos procedimentos realizados pelas indústrias 

culturais afirmação com a qual concordamos sem perder de vista que mesmo que o capital 

venha em primeiro lugar, o fator ideológico continua a exprimir sua força com muita 

vitalidade. 

Como ponto de intersecção entre Caruaru Capital do Forró e as indústrias culturais 

percebemos ao longo do nosso trabalho que há um forte apelo mercadológico no que tange à 

cidade. Esse apelo deve-se de modo muito claro à lógica do capital, a qual está inserida a 

atração de visibilidade midiática para o município, que só pode ser obtida graças ao 

diferencial que emana do título – ou melhor – da marca Capital do Forró. Caso não existisse 

tal marca, ela seria apenas mais uma localidade na porção nordestina do país.  



A marca Capital do Forró é capaz ainda de consolidar a imagem política dos que há 

décadas trocam de cadeira no paço municipal; é capaz também de atrair turistas ávidos por 

respirarem um ar brejeiro, além de abrir espaço na mídia televisiva nacional para o município, 

como foi o caso do Globo Repórter sobre o São João exibido em junho de 2005 e refletido em 

profundidade em nosso capítulo de análise.  

Pereira Júnior (2006) levanta considerações sobre Pernambuco televisado e acerca 

desse espaço midiático obtido por Caruaru, refletindo a ascensão de novos municípios do 

Estado à posição de lugares que também podem ter a sua imagem veiculada pela TV. A 

condição para essa exposição está relacionada da mesma forma que no caso caruaruense à 

lógica política e do capital.   

Notamos de forma visível um apelo mercantil; um valor agregado à imagem de 

Caruaru. Esse valor a diferencia de outros municípios do Nordeste brasileiro, trazendo para a 

localidade um aspecto positivo de tradição, alegria e festa voltado para o período junino.  

Essa marca de Capital do Forró como apontamos num item anterior, segue todo um 

aparato mercadológico, conforme esclarece Martins (2000). Busca-se um posicionamento, 

que é o diferencial do “produto” ou da “marca” – atribui-se um nome forte e monta-se uma 

identidade corporativa. Naturalmente, esses preceitos são analisados aqui a partir dos 

princípios do jornalismo televisivo.    

Caruaru Capital do Forró segue todos esses passos; ocupa no imaginário do senso 

comum nacional, ao lado de Campina Grande – PB, o espaço voltado para as festas juninas. 

Acerca dessa tentativa de diferenciação, Carril (2007) revela: 
A gestão de marcas de localidades envolve atividades realizadas para criar, manter 
ou mudar atitudes ou comportamentos em relação a determinados lugares. Assim, 
cidades, estados, regiões e até nações inteiras competem entre si para atrair turistas, 
novos moradores, convenções, fábricas e sedes de empresas. (CARRIL, 2007, p. 8). 

 

Reforçamos nesta passagem que é a contribuição do telejornalismo nesse processo o 

que de fato mobiliza esta pesquisa. Mesmo que a publicidade ou marketing nos dêem 

embasamento para entendermos a posição ocupada pela marca Capital do Forró – 

sustentamos que são os telejornais enquanto “produtos” das indústrias culturais que de modo 

mais consistente contribuem para a consolidação em nível nacional da marca Capital do 

Forró. É a originalidade de buscar pistas acerca de como a marca em questão pode ser 

construída através do jornalismo televisivo e não por elementos publicitários, por exemplo, 

que mobiliza este estudo.   



O telejornalismo, portanto, constrói um nome forte a respeito de Caruaru e da sua 

marca de Capital do Forró, por isso, ao virmos bonecos feitos de barro ou quaisquer outros 

símbolos brejeiros em uma localidade qualquer do país, os atribuímos de imediato à cidade. 

Zozzoli (2005) discute o que a marca representa, em termos de valor que transcende o 

monetário, permeia o cultural e transforma-se numa imagem indissociável daquilo que ela 

busca representar. Assim é Caruaru. O chapéu de couro, a zabumba, a sanfona, o triângulo, o 

São João e a Capital do Forró. 
A marca é um símbolo fonetizável, classificatório e distintivo que tem o poder de 
codificar, para determinada cultura, um tipo de atividade econômica e seu produto. 
Ela funciona como um monopólio que passa para o imaginário coletivo. Porém a 
marca não é uma imagem em si. Ela não funciona aplicada ao objeto. Ela apropria-
se de atributos, representantes que não precisam ser imutáveis [...] (ZOZZOLI, 2005, 
p.124). 

 

Para a Capital do Forró, fica através de reflexão sobre o que constata Zozzoli (2005), 

a imagem para o resto do país veiculada pelos telejornais, da festa típica do interior do 

Nordeste do Brasil; das pessoas com suas roupas coloridas e instrumentos musicais toscos, de 

jeito humilde, mas orgulhosas de sua condição frente ao centro sul. Ressaltamos, todavia, que 

essa marca consolida-se não por aspectos publicitários, mas como fruto da formação do que 

decidimos denominar “marca jornalística”. 

Essa “marca jornalística” se consolida graças à força do campo midiático levantada 

por Bourdieu (2003), a contribuição do jornalismo televisivo na construção social da 

realidade, conforme atestam Berger e Luckman (1972), além de Tuchman (1978). Esses 

pontos fazem com que o telejornalismo ao contribuir para construir a realidade social, acabe 

por consolidar a construção da marca Capital do Forró.   

Brittos e Bolaño (2005) reflete o papel das indústrias culturais e a partir de sua 

reflexão reiteramos o poderio da relação entre a mídia, o jornalismo televisivo, ambos 

componentes dessas indústrias, e a marca Capital do Forró.  
O público é o objeto dessa indústria; a audiência, seu capital. É ele quem determina 
tudo. Em última instância. Tudo se explica pelas necessidades que têm o capital 
individual e o Estado de comunicar-se com o público, com as massas de eleitores e 
consumidores, e conquistar-lhes corações e mentes. Infantil pensar o contrário. Há 
uma trinca de sujeitos, portanto, que deve ser contentada no modelo de regulação, 
mas os interesses de cada um são diferentes e assimétricos. Ao capital interessa o 
dinheiro, ao Estado, o poder; e ao público, diversão no sentido de Brecht, a função 
natural da arte. Três determinações funcionais sociais distintas que cumprem as 
indústrias culturais e da comunicação [...] (BRITTOS; BOLAÑO, 2005, p.20, grifo 
nosso). 

 

Percebemos a partir de Brittos e Bolaño (2005) que as indústrias culturais constroem 

um mercado, não só do ponto de vista do capital, mas também no tocante aos aspectos 



ideológicos e político-partidários. Defendemos que esse mercado está em boa medida 

articulado pela televisão, de modo bastante específico, pelo telejornalismo. Identificamos 

ainda nesse processo, o papel relevante dos meios na veiculação das festas populares 

brasileiras.   

Não podíamos deixar de traçar um quadro comparativo entre o São João do Nordeste, 

exibido para o resto do país pela Rede Globo de Televisão e o carnaval das escolas de 

samba do Rio de Janeiro e São Paulo também veiculado pela emissora. O desencontro 

entre as duas festividades – em especial – no tocante ao espaço midiático atribuído a cada 

uma delas, é gritante, contudo, partimos do princípio que os elementos centrados no capital 

e também no caráter político-ideológico da exibição de imagens parecem bem próximos 

entre ambos os eventos. Vale considerarmos o que é exposto por Brittos e Bolaño (2005): 

No momento em que concluo este texto acaba também o carnaval carioca de 2005, 
que acompanhamos, claro, pela Globo, posto que ela detém todos os direitos de 
transmissão [...]. A festa é a indústria cultural que a economia política da 
comunicação brasileira ainda precisa estudar, pois trata-se de um setor das indústrias 
culturais em que, como a música, o país dispõe de enormes vantagens competitivas. 
(BRITTOS; BOLANÕ, 2005, p.31).       

 

 

Há um segundo elemento considerado por Brittos e Bolanõ (2005) no qual 

identificamos uma espécie de simbiose da indústria do carnaval com uma telenovela global 

que trabalha a imagem do Nordeste brasileiro, no que identificamos um ponto de intersecção 

com o nosso estudo.   
Mas o que desejo enfatizar aqui é a simbiose da indústria da festa com a da 
telenovela, que a Globo promoveu na segunda-feira de carnaval de 2005, no desfile 
da Acadêmicos da Grande Rio, e sobretudo na terça, na novela Senhora do Destino, 
mesmo tema do desfile da escola de ficção da novela, a Unidos da Vila São Miguel. 
O interessante, no caso, é que os processos de trabalho da festa e da novela foram 
planejados de forma integrada. Importaria saber que tipo de associação a empresa 
fez com a escola de samba, mas independentemente disso, temos o que poderia ser 
um roteiro cinematográfico em obra: o capital da Globo, os organizadores da festa, a 
prefeitura do Rio, os trabalhadores da Globo, os trabalhadores do carnaval carioca, a 
comunidade real, a comunidade da ficção[...] e o grande público, para ficarmos no 
essencial. (BRITTOS; BOLAÑO, 2005, 31). 

 

Identificamos em Brittos e Bolanõ (2005), a partir de sua análise da novela global 

Senhora do Destino, uma convergência entre telejornalismo e ficção, graças aos estereótipos 

que permeiam a obra fictícia e os elementos tipificadores próprios dos telejornais. A imagem 



nordestina e, de forma mais precisa do interior pernambucano, estão presentes nesses dois 

espaços midiáticos de maneira por vezes muito similar. 
0 tema central da novela (e o da escola de samba fictícia) é a saga de uma mulher 
nordestina, migrante, que vence no Rio de janeiro, construindo um império de 
materiais de construção na região da Baixada Fluminense, reduto nordestino 
emergente, segundo a trama. No elenco, conte-se o número de atores nordestinos. 
Maria do Carmo, a personagem central, vivida por Suzana Vieira, representa, na 
avenida global, o nordestino vitorioso no Rio [...] O Brasil carioca da Globo diz a 
todo Brasil o que deve e como deve ser. Como falar, o que ouvir, como se 
comportar, o que consumir, como[...] uma espiral infinita de manipulação da cultura 
popular, que permite transformar boa parte das energias humanas da multidão em 
mercadoria, pela ação do trabalho vivo, subsumido no capital cultural. (BRITTOS; 
BOLAÑO, 2005,  p.32).  

 

Brant (2002) analisa que uma manifestação cultural como produto faz sentido quando 

ela é vista sob a ótica de seu potencial econômico, e não só por seu valor sociocultural, no que 

identificamos mais um elemento que se enquadra às nossas discussões. Em relação a esse 

item, destacamos o poder do jornalismo na formatação do “produto” Capital do Forró, que 

utiliza-se de lógica capitalista ao aparecer nos telejornais e atrair público.  

Encontra-se aí um eixo central de nossa discussão em torno das questões referentes às 

indústrias culturais no contexto local: o papel da televisão dentro dessas indústrias e ainda 

mais especificamente a contribuição do jornalismo televisivo a partir dos enquadramentos 

discutidos por Tuchman (1978) e a contribuição dos telejornais para construir uma nova 

capital pernambucana: A Capital do Forró.  

De fato ao identificarmos a lógica capitalista inserida na imbricação das indústrias 

culturais com a marca Capital do Forró, percebemos que há um mercado consolidado em 

torno do forró. Basta que verifiquemos a quantidade de discos vendidos do gênero na cidade 

de Caruaru nos últimos anos, além dos shows musicais em torno desse ritmo e – acima de 

tudo – os cerca 1,5 milhão de visitantes que a cidade recebe anualmente de acordo com dados 

da secretaria de turismo local.  

Concordamos com Brant (2002) em sua defesa, como já apontado, do setor cultural 

como responsável pela movimentação do desenvolvimento econômico social de todo um país; 

temos muito claro os dados que atestam o movimento econômico na cidade durante as 

festividades e em torno da música, além dos shows promovidos pelas indústrias culturais 

locais.  

Após as discussões que situam em torno das relações imbricadas entre as indústrias 

culturais e a marca Capital do Forró, partimos para reflexões em torno da contribuição 

midiática para o surgimento dessa capital. 

 



 

2.3 “Entra em Campo” a marca Capital do Forró 

 

 

O campo midiático por sua vocação e, principalmente, por seu poder de impor os seus 

regulamentos e normas de conduta a outros campos, como observa Bourdieu (2003), tem 

contribuindo com inúmeras transformações ou incorporações de identidades em nosso país. 

Dentre tais contribuições encontra-se a marca da Capital do Forró difundida país a fora.  

Vale apontar alguns números levantados por Pereira Júnior (2006) e que demonstram de 

modo eficaz a ascendência da televisão frente a outros veículos de comunicação de massa. 

A televisão hoje faz parte do cotidiano da vida nacional. O telespectador brasileiro é 
um dos maiores consumidores de televisão do mundo. Em 2004, ele gastou 
diariamente quatro horas, 53 minutos e 22 segundos assistindo à televisão aberta. 
Esse número vem aumentando a cada ano. (PEREIRA JÚNIOR, 2006, p.73). 

 

Ainda como forma de esclarecer o que foi descrito há pouco, é pertinente aludirmos à 

Bahia, notoriamente, o estado nordestino de maior projeção na mídia nacional. Rubim (2001) 

reconhece um ideário midiatizado, para o qual sugerimos uma modificação para 

televisionado, no qual a Bahia deixa de ser projetada como a terra da preguiça, da moleza... 

para receber um novo tratamento midiático pela Rede Bahia, afiliada da Rede Globo no 

Estado, conforme aponta Santos (2003).  

Rubim (2001) sugere a idéia de reinvenção baiana como um movimento capaz de 

consolidar e difundir uma nova identidade para o Estado: em lugar da “boa terra”, marcada 

por lentidão e preguiça, a Bahia torna-se um fruto de danças frenéticas, “ritmicidade”, enfim, 

a terra da felicidade. “Um Estado chamado Bahia”. Ou mesmo um “estado de espírito” – 

como analisa Santos (2003). 

No que concerne à Caruaru é imprescindível relatarmos o modo pelo qual a mídia cria 

e difunde a expressão Caruaru Capital do Forró para o povo da própria cidade e do seu 

entorno. Sustentamos que é graças a essa marca que o município passa a “existir” para o resto 

do país, assim como graças aos atributos descritos acima, a Bahia busca ser reconhecida. 

Nessa tentativa, estamos apoiados também por reflexões acerca de Campo – a partir de 

Bourdieu (2003).   

Para a realização dessa tarefa, ou seja, descobrirmos o surgimento da marca Capital do 

Forró, buscamos indivíduos diretamente ligados à história e à imprensa de Caruaru, em 



especial, pela falta de bibliografia que destaque aspectos referentes à ligação que nos 

propomos a estudar aqui. Sobre essa escassez de pesquisas de caráter acadêmico acerca do 

nosso objeto, Santos (2006, p. 21) ressalta a importância de literatos da cidade para o 

entendimento de sua formação: “A produção historiográfica sobre a cidade de Caruaru é, em 

certo sentido, insignificante, sobretudo em termos acadêmicos. O mapeamento levantado por 

este trabalho remete em grande parte ao discurso dos escritores que foram alvo da pesquisa”.  

Em vista de uma bibliografia acadêmica ainda incipiente sobre o tema, como destacam 

Santos (2006) e este pesquisador, analisamos pontos referentes ao imaginário em torno da 

marca Capital do Forró em boa medida através de entrevistas semi-estruturadas com os 

jornalistas Mário Flávio Lima, redator-chefe do Jornal Extra de Pernambuco e Léa Renata, 

redatora-chefe do Jornal Vanguarda, os periódicos de maior circulação em Caruaru. 

Conforme, Lea Renata e Mário Flávio Lima, as festas juninas do início da década de 

80 do século passado permaneciam fiéis a uma tradição secular própria da religiosidade 

católica que deu origem à cidade. A tradição fazia as pessoas se juntarem para celebrar os 

santos do período junino. A comemoração familiar e sem “traços” típicos da indústria 

cultural, de acordo com os jornalistas, durou pelo menos até a segunda metade dessa década. 

Ainda em conformidade com os jornalistas, Caruaru celebrava o São João de modo 

muito parecido aos festejos do Natal cristão, com famílias e amigos reunidos, comidas 

próprias da época e um ritmo profano que trouxe a visibilidade televisada à cidade para todo o 

país: o forró.       

Apesar do telejornalismo da Rede Globo ter contribuído para a visibilidade nacional 

de Caruaru a partir da marca de Capital do Forró, são as emissoras de rádio locais que 

primeiro chamam a cidade de Capital do Forró.  

Através de pesquisa de campo na qual entrevistamos o historiador Josué Eusébio, o 

compositor Onildo Almeida e outras personalidades caruaruenses, constatamos que a 

construção da marca Capital do Forró, se dá nos anos setenta do século passado. Todavia, 

algo é certo, o município consolida essa marca para sua população e o seu entorno antes do 

telejornalismo Global contribuir para a sua consolidação país afora. 

 No começo dos anos 80, coincidentemente com o início das transmissões do São João 

caruaruense em nível nacional através dos telejornais da Rede Globo, mas posterior à 

utilização da marca de Capital do Forró pelos radialistas da cidade, o cantor e compositor 

pernambucano Jorge de Altinho, compõe a canção “Capital do Forró” em homenagem ao 

município; torna-se herói. O heroísmo, no entanto, sofre grande abalo quando em 1985, o 



artista vai ao programa TV mulher da Rede Globo, misto de entretenimento e jornalismo, e 

afirma que o melhor São João é o de Campina Grande, cidade rival em termos de festa junina. 

A afirmação de Jorge de Altinho resultou na ira da população, que viu a sua marca 

maior de identificação midiático-televisiva, ser posta em cheque por um ator que ajudou a 

emergi-la. A fúria ganhou visibilidade e tornou-se manchete do jornal Vanguarda de 23 de 

junho de 1985, véspera de São João, portanto.  

Como relata o jornal, a população invadiu emissoras de rádio locais e destruiu discos 

do cantor. Esse acontecimento, na análise do pesquisador, é um fato de relevância extrema 

para a sustentação dos estudos que visam a compreender a relação entre mídia – jornalismo e 

a marca Capital do Forró.  

Além do papel relevante dos escritores face à insignificante produção da academia 

acerca de Caruaru, Santos (2006) destaca o papel igualmente importante exercido pelo campo 

musical na formatação de uma identidade local, criada especialmente na primeira metade do 

século passado. 
[...] No campo musical das canções populares, Luiz Gonzaga gravaria ‘Feira de 
Caruaru’, de Onildo Almeida e ‘Capital do Agreste’, de Onildo Almeida e Nelson 
Barbalho. Essas músicas, aliadas ao grande sucesso que obtiveram, reforçariam os 
discursos nomeadores que incrustaram Caruaru no lugar do exótico. (SANTOS, 
2006, p. 12) 

 

Partilhamos a mesma visão de Santos (2006) sobre a importância do campo musical, 

ressaltando que na contemporaneidade e – em especial – para a difusão da marca Capital do 

Forró – devemos incluir também o músico Jorge de Altinho.  

Repetimos, entretanto, que a marca Capital do Forró, não surge da música cantada por 

Jorge de Altinho, apesar de sua notória importância no processo. A expressão é fruto de uma 

tradição que a cidade tem de receber apelidos; Barbalho (1980)11 destaca dezesseis deles. A 

Capital do Forró, de fato, ao ser cantada por Altinho ganha forte dimensão, entretanto, os 

radialistas locais, entre eles, Onildo Almeida, são os grandes responsáveis, antes mesmo do 

surgimento das emissoras de TV locais12, por alardear em seus microfones a marca de Capital 

de Forró. 

A Capital do Forró passaria a ser “exportada” pela Rede Globo Nordeste para o resto 

do país ainda na década de setenta do século passado como destacado no capítulo seguinte e 

transforma-se numa marca.          

                                                 
11 O Kalalu, Caruru dos Bezerros, Lugar do Caruru, Terra dos Urus, O Torrãozinho, Cidade Serrana, Princesa do 
Sertão, Cidade Princesa, Cemitério das Crianças, Terra do Major Sinval, Cidade do Porto, O Céu, Cidade dos 
Avelozes Esmeraldinos, País de Caruaru, A Centenária, Continente Caruaru. 
12 As emissoras locais surgiriam apenas na década de oitenta do século passado. 



Uma vez refletido o processo através do qual Caruaru torna-se a Capital do Forró, 

inicialmente para o seu povo e em seguida para os demais brasileiros, partiremos agora para 

uma reflexão ampliada a respeito do campo midiático como instrumento que corrobora de 

modo definitivo para o imaginário da cidade enquanto Capital do Forró.  

Sustentamos que na relação citada há pouco entre a mídia – o jornalismo e a Capital 

do Forró, o primeiro elemento, ou seja, a mídia, detém uma espécie de força dominante à qual 

estão submetidos o jornalismo e a própria marca de Capital do Forró, intimamente ligada à 

uma linguagem construída pelo que denominamos campo midiático. 

Em seus estudos, Bourdieu (2003), levanta entre outros aspectos, a idéia de campo. A 

partir dessa reflexão, alcançamos um maior entendimento no que diz respeito ao papel da 

mídia não só como instituição social – mas sim como fundamento estritamente ligado ao 

nosso objeto de pesquisa, o qual traz como principal objetivo uma análise sobre como o 

campo midiático dá visibilidade para que a cidade de Caruaru deixe de ser um município 

qualquer do interior do Nordeste do Brasil para ser uma capital – a Capital do Forró.  

Anteriormente à exposição e argumentação referente ao conceito de campo, Bourdieu 

(2003), traz importante reflexão sobre o que ele denomina sistemas simbólicos, ou seja, arte, 

religião, língua, e demonstra o caráter indissolúvel entre esses sistemas e a formação de um 

poder simbólico. O que ele denomina poder simbólico funcionaria como um círculo invisível 

completamente ignorado pelos que exercem o poderio e os que estão sujeitos ao mesmo.  

Julgamos que esse mesmo poder simbólico descrito por Bourdieu (2003) opera com 

intensidade na cidade de Caruaru, como observado no relato acerca da íntima relação 

existente entre o São João local e a religiosidade cristã, ao menos no período anterior à 

visibilidade midiática alcançada pela cidade.  
Num estado de campo em que se vê o poder por toda a parte, como em outros 
tempos não se queria reconhecê-lo nas situações em que ele entrava pelos olhos 
dentro, não é inútil lembrar que – sem nunca fazer dele, numa outra maneira de o 
dissolver, uma espécie de ‘círculo cujo centro está em toda a parte e em parte 
alguma’ – é necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é 
mais completamente ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com 
efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles 
que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. 
(BOURDIEU, 2003, p. 7). 

 

É fundamental analisarmos com maior riqueza de detalhes uma divisão proposta por 

Bourdieu (2003) entre os sistemas simbólicos como estruturas estruturantes e – ainda – como 

estruturas estruturadas. No primeiro caso, o autor identifica uma tradição idealista, na qual a 

objetividade do sentido do mundo iria definir-se pela concordância das subjetividades ditas 

estruturantes, em sua análise: senso e consenso. Já a segunda, tida como análise estrutural, 



constituiria o instrumento metodológico que permite realizar a ambição neo-kantiana de 

apreender a lógica específica de cada uma das “formas simbólicas”.  

Tal análise estrutural tem em vista isolar a estrutura imanente de cada produção 

simbólica. Em busca de melhor compreensão de uma abordagem de aparência densa e 

complexa, trazemos abaixo reflexão conceitual de Bourdieu (2003) em relação aos sistemas 

simbólicos e poder simbólico, uma vez que o autor traz uma segunda definição do último, não 

se limitando assim ao que havíamos exposto anteriormente neste texto. Vale salientar que tal 

passagem é fruto de sua primeira síntese em torno da problemática. 
Os ‘sistemas simbólicos’, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, só 
podem exercer um poder estruturante porque são estruturados. O poder simbólico é 
um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem 
gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) 
supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer, “uma 
concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que torna 
possível a concordância entre as inteligências”. (BOURDIEU, 2003, p 9, grifo 
nosso). 

 

Num segundo momento ainda dessa primeira síntese, Bourdieu (2003) reflete as 

produções simbólicas como instrumentos de dominação. Nesse instante, faz referência à 

tradição marxista que privilegia as funções políticas dos sistemas simbólicos, conforme a qual 

tais produções estariam ligadas aos interesses da classe dominante.  

Para Bourdieu (2003), que parece concordar com Marx, e com os quais este 

pesquisador encontra-se em sintonia, a cultura dominante contribui para a integração real da 

chamada classe dominante, essa integração seria capaz de promover um diálogo entre os 

membros da classe, além de distingui-los das chamadas classes inferiores.  

O processo de integração e distinção já descrito serviria para a integração fictícia da 

sociedade no seu conjunto, portanto à desmobilização (falsa consciência) das classes 

dominadas; para a legitimação da ordem estabelecida por meio da hierarquização, ou seja, 

estabelecimento de distinções sociais.  

Bourdieu (2003), com quem partilhamos visão, principalmente por fazer uso da 

comunicação como elemento de relevo para a temática, aponta os processos descritos há 

pouco, como de efeito ideológico produzidos pela cultura dominante.  

Conforme Bourdieu (2003), ocorre uma dissimulação no modo de divisão na função 

de comunicação: a cultura que une (intermediário de comunicação) é também a cultura que 

separa (instrumento de distinção) e que legitima as distinções compelindo todas as culturas 

(designadas como subculturas) a definirem-se pela sua distinção em relação à cultura 

dominante. Nesse ponto pode-se perceber de modo claro o espaço conquistado pela 



transformação de Caruaru na marca de Capital do Forró; um espaço “exótico” para àqueles 

que acompanham suas imagens no centro sul do Brasil através do campo midiático. 

É válido frisar ainda, aquilo que Bourdieu (2003) traz como segunda síntese. Mais 

uma vez nesse momento, o intelectual ergue dados referentes à comunicação e chega mesmo a 

levantar discussão sobre o que denomina de violência simbólica. 
Contra todas as formas do erro ‘interacionista’ o qual consiste em reduzir as relações 
de força a relações de comunicação, não basta notar que as relações de comunicação 
são, de modo inseparável, sempre, relações de poder que dependem, na forma e no 
conteúdo, do poder material ou simbólico acumulado pelos agentes (ou pelas 
instituições) e envolvidos nessas relações e que, como o dom ou o potlatib, podem 
permitir acumular poder simbólico.é enquanto instrumentos estruturados e 
estruturantes de comunicação e de conhecimento que os ‘sistemas simbólicos’ 
cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de legitimação da 
dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre outra 
(violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de força que 
as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a 
‘domesticação dos dominados’. (BOURDIEU, 2003, p. 11). 

  

Dando continuidade às discussões dos postulados de Bourdieu (2003), emerge como 

aspecto chave, sua definição de campo de produção simbólica. A definição de campo de 

produção simbólica vai ao encontro do que este pesquisador identifica nos processos 

midiáticos que norteiam a construção de Caruaru na marca Capital do Forró.  

De acordo com Bourdieu (2003), o campo de produção simbólica é um microcosmos 

de luta simbólica entre as classes e segundo o estudioso, é ao servirem os seus interesses na 

luta interna do campo de produção (e só nesta medida) que os produtores servem os interesses 

dos grupos exteriores aos campos de produção.  

Em virtude de toda uma análise com foco em questões de classe, luta e poder 

simbólico, seria pouco produtivo não emergir daí a problemática da ideologia. É justamente 

com uma função marcadamente ideológica que estão imbricados todos esses espaços, ou 

melhor, campos de produção simbólicos abordados e discutidos até então.  

Analisando a temática referente à campo na perspectiva de Bourdieu (2003), surge a 

seguinte questão: Quem teria o “poder” de “manipular” esse sistema de mídia, ou seja, o 

campo midiático? A resposta em nossa visão: suas próprias características que o transformam 

em uma espécie de “oásis” de visibilidade que impõe o seu modus operandi aos demais 

instrumentos que dela se utilizam.  

Há, porém, de se perceber uma série de elementos que remontam ao que deu início a 

toda essa discussão: dominantes, dominados, sistemas de produção simbólica. Existe a partir 

disso o que Bourdieu (2003) denomina de intersecção de campos, um poderio para o 



indivíduo da comunicação; isso claramente demonstrado através da interdependência entre 

política e jornalismo, por exemplo.  

Analisamos, apesar da aparência demasiado longa, o intercruzamento de jornalismo e 

política, apontado por Bourdieu (2003); essa demonstração fará com que haja um prisma 

melhor direcionado às questões de campo e aí sim uma reflexão mais consistente. 
[...] O jornalista exerce uma forma de dominação (conjuntural não estrutural) sobre 
um espaço de jogo que ele construiu, e no qual ele se acha colocado em situação de 
árbitro, impondo normas de ‘objetividade’ e ‘neutralidade’. Mas não se pode ficar 
por aí. O espaço de interação é o lugar de atualização da interseção entre os 
diferentes campos. Os agentes na sua luta para imporem o veredicto ‘imparcial’, 
quer dizer, para fazerem reconhecer a sua visão como objetiva dispõem de forças 
que dependem da sua pertença a campos objetivamente hierarquizados e da sua 
posição nos campos respectivos. (BOURDIEU, 2003, p. 55). 

 

A luta a que se refere Bourdieu (2003), conforme apontado na seqüência, diz respeito 

a interesses políticos e jornalísticos, pelo menos na perspectiva da aparição pública, 

intensamente divergentes. O jornalismo preza por sua “aura” de imparcialidade e 

objetividade, enquanto a esfera política busca nessa dita imbricação de esferas, a oportunidade 

de mostrar-se. Tenta mostrar uma suposta notoriedade, filiação partidária e - principalmente, 

procura através da visibilidade midiática recuperar a credibilidade muitas vezes abalada pela 

própria estrutura das articulações político-partidárias.   

No caso específico da marca Capital do Forró, é como se a visibilidade dada pelo 

campo midiático à cidade, transformasse não só a sua imagem em festa, alegria, e sim 

reformulasse a visão dos moradores do lugar no tocante ao governo municipal. Algo do tipo: 

“Nossos governantes estão conseguindo promover Caruaru; todos agora sabem do nosso 

potencial. Somos mesmo a Capital do Forró!”. 

Existe, em primeiro lugar, o campo político: os homens políticos, diretamente 

implicados no jogo, portanto diretamente interessados e percebidos como tais, são 

imediatamente percebidos como juízes e partes, logo, sempre suspeitos de produzirem 

interpretações interessadas, enviesadas e, por isso mesmo, desacreditadas. Eles ocupam 

posições diferentes no campo político: estão situados neste espaço pela sua filiação num 

partido, mas também pelo seu estatuto nesse partido, pela sua notoriedade, local ou nacional, 

etc. Vem depois o campo jornalístico: os jornalistas podem e devem adotar uma retórica da 

objetividade e da neutralidade.  

Percebamos agora os elementos fundamentais e relativamente invariáveis da definição 

de campo e que são capazes de nos mobilizar em torno da idéia de construção midiática da 

marca Capital do Forró.  



Campo é um microcosmo incluído no macrocosmo constituído pelo espaço (nacional) 

global; cada campo possui regras do jogo e desafios específicos, irredutíveis às regras do jogo 

ou aos desafios dos outros campos – identificamos nessa passagem o que foi claramente 

exposto em momento anterior deste trabalho acerca da “luta” entre os campos jornalístico e 

político.  

Percebemos que é através das regras impostas pelo campo midiático, a fim de trazer 

visibilidade ou não a determinados fatos, que Caruaru consegue obter o seu espaço. Esse 

espaço, entretanto, é conquistado graças à imposição de uma tipificação, na qual a cidade 

transforma-se na marca que a identifica no macrocosmo levantado por Bourdieu (2003) de 

Capital do Forró.  

Bourdieu (2003) faz também a análise de campo como um “sistema” ou um “espaço” 

estruturado de posições – esse espaço é um local de embates entre os diferentes agentes que 

ocupam as diversas posições e são caracterizados por suas trajetórias sociais, além de posição 

no campo; as lutas dão-se em torno da apropriação de um capital específico do campo (o 

monopólio do capital específico legítimo) e/ou da redefinição daquele capital. 

Para Bourdieu (2003), o capital é desigualmente distribuído dentro do campo e existe, 

portanto, algo já discutido nesta pesquisa, a presença de dominantes e dominados. A 

distribuição desigual do capital determina a estrutura do campo, que é assim definida pelo 

estado de uma relação de peso histórica entre as forças (agentes, instituições) em presença no 

campo.  

Ocorrem ainda pontos referentes às estratégias adotadas por diferentes atores sociais 

no interior dos variados campos; sejam eles o campo midiático, político, artístico, religioso, 

etc. Essas estratégias são melhor compreendidas se as relacionarmos com suas posições no 

campo.  

Entre as estratégias invariantes, pode-se ressaltar a oposição entre as estratégias de 

conservação e as de subversão (o estado da relação de força existente). As primeiras são mais 

freqüentemente as dos dominantes e as segundas, as dos dominados. Em luta uns contra os 

outros, os agentes de um campo têm pelo menos interesse em que o campo exista e, portanto, 

mantêm uma “cumplicidade objetiva” para além das lutas que os opõem. Os interesses sociais 

são sempre específicos de cada campo e não se reduzem ao interesse de tipo econômico – 

apesar de sua profunda importância em nossa percepção.  

A cada campo corresponde um habitus próprio desse campo e apenas quem tiver 

incorporado o habitus próprio do campo tem condição de jogar o jogo e de acreditar na 

importância da “partida”. Daí identificarmos no campo midiático, um espaço de dominação 



no qual indivíduos pertencentes a outros campos têm de moldar os seus discursos e atitudes à 

lógica da mídia a fim de aproveitar o espaço de visibilidade concedido por ela, como 

percebemos claramente na relação entre a mídia e o jornalismo e a construção da marca 

Capital do Forró.      

Há também a proposição de que um campo possui uma autonomia relativa: as lutas 

que nele ocorrem têm uma lógica interna, mas o seu resultado nas lutas (econômicas, sociais, 

políticas...) externas ao campo pesa fortemente sobre a questão das relações de forças 

internas.  

Acrescentamos a essa abordagem conceitual de Bourdieu (2003), a nossa crença de 

que ao menos em relação ao campo midiático, sua autonomia é capaz de desvencilhar-se do 

rótulo de “relativa” e receber o status de quase “total”, quando estudamos o processo vivido 

pelo São João de Caruaru.  

Os festejos juninos caruaruenses perdem a sua essência original, voltada para os 

aspectos religiosos e de união familiar, pelo interesse que o campo político tem de atrair a 

atenção do campo midiático. Essa atração é conquistada graças à espetacularização do evento 

que recebe o peso televisivo descrito por Vilches (1989). 

Finalmente, o campo midiático faz com que outros campos, a exemplo do que foi 

demonstrado em passagens anteriores, busquem adequar-se à sua lógica. Portanto, eis a nossa 

ressalva no tocante à autonomia relativa, porém, concordando, que mesmo no campo 

midiático apesar do seu vigor mais proeminente que o dos demais campos, o resultado das 

lutas econômicas, sociais, políticas... externas à mídia pode pesar de modo relevante sobre a 

questão das relações de força interna. 

Ao longo das décadas e das imbricações entre os campos apontadas por Bourdieu 

(2003) – em especial político e midiático - a cidade de Caruaru cresceu, tornando-se o maior 

município do interior pernambucano e recebendo vários codinomes, conforme Barbalho 

(1980): “Capital do Agreste”, “Princesa do Agreste”, “País de Caruaru”, “Continente 

Caruaru”, etc.  

Hoje, apesar dos vários “apelidos” da cidade, parece haver uma única marca capaz de 

representar Caruaru na teia de significados construída pela relação entre a mídia – o 

jornalismo e a cidade; eis a marca: Capital do Forró. Essa marca está amparada na construção 

televisiva promovida pela Rede Globo em conjunto com a Rede Globo Nordeste e a TV Asa 

Branca, o que chamamos de “tríplice parceria”.  

Essa “tríplice parceria” busca mostrar a imagem da cidade para ela mesma e para o 

Brasil, através do prisma da cultura que Williams (1992) em uma de suas análises conceitua 



como o modo de vida global de um povo. É um modo de vida centrado no forró – na festa – 

na alegria dos festejos juninos locais que dominam a percepção sobre Caruaru no país inteiro, 

que a enxerga graças ao campo midático. 

Uma vez entendidos os pontos relevantes acerca do “relacionamento” entre o campo 

midiático e Caruaru, desde a sua emancipação ainda no século XIX até informações de ordem 

contemporânea, avançamos para o capítulo seguinte. O nosso propósito: expor as relações que 

permeiam a imagem de Caruaru transmitida para o resto do país a partir do telejornalismo da 

Rede Globo. A marca Capital do Forró – a gente vê por aqui. 

 

 

 

 

 

3 CARUARU E O JORNALISMO TELEVISIVO DA REDE GLOBO 

 

 

3.1 Rede Globo Nordeste “exporta” a Capital do Forró 

 

 

Após a discussão inicial acerca da relação entre o campo midiático e Caruaru na qual 

pudemos identificar e analisar a emancipação da fazenda Caruru e sua ascensão à categoria de 

cidade; a construção da Capital do Forró pelos veículos de comunicação; além do papel 

desempenhado pelas indústrias culturais em torno do forró, nos concentramos a partir de 

então no relacionamento do município com o jornalismo televisivo da Rede Globo. 

O capítulo reflete a partir de elementos como o campo midiático e a mídia e a 

construção do real, os quais em nossa percepção contribuem para que Caruaru seja 

reproduzida para o resto do país através da marca Capital do Forró. Discutimos ainda, o 

processo de negociação para que as matérias produzidas pela Rede Globo Nordeste, em 

especial as que tratam de Caruaru, sejam veiculadas nacionalmente e também sobre como 

ocorre a espetacularização da notícia em torno do período junino caruaruense. 

Em termos metodológicos, destacamos que o trabalho apóia-se neste capítulo, em 

entrevistas semi-estruturadas com profissionais de áreas estratégicas da Rede Globo Nordeste, 

como é o caso da diretora executiva de jornalismo Jô Mazzarolo, do chefe de reportagem 

Duda Amaral e do repórter de rede Francisco José. Além desses profissionais, jornalistas que 



atuam em veículos de imprensa de Caruaru e historiadores da cidade, fazem emergir 

elementos de ordem histórica, cultural e midiática relevantes à composição do texto.  Neste 

ponto ressaltamos que Duarte (2005), assim como este pesquisador, julga a entrevista como o 

mais eficiente método de obtenção de informações. 

Ainda no tocante à metodologia, é imprescindível apontar os principais autores que 

trazem aporte teórico às discussões em torno do tema proposto, bem como os nossos pontos 

em comum. Barker (2003) traz contribuição ao estudo graças às análises que concernem às 

relações entre a televisão e as identidades culturais; Bourdieu (2003) através do campo 

midiático, Berger e Luckmann (1972), Gomis (1991), Mayo (2004) e Tuchman (1978) 

abordam a construção social da realidade através do papel exercido, em grande medida, pelo 

telejornalismo. Não nos esqueçamos ainda de Vilches (1989) com quem este pesquisador 

traça uma reflexão sobre a manipulação televisiva, abordando entre outras coisas, os espaços 

na tela e os diferentes tempos do telejornal.  

Além de todos os autores já citados, dialogamos ainda com Pereira Júnior (2005), que 

traz imprescindíveis análises sobre a importância dos telejornais da Rede Globo na exposição 

da imagem de Pernambuco para o resto do país; Albuquerque Júnior (2001), o qual discute a 

formação do estereótipo de Nordeste ao longo da história e por fim Kellner (2006), que traz 

sustentação teórica às discussões sobre a sociedade do espetáculo.  

Para refletirmos sobre o que este item se propõe a analisar, ou seja, a “exportação” da 

Capital Forró através dos telejornais de rede da Globo, é importante começarmos por 

entender o contexto do São João caruaruense na época em que essa festividade ganha 

visibilidade na televisão brasileira, ou seja, a década de 80 do último século. 

Como foi discutido no capítulo anterior, de fato, o veículo rádio antes mesmo de 

qualquer incursão televisiva em Caruaru, já havia apelidado o município de Capital do Forró, 

consolidando a sua imagem em torno das festas juninas para a própria cidade – além do seu 

entorno. A fim de trazer um dado de ordem temporal, cabe relembrar um elemento discutido 

também no capítulo passado, a primeira composição de forró de que se tem notícia, leva o 

nome da cidade: Forró em Caruaru, de Zé Dantas, nos anos 40 do último século. 

Uma vez que nos concentramos em definitivo no telejornalismo a partir de agora, 

julgamos relevante expor o que Tuchman (1978) levanta sobre o papel da televisão. Conforme 

o autor, a TV pode ser encarada como uma moldura que proporciona conhecimento sobre o 

mundo. Sua afirmação significa ainda que essa moldura possibilita a pessoas de localidades 

diversas terem acesso à informação sobre outros povos e culturas. Tuchman (1978) 



exemplifica ao dizer que a televisão mostra aos negros do Sul dos Estados Unidos as 

condições de vida dos negros do Norte do país. 

Sustentamos que a Rede Globo Nordeste “exporta” para os brasileiros do centro-sul a 

imagem do povo de Caruaru no momento de maior envolvimento da população local com a 

sua cultura: o São João. Esse processo de exposição midiático-televisiva molda – ou melhor – 

redimensiona os festejos juninos, como destacamos na seqüência.  

Conforme Duda Amaral, chefe de reportagem da Rede Globo Nordeste e que há 28 

anos trabalha na emissora, só no início da década de 80, Caruaru então com pouco mais de 

cem mil habitantes, passa a ter a sua imagem veiculada em nível nacional para todo o Brasil. 

O tema da reportagem: O São João da cidade. Para Duda Amaral, Caruaru começou a chamar 

a atenção do veículo de forma espontânea e sem qualquer envolvimento das autoridades locais 

com os festejos.  

De acordo com Vilches (1989) o acontecimento deve suportar o “peso” do sistema 

televisivo – acrescido a isso destacamos seu papel de relevo enquanto um lugar de referência 

– como sustenta Pereira Júnior (2007). Para Amaral, a tradição das fogueiras feitas nas ruas 

pelos próprios caruaruenses, formando um grande clarão, que podia ser visto dos pontos mais 

altos da cidade, como o Morro Bom Jesus, formavam uma bela imagem e tinha o “peso” 

descrito por Vilches (1989). O jornalista não sabe a data exata do início das transmissões do 

São João de Caruaru para o resto do Brasil, afirma, porém, como já levantado, que é no início 

da década de 80 do último século que o país “descobre” o município do agreste 

pernambucano.  

Anteriormente ao que chamamos de exposição midiático-televisiva, a população 

caruaruense costumava se reunir, independentemente de qualquer intervenção governamental, 

e acender fogueiras, fazer comidas típicas, como a pamonha, o cuscuz, a canjica. Dividiam o 

trabalho, a alimentação e o prazer da dança com familiares, amigos, vizinhos.  

Conforme relatado no primeiro capítulo, as festas juninas da década de 80 do século 

passado permaneciam fiéis a uma tradição secular própria da religiosidade católica que deu 

origem à cidade. A tradição fazia as pessoas se reunirem e celebrarem os santos do período 

junino; a comemoração familiar e sem “traços” típicos da indústria cultural durou pelo menos 

até a segunda metade dessa década. Caruaru celebrava o São João de modo muito parecido 

aos festejos do Natal cristão, mas se movendo graças a um ritmo profano que trouxe a 

visibilidade televisada à cidade para todo o país: o forró.       

Como já relatado também, é o rádio que primeiro chama a cidade de Capital do Forró, 

todavia, é a partir do episódio protagonizado pelo cantor e compositor pernambucano Jorge de 



Altinho, já descrito no primeiro capítulo, que percebemos de modo contundente o quanto a 

marca de Capital do Forró torna-se significativa para a população da cidade. 

A partir do episódio protagonizado pelo cantor em 1985, destacamos importantes 

elementos que dizem respeito à relação existente entre a televisão e questões de identidade 

cultural a partir da perspectiva de Barker (2003) com quem concordamos. O autor atesta que a 

TV atua como uma grande construtora de identidade cultural; é isso que percebemos na 

relação do povo de Caruaru com a imagem de Capital do Forró construída para a sua cidade e 

“exportada” para todo o país. 

Percebemos na relação descrita por Barker (2003) entre a televisão e o seu papel vital 

na construção de identidades culturais, exemplificado por este pesquisador através do 

episódio vivenciado pelo cantor e compositor Jorge de Altinho, a necessidade de apontarmos 

dados que atestem o poder televisivo na construção identitária. Esse cuidado ajuda-nos a 

compreender o porquê a forma como Caruaru é exibida para o resto do país ganha 

importância para os cidadãos do local.  
Mas, se as questões relativas a identidade passaram a ocupar um primeiro plano no 
âmbito dos estudos culturais, a televisão, como forma suprema de comunicação nas 
sociedades ocidentais, é uma de suas preocupações mais antigas. Contudo, os 
argumentos a favor de estudar a importância econômica e cultural da televisão são 
particularmente relevantes na atualidade por certas mudanças nas pautas das 
comunicações globais, entre eles o importante auge que experimentou a televisão 
global. Por sua vez, a globalização das instituições da televisão levanta várias 
questões cruciais sobre a cultura e as identidades culturais, de modo que a 
globalização da televisão constitui um recurso proliferador tanto para a 
desconstrução como para a reconstrução das identidades culturais. É dizer que a 
televisão se converteu em um recurso de primeira ordem para a construção dos 
projetos identitários. (BARKER, 2003, p. 20). 

       

Uma vez que identificamos quando e como se dá o início do processo de veiculação da 

imagem caruaruense para o país no primeiro capítulo, além de termos aludido a aspectos de 

identidade cultural, partimos então para uma discussão indissociável desse processo. Essa 

discussão diz respeito à influência das câmeras de TV, agendamento, além dos princípios que 

determinam o formato do telejornalismo, analisando toda a sua operacionalização. Só após 

essa análise retomamos pontos alusivos às entrevistas e trabalho de campo.  

Sobre o agendamento – McCombs (2006), Shaw e McCombs (1993) afirmam que os 

espectadores não apenas se interam dos assuntos públicos e de outras questões através dos 

meios; a audiência percebe a importância que deve ser atribuída a um tema segundo a própria 

relevância dada a ele pela mídia. Tal destaque evidentemente pode ser conferido graças à 

ênfase levantada sobre o assunto. Em vista desses aspectos, sustentamos que o São João de 

Caruaru, por exemplo, é agendado pela Central Globo de Jornalismo como um evento que 



merece destaque nacional, passando assim, a colocar a marca jornalística Capital do Forró em 

evidência na mente do telespectador brasileiro.  

Os festejos juninos de Caruaru transformam-se por inteiro uma vez que as emissoras 

de TV, em especial, a Rede Globo Nordeste e a Rede Globo passam a veicular os 

acontecimentos na cidade. O fato vai ao encontro do que Vilches (1989) afirma a respeito da 

influência midiática face aos eventos.  

A afirmação do parágrafo anterior é sustentada por atores caruaruenses que 

vivenciaram esse processo de forma próxima, trazendo assim, respaldo ao que esta pesquisa 

reflete. Existe na fala desses atores um ponto em comum: a mídia, em especial, a televisão 

modificou o formato do São João caruaruense.  

Conforme o historiador e mestre em história pela Universidade Federal de 

Pernambuco, Josué Eusébio Ferreira, no que é sustentado pelo também historiador e diretor da 

Fundação de Cultura do município, Walmiré Dimeron, além dos jornalistas Lea Renata e 

Mário Flávio, editores-chefe dos principais jornais de Caruaru, o São João do município teve 

um formato de “comuna” desde o seu surgimento até meados dos anos 80, quando se 

intensifica a imagem da marca Capital do Forró na televisão. A tipificação passa, dessa 

forma, a compor o imaginário nacional sobre uma “Caruaru Junina”. 

É como se as organizações Globo, conforme descreve Tuchman (1978) em relação aos 

veículos de comunicação, circulassem e moldassem o conhecimento a respeito de Caruaru ao 

veicularem a imagem dos festejos juninos da cidade. Ora, nos lembremos da análise feita 

pelos atores supra citados e reverberados por este pesquisador, a cobertura da TV Globo influi 

no formato tradicional do São João de Caruaru. “Ao buscar disseminar a informação que as 

pessoas querem, precisam e devem saber os veículos de notícia circulam e moldam o 

conhecimento”. (TUCHMAN, 1978, p. 2).  

De acordo com os já citados atores, a festa tinha um aspecto parecido com o natal para 

as religiões cristãs, ou seja, uma celebração entre membros da família e amigos, com forte 

apelo religioso. As pessoas costumavam reunir-se para degustar pratos típicos da época, feitos 

à base de milho, acender fogueiras, montar palhoças, dançar forró.  

Algumas ruas eram fechadas com autorização da prefeitura; os vizinhos se juntavam 

para fazer comida. Na tentativa de produzir fartura e de forma natural, ou seja, 

independentemente de intervenção política ou midiática, os moradores de diferentes ruas 

começaram a competir entre si, a fim de produzir a maior pamonha ou o maior munguzá, etc.  

Essa inusitada disputa, acrescida do fato de haver uma imagem vibrante formada por 

milhares de fogueiras ao redor de Caruaru, atraíram conforme já disposto anteriormente, na 



visão do chefe de reportagem da Rede Globo Nordeste, Duda Amaral, as câmeras da emissora 

para a cidade no início dos anos 80 do século passado. 

Um ponto trazido à tona, e de grande relevância, diz respeito à perda do caráter 

familiar da festividade junina no município. Essa perda seria fruto do interesse político do 

governo municipal em aproveitar-se da visibilidade midiática conquistada por Caruaru e a 

partir disso veicular uma imagem de grandiosidade para a festa. Sobre tal envolvimento entre 

política e mídia, é interessante levantar:  

Foram, pois, os atores políticos os que se serviram habilmente da imprensa para 

difundir suas mensagens particulares sobre a corrupção nas altas esferas e sobre a 

possibilidade de manter a confiança pública nos modos de governar. (GOMIS, 1991, p. 158).  

A imagem de grandeza desejada pelo governo local e discutida no parágrafo anterior 

poderia ser obtida se ao invés de pequenos núcleos, onde as pessoas reuniam-se para dançar 

forró isoladamente em ruas e bairros dispersos, houvesse uma grande concentração de pessoas 

em um espaço definido da cidade.  

Nesse espaço haveria apresentações com artistas já consagrados pela indústria cultural, 

o que atrairia não apenas pessoas da cidade, mas também de outros lugares e o mais 

importante, chamaria a atenção das câmeras para a multidão ali reunida em torno do ritmo que 

já consagrara a cidade: o forró. Jogava-se a partir de então o “jogo” do campo midiático. 

A construção de um local específico para que o povo celebrasse os festejos juninos 

acontece já na segunda metade dos anos 80 do século passado, conforme atesta o atual diretor 

da fundação de cultura do município, Walmiré Dimeron. Ainda segundo Dimeron, o espaço 

foi chamado de “Arraial da Gente” e construído na gestão do prefeito José Queiroz. O 

“Arraial da Gente” foi o primeiro lugar montado com a finalidade de reunir pessoas para a 

celebração das festas juninas; em 1988 foi inaugurado o Espaço Cultural Tancredo Neves, 

também no centro de Caruaru, para onde foi relocado o “Arraial da Gente”. 

Já vivendo uma atmosfera de forte penetração midiático-televisiva para todo o país, é 

inaugurada em 1991 em Caruaru a sua primeira afiliada da Rede Globo de Televisão, a TV 

Asa Branca. Nessa mesma década, em 1995, também na administração do prefeito José 

Queiroz, é criado o “Pátio do Forró”, que tem esse nome por ser um grande espaço público 

que serve de celebração ao ritmo que identifica a cidade para todo o Brasil. A inauguração 

desse espaço consolida de vez, na opinião dos atores já referendados, o São João com um 

apelo mais “televisado” em detrimento do “São João da família”. 

No processo de “exportação” da Capital do Forró, ao qual fazemos alusão já no título 

deste capítulo, é importante, além da contextualização histórica dos parágrafos anteriores, 



destacarmos o que pensa Vilches (1989) sobre os eventos midiatizados. Conforme Vilches 

(1989), o fato de saber que o acontecimento será gravado por câmeras influi na sua 

organização, além disso, quando há a montagem de um evento para que a TV o “ocupe”, o 

perfil original perde a sua essência.  

A análise de Vilches (1989) por suas reflexões sobre o que chama “peso televisivo” e 

especialmente acerca de como o aparato midiático interfere em eventos tradicionalmente “sem 

mídia”, ajuda-nos a compreender a relevância da reflexão em torno da Caruaru midiatizada 

graças às suas fogueiras, pelo menos de início. Além disso, colocamo-nos de acordo com a 

perspectiva desse autor. 

Percebemos de modo muito evidente na perspectiva de Gomis (1991) a relação de 

dependência da sociedade em relação aos meios, mas principalmente a independência da 

mídia em relação à notícia. A afirmação pode mesmo parecer chocante, todavia, está muito 

clara no processo que decidimos chamar: a “exportação” da Capital do Forró pela Rede Globo 

Nordeste. 

Ainda no tocante ao processo de “exportação”, é importante reforçamos novamente o 

que McCombs (2006), Shaw e McCombs (1993) afirmam sobre agendamento, no que 

estamos de acordo. Para ambos os autores a mídia diz às pessoas sobre o que debater; que 

conteúdos devem incluir em seu conhecimento; a que acontecimentos dar importância. 

Portanto, o telejornal agenda o seu espectador. Caruaru, em nossa análise e sem que 

reduzamos a discussão, torna-se, portanto, a Capital do Forró “exportada” pela Rede Globo 

Nordeste. 

Nos propomos a tratar neste capítulo também sobre os princípios que determinam o 

formato do telejornalismo porque isso potencializa a discussão sobre o que representa ser 

marca jornalística, o que acontece com Caruaru, e como o processo ocorre. Para isso, 

analisemos o que Vilches (1989) pensa inicialmente sobre o que denomina “tratamento da 

informação”: 
O conceito de ‘tratamento da informação’ domina a atual concepção dos telejornais. 
Como acontece em outros campos da ciência e da tecnologia, a informação não se 
concebe sem uma memória, uma aprendizagem e uma percepção por parte do 
usuário / espectador no tempo atual. (VILCHES, 1989, p. 145). 

 

Reforçamos a partir da análise de Vilches (1989) que há uma supremacia exercida 

pelo campo midiático, como sustenta Bourdieu (2003) ao demonstrar o poder desse campo em 

impor os seus mecanismos àqueles que buscam adentrar o seu espaço. É isso que ocorre à 

Caruaru quando a cidade vai perdendo o foco familiar das tradições juninas ao passo que 



ganha visibilidade no campo, o que pode ser percebido de modo ainda mais contundente no 

que resolvemos intitular: processo de “exportação” da marca Capital do Forró. Caruaru é 

apresentada e representada ao longo de quase três décadas pela Rede Globo. Hoje, graças ao 

texto e as imagens televisivas da emissora, é considerada a Capital do Forró por todo o país.  

Além da relevância de Vilches (1989) e das discussões sobre campo de Bourdieu 

(2003), defendemos a importância de Berger e Luckmann (1972) para maior entendimento do 

processo de exportação imagética de Caruaru. Berger e Luckmann (1972) discutem desde a 

introdução de sua obra problemas concernentes à construção social da realidade, além de 

expor o papel daquilo que denominam sociologia do conhecimento. ”Nossas teses 

fundamentais estão implícitas no título e subtítulo deste livro; elas são: que a realidade se 

constrói socialmente e que a sociologia do conhecimento deve analisar os processos pelos 

quais isto se produz”. (BERGER; LUCKMANN, 1972, p. 13). 

Berger e Luckmann (1972) comprovam suas hipóteses fundamentais, quando 

percebemos de modo claro enquanto pesquisadores que de fato a realidade tende a ser 

construída socialmente. Às suas hipóteses acrescentamos que a mídia é partícipe como 

protagonista de todo um desenrolar de informações que chegam à sociedade. Informações 

capazes de transformar Caruaru na Capital do Forró para um país de quase 200 milhões de 

habitantes ou nos utilizando de um exemplo extremo, manter o mundo informado sobre o 

acidente com a aeronave da TAM que vitimou cerca de duzentas pessoas em 17 de julho deste 

ano. A TV tem esse poder! 

Esse poder vai além do fato de informar, o poder é de formar opiniões, construir a 

notícia e, acima de tudo, a realidade. O homem comum de acordo com Berger e Luckmann 

(1972) tem suas “realidades” já pré-estabelecidas e é – em nossa visão – muitas vezes 

“pautado” pela televisão.  

Berger e Luckmann (1972) trazem à tona a definição de realidade suprema, à qual por 

nossa própria análise, incluímos o papel do telejornal como instrumento formador dessa 

realidade suprema. Visualizemos então os comentários do senso comum sobre Caruaru e o 

seu “título” de Capital do Forró. Aprofundamos tal reflexão no capítulo referente à análise, 

entretanto, apenas como forma de reforço a tal afirmativa do pesquisador, vale ilustrarmos o 

depoimento de um turista catarinense a um repórter da TV Asa Branca quando perguntado 

sobre o porquê da sua visita à Caruaru: “Não é o melhor o São João do mundo?” Sorri para a 

câmera e questiona.  

Nos telejornais, óbvio, há também os diálogos nutridos sobre temáticas de ordem mais 

urgente como a violência nos grandes centros urbanos; os escândalos políticos em Brasília e 



algo que tem espaço garantido nos telejornais da Rede Globo ao menos uma vez por ano: O 

São João de Caruaru e a imagem jornalística da marca Capital do Forró. 

Sobre o que denominam realidade suprema, Berger e Luckmann (1972, p. 39) 

afirmam: “Entre as múltiplas realidades existe uma que se apresenta como a realidade por 

excelência. É a realidade da vida cotidiana. Sua localização privilegiada lhe dá o direito que 

seja chamada de realidade suprema.” 

O Brasil inteiro reconhece hoje a marca caruaruense de Capital do Forró. Informações 

sobre o ciclo junino da cidade habitam o conhecimento comum de um número cada vez maior 

de brasileiros. O porquê disso está centrado em uma necessidade humana primária: a 

comunicação. Sobre a comunicação: “Na realidade, não posso existir na vida cotidiana sem 

interagir e me comunicar continuamente com os outros”. (BERGER; LUCKMANN, 1972, p. 

40). 

Vamos além e afirmamos que na contemporaneidade essa existência humana é 

inconcebível sem os veículos de comunicação. O simples fato de recebermos informações 

funciona como um instrumento capaz de atenuar tensões e trazer segurança ao indivíduo, 

colocando-o sob uma aura de “proteção informativa” conforme revela Pereira Júnior (2007). 

Essa aura de “proteção informativa” suspende por instantes o medo da entropia e faz com que 

o alívio de ao menos estarmos informados sobre os acontecimentos do nosso país e do mundo, 

façam-no sentirmos um tanto seguro.  

Viemos ao longo deste texto demonstrando a relação entre o jornalismo televisivo e a 

construção social da realidade, em especial, a formação da imagem caruaruense em torno da 

Capital do Forró. Sustentamos que pelo fato do São João na região Nordeste do país 

mobilizar toda a sociedade, a mídia se ocupa da questão e mobiliza, no caso do telejornal, 

suas câmeras em torno do evento que, especialmente, em Caruaru ganha ares de evento 

midiático e a cada ano sai em busca de novos aparatos a fim de conquistar o peso televisivo já 

discutido. 
Os tópicos que recebem a maior cobertura pela mídia são provavelmente os tópicos 
que a audiência identificará como os assuntos mais importantes do dia. Esta pesquisa 
acerca da agenda setting tenta indicar que o ranking de prioridades da mídia torna-se 
prontamente o ranking de prioridades atribuído pelos consumidores da notícia 
(TUCHMAN, 1978, p.2). 

 

Precisamos também reforçar o que foi exposto há pouco por Tuchmann (1978) e que 

trata das prioridades de notícia atribuídas pela mídia e pelo consumidor da notícia. Na época 

junina discute-se a festa, com maior ou menor intensidade, nos diversos lugares do país; a 



discussão está presente nos meios e influi no consumidor da notícia. Caruaru se beneficia de 

modo direto uma vez que a repercussão midiática acaba por fomentar o turismo na região.   

Após reflexão fundamentada em boa medida a partir de Tuchman (1978), é importante 

trazermos – para uma análise igualmente consistente – pontos trabalhados por Berger e 

Luckmann (1972). Tais reflexões têm ligação imediata com o objeto desta pesquisa e fazem 

alusão ao que os autores denominam como elementos tipificadores da realidade. Esses 

elementos acabam por formar “imagens” ou “idéias” sobre determinadas coisas, montando 

assim, uma aura imaginativo-discursiva ao seu redor. 

Caruaru significa no espaço dos telejornais de rede Globo, graças ao elementos 

tipificadores adotados pelos seus profissionais, festa junina, alegria, povo feliz, turista 

satisfeito... O melhor São João do mundo é na Capital do Forró. Identifiquemos, portanto, o 

significado dos esquemas tipificadores: 
A realidade da vida cotidiana contém esquemas tipificadores em cujos termos os 
outros são apreendidos e “tratados” em encontros “cara a cara”. Desse modo, posso 
perceber o outro como “homem”, “europeu”, como “cliente”, como “tipo jovial”, 
etc. Todas essas tipificações afetam continuamente minha interação com ele quando, 
por exemplo, decido convidá-lo uma noite para que se divirta antes de tratar de 
vender-lhe meu produto. (BERGER; LUCKMAN, 1972, p. 49). 

 

Refletimos assim o papel desempenhado pelas tipificações no processo de apreensão 

de informações acerca dos diferentes atores sociais, mas não apenas isso, obtivemos também 

dados de toda ordem no tocante à construção social da realidade.  

Com o objetivo de tornar mais didático o entendimento das tipificações e – dessa 

forma – identificarmos ainda mais claramente o porquê de inserirmos no estudo o quesito das 

tipificações para apreensão acerca da Caruaru transformada na Capital do Forró, iremos aludir 

mais uma vez a Berger e Luckmann (1972). Dessa vez fazemos uso do seu próprio exemplo 

de tipificações. 
Em outras palavras “o que todos sabem” tem sua própria lógica, que pode aplicar-se 
para ordenar as diversas coisas que sei. Por exemplo, sei que meu amigo Henry é 
inglês e que sempre é muito pontual em relação aos seus compromissos. Dado que 
todos sabem que a pontualidade é uma característica inglesa, posso agora integrar 
estes dois elementos de meus conhecimentos sobre Henry em uma tipificação 
significativa em termos da acumulação social do conhecimento. (BERGER; 
LUCKMAN, 1972, p. 62). 

 

Passamos a partir de então a ampliar as discussões que reforçam o papel da mídia 

como instrumento construtor social da realidade. Fazemos conexões a todo momento com 

Caruaru e a sua construção midiática de Capital do Forró, ou seja, com as tipificações que 

dominam na esfera sócio-midiática a imagem a seu respeito. Identificamos na seqüência 



elementos diversos que constroem tal realidade porque: “A realidade da vida cotidiana sempre 

parece ser uma zona de claridade detrás da qual há uma profundidade sombria. Quando umas 

zonas de realidade se iluminam, outras se obscurecem. Não posso saber tudo que hei de saber 

sobre essa realidade”. (BERGER; LUCKMANN, 1972, p. 63). 

Levantamos a partir de agora pontos de intersecção entre as obras de Berger e 

Luckmann (1972) e Mayo (2004), a fim de continuarmos no entendimento da íntima relação 

da Capital do Forró com o jornalismo televisivo. Junto a Mayo (2004) somamos às análises 

que tangem à construção social da realidade outros conceitos como “manipulação 

informativa” e “desinformação”, por exemplo. Concordamos com Mayo (2004, p. 7) quando 

ele afirma: “A ‘realidade’ se produz de forma massiva e cotidianamente no âmbito dos ‘meios 

de comunicação’ e, de maneira hegemônica, no meio televisivo”.  

De fato, é isso que apontamos a todo instante neste texto quando abordamos pontos 

alusivos a Caruaru e a contribuição dos telejornais da Rede Globo na divulgação do maior 

festejo da cidade, o que terminou por consolidar uma marca jornalística: A Capital do Forró.  

Acreditamos no poder da mídia televisiva como sendo a “ferramenta” responsável por 

produzir, e não apenas reproduzir, a realidade para o povo brasileiro; nessa produção, de 

forma hegemônica, encontra-se a Rede Globo de Televisão. A emissora desde o início dos 

anos 80 do último século, transmite a imagem do São João caruaruense para o Brasil. Caruaru 

não é mais uma cidade qualquer do agreste pernambucano, a partir de então ganha uma nova 

identidade para todo o país e torna-se uma “capital”. 

No parágrafo anterior aludimos à hegemonia da Rede Globo, além disso, fomos 

incisivos ao concordar com Mayo (2004) sobre o poder que o meio televisivo tem de construir 

a realidade. Julgamos conveniente levantarmos agora parâmetros balizadores de tais 

afirmações. Castro (2005, apud PEREIRA JÚNIOR, 2007) reflete a audiência do Jornal 

Nacional, demonstrando um poder que vem do seu número de “consumidores de notícias”. O 

referido telejornal é o de maior audiência no Brasil; uma média de 42% - o que representa 

cerca de trinta milhões de espectadores. Nos meses de junho, portanto, época das celebrações 

juninas, podemos nos aproveitar do slogan da emissora e afirmar: “Capital do Forró, a gente 

se vê por aqui!” O evento é parte da “agenda” dos telejornais globais.  

Concordamos com a postura de Mayo (2004, p. 11) no tocante aos conteúdos da 

produção midiática: “Sem dúvida um dos âmbitos de produção midiática mais analisados 

acerca do tema que nos ocupa, aponta aos conteúdos de caráter informativo”.  



Da mesma forma que Mayo (2004) este trabalho ocupa-se da produção dos meios de 

caráter informativo, especialmente do meio televisivo, para compor um estudo capaz de levar-

nos a uma coerente reflexão sobre a construção midiática da Capital do Forró.  

Conforme Mayo (2004) toda valoração do impacto dos media na construção social da 

realidade exige também uma valoração analítica das repercussões que as representações 

simbólicas midiáticas têm na percepção subjetiva da realidade social. Essa afirmação pôde ser 

comprovada através de pesquisa de campo em Caruaru. A identificação da população local 

com a marca “jornalística” de Capital do Forró é visível na publicidade, nos discursos 

políticos e, claro, nos veículos de comunicação.   

Com o exemplo demonstrado no parágrafo anterior buscamos ilustrar a força da 

repercussão midiática no tocante à Caruaru. É importante reforçar que Mayo (2004) traz à 

tona relevante consideração sobre o papel exercido pelos meios na contemporaneidade, 

enfatizando a complexidade da vida social atualmente.       
A crescente complexidade da vida social faz com que muitos de seus aspectos 
escapem à percepção direta, e que por isso aumente a dependência experimental – de 
caráter vicário – dos espectadores com respeito aos meios de comunicação que, de 
maneira massiva e incessantemente, produzem e difundem determinadas imagens da 
sociedade e da realidade. (MAYO, 2004, p.16). 

 

A complexidade da vida social descrita por Mayo (2004) fez com que de fato surgisse 

uma necessidade; uma busca pela informação. Nessa busca acreditamos que há uma realidade 

construída pelos meios, de modo especial, pela TV que apresenta à sociedade àquilo que seria 

impossível ter acesso com a mesma riqueza de detalhes sobre os países da Ásia, as novas leis 

vindas de Brasília, o último desastre aéreo, ou sobre o fato de haver no agreste pernambucano 

uma festa capaz de atrair em um mês cerca de 1,5 milhão de pessoas que dançam um só ritmo: 

o forró.  

Concordamos com Mayo (2004) porque o autor levanta dados de caráter muito 

enfático sobre os meios, o que nos ajuda a refletir sobre como o telespectador brasileiro do 

centro sul, por exemplo, sente e pensa acerca da existência de uma cidade do Agreste 

pernambucano que chega até o seu conhecimento a partir de símbolos de tradição nordestina e 

de uma dança denominada forró.  

De acordo com Mayo (2004), uma parte importante do que fazemos, pensamos e 

sentimos se encontra midiatizada, o que define como a realidade simbólica que, de maneira 

constante, é criada pelos meios de comunicação. É por essa perspectiva pudemos identificar 

Caruaru também: uma realidade midiático-simbólica. Tal realidade de início abstrata (mesmo 



que soe um tanto paradoxal) torna-se concreta pela existência de uma marca jornalística, que 

faz com ela seja pensada e sentida como a Capital do Forró do Brasil. 

Meyrowitz (1985 apud MAYO, 2004) também destaca importante relevância sobre o 

papel da mídia eletrônica. Conforme esse autor a referida categoria de mídia não nos dá 

apenas acesso mais rápido aos eventos e acontecimentos. Ela nos deixa a par de novos 

eventos e comportamentos. Graças a ela, a marca Capital do Forró existe para os que cultuam 

tradições muito diferentes das nordestinas, como é o caso dos brasileiros das regiões Sul e 

Sudeste, por exemplo. Tradições muito diferentes; hábitos muito iguais: cerca de cinco horas 

diárias em frente à TV do Oiapoque ao Chuí.      

Aludimos então à linguagem da mídia porque a consideramos elemento de relevo na 

formação da própria linguagem do consumidor da notícia. Além disso, sendo mais específico 

no que concerne ao aspecto Caruaru, a linguagem torna-se una: forró – festa – alegria – 

folclore. A esse respeito – em termos comparativos evidentemente – trazemos um exemplo 

norte-americano de caráter muito diferente do que aludimos à cidade pernambucana: 
Hoje discussões do movimento contrário à guerra ainda refletem a linguagem da 
mídia. Por exemplo, homens jovens que se recusaram a servir no Vietnam são 
comumente chamados de ‘fugitivos’ do alistamento militar (o termo da mídia) ao 
invés de ‘opositores’ ao alistamento militar, como eles preferem ser chamados. As 
palavras ‘fugitivos’ e “opositores” implicam em diferentes posições políticas para 
esses homens e sua relação com o país e a guerra. (TUCHMAN, 1978, p. 2).   

 

Num extremo oposto podemos perceber que a linguagem utilizada para tratar a 

respeito de Caruaru, ponto a ser reforçado no capítulo seguinte referente à análise – destaca os 

elementos já levantados de festa e alegria, por exemplo, o que distancia de modo positivo a 

cidade da linguagem midiática típica trabalhada em torno do Agreste nordestino. Linguagem 

essa focada em boa parte nos aspectos da pobreza da região e apatia do povo.    

O conhecimento de novos comportamentos ou eventos como Meyrowitz (1985 apud 

MAYO, 2004) faz alusão há pouco, ocorreu a Caruaru e ao forró dançado em suas ruas no 

início dos anos oitenta do século passado. A partir de então um “novo comportamento” foi 

descoberto pelos brasileiros do norte e do centro-sul do país – graças às matérias “exportadas” 

pela Rede Globo Nordeste. 

Antes de avançarmos para a discussão na qual tratamos acerca do processo de 

negociação para a veiculação de matérias a respeito de Caruaru nos telejornais de rede da 

Globo (item 3.2), os quais têm penetração e forte influência na sociedade brasileira como já 

demonstrado, damos a partir de então ênfase a atores, os quais julgamos como estratégicos no 

processo de “exportação da Capital do Forró” para as demais localidades do país. Referimo-



nos a diretora executiva de jornalismo da Rede Globo Nordeste, Jô Mazzarolo, e ao repórter 

de rede, da mesma emissora, Francisco José. 

Jô Mazzarolo, gaúcha de Porto Alegre, há sete anos na direção executiva de 

jornalismo da emissora, afirma que antes de um contato mais próximo com Pernambuco, já 

tinha uma imagem pré-concebida de Caruaru. Sua crença a respeito da cidade envolvia alegria 

e uma grande festa, sem violência, que marcava o município: o São João.  

Essa mesma imagem que a jornalista tinha acesso quando estava a mais de três mil 

quilômetros de distância de Caruaru, em Porto Alegre, graças aos telejornais da Rede Globo 

cabe ressaltar, é a que a diretora executiva de jornalismo ajuda a “exportar” para o resto do 

Brasil junto com a sua equipe desde o ano 2000 e pretende continuar a “exportar”.  

Vale apontar que a emissora não tem um “contrato de exclusividade” com o São João 

caruaruense, e sim dá muita visibilidade a ele por aspectos já discorridos neste estudo e que 

dizem respeito ao “peso” jornalístico do evento.  

Conforme Jô Mazzarolo, a cidade foi pioneira em colocar-se como a melhor no 

período junino e isso atraiu as câmeras para lá, conjuntamente com a originalidade da festa, 

que agregou elementos típicos do carnaval, como no caso dos trios elétricos, por exemplo. 

Cabe, entretanto, neste momento uma reflexão sobre a originalidade observada por 

Mazzarolo em seu trabalho. A reflexão proposta pelo pesquisador diz respeito ao interesse das 

próprias fontes em divulgar o São João caruaruense.  

Adiantamos de forma breve nesta passagem, já que reforçamos em momento mais 

adequado do estudo, que as fontes por nós sugeridas podem ser entendidas como atores da 

própria administração municipal. “Temos visto repetidamente que uma das fontes mais 

importantes de notícias são as interessadas em que se conheça algum acontecimento. E que 

esses fornecedores de acontecimento chegam inclusive a produzi-los [...]” (GOMIS, 1991, p. 

159).   

Quando questionada se há algum tipo de interesse na veiculação da Capital do Forró 

para o resto do país, Jô Mazzarolo responde: 
Nós temos interesse em divulgar Pernambuco, a essência. Agora não só Caruaru, 
como as outras também. Nós começamos há alguns anos a diversificar as cidades 
exatamente porque o que nós percebemos é que hoje não se pensa mais só em 
Caruaru. Nós pensamos no turismo como uma grande fonte de renda para o estado, 
como uma indústria limpa, como um projeto a médio, longo prazo de 
desenvolvimento deste estado. Um estado rico em cultura, rico em história, rico em 
tradição e nada melhor que ele atrair turistas não só pra Caruaru.13 

 

                                                 
13 Entrevista semi estruturada com a diretora executiva de jornalismo da Rede Globo Nordeste Jô Mazzarolo, em 
anexo. 



 

O depoimento de Jô Mazzarolo vai ao encontro do slogan da emissora, que vive um 

ano comemorativo por completar trinta e cinco anos de existência: “Pernambuco no coração”.    

De acordo com a diretora executiva de jornalismo, a Rede Globo Nordeste dá grande 

ênfase aos eventos culturais típicos do povo não só caruaruense, mas pernambucano e de todo 

o Nordeste.  

Os símbolos caruaruenses de festa junina, alegria e forró, mesmo que não sejam mais 

“exclusivos” dela, em nossa análise, permanecem firmes no espaço conquistado pela cidade 

ao longo de quase três décadas de veiculação da festa pela Rede Globo de Televisão. A 

diferença a partir de então é que outras localidades começam a perceber os benefícios que tal 

imagem positiva é capaz de propiciar e se lançam em busca do espaço midiático consolidado 

pela Capital do Forró.  

Destacamos abaixo na íntegra um texto publicitário publicado no Jornal Diário de 

Pernambuco de 08 de julho de 2007, intitulado “O maior arraial do São João foi da Globo 

Nordeste”.  O texto reforça o discurso da diretora executiva de jornalismo da emissora no que 

concerne à preocupação em divulgar Pernambuco, além de evidenciar que tais ações 

coincidem com a sua gestão à frente da Rede Globo Nordeste. Os números baseados em 

pesquisa IBOPE, demonstram ainda a relevância dos festejos juninos para a região Nordeste 

do país.  

O arrasta-pé aconteceu com a maior cobertura de São João da TV pernambucana. A 

Globo Nordeste exibiu 5 programas São João e Forró com artistas consagrados apresentando 

grandes sucessos musicais. Os telespectadores dos nove estados da região puderam conferir os 

programas especiais São João do Nordeste e a final do Festival de Quadrilhas do Nordeste. A 

Globo foi a primeira emissora a transmitir simultaneamente um programa para todo o 

Nordeste, isso há sete anos. O São João da Capitá foi mostrado para o Recife e todo o Brasil 

pôde conhecer o evento pelo Vídeo Show, com apresentação de Guilherme Berenguer. No 

ritmo do forró, o mundo assistiu, através da Globo Internacional, ao São João do Nordeste. Só 

em Pernambuco, mais de 1,8 milhão de pessoas viram essa programação de São João da 

Globo Nordeste. Todos os programas foram líderes de audiência. Arraial como esse você não 

viu em nenhum outro lugar.  

   O repórter de rede da Globo, Francisco José, que trabalha há mais de trinta anos na 

emissora, vai ao encontro do que o chefe de reportagem Duda Amaral afirma sobre o início 

das transmissões do São João caruaruense, ou seja, Caruaru dispunha do “peso” jornalístico 

levantado por Vilches (1989), isso significa que o município detinha elementos capazes de 



“fisgar” a atenção do telespectador para a notícia e fazer dela algo de interesse para o público 

do telejornal.  

Quanto ao movimento de “exportação” da imagem da cidade para o resto do país, o 

repórter Francisco José descreve o processo inicialmente como motivo de orgulho, pois 

considera as festas juninas um exemplo de tradição da cultura do povo nordestino. Além do 

quesito tradição, Francisco José, considera o São João um evento bonito e que atrai uma 

visibilidade positiva para a cidade.    

Apesar da análise jornalística favorável sobre a cobertura das festividades juninas e da 

admiração a respeito da festa, em boa medida provocada por sua origem sertaneja, como 

aponta o próprio repórter ao enfatizar que é natural da cidade de Crato no sertão cearense, 

Francisco José enxerga também um lado muito negativo na proporção obtida pela festa.  

Conforme, o jornalista, com a visibilidade midiática cada vez maior proporcionada 

pela Rede Globo Nordeste ao evento, mais empresas buscaram colocar anúncios publicitários 

no chamado Pátio do Forró. Até as zabumbas, segundo ele, ganharam adesivos com 

propaganda o que dificulta a veiculação da festa e chega até mesmo a impedir determinados 

movimentos de câmera.  

Diante dos aspectos apresentados, uma série de constatações: a imagem da Capital do 

Forró está consolidada; as características originais da festa alteradas; os telejornais de rede 

Globo, com as câmeras voltadas para Caruaru em definitivo.   

Como conclusão deste item, acreditamos que foi possível não apenas demonstrar 

porque a Rede Globo Nordeste “exporta” a Capital do Forró, mas também refletir à luz da 

teoria da construção social da realidade o poder da televisão como um todo na construção 

dessa realidade e na influência exercida no público telespectador. Evidentemente, destacando 

também a influência exercida pelo campo midiático em outras esferas sociais. 

Temos convicção da importância dos profissionais envolvidos no processo da 

formatação e veiculação da notícia, além de entendermos que existe um amplo processo de 

negociação entre a Rede Globo Nordeste e a matriz da emissora para que matérias com o 

chamado “peso televisivo” proposto por Vilches (1989) ganhem espaço de veiculação. É 

sobre o envolvimento dos jornalistas com a produção noticiosa e o processo de negociação 

que discutimos no item a seguir.      

 

 

 

3.2 Negociações entre a Globo Nordeste e a Globo Rio: estruturando as notícias 



 

 

Existe um amplo processo de negociação entre a Rede Globo Nordeste e a matriz da 

emissora para que matérias com o chamado “peso televisivo” destacado por Vilches (1989) 

ganhem espaço de veiculação.  

Através dessa negociação percebemos a importância da compreensão das rotinas 

profissionais para uma noção coerente sobre a construção social da realidade. Concordamos 

com Saperas (1987 apud MAYO, 2004) quando o autor expõe a necessidade de que os 

estudos específicos sobre a produção da realidade social nos meios de comunicação, 

focalizem sua atenção na compreensão do processo de criação da chamada realidade como 

resultado de uma prática continuada de supervisão do entorno, executada por uma série de 

profissionais especializados e determinada por certas rotinas que se submetem a lógica 

estrutural das emissoras: por isso toda referência a construção da realidade – compartilhada 

intersubjetivamente mediante as rotinas profissionais informativas – comparece precisamente 

como um dos fenômenos comunicativos com conseqüências mais relevantes no marco da 

ação dos meios de informação massiva.  

Por conta das colocações expostas por Saperas (1987 apud MAYO, 2004) no 

parágrafo acima – com o qual já destacamos estar em consonância – passamos a apresentar 

nossas reflexões a partir de profissionais alocados em posições estratégicas da Rede Globo 

Nordeste e também da TV Asa Branca. Acreditamos que assim, o estudo ganha ainda mais 

respaldo, tornando-se amplamente reflexivo pelos exemplos práticos que passam a ser 

apontados neste item.      

Decidimos trazer à tona neste capítulo – antes mesmo de revelar as falas de 

profissionais envolvidos no processo da construção de notícias sobre Caruaru e na negociação 

para veiculação de conteúdo a seu respeito - uma polêmica afirmação de Brittos e Bolaño 

(2005): 
O Brasil carioca da Globo diz a todo o Brasil o que deve e como deve ser. Como 
falar, o que ouvir, como se comportar, o que consumir, como[...]. Uma espiral 
infinita de manipulação da cultura popular, que permite transformar boa parte das 
energias humanas da multidão em mercadoria, pela ação do trabalho vivo, 
subsumido no capital cultural. (BRITTOS; BOLAÑO, 2005, p. 32) 

 

O fato é que tal afirmação leva-nos a pensar de modo instigante o processo de 

negociação existente entre a Central Globo de Jornalismo e as demais praças, em nosso caso 

específico, como se dá o processo de veiculação das matérias envolvendo Caruaru e 



produzidas pelas Rede Globo Nordeste e TV Asa Branca, além de sua transmissão para o 

restante do Brasil a partir da Rede Globo de Televisão. 

Mesmo respeitando o que é colocado por Brittos e Bolaño (2005), julgamos mais 

coerente, e encontramo-nos em sintonia com uma perspectiva diferente. “Quando se fala da 

influência dos meios em vez de falar do poder dos meios se é, pois, mais exato e realista, mas 

também mais modesto”. (GOMIS, 1991, p. 155).   

Trazemos à tona ainda, nova análise com a qual partilhamos idêntica visão e 

novamente vai de encontro ao que fora defendido por Brittos e Bolaño (2005).  
Os meios são, em definitivo, a arena onde os produtores dos acontecimentos lutam 
para influir no público, enquanto os que controlam o meio só relativamente se 
interessam nessa batalha. A propriedade dos meios aspira basicamente a obter 
benefícios econômicos e os que operam neles profissionalmente a dar notícias 
interessantes (e acompanhá-las de comentário inteligentes). Os mais interessados em 
influir nos meios não são nem os que possuem nem os que trabalham neles. Curiosa 
situação. Mas o público não é mais um ente passivo e inerte, mas um conjunto de 
pessoas que logo comentarão o que viram e leram. (GOMIS, 1991, p. 161).     

 

Concordamos com a análise de Pereira Júnior (2006) no tocante às políticas de 

negociação envolvendo as diversas praças jornalísticas e a obtenção de espaço para a 

veiculação de matérias em âmbito nacional: 
Nas práticas cotidianas de negociações da Rede Globo Nordeste com a Central 
Globo de Jornalismo, no Rio de Janeiro, foi possível identificar algumas 
características que contribuem diariamente para a representação social do Estado de 
Pernambuco no Jornal Nacional: a cultura do JN; a cultura negociada: Globo 
Nordeste e JN; a cultura regional: a luta pelo espaço no JN; e a cultura da Globo 
Nordeste: um outro olhar. (PEREIRA JÚNIOR, 2006, p. 85). 

 

A preocupação descrita por Pereira Júnior (2006) vai ao encontro da afirmação de Jô 

Mazzarolo, diretora executiva de jornalismo da Rede Globo Nordeste, quando ela sustenta 

que há uma política na emissora e um interesse também em mostrar Pernambuco para o país 

de forma a estimular o turismo no estado, por exemplo.  

Conforme Mazzarolo, a exposição do São João não deve ficar restrita à Caruaru 

porque outras cidades também começam a destacar-se no período junino. Além desses pontos 

tratados pela jornalista, um elemento de relevo diz respeito ao processo de negociação com a 

matriz; Jô Mazzarolo sustenta que Pernambuco tem conteúdo relevante para mostrar para o 

Brasil, não podendo ficar restrito a tipificações. 

Apesar da análise positiva da jornalista, Caruaru inova a cada ano, seguindo a lógica 

da atração midiático-televisiva, a qual está em constante busca pelo novo e inusitado. A 

cidade segue também uma lógica de caráter capitalista ao perceber que a sua marca de Capital 

do Forró pode ser suplantada pelo interesse da Rede Globo Nordeste em mostrar outras 



cidades, que acabam por se tornarem rivais. Partimos do princípio – entretanto – que Caruaru 

já consagrou um diferencial que é a sua marca jornalística “esculpida” no forró; é isso que 

mantém sua visibilidade ainda forte em meio a uma acirrada concorrência pelo campo 

midiático.   

A diretora executiva de jornalismo da Rede Globo Nordeste, Jô Mazzarolo, discute 

elementos, que em sua concepção, são os principais motivadores para uma negociação bem 

sucedida com a Central Globo de Jornalismo e que dessa forma garantem espaço para as 

matérias sobre Caruaru.  

De acordo com Mazzarolo, o primeiro desafio é convencer que a festa é interessante e 

na seqüência descobrir a cada ano coisas novas. Portanto, há uma busca ano após ano por um 

gancho jornalístico que torne a divulgação do São João de Caruaru um elemento de interesse 

para a matriz. 

A busca pelo chamado gancho jornalístico, apontado no parágrafo anterior, pode ser 

entendido em boa medida como o elemento inusitado da festa. Há na cidade, conforme 

apontado por Jô Mazzarolo, muita originalidade e busca constante por inovação. Esse 

comportamento acaba por favorecer a cidade na “luta” por um espaço na TV, e não em uma 

emissora qualquer, sim na hegemônica Rede Globo de Televisão.  

Um exemplo típico dessa busca por inovação e originalidade, apontado por Mazzarolo 

no parágrafo anterior e que traz visibilidade à Caruaru, é o desfile de bandas de forró em trios 

elétricos, o que motiva os jovens a participarem do evento e atrai as câmeras.  

As situações inusitadas do São João de Caruaru não ficam restritas aos trios elétricos 

que atraem jovens e turistas, modificando por completo a essência original das festividades na 

busca por um espaço midiático. Existem no São João de Caruaru os mais diversos tipos de 

quadrilha junina, que em nossa perspectiva alcançam o “peso” jornalístico defendido por 

Vilches (1989) porque fogem ao lugar-comum. Alguns exemplos: a dogdrilha (composta por 

cães); gaydrilha; sapadrilha... há também a recente tradição – meados dos anos 80 do último 

século – das comidas gigantes como o “maior cuscuz do mundo”, “a maior pamonha do 

planeta”, entre outros pratos típicos do Nordeste e que chegam mesmo a disputar presença no 

Guiness Book. Retomamos a discussão e apontamos elementos mais consistentes no capítulo 

referente à análise. 

Indo ao encontro das afirmações da diretora-executiva de jornalismo da Rede Globo 

Nordeste, Jô Mazzarolo, o repórter da Rede Globo Nordeste, Francisco José, seguramente o 

jornalista nordestino de maior penetração nacional, afirma haver um forte processo de 

negociação no interior do veículo.  



Essa negociação, segundo o repórter Francisco José, deve-se ao fato de haver na 

atualidade um grande número dos chamados repórteres de rede; cerca de cem profissionais. 

Quando Francisco José iniciou na emissora há trinta e dois anos, esse número era de apenas 

oito, garante. Portanto, conforme atesta Francisco José, a negociação é árdua e as matérias 

devem obedecer ao chamado padrão Globo de jornalismo, além óbvio, de trazerem elementos 

com o chamado peso jornalístico de Vilches (1989). 

Quando questionado se há espaço para que Caruaru apareça em um contexto fora da 

tipificação junina, Francisco José afirma que há também visibilidade para o município no 

âmbito do comércio popular de confecções, como é o caso da Feira da Sulanca, óbvio, 

havendo alguma negociação.  

Mas, o fato é que a Sulanca, o São João ou o artesanato são todos aspectos que 

remetem , na visão deste pesquisador, a elementos formadores de uma tipificação muita 

genérica de Caruaru, e que faz com que o Brasil conheça a cidade exclusivamente graças a 

tais instrumentos tipificadores.  

Mesmo com uma construção midiática que por vezes enfatiza aspectos mais exóticos 

do lugar, consideramos a “exportação” da Capital do Forró positivas. Isso se deve ao fato de 

acreditarmos que a exposição do município pela Rede Globo, com o trabalho desempenhado 

pela Rede Globo Nordeste, promove a vinda de turistas a Caruaru, beneficiando a geração de 

emprego e renda.  

Caruaru transforma-se, é em nossa percepção, construída como a Capital do Forró 

pela interferência da Rede Globo Nordeste e da Rede Globo. Sustentamos que através do 

processo de negociação, há a elaboração de uma tipificação para a cidade, essa tipificação 

estabelece o seu espaço na mídia televisiva da Globo.  

Evidente a administração municipal utiliza-se dessa tipificação e com a lógica de 

mercado atrai turismo para a cidade. Finalmente, a identificação da cidade de quase trezentos 

mil habitantes e contorno urbano bem definido, como um lugar rural e que recebe todo mundo 

com simplicidade, fazendo festa, beneficia Caruaru em termos econômicos e também 

políticos. Viva o São João! 

Embasamos as nossas reflexões a partir de agora, considerando como Albuquerque 

Júnior (2001) entende os elementos tipificadores que formam a imagem nordestina para todo 

o Brasil. Conforme o autor, o Nordeste é constituído por uma imagem de lugar rural e 

atrasado, eis a sua tipificação, que na perspectiva de Albuquerque Júnior é construída desde o 

século XIX por outras regiões do país, tendo em grande medida a participação da imprensa da 

época. Na contemporaneidade e refletindo a marca Capital do Forró especificamente, 



identificamos uma lógica política e de capital que apóia-se em tais elementos como uma 

forma sagaz de movimentar não apenas capital simbólico em torno da cidade, além de 

credibilidade política, mas sim capital financeiro pelo fomento ao turismo. 

Como forma de reforçar os elementos demonstrados no parágrafo anterior, expomos a 

seguir o que Morigi (2002, p. 257) reflete sobre a presença da Rede Globo na cobertura dos 

festejos juninos: “O simples fato de o evento aparecer na mídia impressa e eletrônica 

empresta uma significação social mais ampla, cristalizada, já consagrada pelo senso comum, 

uma espécie de adágio que se depositou no imaginário social, do tipo tá na Globo. Precisa 

dizer mais?” 

Fizemos alusão há pouco, a lógica mercadológica e política que envolve o interesse na 

veiculação de matérias sobre o São João. A esse respeito, Morigi (2002) destaca: 
O significado de estar na mídia, no imaginário social, é mais profundo, além de 
conferir prestígio social ao grupo que está gerindo e administrando a esfera pública, 
pois mostra o conjunto de ações deste como vencedoras, as propostas que tiveram 
êxito e sucesso, ao mesmo tempo ressalta uma imagem que se associa a um estilo de 
governar, a uma forma de administrar. Essas imagens do evento, que são vinculadas 
às ações dos grupos, das pessoas, dos personagens, dos atores políticos locais que as 
mídias veiculam, reforçam a posição hegemônica dos grupos que exercem o poder 
local. (MORIGI, 2002, p.257). 
 

 

Através da colocação de Morigi (2002) passamos a refletir novos dados. Esse autor 

coloca a notícia sobre o São João como sendo um elemento que beneficia o governo das 

localidades envolvidas com a festa, o que é um fato. Para reiterar a nossa concepção, 

apresentamos a seguir pertinente reflexão sobre essa imbricada relação entre poder público e 

mídia. 
Influir no público é influir no cidadão e, por conseguinte, reforçar o poder que 
alguém tem. E assim a política, tanto a do governo como a de oposição, consiste 
basicamente em uma produção de acontecimentos capazes de ser aceitos e 
difundidos pelos meios como notícias - esse é o critério dos meios – e de influir nas 
pessoas como ‘persuasivos intrínsecos’, isto é, como acontecimentos capazes de 
influir nas intenções dos que falam deles e, ao fazê-lo, pensam. Mas a produção dos 
acontecimentos se faz pensando, mais que nos meios que devem apresentá-los, nos 
públicos que devem aceita-los. A influência do influenciado está assim presente a 
todo o largo do processo. (GOMIS, 1991, p.160).     

Trazemos então uma perspectiva que em nossa visão é bastante pertinente e considera 

a notícia como um bem de caráter público, portanto, devendo, acima tudo, ser instrumento 

que beneficie a sociedade, e não a parcela que controla o poder. 
O caráter público da notícia: a notícia simultaneamente grava e é um produto da 
realidade social, porque ela fornece aos seus consumidores uma abstração seletiva 
designada para ser coerente apesar de negligenciar alguns detalhes. Quando os 
consumidores da notícia a lêem ou a assistem, eles acrescentam a ela detalhes – mas 
não necessariamente aqueles que foram apagados no processamento da história. 
Abstração seletiva e representação da informação e atribuição reflexiva do 



significado dos eventos como notícias são características naturais da vida diária. 
(TUCHMAN, 1978, p. 190).     

 

O que Tuchman (1978) aborda nessa passagem parece-nos intrigante e cheio de 

significação, principalmente, porque tratamos do processo de negociação para a exibição de 

matérias. O que percebemos a seguir é que esse espaço sofre a influência – na perspectiva de 

Tuchman – de forças que parecem não estar ao alcance exclusivamente dos profissionais da 

comunicação. 
Considere ambos o massacre de My Lai e a invasão do Watergate. Embora centenas 
de pessoas fossem assassinadas de modo violento no My Lai, suas mortes não 
tiveram existência pública para os americanos até a eventual disseminação de notas 
do massacre. Sem notas noticiosas, a ocorrência foi um problema pessoal para os 
soldados envolvidos e os sobreviventes. Da mesma forma, a invasão nos quartéis 
generais democráticos  no prédio de escritórios do Watergate foi um assunto público 
para os invasores presos – mas um problema pessoal para alguns homens 
eventualmente identificados como conspiradores – até que ninguém mais soubesse 
do envolvimento dos conspiradores. A disseminação pública da informação foi 
necessária para que os processos no congresso e judicial fossem iniciados e para que 
Richard Nixon finalmente fosse forçado a renunciar a presidência. Em ambos os 
casos notas noticiosas indicaram o que estava acontecendo ou o que havia ocorrido 
no dia-a-dia do mundo; em ambos os casos, reportagens foram claramente 
participantes ativos nos processos sócio-políticos. Os militares tentaram enterrar a 
história de My Lai; os correligionários do presidente tentaram enterrar as histórias 
sobre o Watergate. A mídia foi parte e parcela drama de estruturar e fornecer a 
informação que seria a base para a formatação do conhecimento. (TUCHMAN, 
1978, p. 190).   

 

Após essa análise a partir de Tuchman (1978), parece-nos imprescindível levantar dois 

aspectos sobre o autor no que diz respeito à informação. O primeiro, afirma que produzir 

notícias é construir a realidade – enquanto o segundo sustenta que construir notícias é um 

elemento negociado. Concordamos com ambos os pontos e a seguir destacamos novas 

perspectivas que vão ao encontro dos estudos de Tuchman (1978).   

Acerca do processo de transmissão de notícias sobre Caruaru para o resto do país é 

necessário destacar que a afiliada da Rede Globo na cidade, a TV Asa Branca, não tem um 

único repórter de rede. Motivo: a exigência dos requisitos do chamado padrão Globo de 

qualidade. A ausência de profissionais de rede dificulta, na opinião do chefe de reportagem da 

emissora em exercício, Cláudio Rodrigues, e também na nossa, a veiculação de matérias sobre 

Caruaru que fujam aos elementos tipificadores juninos. 

Rodrigues relata também que os elementos tipificadores, que envolvem em muitos 

momentos uma imagem rural e folclórica para Caruaru, aspectos já firmados na mente do 

brasileiro de outras regiões do país, são pré-requisitos para a veiculação de matérias sobre a 

cidade.  



Tuchman (1978) discute em amplitude questões referentes ao processo de negociação 

para a exibição de notícias nos veículos de comunicação. O autor discute ainda o quesito 

profissionalismo e afirma, de modo muito genérico em nossa percepção, que entre os 

repórteres profissionalismo significa chegar a uma história que uma os interesses e padrão da 

organização. Sugerimos nova reflexão sobre esses aspectos no quais percebemos relevante 

ponto de intersecção com a abordagem a respeito da marca Capital do Forró: 
Quando eu comecei a estudar o processo de produção de notícias, eu esperava 
encontrar mais conflitos entre os repórteres e a chefia preditos pela teoria 
sociológica. Eu encontrei alguns. Por exemplo, repórteres e editores ressentiram, 
alguns externaram, resistindo reportar fatos sobre amigos de executivos e diretores 
influentes de jornais e canais de TV. Porém, mais comumente, eu encontrei 
profissionais da notícia tendo desenvolvido em conjunto com modernas companhias 
de comunicação, práticas profissionais que servem às necessidades da organização. 
(TUCHMAN, 1978, p. 5). 

 

Questionamos Jô Mazzarolo, sobre os interesses da emissora em divulgar Caruaru, 

como já exposto neste estudo, e percebemos um interesse de fato jornalístico. Isso pode ser 

comprovado também pelo que relata o repórter Francisco José, quando afirma que o número 

cada vez maior de propagandas dispostas no espaço reservado aos festejos juninos – o Pátio 

do Forró – dificulta a exibição de imagens.  

Um outro dado que nos dá segurança ao assumir uma posição que pode ser 

considerada ingênua – é o fato da emissora não promover a venda de CDs ou DVDs com a 

participação de artistas caruaruenses, por exemplo, ou promover a prática do merchandising 

durante suas exibições do São João caruaruense.  

A publicidade veiculada pelos anunciantes, como é natural nos períodos festivos, 

molda a sua forma de comunicação ao evento, entretanto, isso não representa para a emissora 

uma espécie de lobby em torno do evento. Um fato, entretanto, pertinente à discussão é a 

afirmação de Gomis (1991) com a qual concordamos de que há pressão por parte dos 

anunciantes para que os telespectadores gostem da programação exibida pelas emissoras. 

Ampliando as análises sobre as negociações, existe uma outra abordagem acerca 

desses processos para a veiculação de notícias que julgamos relevante. Essa relevância se dá, 

principalmente, após nos depararmos com o relatado trazido pelo chefe de reportagem da TV 

Asa Branca, Cláudio Rodrigues, no qual ele aponta os interesses da Central Globo de 

Jornalismo para a transmissão de eventos de Caruaru. Essa abordagem parte da perspectiva do 

denominado método de interpretação. Sendo melhor entendido assim: 
O jornalismo é – pois – um método de interpretação, primeiro, porque escolhe entre 
tudo o que se passa aquilo que considera “interessante”. Segundo, porque interpreta 
e traduz a linguagem inteligível cada unidade da ação externa que decide separar 
(notícia) e – além disso – distingue nela entre o que é mais essencial e interessante 



[...]. Terceiro, porque além de comunicar as informações assim elaboradas, trata 
também de situá-las e ambienta-las para que sejam compreendidas [...]. (GOMIS, 
1991, p. 38). 

 

Já que traçamos um paralelo entre o chamado método de interpretação de Gomis 

(1991) e o processo de negociação das notícias descrito por Cláudio Rodrigues da TV Asa 

Branca – vamos na seqüência expor os pressupostos nos quais se baseia esse método de 

interpretação sucessiva da realidade social. 

a) A realidade pode fragmentar-se em períodos. O único que se trata de interpretar é 

o atual, e esse é precisamente o que não tem sido interpretado pelo meio. Ao 

unificar um período, o meio define o presente; 

b) A realidade pode fragmentar-se em unidades completas e independentes 

(acontecimentos), capazes de interpretar-se em forma de textos breves e 

autônomos (notícias); 

c) A realidade interpretada deve poder assimilar-se de forma satisfatória em tempos 

distintos e variáveis por um público heterogêneo; 

d) A realidade interpretada deve unir em um espaço e tempo dados (a superfície 

redacional do jornal que deixa livre a publicidade, o tempo destinado na 

programação ao noticiário radiado ou televisado); 

e) A realidade interpretada deve chegar ao público de um modo completo através de 

uma gama de filtros e formas convencionais (gêneros jornalísticos), que a 

permitam entende-la melhor. As duas formas extremas, básicas e complementares 

dessa gama de interpretações são a informação pura (notícia) e o comentário 

(principalmente o editorial). A essa gama corresponde uma diversidade de tons e 

usos da linguagem. 

 

Uma vez que percebemos a ligação entre o chamado método de interpretação da 

realidade e o processo vivenciado pelos profissionais que atuam na TV Asa Branca e na Rede 

Globo Nordeste para veicular suas matérias em âmbito nacional, fazemos importante 

observação sobre o método. Conforme Gomis (1991), a interpretação da realidade é 

forçosamente seletiva; isso em nossa visão tornou-se clarividente ao longo das linhas deste 

capítulo até então.      

Em todo esse processo de negociação e interpretação das notícias há – em nossa visão 

– a busca pelo espetáculo na produção das matérias e sua exibição nacional. Os trios elétricos 

em pleno São João, os cães vestidos com trajes juninos e a Gaydrilha, além da Sapadrilha, 



formam não só o inusitado e conquistam o gancho jornalístico, tais elementos espetacularizam 

a notícia; fazem de Caruaru espetáculo. É sobre o processo de espetacularização da Capital do 

Forró que damos continuidade à nossa discussão na seqüência.     

 

 

3.3 Caruaru é espetáculo 

 

 

De acordo com a análise e as discussões feitas ao longo deste trabalho, torna-se visível 

que a imagem – ou melhor – o imaginário midiatizado de Caruaru para o resto do Brasil está 

de modo geral centrado na primeira categoria de notícia, ou seja, a de amenidades centradas 

nesse caso em eventos com data marcada.  

De forma direta: o São João, que está moldado – pode-se afirmar – a um imaginário 

pré-concebido de Nordeste rural e folclórico. O depoimento do chefe de reportagem em 

exercício da TV Asa Branca de Caruaru, é um bom exemplo desse imaginário pré-concebido; 

mais que isso é uma demonstração de como a Rede Globo de Televisão ao utilizar o seu 

poderio de comunicação perpetua a tipificação de Caruaru. 
O pessoal do sudeste tem uma visão do Nordeste como ‘cabra macho’ – ‘cabra da 
peste’. Aquela coisa que o São João da zona rural é todo mundo vestido de caipira. 
Então às vezes a gente recebe (da Globo Rio) um pedido de matéria na zona rural 
que tenha uma quadrilha e [...] às vezes nem tem. Então a gente tem que “correr 
atrás” e até produzir mesmo para mostrar para o pessoal do sul que o São João do 
Nordeste é na zona rural com quadrilha[...]14. 

 

Aproveitando o depoimento do chefe de reportagem da TV Asa Branca, Cláudio 

Rodrigues, partimos então para o “embate” do espetáulo e dos elementos tipificadores 

presentes na construção da Capital do Forró. 

Antes mesmo da exposição de quaisquer matérias jornalísticas veiculadas pela 

“tríplice parceria” e que servem como elementos que norteiam este item, iremos nos ocupar 

de início com pontos esclarecedores acerca do espetáculo – bem como – o seu papel na 

contemporaneidade em uma sociedade cada vez mais midiatizada. 

Com o objetivo de demonstrar a intersecção de idéias entre o que defende este trabalho 

e a posição de Kellner (2006), mostramos a seguir a sua postura: 
Na minha concepção, o espetáculo envolve os meios e instrumentos que incorporam 
os valores básicos da sociedade contemporânea e servem para doutrinar o estilo de 
vida dos indivíduos (Kellner, 2003). Então, enquanto Debord apresenta uma noção 

                                                 
14 Entrevista semi-estruturada com o Chefe de reportagem em exercício da TV Asa Branca, Cláudio Rodrigues, 
em anexo. 



geral e abstrata do espetáculo, eu emprego exemplos específicos de como os 
espetáculos são produzidos, construídos e divulgados. À medida que avançamos no 
novo milênio, a mídia se torna tecnologicamente mais exuberante e está assumindo 
um papel cada vez maior na vida cotidiana. Sob a influência da cultura multimídia, 
os espetáculos sedutores fascinam os habitantes da sociedade de consumo e os 
envolvem nas semióticas do mundo do entretenimento, da informação e do 
consumo, influenciando profundamente o pensamento e a ação. (KELLNER, 2006, 
p. 122). 

 

Influência – eis o termo chave de nossa análise acerca do espetáculo de Caruaru 

midiatizado em torno do imaginário de Capital do Forró. Destacamos a partir de agora, o 

caráter espetacularizado das festas juninas da cidade para na seqüência focarmos no quesito 

tipificação e – claro – na análise do que é veiculado sobre Caruaru para o resto do país pela 

Rede Globo de Televisão (sempre em conjunto com a “tríplice parceria”). 

Para entendermos o viés de espetáculo no São João de Caruaru, temos 

necessariamente que “viajar” no tempo e através de depoimentos de atores sociais da cidade 

ligados à mídia entendermos o que foi o município num período que chamaremos de “pré-

mídia” televisiva, para só então adentrarmos na contemporaneidade.  

Elegemos para relatar a passagem de Caruaru à condição de espetáculo midiático-

teleisivo, dois jornalistas, que são editores-chefes dos jornais em que trabalham na cidade. 

São eles: Lea Renata, jornal Vanguarda, Mário Flávio Lima, jornal Extra de Pernambuco. 

Esses atores já foram mencionados neste estudo em análise próxima do que está descrito neste 

item, temos essa consciência, contudo, parece-nos muito relevante o restabelecimento de 

pontos alusivos ao processo de espetacularização de Caruaru. Além deles, o repórter de rede 

da Globo, Francisco José, traz importante análise acerca da veiculação televisiva do São João 

caruaruense. Iniciamos pelo relato de Francisco José: 
No São João de Caruaru não mudou muita coisa, a não ser para o lado negativo.  A 
exploração comercial do São João se tornou tão forte que hoje é quase impossível a 
gente fazer, por exemplo, o trem do forró. Além de se tornar repetitivo, é tanta 
propaganda na camisa – nos chapéus até nos instrumentos dos sanfoneiros que você 
não pode mais colocar uma câmera dentro do trem do forró que levava as pessoas 
pra Caruaru porque é só comercial, como acontece também no carnaval. Isso 
prejudica demais a nossa cobertura[...]15.  

 

Conforme Lea Renata e Mário Flávio, Caruaru ao longo de sua história de cento e 

cinqüenta anos, sempre teve forte tradição religiosa no tocante ao São João – sendo essa de 

acordo com a editora-chefe do jornal Vanguarda – Lea Renata – uma festividade de cunho 

familiar em que se reuniam parentes e comunidade. Seria uma espécie de natal fora de época 

com símbolos próprios da região, como por exemplo, as comidas feitas à base de milho. Os 
                                                 
15 Entrevista semi-estruturada com o repórter Francisco José, em anexo. 
 



bairros e as ruas se enfeitavam com fogueiras e outros adereços próprios da época – como 

bandeirolas coloridas – e não havia uma multidão “espremida” no centro da cidade, e sim um 

clima de confraternização entre as pessoas. 

Para a jornalista, houve uma junção entre povo e governo, algo conforme ela “natural” 

dado à importância das festividades juninas. Dessa união há um aumento na proporção dos 

festejos e daí a mídia – em especial – a televisão assume o posto de “divulgador junino”; 

elabora-se para a cidade uma espécie de marca: a chamada Capital do Forró. Marca que 

segundo Lea Renata é benéfica atraindo números positivos para a economia municipal e 

delimitando espaço midiático-televisivo para a cidade em todo o país graças ao espetáculo 

produzido na cidade. 

Pensamento contrário – ao menos no que diz respeito aos benefícios da marca – tem 

Mário Flávio Lima do jornal Extra de Pernambuco, o qual sustenta haver um estreitamento na 

percepção do que a cidade pode representar para a sua região e o resto do Brasil por ter a sua 

imagem “exportada” para o resto do país como uma terra de tradições agrárias.  

A partir do relato dos três profissionais nos posicionamos defendendo que há na 

veiculação televisiva de Caruaru um aparato de imagens voltado a elementos que perpassam o 

espetáculo em si e o tornam espetacularizado, conforme analisa sobre o papel midiático 

Kellner (2006). Nesse movimento, Caruaru de fato ganha visibilidade, ou melhor a marca 

Capital do Forró emerge trazendo consigo uma imagem espetacularizada a partir dos 

elementos tipificadores que há décadas circulam no imaginário do centro-sul do país via 

telejornais da Rede Globo.  

Já que voltamos a nossa análise a partir de agora à discussão das tipificações – além de 

termos aludido à questão da marca – julgamos pertinente que ambos, marca e tipificações 

sejam tratados neste ponto do texto. A partir daí avançamos no item seguinte a um tratamento 

que verse efetivamente sobre Caruaru do espetáculo e da Capital do Forró. 

Reforçamos o caráter positivo de uma marca para uma cidade – ou para qualquer outro 

bem – seja ele tangível ou imaterial. Um excelente exemplo do poder que uma marca pode 

estabelecer junto a uma localidade é o slogan: Espanha Marca. Como sugere a frase 

publicitária, não apenas marca como faz do setor turístico um dos mais fortes daquele país o 

ano inteiro. Percebamos a visão de Kellner (2006) a esse respeito. 
Para vencer no mecado global ultracompetitivo, as corporações precisam fazer 
circular suas imagem e marca para que negócios e publicidade se combinem na 
promoção de espetáculos midiáticos. Promoções infinitas circulam com os arcos 
dourados do McDonld´s, a logomarca da Nike ou os símbolos da Apple, Intel ou 
Microsoft. Na guerra das marcas de produtos, as corporações precisam tornar seus 
logotipos um símbolo familiar. (KELLNER, 2006, p.125). 



 

Caruaru pela lógica da visibilidade política dos que a administram ao longo das 

décadas e mesmo pelo quesito economia, precisa tornar-se familiar para o Brasil. Há mesmo 

uma “guerra” num período de muita importância para o turismo na região Nordeste do país. 

Além de Caruaru, existem a influente cidade paraibana de Campina Grande e as 

pernambucanas Carpina e Gravatá, entre outras.  

Pelos números não há dúvida que a influência midiática leva turistas à Caruaru. Sua 

marca de Capital do Forró gera emprego e renda, no entanto, há os que ainda não visitaram a 

cidade – e são dezenas de milhões espalhados pelo país. Esses atores sociais vêem uma cidade 

refratada que nem de longe representa um pólo de desenvolvimento econômico para a sua 

região. Imaginá-la através da “grande praça pública” chamada TV e pelos telejornais da Rede 

Globo é identificá-la apenas através de elementos tipificadores. 

A fim de exemplificar a importância atribuída à TV pela cidade, além da preocupação 

com a sua imagem, citamos exemplo de programa jornalístico exibido não pela Rede Globo 

de Televisão, e sim pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Entre tantas imagens e dados 

de ordem econômica, além de cultural, o programa Documento Especial preferiu exibir “O 

forró do Cibiu”, uma espécie de palhoça de forró freqüentada por bêbados. O fato virou 

manchete no jornal Vanguarda de 19 de fevereiro de 1993: “Caruaru revoltada com programa 

Documento Especial do SBT”. 

Uma vez que esclarecemos o significado de espetáculo nas perspectivas de Debord 

(1967) e Kellner (2006), além de termos sustentado a nossa concordância com o que Kellner 

(2006) dispõe em seu trabalho, julgamos conveniente no presente item expor dados 

especialmente voltados para a Caruaru espetacularizada. Nessa exposição parece-nos 

pertinente aludir a dados de caráter sócio-econômico, cultural e – evidente – ao 

intercruzamento de elementos midiático-televisivos no dado processo. 

Afirmar que Caruaru é espetáculo pode parecer algo redutor em vista do seu 

crescimento econômico atual; positivo se apoiado na economia da cultura ou merecedor de 

cuidados especiais de modo que o imaginário que vimos discutindo ao longo das páginas não 

se solidifique como uma tipificação rural de Nordeste atrasado. Sobre a última possibilidade, 

chama atenção o depoimento do sociólogo caruaruense, Fernando Maciel, que ao ser 

questionado sobre o que sente ao associarem a sua cidade à Capital do Forró, esbraveja: 
Eu gostaria de ouvir coisas muito mais positivas porque Caruaru não pede para ser, 
Caruaru é. A fixação dessa realidade está num exemplo como Austregésilo de 
Athayde o quase eterno presidente da Academia Brasileira de Letras; num Álvaro 
Lins que foi embaixador do Brasil em Portugal [...] Pouca gente sabe dessas 
celebridades. Hoje se sabe mais graças ao desenvolvimento de um trabalho em nível 



internacional do Humberto França, caruaruense, responsável pelos projetos especiais 
da Fundação Joaquim Nabuco, que agora às vésperas do sesquicentenário de 
Caruaru levantou uma gama tridimensional do que era a obra de Álvaro Lins [...] 
Mário Soares esteve aqui ano passado na Fundação Joaquim Nabuco realizando um 
congresso internacional luso-brasileiro para justificar a contribuição que Álvaro Lins 
deu para a virada social, econômica e política de Portugal [...]. Tantas outras figuras 
como ‘um’ José Conde que teve suas obras traduzidas no mundo inteiro; Nélson 
Barbalho que escreveu trinta volumes da cronologia pernambucana somando-se a 
mais cinqüenta obras [...] trouxe a garantia do primeiro rastro de registro da história 
de Caruaru até os tempos atuais; uma contribuição para que a juventude tivesse o 
direito de saber quem por aqui passou, o que aqui fez, que contribuição deixou para 
que nós chegássemos aos cento e cinqüenta anos [...]. É um marco de contribuição 
inalienável, incalculável que essas figuras deixaram para Caruaru [...] na parte 
cultural, que é o maior peso da análise de um povo; a sua avaliação cultural é o que 
justifica a sua existência e a sua evolução.16 

 

 É notório; a cidade não é reconhecida pelo resto do país como a terra de grandes 

escritores. Não há espaço na mídia televisiva, pode-se afirmar, para a exposição de fatos dessa 

ordem sobre Caruaru ou de ordem econômica, sendo assim, apresentaremos neste item dados 

comprobatórios da cultura do espetáculo vivenciada durante trinta dias de festa junina no 

município. Um mês capaz de moldar a imagem tipificada caruaruense para todo o Brasil ao 

longo de sua existência midiático-televisiva. 

Enfatizamos a partir dos pontos discutidos até então o nosso posicionamento. A 

espetacularização a qual discorremos seria uma exacerbação do espetáculo com a finalidade 

de despertar interesse e atenção do público. Sustentamos que a marca Capital do Forró não 

ganha sustentação através da lógica do mercado ou do Marketing, e sim do jornalismo. 

Portanto, a Capital do Forró é uma marca jornalística que recebe ampla contribuição dos 

telejornais globais – que apóiam a sua imagem à espetacularização aqui descrita, 

consolidando assim, uma nova capital para Pernambuco.  

O primeiro fato que comprova o caráter de espetacularização da festa, e não apenas de 

espetáculo, é o tamanho do local onde acontecem as exibições artísticas na cidade, o chamado 

pátio de eventos Luiz Gonzaga (conhecido como “Pátio do Forró”) com cerca de 40 mil m2. O 

espaço funciona com exibições musicais durante todo o período junino e atrai uma multidão. 

Verifiquemos abaixo tabela com os números referentes ao evento. 

 

Números do São João de Caruaru 

 Mais de R$ 4 milhões de reais investidos na realização da festa;  

 Trinta dias de festejos; 

  1,5 milhão de visitantes no período junino; 

                                                 
16 Entrevista semi-estruturada com o sociólogo Fernando Maciel, em anexo. 



 90% taxa de ocupação média dos hotéis e pousadas da cidade durante o período 

do São João; 

 Cerca de oito mil empregos diretos e indiretos gerados no período; 

 Incremento de cerca de 40% na economia municipal. 

    Fonte: Secretaria de Imprensa de Caruaru, 2007. 

 

A associação da imagem de espetáculo – festa e forró, além de ser demonstrada nos 

números acima; na análise de matérias colhidas na “tríplice parceria”; entrevistas com 

formadores de opinião em Caruaru, está num lugar privilegiado do ciberespaço: a página 

eletrônica do governo municipal. Uma foto que ocupa toda a tela do computador mostra para 

que não haja qualquer dúvida, milhares de pessoas acompanhando um show de forró, num 

gigantesco palco de luzes brilhantes com uma singela frase logo acima: Caruaru Capital do 

Forró.  

Caruaru é espetáculo. Caruaru – quer queiram os intelectuais formadores de opinião da 

cidade ou não - é para o resto do Brasil – a Capital do Forró. Há espaço neste momento para 

mais uma reflexão, a exemplo das inúmeras propostas ao longo deste estudo.  

A nova reflexão proposta ganha vulto ao pensarmos sobre o “peso” televisivo descrito 

por Vilches (1989). Esse “peso” foi sustentado a respeito de Caruaru pelo chefe de 

reportagem da Rede Globo Nordeste, Duda Amaral, quando ele referiu-se a imagem 

jornalística da cidade no início das transmissões das festas juninas na década de 80 do século 

passado. Essa análise tem vulto também ao confrontarmos o São João de Caruaru do início 

das transmissões televisivas com a festa na atualidade. Tudo mudou, graças – em nosso 

entender – ao caráter televisivo ganho pela festividade. 
O progresso não é algo automático. A relação das sociedades consigo mesmas 
adquire com os meios um grau maior de conhecimento. Mas os meios não deixam de 
ser simplesmente isso, meios, instrumentos. A influência dos meios na sociedade 
parece menos determinante que a influência da sociedade nos meios. Ou ao menos é 
uma influência mútua, em último termo global – a sociedade com os meios – e nesse 
conjunto os acontecimentos atuam como fator decisivo, como persuasivos 
intrínsecos. Os meios influem ao persuadir a todos de que ‘isto é o que há’. 
(GOMIS, 1991, p. 165).  

 

Refletimos ao longo deste segundo capítulo uma série de pontos sobre como a imagem 

da Capital do Forró é “exportada” para o resto do Brasil e também acerca do processo de 

negociação para a veiculação de matérias sobre Caruaru nos telejornais da Rede Globo, além 

da espetacularização do São João Caruaruense. Vimos por fim, graças à Gomis (1991) a 



influência recíproca entre sociedade e meios. Podemos assim, reforçar “o que há” para 

Caruaru é uma marca bem definida de: Capital do Forró. 

Este estudo propõe a partir de então fazer uma análise ampliada de todos esses 

encaminhamentos, discutindo matérias jornalísticas específicas das TV Asa Branca e da Rede 

Globo Nordeste, as quais compõem o corpus do nosso objeto de pesquisa e são capazes de 

levar-nos à conclusão final da pesquisa. Partamos para o terceiro capítulo – a análise. 

Um pátio, uma multidão, peso televisivo e muitas câmeras. Assim é a Capital do 

Forró.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CAPITAL DO FORRÓ – DAS PRIMEIRAS IMAGENS À CONSAGRAÇÃO NO 

JORNALIMO DA REDE GLOBO: UMA ANÁLISE 

 

 

4.1 O São João televisado de Caruaru: primeiras imagens. 

 

 

Iniciamos neste momento uma análise das primeiras imagens veiculadas pela Rede 

Globo do São João de Caruaru. Refletimos um instante em que as transmissões da emissora 

trazem à tona um festejo de caráter religioso, familiar e profano, com traços bens marcados de 

folclore. Sustentamos ainda que não há neste primeiro período, uma preocupação da cidade de 

Caruaru em moldar os festejos juninos às “exigências” do campo midiático. 



O nosso corpus está baseado em onze matérias17 que vão de 23 de junho de 1983 a 07 

de junho de 1989. Sustentamos que na década de oitenta, a cidade já dispunha de elementos 

que a tornavam “midiaticamente” interessante e garantiam espaço no jornalismo da Rede 

Globo. Como sustenta o atual chefe de redação da Rede Globo Nordeste, Duda Amaral, o 

grande clarão formado na cidade por milhares de fogueiras acesas pela população em frente às 

suas casas formava uma imagem de impacto – o que foi traduzido pelo início da cobertura da 

festa.        

A partir das matérias analisadas nos propomos inicialmente a demonstrar esse período 

de quase uma década em que a Rede Globo dá início a todo um processo de construção social 

da realidade em torno de Caruaru. O processo é dominado por elementos tipificadores 

baseados no artesanato local – no forró e no São João. Caruaru passa a ter a sua marca 

difundida para o país; aliada a ela o imaginário do festejo voltado às tradições, à família típica 

do interior do Nordeste, à comida regional e à simplicidade do povo alegre do lugar. 

Sobre a importância das tipificações no contexto noticioso, Ekström (2002) atribui à 

Tuchmann (1973) uma preocupação central em torno desse aspecto – no que concordamos. 

Ekström (2002) traz reflexões sobre os elementos tipificadores a partir de sua leitura de 

Tuchmann (1973) e identificamos nesse “confronto” uma viável proximidade com as 

primeiras exibições “Globais” do São João caruaruense, como refletido logo a seguir. 

 

Tuchmann (1973) define as tipificações por seus propósitos como sendo classificações 

cujos significados são constituídos nas suas situações de uso. Um dos pontos principais de 

Tuchmann (1973) é que as organizações jornalísticas gerenciam os acontecimentos 

complexos e inesperados de uma maneira “rotinizada” precisamente ao classificar os 

acontecimentos em termos de tipificações já dadas.  

Caruaru nesse primeiro movimento é incorporada à televisão, de modo muito 

particular pela Rede Globo, o seu peso televisivo – conforme destaca Vilches (1989) é 

suficiente para que ela assegure espaço no agendamento da emissora. Parece não haver ainda 

uma preocupação a respeito de um encaminhamento de outra ordem, ou seja, incorporar aos 

seus festejos juninos à lógica do campo midiático descrita por Bourdieu (2003). Bom, pelo 

menos até uma fase de transição iniciada nos anos noventa e que avançamos na discussão 

ainda neste capítulo. Para nós, a televisão tem essa influência, de inserir a Capital do Forró 

dentro de um contexto de visibilidade por ser, como sugere Ekström (2002), um meio 

                                                 
17 As matérias foram obtidas junto ao CEDOC da Rede Globo Nordeste e as que são consideradas mais 
importantes para a nossa análise estão disponíveis em DVD anexado à esta dissertação.  



primariamente de sensações, prazer e entretenimento, justamente os aspectos presentes de 

forma intensa na manifestação cultural em questão.   

Além dos relevantes pontos atribuídos por Ekström (2002), sugerimos novos dados 

norteadores que nos capacitam a um entendimento mais analítico da relação interpretada por 

este pesquisador como construção midiática da Capital do Forró. Sobre o impacto da 

televisão na formação do conhecimento: “A questão da do impacto da televisão no 

conhecimento popular [...] tem sido a questão mais freqüentemente posta na pesquisa sobre 

esse veículo”. (CORNER, 1999, apud EKSTRÖN, 2002, p. 262). 

Pela perspectiva que adotamos neste estudo, vamos ao encontro das estatísticas – 

defendendo uma importância que vai além do impacto, chegando à esfera do que é chamado 

por Berger e Luckmann (1972) de construção social da realidade. “Nossas teses fundamentais 

estão implícitas no título e subtítulo deste livro; elas são: que a realidade se constrói 

socialmente e que a sociologia do conhecimento deve analisar os processos pelos quais isto se 

produz” (BERGER; LUCKMANN, 1972, p. 13). 

A partir daqui estruturamos em definitivo a nossa reflexão demonstrando a partir de 

exemplos práticos das matérias escolhidas por este pesquisador, dados que fazem emergir 

importantes reflexões em torno da construção midiática da Capital do Forró. Ainda sobre a 

relação entre constructo da realidade e TV: “Sendo um meio eminentemente visual, a 

televisão planifica poderosos significados de construção, cria vívidas impressões, associações 

e busca envolvimento emocional”. (EKSTRÖM, 2002, p. 265). 

É de 28 de junho de 1983 a primeira matéria que tivemos acesso junto ao Centro de 

Documentação da Rede Globo Nordeste a respeito do São João televisado de Caruaru. Há na 

exibição, de modo claro e nem um pouco empírico, já que sustentamos nossas argumentações 

em torno de problemáticas como a do agendamento – das tipificações e da construção social 

da realidade, elementos tipificadores que dão início a todo um imaginário centrado nos 

aspectos descritos há pouco de artesanato, folclore, forró e São João. 

A matéria do repórter Paulo André Leitão, mostra os bacamarteiros que exibem suas 

armas em pleno centro da cidade. O jornalista utiliza-se do que Pereira Júnior (2006) chama 

de função didática do jornalismo, ou seja, elementos que possibilitam ao telespectador da 

notícia entender a informação – transmitida com ar muitas vezes “professoral” pelo seu autor.    

 



 
                Imagem 1 - Bacamarteiros ao redor da “fogueira gigante”. 

          Fonte: EM CARUARU..., 1983. 
 

O consumidor da notícia tem acesso a uma espécie de aula nesta primeira exibição. O 

receptor é informado sobre a origem do termo bacamarteiro; àqueles que assistem ao 

telejornal chegam elementos tipificadores que vão gradativamente construindo o imaginário 

de Caruaru – a tradição é o centro dessa perspectiva: “Desde o fim do século passado 

bacamarteiros se exibem no São João de Caruaru” – afirma o repórter, seguindo o caráter 

pedagógico que o jornalismo assume e reforçando a sua fala através da imagem. Mas, não só 

imagem, Leitão entrevista um intelectual que teria o poder de validar, enquanto “especialista” 

o real significado do festejo. Nenhum bacamarteiro ou popular é entrevistado.   

 

 

 
        Imagem 2 - Repórter Paulo André Leitão entrevista escritor. 

                                                  Fonte: EM CARUARU..., 1983. 
 

Os trajes típicos dos bacamarteiros são equiparados ao de outro grupo, que teve na 

mídia um dos principais difusores de sua imagem, como sinônimo de Nordeste: os 

cangaceiros – conforme atesta Soares (2007). Paulo André Leitão, é enfático ao afirmar que 

as vestimentas desses dois grupos de atores sociais são as mesmas, o que evoca novamente o 

aspecto da raiz centrado no São João de Caruaru em conjunto com elementos que fazem 



emergir a primeira cadeia de significações televisadas a respeito de Caruaru: o São João – a 

raiz e por que não o exótico? Homens empunhando armas artesanais – perpetuando uma 

tradição de mais de cem anos – vestidos como bandidos do cangaço é em nossa análise uma 

contundente tentativa de apoiar a notícia no peso televisivo descrito por Vilches (1989).            

 

 
Imagem 3 - Banda de pífanos no São João de Caruaru.  
Fonte: A CAPITAL..., 1986 

 

É imprescindível enfatizarmos que já neste primeiro momento a música assume lugar 

de destaque na veiculação imagética de Caruaru: bacamarte, forró – pífanos confundem-se 

com o São João. A festa, com a própria cidade – é a Capital do Forró que dá os seus 

primeiros passos rumo ao agendamento televisivo anual na Rede Globo. 

 
        Imagem 4 - Pátio do Forró: primeiros formatos. 

            Fonte: A CAPITAL..., 1986. 
 

Em 14 de junho de 1986, identificamos a primeira matéria veiculada pela Rede Globo que 

traz de modo incisivo a marca jornalística Capital do Forró; a retranca do documento 

disponível no CEDOC da emissora: A Capital do Forró, Caruaru, já se prepara para o São 

João. Rep. Magda Wacemberg. A retranca, em nosso julgamento, já diz muito a respeito dos 

elementos tipificadores que vão se imbricando em torno imagem construída do lugar. A 



abertura da reportagem evoca três pontos-chave desta análise: Capital do Forró; tradição e 

família – leia-se família nordestina! Eis a perspectiva adotada por Magda Wacemberg: “A 

Capital do Forró, Caruaru, está acesa. É o São João que está chegando e enchendo de alegria a 

cidade que já arrasta essa tradição há mais de cinqüenta anos – concentrando nessa época a 

grande família nordestina”. (A CAPITAL..., 1986, grifo nosso). 

 

 
        Imagem 5 - Vista parcial das luzes no São João de Caruaru.  
 Fonte: A CAPITAL..., 1986. 

 

No julgamento de Tuchmann (1978), para refletirmos a mídia é necessário estudarmos 

os trabalhadores da notícia – os jornalistas – e as TVs como organizações complexas. Tais 

corporações circulam e moldam o conhecimento em nossa perspectiva. É o que percebemos a 

partir deste instante no tocante à Caruaru - A Capital do Forró vai realmente obtendo o seu 

espaço; o São João da família vai sendo mostrado; a raiz é evocada; fala-se em “bandinhas de 

pífano”; fogueteiros... balões formam um clarão no céu do Agreste pernambucano – as 

fogueiras ocupam ruas inteiras com famílias e amigos a dançar o forró. 

As câmeras de TV da Rede Globo não querem perder o melhor ângulo – a cidade – 

nas palavras do chefe de reportagem Duda Amaral – forma uma imagem que deve ser 

transmitida. O peso jornalítico de Vilches (1989), várias vezes citado ao longo do estudo, está 

cada vez mais presente no São João de Caruaru. Sustentamos, todavia, ainda não haver na 

primeira fase de exibições das festas juninas (década de 80) uma preocupação por parte do 

Poder Municipal e do empresariado local em conquistar esse espaço televisivo e por que não 

dizer lucrativo para Caruaru? 

Imagens vão sendo exibidas; um conhecimento como diria Tuchmann (1978) vai 

sendo moldado sobre a cidade; tudo ainda é incipiente – mas incrivelmente promissor. Se 

calculássemos o tempo destinado a exibição televisiva acerca das festas juninas caruaruenses 

na década de oitenta e comparássemos aos dias de hoje – momento de total adequação ao 



campo midiático por parte do município – ficaria muito visível o lucro midiático caruaruense 

– ou melhor – a sólida construção da marca jornalística Capital do Forró18. 

 

  
          Imagem 6 – Dança forró.          Imagem 7 – Fogos no céu. 
          Fonte: A CAPITAL..., 1986.                 Fonte: A CAPITAL..., 1986. 

  
          Imagem 8 – Banda de pífano I.         Imagem 9 – Balão no céu. 
          Fonte: A CAPITAL..., 1986.  Fonte: A CAPITAL..., 1986. 

 

Na matéria analisada – além dos pontos-chave já descritos, imagens chamam a atenção 

e parecem prever que em menos de uma década tudo será muito diferente; a adequação ao 

campo midiático estudado por Bourdieu (2003) é questão de tempo, ou melhor, pouco tempo. 

A repórter de início enaltece aspectos, como já levantamos, do São João da família; fala sobre 

“bandinhas” de pífano; fogueteiros. Entretanto, ao final da matéria, é mostrado um show de 

forró onde centenas, talvez milhares de pessoas dançam; o então prefeito da Cidade José 

Queiroz, sorri para a câmera e faz questão de mostrar que sabe dançar o ritmo.  

A transição do período junino composto pela simplicidade das “bandinhas” – 

bacamartes e balões para o São João do campo midiático que atende as exigências de uma TV 

cada vez mais espetacularizada e a intervenção pública na sua essência ainda não está 

consolidada por completa nesse ano de 1986; a linha que as divide é, entretanto, muito tênue.   
                                                 
18 É possível perceber o impressionante aumento no número de matérias exibidas sobre o São João de Caruaru 
checando a listagem de matérias que veicularam as festas juninas caruaruenses de 1983 até este ano. O 
documento foi fornecido pelo CEDOC da Rede Globo Nordeste e está disponível em anexo.  



A seqüência de imagens abaixo é capaz de demonstrar ainda melhor tal divisão. Apesar de 

mostrar em sua matéria todo o lado mais humilde e tradicional do evento, a repórter Magda 

Wacemberg executa um primeiro movimento rumo ao começo de um novo São João. “Uma 

festa que tem shows também, não apenas a simplicidade das ‘bandinhas’. O melhor da festa é 

o show” – afirma Wacemberg; (A CAPITAL..., 1986). O então prefeito José Queiroz, 

aproveita o espaço midiático e se posiciona como um grande “forrozeiro”, além de ir ao 

encontro daquilo que o pesquisador sustenta neste estudo, ou seja, inicialmente a festa é toda 

articulada pela população local sem intervenção do poder público. “Uma festa feita pelo povo 

– por isso nós estamos aqui na rua com todo mundo – fazendo a festa o mês inteiro de junho... 

vou forrozar com a minha mulher”, o prefeito sorri para a tela e dança com a primeira dama.  

Estão plantadas as primeiras sementes da transição; o São João caruaruense passa 

gradativamente a investir nos grandes espetáculos; o governo municipal busca agregar à sua 

imagem, de forma cada vez mais enfática, a responsabilidade e o prazer de administrar um 

lugar especial; uma capital. Caruaru: A Capital do Forró.  

 

  
          Imagem 10 – Banda de pífano II.         Imagem 11 – A multidão. 
          Fonte: A CAPITAL..., 1986.  Fonte: A CAPITAL..., 1986. 
 

  
         Imagem 12 – Jorge de Altinho.        Imagem 13 – Prefeito e esposa. 
         Fonte: A CAPITAL..., 1986.         Fonte: A CAPITAL..., 1986. 

 



Finalizando a análise da primeira seqüência de matérias, ou seja, da fase inicial da 

transmissão das festas juninas caruaruenses dos anos oitenta, identificamos o início de uma 

mudança no perfil dos festejos e uma maior aproximação do governo local com a lógica 

televisiva. O peso televisivo estudado por Vilches (1989) vai sendo a cada momento 

ampliando nas ações da cidade, o que naturalmente proporciona maior interesse da Rede 

Globo em transmitir o evento. 

Prova desse interesse pode ser percebida através dos argumentos do repórter de rede 

Francisco José, quando afirma que o São João é o festejo mais importante do interior do 

Nordeste. A matéria veiculada para todo o país, ao contrário das outras duas analisadas, inicia 

de maneira incisiva a construção social de uma realidade Berger e Luckmann (1972), de um 

imaginário sobre Caruaru. Essa visão é mais uma vez centrada nos aspectos do artesanato, do 

forró, do folclore – da tradição nordestina, afinal. 

A tradição nordestina, no entanto, vai ganhando ares de modernidade, mesmo que isso 

pareça paradoxal, e essa modernidade é permeada por grandiosidade. A prova da 

grandiosidade é estar na rede Globo; como sustenta Morigi (2002) em seus estudos a respeito 

da cidade “rival” de Caruaru, Campina Grande, o fato do acontecimento ser exibido pela 

emissora confere a ele ares de maior relevância; algo do tipo: “está na Globo precisa dizer 

mais?” 

A grandiosidade discutida há pouco está presente em diversos aspectos da matéria de 

Francisco José; não só animais típicos da região como bodes, cabras ou jumentos aparecem na 

tela, mas sim um trem. Uma locomotiva repleta de turistas que ocupam um novo espaço que 

chama a atenção das câmeras de TV: O Trem do Forró.   

 

  
          Imagem 14 – O “trem do forró”.                              Imagem 15 – Vagão do “trem do forró”. 
          Fonte: O TREM..., 1988.                     Fonte: O TREM..., 1988. 

 



O Trem do Forró não leva a um lugar qualquer, e sim a uma capital, a do forró. Nele, 

há turistas estrangeiros também, o repórter faz questão de frisar; indivíduos que mesmo na 

distante Alemanha acabaram descobrindo a existência da cidade do Agreste pernambucano. 

Alemães que sabem tocar sanfona, ou melhor, do seu instrumento evocam o forró; ritmo que 

vai se confundindo com a própria cidade a cada nova reportagem. Francisco José pede ao 

turista alemão que toque uma espécie de hino nordestino, como ele mesmo reforça, a canção 

de Luiz Gonzaga: Asa Branca. É atendido. 

    

  
          Imagem 16 – Francisco José entrevista alemão.      Imagem 17 – Alemão toca “Asa Branca”. 
          Fonte: O TREM..., 1988.                    Fonte: O TREM..., 1988. 

 

Concordamos com Tuchmann (1978) quando ela afirma que ocorre uma importante 

relação entre a mídia – os políticos e a sociedade na construção dos fatos. A notícia para 

Tuchmann (1978) é uma realidade construída; fato que defendemos ao concentrarmos este 

estudo analítico na crença de que ocorre a construção midiática da marca Capital do Forró. 

Sobre a ligação entre aspectos midiáticos e políticos, percebemos que as primeiras imagens 

televisadas do período junino da cidade vão gradativamente sendo ocupadas também por 

governantes locais; eles tentam de modo visível veicular sua imagem à festa, atraindo assim 

prestígio. A esse respeito Morigi (2002) destaca: 
O significado de estar na mídia, no imaginário social, é mais profundo, além de 
conferir prestígio social ao grupo que está gerindo e administrando a esfera pública, 
pois mostra o conjunto de ações deste como vencedoras, as propostas que tiveram 
êxito e sucesso, ao mesmo tempo ressalta uma imagem que se associa a um estilo de 
governar, a uma forma de administrar. Essas imagens do evento, que são vinculadas 
às ações dos grupos, das pessoas, dos personagens, dos atores políticos locais que as 
mídias veiculam, reforçam a posição hegemônica dos grupos que exercem o poder 
local. (MORIGI, 2002, p. 257). 

 

“Festa no interior do Nordeste tem que ter a figura do prefeito” – afirma o repórter 

Francisco José. Lá está ele, José Queiroz. Sorridente, concede entrevista, dando as boas 

vindas aos que chegam no “midiático” Trem do Forró e, acima de tudo, talvez ainda sem uma 



noção muita clara, começa a veicular a sua identidade política aos simpáticos aspectos que a 

Rede Globo já trazia em suas primeiras imagens a respeito de Caruaru. Em sua fala o prefeito 

afirma: “Caruaru está muito feliz para mostrar ao Brasil porque é a Capital do Forró. Essa 

chegada do trem tem um aspecto bucólico; uma coisa linda!”. (O TREM..., 1988, grifo nosso). 

  

 
        Imagem 18 – José entrevista prefeito de Caruaru. 

              Fonte: O TREM..., 1988. 
 

As primeiras transmissões da Rede Globo sobre o São João caruaruense foram um 

marco decisivo em torno da construção de uma imagem agradável de lugar interiorano 

voltado às suas tradições; orgulhoso por sua condição e – em especial – pela sua música. 

Havia em toda essa simplicidade elementos o peso televisivo teorizado por Vilches (1989) e 

percebido de forma pragmática pelo chefe de reportagem da emissora Duda Amaral. 

Eis que surge um elemento novo nos anos noventa: o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, 

ou como é conhecido até hoje, o Pátio do Forró. A festa da “família nordestina” reunida na 

frente de casa nos diversos bairros da cidade carece de um algo mais; espetacularização na 

análise de Kellner (2006) transforma-se na palavra de ordem; “o peso televisivo nato” do 

município parece não ser mais suficiente para trazer toda a popularidade desejada pelos que 

governam a cidade – como sustenta Morigi (2002); é chegada a hora da transição. Um pátio, 

uma multidão e muitas câmeras aparecem como a solução. 

 

 

4.2 Um pátio, uma multidão, peso televisivo e muitas câmeras. Assim é a Capital do 

Forró  

 

 



Identificamos nas transmissões da Rede Globo no início dos anos noventa e durante 

toda essa década uma visível mudança no formato das matérias – na abordagem trabalhada 

pelos repórteres em relação ao São João de Caruaru. Surge uma nova “construção” imagética 

em torno dos festejos juninos locais; as tradições de família e a reunião entre compadres e 

vizinhos vão pouco a pouco deixando de ser o foco maior das exibições – apesar de ainda 

estarem presentes – e um espaço maior é dado a aspectos que trazem consigo elementos de 

grandiosidade, ou mesmo de espetacularização do período junino caruaruense. 

O material de nossa análise, composto por centenas de matérias, obtidas no CEDOC 

da Rede Globo Nordeste e da TV Asa Branca19, vai de 23 de junho de 1990 a 24 de junho de 

1999. Defendemos assim, que graças à cuidadosa pesquisa de campo, aliada a um corpus e 

pesquisa bibliográfica consistentes, há de fato uma análise aprofundada. 

Sustentamos assim como Morigi (2002) que a festa junina no interior do Nordeste é 

um momento de grande visibilidade para essa região do país e a conquista de espaço na 

televisão – com a conseqüente exibição das manifestações – é capaz de agregar a imagem de 

políticos locais itens como simpatia, força, credibilidade, afinal para a população caruaruense 

ou campinense – como destaca Morigi (2002) – colocar a cidade na tela da Globo é dirimir 

quaisquer dúvidas sobre a competência e até grandeza do governo municipal. 

Integramos aos pontos levantados até então, um fato que merece destaque: a 

construção de um grande espaço, exclusivo, para os shows que passam a ocorrer cada vez em 

maior número no São João de Caruaru – o “Pátio do Forró”. Consideramos o pátio, um dos 

pontos fundamentais para a transição do peso televisivo local centrado no velho período 

junino “matuto” e familiar para o momento no qual, cada vez mais câmeras buscam exibir 

Caruaru – ou melhor – a marca jornalística Capital do Forró. A grande diferença é que nessa 

década, o município, vai ano após ano consolidando uma imagem “matuto-espetacularizada”.         

Pontuamos desde já, que em 1991 é fundada a TV Asa Branca, primeira e única 

afiliada da Rede Globo no Agreste pernambucano; fato que entendemos também como um 

dos principais elementos da transição destacada anteriormente. Trazemos à tona uma retranca 

de 27 de maio de 1992 de matéria produzida pela emissora e exibida para Pernambuco inteiro 

pela Rede Globo Nordeste: A prefeitura de Caruaru investe mais de CR$400 milhões na 

construção do “Pátio do Forró” para comemorar os festejos juninos / rep. Tânia Passos.     

                                                 
19 Destacamos que por dificuldades de ordem técnica não foi possível conseguir junto a TV Asa Branca matérias 
sobre o São João veiculadas nos seus primeiros anos de fundação. Foi possível assim, que obtivéssemos 
reportagens a partir de 30.05.1998. 



Hoje a emissora transmite a sua programação e retransmite o conteúdo da “matriz” 

para aproximadamente cem municípios nessa região e em parte do Sertão de Pernambuco. A 

sede da TV Asa Branca fica em Caruaru, já que a cidade é um dos principais pólos 

econômicos do interior do Estado. Há sucursais também em Garanhuns e Serra Talhada 

(Sertão). 

A programação da TV Asa Branca é composta basicamente pelos noticiários ABTV 1ª 

edição e ABTV 2ª edição que cobrem assuntos relacionados às cidades da região Agreste e de 

parte do Sertão pernambucano, que recebem o seu sinal – totalizando cerca de dois milhões de 

telespectadores. As matérias exibidas são, em sua maioria, referentes a acontecimentos de 

Caruaru por sua importância política e comercial. 

Apesar da importância sócio-econômica da cidade para o seu entorno, sustentamos 

nesta análise que a emissora mesmo seguindo o padrão Globo de Jornalismo não detém 

espaço privilegiado para a veiculação de matérias produzidas por ela em âmbito nacional. Um 

exemplo dessa afirmação é a ausência dos chamados repórteres de rede na TV caruaruense, o 

que dificulta ainda mais a inserção de reportagens sobre o local nos telejornais de maior 

importância como o Jornal Nacional e o Jornal da Globo. 

Apesar das dificuldades apontadas para que Caruaru disponha de maior espaço no 

jornalismo de rede da Globo, a cidade tem o “peso televisivo” destacado por Vilches (1989) 

quando o assunto é o São João. Há uma espécie de agenda na qual a cidade confirma 

anualmente a sua presença nos principais telejornais e programas jornalísticos da Rede Globo. 

O espaço obtido por Caruaru, conforme demonstramos nesta análise é permeado por 

elementos tipificadores de forró e folclore, construindo uma imagem “exótica” do lugar para 

os brasileiros das outras regiões do país. A respeito do que chamamos de “agendamento”: 
O agenda-setting é consideravelmente mais que a clássica asserção que as notícias 
nos dizem sobre o que pensar. As notícias também nos dizem sobre o que pensar. As 
notícias também nos dizem como pensar nisso. Tanto a seleção de objetos que 
despertam a atenção como a seleção de enquadramentos para pensar esses objetos 
são os poderosos papéis do agenda-setting. (McCOMBS; SHAW, 1993, p. 62, grifo 
nosso).           

        

Sugerimos a partir dos pontos demonstrados até agora, uma análise aprofundada sobre 

a cidade de Caruaru vista por sua população e pela sua região através da TV Asa Branca, além 

da imagem que Pernambuco e o Brasil têm a seu respeito graças às matérias exibidas a partir 

da década de noventa. Já no título da primeira retranca da década, percebemos de modo 

incisivo a transição defendida aqui – além da preocupação cada vez maior dos grupos 

políticos da cidade em aliar sua imagem/identidade a do São João caruaruense. Eis a retranca: 



Entrevista com o prefeito de Caruaru, João Lyra Neto, repórteres José Amaral e Heber 

Fonseca. 

Não apenas Caruaru, o seu entorno e Pernambuco “embarcam” nessa nova construção 

imagética da Capital do Forró espetacularizada e grandiosa, mas sim o Brasil todo tem acesso 

a tais imagens e imaginário. O repórter de rede Francisco José20 em matéria exibida 

nacionalmente em 22 de junho de 1993 contribui para o que entendemos como: a construção 

social da realidade caruaruense – ou de forma mais direta – para construção midiática da 

marca Capital do Forró. O título de sua matéria: Caruaru recebe mais de 100 mil pessoas para 

o São João mais animado do Brasil. 

   

  
          Imagem 19 – Multidão no Pátio do Forró.        Imagem 20 – Logotipo do Pátio do Forró em 1993. 
          Fonte: CARUARU..., 1993.                                     Fonte: CARUARU..., 1993. 

 
A partir de análises de matérias como esta, defendemos que será possível compreender 

o que sustentam McCombs e Shaw (1993) acerca de que as notícias querem nos fazer pensar 

ao seu modo. Apontamos também a nossa sintonia com Pereira Júnior (1997) acerca dessa 

corrente teórica: 
“Dentro do percurso que estamos desenvolvendo neste trabalho, onde vemos o jornalista como um autor/produtor, no contexto das 
indústrias culturais, submetido à rotina de trabalhos que contribuem para definir seu processo de produção[...]”. (PEREIRA JÚNIOR, 
1997, p. 98). 

Além dos argumentos de Pereira Júnior (1997), adotamos como referencial teórico, 

aspectos discutidos por Berger e Luckmann (1972) acerca da construção social da realidade e 

mesmo Guareschi (2004) quando ele reflete sobre o poder televisivo. É uma mescla de 

construção social da realidade; do poder televisivo e dos princípios do agendamento que 

identificamos claramente nesta matéria do repórter Francisco José. 

                                                 
20 Durante entrevista semi-estruturada realizada por este pesquisador com o repórter, foi possível constatar a sua 
crença que de fato houve uma transição no São João de Caruaru e, conforme o jornalista, a mudança trouxe um 
formato para a festa muito diferente daquele visto nas primeiras transmissões. Reforçamos a entrevista, realizada 
em 08 de março deste ano, ainda neste capítulo.   



O repórter tem sua matéria permeada por elementos tipificadores que vão dando início 

de fato ao novo São João da cidade, ao demonstrar, por exemplo, os shows e a quantidade de 

pessoas atraídas por eles; há também um espaço reservado para o forró – ruas do centro são 

fechadas com o intuito de unificar a massa – mas o repórter demonstra também uma raiz 

remanescente de caráter exótico – algo do tipo: artesanato de barro, bacamarte – cangaço – 

folclore e forró; uma tradição do interior do Nordeste. 

Os elementos tipificadores sustentados pelo pesquisador no parágrafo anterior podem 

ser melhor refletidos, além da cadeia de significados já destacada anteriormente, graças a 

referências adotadas pelo jornalista e cobertas por imagens que mostram multidão e show – 

elementos típicos dessa fase de transição vivida pela cidade na década de noventa. Propomos 

focar então nas passagens discursivas que julgamos mais relevantes e também nas construções 

imagéticas que dão respaldo à fala do repórter e consequentemente a esta pesquisa. 

“Aqui tem alegria e músicas caipiras durante todo o mês de junho” – a afirmação com 

teor claramente tipificador é veiculada para o resto do país em sua matéria. Forró – 

transforma-se em “música caipira” em uma visível tentativa de “traduzi-lo” como algo típico 

da zona rural, para o brasileiro das outras regiões do país. Essa primeira análise mais 

aprofundada faz-nos refletir Tuchmann (1978) – quando ela julga que a televisão como uma 

janela é algo problemático. Identificamos esse caráter problemático ao nos depararmos com a 

matéria em questão – afinal “ser caipira” no entendimento do senso comum – que é ao que 

visa o telejornal – é construir uma realidade excludente ou exótica. A imagem apóia a 

tipificação.  

 

 
        Imagem 21 – Banda de forró “pé de serra”. 

              Fonte: CARUARU..., 1993. 
 

Em um segundo momento desta análise, para nós é clara a aproximação com os 

elementos que passarão a compor o imaginário midiático caruaruense a partir dos anos 



noventa, ou seja, um pátio – uma multidão – peso televisivo e muitas câmeras. Francisco José, 

destaca em seu trabalho jornalístico que ruas do centro são fechadas para dar lugar a um 

pátio21 onde uma multidão dança forró. Novamente imagem e texto jornalístico dão o tom da 

contrução midiática da marca Capital do Forró. “Esta é a entrada de uma cidade construída só 

para as festas de São João e São Pedro. Uma das principais ruas de Caruaru, no Agreste de 

Pernambuco, foi fechada para veículos e aberta para a criatividade do povo. É o arraial da 

Capital do Forró”.(CARUARU..., 1993). 

 

  
          Imagem 22 – Populares na entrada do pátio.            Imagem 23 – Close na multidão e nos trajes Juninos.     
          Fonte: CARUARU..., 1993.  Fonte: CARUARU..., 1993. 

 

Para Tuchmann (1978) a TV propicia ao consumidor da notícia conhecimento sobre o 

mundo. “O planeta Caruaru” segue assim a construção social de sua realidade por intermédio 

dela, a TV, especialmente da Rede Globo. Novos elementos tipificadores surgem para 

fornecer o conhecimento que destacamos inicialmente; estão presentes de modo privilegiado 

em um veículo de som e imagem. Ainda na mesma matéria Francisco José descreve de modo 

pormenorizado o pátio do forró: “Aqui tem correios, bares, restaurantes, vendedores 

ambulantes e arte. A arte do Mestre Vitalino que criou no barro os personagens do folclore 

nordestino. Os seguidores de Vitalino mostram aos turistas como é feita a cerâmica de 

Caruaru”.(CARUARU..., 1993, grifo nosso). 

 

                                                 
21 Importante lembrar que o Pátio do Forró, cujo nome oficial é Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, só seria 
inaugurado em 1992. Na época da matéria, conforme frisamos no texto, as ruas eram fechadas para dar espaço a 
população, entretanto ainda não havia um local “fixo” realmente construído para a celebração dos festejos 
juninos. 



  
          Imagem 24 – Casa cenográfica.         Imagem 25 – Artesãos trabalhando. 
          Fonte: CARUARU..., 1993.                                     Fonte: CARUARU..., 1993. 

 

  
 Imagem 26 – Vitalino; “mãos no barro”.    Imagem 27 – Um olhar para a câmera. 
 Fonte: CARUARU..., 1993.                            Fonte: CARUARU..., 1993. 

 

Concordamos com Tuchmann (1978) quando ela ressalta que as organizações 

jornalísticas moldam o conhecimento e dão maior cobertura aos assuntos que consideram 

mais importantes. Embasando-nos em tais pressupostos, defendemos que a Rede Globo no 

período desta nossa análise, ou seja, década de noventa, traz consigo na cobertura do São João 

de Caruaru uma gama de elementos tipificadores já refletida até então. Conforme 

demonstrado até aqui, essas tipificações formam para o consumidor da notícia uma rede de 

significados que passa a ser tecida e reforçada ao longo dos anos noventa. Os bacamarteiros, 

conforme atesta o repórter Francisco José, foram guerreiros do cangaço; agora representam, 

segundo ele, apenas o folclore. Acrescentamos que significam um dos principais 

“instrumentos” representativos do significado de ser Capital do Forró.     

 



  
      Imagem 28 – Casa cenográfica dos bacamarteiros.      Imagem 29 – Chico explica o que o bacamarteiro é. 
      Fonte: Fonte: CARUARU..., 1993.                               Fonte: Fonte: CARUARU..., 1993. 

 

        
 Imagem 30 – Repórter fala sobre cultura Nordestina.  Imagem 31 – Bacamarteiro sorri timidamente. 
 Fonte: CARUARU..., 1993.  Fonte: CARUARU..., 1993. 

 

Aprofundamos a partir de agora a segunda análise. Análise de um conjunto de quatro 

matérias das centenas de matérias a que tivemos acesso e que julgamos – de acordo com 

motivos já dispostos neste estudo – válido refletir pormenorizadamente. O trabalho 

jornalístico em questão, foi exibido pelo programa jornalístico Fantástico de 21 de junho de 

1997, traz as seguintes retrancas como título: Clima de São João; Quadrilhas e Forró; O Maior 

São João é o de Caruaru; Noite de São João em Caruaru, a “Capital do Forró”. As matérias 

foram realizadas em parceria entre os repórteres Márcio Canuto cobrindo Caruaru e Maurício 

Kubrusly cobrindo Campina Grande-PB, ambos os jornalistas vieram da Rede Globo de São 

Paulo a fim de cobrir o evento. 

Iniciamos a nossa análise concordando com Gomis (1991) – quando o autor afirma 

que o jornalismo interpreta a realidade social e tal interpretação é forçosamente seletiva. Ao 

destacarmos tais pontos sustentamos uma profunda relação das afirmações de Gomis (1991) 

com relevantes itens de nosso estudo analítico. Como sugerimos desde o início visamos a uma 

análise pormenorizada dessas matérias e ao fazermos tal análise identificamos relações 

extremamente seletivas e interpretativas da realidade caruaruense. 



Destacamos inicialmente os elementos que vão formando uma cadeia de significados 

sobre Caruaru para o resto do país e na seqüência nos propomos a refletirmos sobre cada um 

deles à luz da teoria que defendemos como sendo a mais válida à nossa pesquisa: a teoria da 

construção social da realidade. Eis os elementos: um pátio, uma multidão, muitas câmeras... 

aspectos representados pela linguagem – como sugere Gomis (1991) – permeada por imagens 

que a reforçam. 

Os elementos que frisamos: pátio, multidão e muitas câmeras podem ser interpretados 

por dados bem pontuais como uma espécie de tomada aérea do chamado pátio do forró, que 

abre a matéria. 

 

 
    Imagem 32 – Vista aérea da multidão no Pátio do Forró 1997. 

        Fonte: CLIMA..., 1997. 

 

A imagem aliada à fala do repórter Márcio Canuto em programa com décadas de 

credibilidade e audiência; um programa da Rede Globo, como atesta Morigi (2002), não deixa 

dúvidas para o senso comum sobre que tipo de identidade, tem a cidade. Caruaru, ainda 

recebe novos elementos tipificadores que a permeiam ao longo desta matéria especificamente 

e que vão gradativamente não mais construindo – e sim consolidando uma marca. Marca 

jornalística. Caruaru é a Capital do Forró e a gente vê por aqui. 

O pátio fora mostrado antes mesmo da aparição de Canuto e do seu off – entretanto – 

agregando força à imagem e por que não dizer ao imaginário? Canuto destaca que a cidade 

está cheia. Entre em cena (ou melhor, na tela) o quesito multidão. “A cidade está cheia; 

trezentas mil pessoas visitam um lugar de duzentos e oitenta mil habitantes. Isso só este final 

de semana!” (CLIMA..., 1997). Imagens vão compondo o off do repórter Márcio Canuto, com 

elas o Brasil passa a “descobrir” um São João diferente das primeiras imagens dos anos 

oitenta; um lugar de show – ou seria de proposital espetacularização em busca de atrair peso 



televisivo e consigo o prestígio político refletido por Morigi (2002). Imagens parecem não dar 

margem a dúvidas. 

 

     Imagem 33-Jorge de Altinho canta: “A Capital do Forró”  Imagem 34- Bacamarteiros em performance. 
     Fonte: CLIMA..., 1997.  Fonte: CLIMA..., 1997. 
 

“Pátio do Forró”, multidão e muitas câmeras, como sustentamos estar estruturado o 

conjunto de matérias em análise, vem permeado por irreverência. A matéria inicial de Márcio 

Canuto destaca o que já havíamos percebido ao longo deste estudo, o pátio concentra toda a 

festa, sendo o espaço de “brincadeiras” dos turistas e dos caruaruenses. O motivo parece um 

só: demonstrar grandiosidade e vencer qualquer disputa numérica que tente retirar-lhe o 

“status” de Capital do Forró.  

A irreverência que sugerimos anteriormente pode ser identificada com clareza na 

disputa sugerida pelo jornalista entre Caruaru e Campina Grande-PB. Identificamos no 

comportamento do repórter o que Morigi (2002) percebe a respeito da cidade paraibana, ou 

seja, as tipificações trabalhadas sobre o interior do Nordeste pelo jornalismo televisivo, que 

falam sobre fome, miséria e seca, desaparecem. No seu lugar: a alegria da festa junina. 

Defendemos que esse deslocamento ocorre também no caso de Caruaru. Nesta análise, a 

imagem local aparece envolta em um tom irreverente.  

Eis parte do texto de Canuto e seqüência de imagens que demonstram um caráter 

lúdico, tipicamente ausente nas demais coberturas do jornalismo televisivo da Rede Globo – 

mas que forma a essência desta e de outras matérias que exibem a festa junina caruaruense: 

“Caruaru explode de alegria e toca fogo na rivalidade com Campina Grande. O povo se armou 

nessa guerra do forró para defender o seu melhor orgulho, o título de melhor São João do 

mundo. Para Caruaru isso é tiro e queda!”. (CLIMA..., 1997, grifo nosso). 

 



  
          Imagem 35 – Fogos, forró.          Imagem 36 – “Repórter bacamarteiro”. 
          Fonte: CLIMA..., 1997.         Fonte: CLIMA..., 1997.  

 

  
          Imagem 37 - “O tiro”.           Imagem 38 – “A queda do repórter”.   
          Fonte: CLIMA..., 1997. Fonte: CLIMA..., 1997. 

 

Apesar de as tipificações sobre a cidade abandonarem o trinômio fome, miséria e seca, 

comum às exibições sobre o interior nordestino, há outros elementos presentes. Destacamos o 

imaginário rural e de religiosidade católica entre os elementos tipificadores. As muitas 

câmeras a que aludimos por vezes focam na cidade cenográfica construída no “Pátio do 

Forró”, trazendo consigo o imaginário brejeiro que seria típico do Nordeste brasileiro. Claro a 

linguagem participa dessa construção – como atesta Gomis (1991). 

Analisamos então imagens e linguagem, imbricados em torno da construção midiática 

da marca Capital do Forró – na matéria em questão. O repórter Márcio Canuto levanta as 

seguintes informações: “O Pátio do Forró, concentração da festa, tem de tudo: subprefeitura, 

proteção policial e uma capela para agradecer a São João toda esta animação”. (CLIMA..., 

1997, grifo nosso).Uma outra informação fundamental no entendimento central do estudo – 

que é a construção midiática da marca Capital do Forró – é a integração entre o texto do 



repórter e o close no show do músico pernambucano Jorge de Altinho22, que aparece cantando 

para uma multidão. A música não poderia ser outra: A Capital do Forró.        

 

  
Imagem 39 - Jorge de Altinho canta e dança.        Imagem 40 – Multidão diante de capela cenográfica.         
Fonte: CLIMA..., 1997.          Fonte: CLIMA..., 1997. 

 

É Graças aos pontos discutidos até o momento e que vão pouco a pouco demonstrando 

e fazendo-nos refletir acerca das fases midiático-televisivas vividas por Caruaru até a 

consolidação de sua marca de Capital do Forró que podemos ir ao encontro da afirmação de 

Tuchmann (1978) na qual ela sustenta que a linguagem da mídia torna-se a linguagem do 

povo. Por isso, sustentamos que através do discurso televisivo, Caruaru tornou-se, não apenas 

para a sua população e o seu entorno a Capital do Forró, mas também para brasileiros que 

estão há milhares de quilômetros de distância da cidade e que jamais a visitaram. Um dos 

principais difusores: a Rede Globo. Como sugere Tuchmann (1978), a televisão pode 

possibilitar aos negros do Sul dos Estados Unidos acesso à informação sobre o modo de vida 

dos negros do Norte do País. Nossa ressalva, no entanto, é a possibilidade do surgimento de 

uma visão problemática. 

No caso brasileiro e, mais especificamente, do nosso objeto, que é Caruaru, há 

interpretações variadas que mesmo com o respaldo de consistente corrente teórica e acesso a 

dados, nos impossibilita de darmos o assunto por encerrado. Sugerimos novos 

desdobramentos e reflexões cada vez mais aprofundadas acerca da visão problemática 

levantada por Tuchmann (1978).  

Sugerimos a respeito do que decidimos chamar “olhar míope” em relação à Caruaru, 

haver um caráter reducionista e mesmo preconceituoso ao ser utilizada uma linguagem que 

trata do lugar como um espaço essencialmente rural e exótico, todavia, não podemos esquecer 

                                                 
22 Apesar do artista ter se envolvido em um episódio que abalou a sua imagem face ao público de Caruaru 
quando em 1985 afirmou no programa TV Mulher da Rede Globo que o melhor São João do país seria o de 
Campina Grande-PB, ele aparece por várias ocasiões cantando no período junino caruaruense após o incidente. 



que há interesses econômicos e políticos na representação da Capital do Forró, já que marca 

traz o “status” de um lugar alegre – festivo e de tradições populares, o que movimenta a 

economia e o turismo locais, uma vez que o município consegue desvencilhar sua imagem do 

trinômio já demonstrado neste estudo: fome, miséria, seca.       

Uma vez que Caruaru foge aos estigmas midiático-televisivos do interior do Nordeste, 

tendo o seu imaginário voltado aos aspectos lúdicos, tão bem representados pelo conjunto de 

matérias em análise, o repórter Márcio Canuto, trabalha aspectos relacionados à grandiosidade 

local. Sustentamos que há nesse movimento projetado pelo jornalista, uma relação que para 

Tuchmann (1978) favorece a relação da mídia com os políticos e a construção dos fatos.  

Se pensar Caruaru – é pensar em Capital do Forró; elementos de grandeza – festa e 

alegria, fatos negativos para a imagem política local logo desaparecem nessa cadeia de 

construção social da realidade. Logo, pensar na multidão e nas muitas câmeras é pensar 

grande; uma grandiosidade que atrai simpatia, visitantes e votos. A transição das primeiras 

imagens e do “forró família” para o “forró festança” fincou na década de noventa, os alicerces 

definitivos da lógica do peso televisivo.          

Do ponto de vista da grandiosidade televisiva – com tomadas de câmera precisas nos 

shows – na multidão e no “exótico”, podemos refletir sobre importantes passagens do texto de 

Canuto:  
O São João de Caruaru é tão grande que mandaram para aqui um repórter de 
1m92cm de altura. É daqui o maior cuscuz do mundo tem 3m30cm, pesa 850 KG e é 
capaz de alimentar 8 mil pessoas. Caruaru tem ainda uma fogueira gigantesca mais 
de 15 metros aquecendo a alegria do povo que tem o maior grupo junino do mundo: 
A Gaydrilha. 3 mil homens vestidos de mulher. Pois é – Caruaru se orgulha da 
vibração do São João. (O MAIOR..., 1997). 

  

As principais imagens que compõem o texto do repórter ajudam-nos à uma análise 

ainda mais consistente. 

 

 

 



   
 Imagem 41 - O repórter.          Imagem 42 – Cuscuzeira. 
 Fonte: O MAIOR..., 1997.          Fonte: O MAIOR..., 1997. 

 

  
  Imagem 43 - O cuscuz gigante.         Imagem 44 – Fogueira gigante. 
  Fonte: O MAIOR..., 1997.   Fonte: O MAIOR..., 1997. 
 

  
 Imagem 45 - “Foliões”.                  Imagem 46 – Gaydrilha. 
 Fonte: QUADRILHAS..., 1997.    Fonte: QUADRILHAS..., 1997. 
 

Há também outros elementos que julgamos relevantes para esta análise, mas que não 

parecerão novos. Surgem neste momento como uma forma de reforçar a discussão centrada 

nas muitas câmeras da Rede Globo, que “compram” a idéia de que Caruaru permanece viável 

ano após ano, afinal, há um pátio onde se concentra uma multidão que participa de centenas 



de shows durante o mês de junho. Existe ainda, a criatividade do jornalismo televisivo para 

“espetacularizar” na tela o que já fora espetacularizado pelo governo municipal.  

Maurício Kubrusly, repórter de rede da emissora, assume a tarefa de “dar uma aula”, 

eis aqui o caráter didático do jornalismo, sobre o Nordeste para o resto do Brasil, que tenta 

conhecer um pouco melhor essa região; a TV parece ter esse poder, como afirma Tuchmann 

(1978). O repórter em sua “teleaula” concentra-se nos mesmos aspectos trabalhados por 

Márcio Canuto, ou seja, a tradição, a grandiosidade, a culinária, o exótico, o rural... embora a 

sua matéria aborde o período junino de Campina Grande. Por tais razões, não aprofundaremos 

o estudo em torno da realidade construída por Kubrusly.  

Julgamos pertinente demonstrar apenas o caráter didático envolvido no trabalho do 

repórter; isso ocorre através de breve análise de partes do seu texto que mais chamam atenção 

devido aos elementos tipificadores e de umas poucas imagens. Objetivo: trazer à tona a nova 

lógica que envolve o São João do Nordeste a partir da década de noventa. Multidões, shows e 

muitas câmeras, envolvem essa nova realidade, representada aqui por cidades pólo do interior 

da região.      

Kubrusly destaca já no início de sua matéria o aspecto da multidão nessa nova fase dos 

festejos juninos: “A festa junta um mundaréu de gente no império do São João!” 

(QUADRILHAS..., 1997, grifo nosso). 

 

 
 Imagem 47 - Multidão no São João de Campina Grande. 

                 Fonte: QUADRILHAS..., 1997. 
 

O repórter – assim como Márcio Canuto – é irreverente e traz um caráter muito lúdico 

à matéria que por vezes confunde-se com aspectos exóticos: “Aqui tem a fenomenal corrida 

de jegue!” (CORRIDA..., 1997, grifo nosso). 

 

 



    
 Imagem 48 - Repórter dá a largada da corrida do jegue.  Imagem 49 – “A corrida do jegue”. 
 Fonte: CORRIDA..., 1997. Fonte: CORRIDA..., 1997. 

 

Os elementos tipificadores já descritos ao longo deste estudo e que destacam aspectos 

da “raiz cultural nordestina” e que por vezes nas matérias analisadas servem para construir 

uma realidade de Nordeste para as outras regiões brasileiras, estão muito presentes no texto e 

imagens a seguir: “Na universidade do forró é melhor descolar uma aula com uma professora 

doutora. A tradição, que beleza! A netinha vai aprendendo e o vovô ensina. Uma alegria!” 

(QUADRILHAS..., 1997, grifo nosso). 

 

  
 Imagem 50 - O repórter e o forró.   Imagem 51– A “professora”. 
 Fonte: QUADRILHAS..., 1997.           Fonte: QUADRILHAS..., 1997. 
 

 



  
  Imagem 52 – Idosos. Imagem 53 – Close. 
  Fonte: QUADRILHAS..., 1997.          Fonte: QUADRILHAS..., 1997. 

 

  
  Imagem 54 - Criança e tradição.    Imagem 55 – Avô e netinha. 
  Fonte: QUADRILHAS..., 1997.          Fonte: QUADRILHAS..., 1997. 
 

  

Analisamos agora pontos que Morigi (2002) também destaca no seu trabalho e que 

estamos em sintonia. O usual trinômio: fome, miséria e seca presente nas coberturas 

jornalísticas sobre o interior do Nordeste com freqüência, perde espaço na abordagem junina 

para os aspectos já levantados em nosso estudo. Interessante perceber que a miséria 

normalmente abordada abre espaço para a pujança. “Festa também é banquete, comilança, 

milho verde, é a base que se multiplica [...]”(CLIMA..., 1997, grifo nosso). 

 



   
  Imagem 56 - Um dos símbolos do São João.     Imagem 57– Mesa junina: alimentos símbolo da festa. 
  Fonte: CLIMA..., 1997.  Fonte: CLIMA..., 1997. 

 

Concordamos com Tuchmann (1978) quando ela afirma que os negros do Sul dos 

Estados Unidos aprendem o modo de vida dos seus compatriotas do Norte graças à 

intervenção televisiva e que muitas vezes tal “janela” pode tornar-se problemática. Em relação 

aos elementos de nossa análise, verificamos então uma nova tentativa de ensinar para o Brasil 

que região exótica é essa chamada Nordeste. Repórter e professor parecem assumir o mesmo 

posto: o das muitas câmeras que os trazem visibilidade. “Quem vem do Sul como 

Borghuettinho e sua gaita tem de aprender com o professor Amazan como é o sotaque da terra 

do forró”. (CLIMA..., 1997, grifo nosso). 

 

  
 Imagem 58 - Músico gaúcho aprende a tocar forró.  Imagem 59 –Detalhe dos instrumentos típicos do forró.
 Fonte: CLIMA..., 1997.   Fonte: CLIMA..., 1997. 
 

Sobre o que descrevemos como “ar professoral”, chama-nos atenção o que Guareschi 

(2004) discute a esse respeito: 
O crescimento e a abrangência dos meios de comunicação e a informação estão, 
claramente, desbancando e relativizando o controle exercido por outras instituições, 
como a escola, as igrejas, a família etc. a comunicação está forjando os novos 
professores, os novos sábios, os novos mestres da verdade e da moralidade. As 
pesquisas sempre mais confirmam a força moral e política desses meios que não 
agem tanto pela competência, mas pela empatia. (GUARESCHI, 2004, p. 19). 



  

Aprofundamos a nossa análise a partir de então com discussão sobre uma das últimas 

matérias da década de noventa sobre o São João de Caruaru, produzida e veiculada pela Rede 

Globo Nordeste em 24 de junho de 1998. Tememos inicialmente a repetição de fatos, 

entretanto, em um julgamento acadêmico amadurecido, essa repetição fornece instrumentos 

que corroboram com o engrandecimento do estudo e vão ao encontro do que defendemos: a 

modificação da essência das tradições juninas caruaruenses pela intervenção televisiva, em 

especial da Rede Globo, em três fases bem delimitadas e que vão da década de oitenta à 

contemporaneidade. 

Na matéria cuja retranca é “Noite de São João em Caruaru, A Capital do Forró”, 

traremos à tona mais uma vez os aspectos que permearam as transmissões sobre a cidade ao 

longo dos anos noventa. Cumprimos nossa proposta através da análise dos trechos mais 

relevantes do texto da repórter de rede Beatriz Castro. Sustentamos ainda que as exibições ao 

longo dessa década, abriram em definitivo o caminho para a consagração da marca 

jornalística de Capital do Forró, assistida via Rede Globo em todos os cantos do Brasil e que 

trataremos no item seguinte deste capítulo. 

Antes de apontarmos quaisquer imagens e elementos textuais, destacamos em 

Guareschi (2004) elementos com os quais concordamos e fazermos emergir. Há aqui de forma 

explícita uma crença também defendida por este pesquisador acerca da inter-relação entre 

comunicação e construção da realidade. 
Não seria exagero dizer que a comunicação constrói a realidade. Num mundo todo 
permeado de comunicação – um mundo de sinais – num mundo todo 
teleinformatizado, a única realidade passa a ser a representação da realidade – um 
mundo simbólico, imaterial. Isso é tão verdade, que na linguagem do dia-a-dia já se 
podem ouvir frases como estas: ‘Já acabou a greve?’ E se alguém pergunta por que, 
a resposta é: ‘Deve ter acabado, pois o jornal não diz mais nada [...]’, ou: ‘A 
televisão não mostrou mais nada [...]’ A conclusão a que chegamos é de que uma 
coisa existe, ou deixa de existir, à medida em que é comunicada, veiculada. É por 
isso, consequentemente, que a comunicação é duplamente poderosa: tanto porque 
pode criar realidades, como porque pode deixar que existam pelo fato de serem 
silenciadas. (GUARESCHI, 2004, p. 14).     

 

Percebemos na passagem a seguir, importante correlação entre os estudos de 

Guareschi (2004) e nossa reflexão em torno de Caruaru e sua construção midiática como a 

marca Capital do Forró. 

 
Quem tem a palavra constrói identidades pessoais ou sociais. Já foram feitos estudos 
interessantes sobre o que determinados povos pensam de outros povos. Essa opinião 
está baseada, principalmente, nas informações que as pessoas recebem. Em estudos 
e pesquisas realizados no campo da comunicação, verificou-se que a opinião pública 



é preparada com informações sobre determinadas populações de tal modo que isso 
pode chegar a justificar até mesmo uma invasão de um país adversário. 
(GUARESCHI, 2004, p. 15). 
 

De acordo com o trabalho jornalístico analisado a partir de agora, a repórter Beatriz 

Castro, abre as possibilidades destacadas por Guareschi (2004), evidentemente do ponto de 

vista da construção da realidade caruaruense pelo viés da cultura da população local. A 

repórter afirma que a festa pertence a uma das personagens mais marcantes do período junino 

de Caruaru e que está presente desde a primeira matéria analisada por este pesquisador, de 

1983: o bacamarteiro. Parte do seu texto: “Os donos da festa ainda continuam por aqui: os 

bacamarteiros. Eles chegaram cedinho de vários municípios do Agreste, desfilaram pelas 

principais ruas da cidade e continuam com fôlego de sobra atrás da bandinha de pífano”. 

(CARUARU..., 1995). 

 

    
    Imagem 60 - Bacamarteiros em meio à multidão.      Imagem 61– O comandante de um pelotão de  
   Fonte: CARUARU..., 1995. bacamarteiros. 
                              Fonte: CARUARU..., 1995.  

 

Conforme Guareschi (2004), os meios de comunicação estão sempre presentes e são 

fator indispensável tanto na criação como na transmissão, mudança, legitimação e reprodução 

de determinada cultura. Percebamos assim, como Caruaru tem mais uma vez um imaginário 

construído sobre si por intermédio da matéria de Beatriz Castro: “A noite de São João é de 

todo mundo. O santo mais festejado pelos noderstinos é louvado com muito forró. Neste 

arraial de 40 mil m2, o Pátio do Forró, a ordem é não deixar a música23 parar.” 

(CARUARU..., 1995, grifo nosso). 

A nova conotação do São João espetacularizado, mas ainda matuto e exótico, aliada à 

idéia de multidão parecem muito presentes na linguagem da jornalista, que finaliza a sua 

                                                 
23 Vale destacar que a música é uma constante durante a matéria e a repórter chega mesmo a intercalar seu 
discurso com a voz do cantor da banda Caruforró, que canta o “hino” do São João da cidade: A canção “Capital 
do Forró” de Jorge de Altinho.  



matéria de modo enfatizando cada vez mais o que já descrevemos ao longo do parágrafo: “Até 

o final do mês um milhão de pessoas terão circulado pelos festejos de Caruaru, ajudando a 

fazer uma das festas mais animadas dos últimos anos. É a Capital do Forró, confirmando a 

receita de sucesso da sua festa maior.” (CARUARU..., 1995, grifo nosso). Eis a nossa análise: 

“ingrediente principal” adequação constante ao peso televisivo.    

 

   
 Imagem 62 - O forró tradicional espetacularizado.   Imagem 63 – O forró em muitas luzes. 
 Fonte: CARUARU..., (1995).    Fonte: CARUARU..., (1995).                                   

 

 
Fundada em 1991 a TV Asa Branca foi a primeira afiliada da Rede Globo no Agreste 

pernambucano, como já destacado. Hoje a emissora transmite a sua programação e 

retransmite o conteúdo da “matriz” para aproximadamente cem municípios nessa região e já 

foi considerada por este pesquisador como um dos principais elementos responsáveis pela 

transição vivenciada pelo São João caruaruense.  

Sugerimos a partir dos pontos demonstrados até agora, uma análise aprofundada sobre 

a cidade de Caruaru vista por sua população e pela sua região através da TV Asa Branca. Para 

essa tarefa selecionamos e analisamos matérias veiculadas pela emissora que vão de 13 de 

junho de 1998 até 18 de junho de 200624.  

Concordamos com Carvalho (1997 apud PEREIRA JÚNIOR, 1997, p.115) quando ele 

afirma que os telejornais tanto locais como nacionais são a principal fonte de informação das 

pessoas sobre o mundo que as cerca e sobre o seu “produto” e nosso instrumento de análise, 

ou seja, a notícia, dentre as várias definições dadas, destacamos: “A notícia é uma forma de 

ver, perceber e conceber a realidade. É um autêntico sintoma social e a análise de sua 

produção lança muitas pistas sobre o mundo que nos cerca”. (FONTCUBERTA, 1993, apud 

PEREIRA JÚNIOR, 1997, p.79). 

                                                 
24 Reforçamos, todavia que a análise permanece centrada na década de noventa. 



É sobre essas pistas que nos concentramos a partir deste momento. A análise começa 

pelo próprio vídeo institucional da TV Asa Branca de 1998, no qual a imagem da cidade, da 

emissora e do São João estão inteiramente imbricados formando uma unicidade de elementos 

que constroem a realidade da empresa jornalística e do município em torno de um só aspecto: 

o Forró. Nesse ritmo, a mensagem institucional da TV chega a cerca de dois milhões de 

telespectadores: “TV Asa Branca a imagem do São João”.     

Essa imagem “cantada” recebeu um reforço que permanece presente até os dias atuais: 

O Arraial da TV Asa Branca. Espaço destinado ao forró dentro do pátio de eventos, capaz de 

atrair uma multidão que vai em busca de espetáculos, com artistas consagrados, promovidos 

pela emissora. A lógica da multidão – dos shows e das muitas câmeras que permeiam a 

visibilidade caruaruense para o resto do país através das exibições das matérias em programas 

jornalísticos da Globo, faz parte também do imaginário da própria cidade a seu respeito. 

Matéria da repórter Tânia Passos, exibida em 19 de junho de 1998, nos propicia pistas 

fundamentais sobre a construção que defendemos aqui e que vem de encontro ao pensamento 

de Guareschi (2004) a respeito do poder televisivo.  
 
Pátio de eventos quinta-feira, os pés não conseguem parar. Adultos e crianças se 
rendem ao ritmo da terra. Mesmo que não é daqui se encanta com a festa [...] No 
palco, forró é a palavra de ordem [...] depois do forró pé de serra, a animação 
continua com a apresentação da banda Capim Com Mel que entra no palco com um 
show de luzes. O cantor Nando Cordel encerra a noite do quarto arraial da TV Asa 
Branca que já deixa saudades. (PÁTIO..., 1998). 
 

 
  Imagem 64 - Capim com Mel e multidão. 
 Fonte: PÁTIO..., 1998.                                    

 



 
 Imagem 65 – Show de luzes e forró. 

            Fonte: PÁTIO..., 1998. 
 

  
  Imagem 66 – Luzes, forró e Nando Cordel. 

   Fonte: PÁTIO..., 1998. 
 

É interessante perceber que o “estrangeiro” Nando Cordel assume o papel de alguém 

qualificado a reforçar para a população de Caruaru e do seu entorno que assiste a TV Asa 

Branca, o significado da festa local, principalmente o seu caráter grandioso. “Eu tenho feito 

shows no Brasil inteiro, mas sinceramente tá de parabéns. Parabéns pra vocês – parabéns 

Caruaru”. (PÁTIO..., 1998). 

Das dezenas de matérias produzidas e veiculadas pela TV Asa Branca no período 

junino da década de noventa a que tivemos acesso, foi possível analisar a construção social de 

uma realidade para o seu próprio entorno, muito próxima ao que é transmitido sobre o São 

João da cidade para o resto do país pela Rede Globo.  

Os elementos tipificadores e que modelam uma representação do lugar atrelada à 

grandiosidade, aos shows, à multidão, enfim às muitas câmeras, pontos já amplamente 

discutidos neste estudo, são recorrentes na linguagem adotada também pelos repórteres locais.  

Conforme Tuchmann (1978), os telejornais têm o poder de “pautar” a sociedade em 

vista do espaço que destinam a determinados assuntos em detrimento de outros, percebemos 



de modo bastante visível a afirmação de Tuchmann (1978) durante as análises do corpus da 

pesquisa. Caruaru transforma-se no mês de junho, período junino, naquilo que sua propaganda 

institucional promete ao público telespectador: “TV Asa Branca a imagem do São João”. 

 

 
Imagem 67 – Logomarca TV Asa Branca. 

            Fonte: LOGOMARCA..., 1998. 
    

Não podemos perder de vista, entretanto, que a emissora cumpre em nosso 

julgamento, as normas dos manuais de telejornalismo, conforme verificado em Curado 

(2002), ao trazer à tona elementos de prestação de serviços. Ao longo dos telejornais locais há 

informações acerca de movimentos nas estradas, feridos com fogos, além de índices de 

criminalidade.  

O espaço dado a questões de caráter mais social e urgente, no entanto, como foi o caso 

das reivindicações dos campesinos por frentes de trabalho devido à estiagem de 1998, ficou 

“afetado” pela imagem do São João.  

Outro fato que nos chamou atenção ao longo da análise foi a presença no ABTV25 do 

trinômio, já discutido aqui: fome – miséria – seca, mesmo que o destaque tenha sido 

drasticamente inferior à importância dada aos festejos juninos26. Sustentamos que os 

elementos desse trinômio permanecem invisíveis para o Brasil em um período no qual não 

apenas a TV Asa Branca é a imagem do São João, e sim Caruaru é uma das capitais de maior 

visibilidade no Nordeste: A Capital do Forró.  

Não só a TV Asa Branca atrai para sua marca corporativa a imagem do São João, a 

Rede Globo Nordeste da mesma forma busca ser identificada por seu público como uma rede 

de televisão que valoriza a chamada cultura local.  

                                                 
25 Nome do telejornal da TV Asa Branca. 
26 Em todo o período dessa análise, identificamos apenas duas matérias que abordassem a questão da fome, por 
exemplo. 



 Trazemos à tona a partir de então elementos imagéticos e de linguagem capazes de 

ajudar-nos a aprofundar esta análise final sobre a intervenção das transmissões da TV Asa 

Branca e a transição no formato de tais festejos, com a conseqüente construção da realidade 

social local. Tais elementos demonstram em definitivo o caráter das exibições que 

defendemos ser àquele que reforça ainda mais a marca de Capital do Forró para a própria 

cidade de Caruaru e para as dezenas de cidades do interior pernambucano, que recebem o seu 

sinal. 

A fim de demonstrarmos um pouco mais do papel exercido pela TV Asa Branca, 

destacamos matéria da repórter Tânia Passos de 19 de junho de 1998. Além dos elementos 

tipificadores amplamente demonstrados e analisados ao longo do estudo, há em seu trabalho 

uma entrevista com o superintendente da emissora, Vicente Jorge, na qual é visível a política 

de comunicação da companhia. De fato, deve-se dar cada vez maior espaço ao evento, 

conforme o empresário. Na mesma matéria e em matérias em datas muito próximas fazem-se 

presentes figuras políticas de peso na localidade, como secretários municipais e mesmo o 

prefeito de Caruaru à época, o atual vice-governador de Pernambuco, João Lyra Neto.  

Quanto a postura da emissora afiliada da Globo em Caruaru, o seu superintendente, 

Vicente Jorge, traz revelações fundamentais ao nosso estudo: “Nós temos que mostrar para o 

povo e para o mercado que apesar da crise nós temos que fazer a festa de São João melhor do 

que a do ano anterior”. (PROGRAMAÇÃO..., 1998, grifo nosso). A repórter Tânia Passos 

intervém: “O telespectador pode ficar tranqüilo que o melhor de Caruaru ele vai ver pela TV 

Asa Branca”. (PROGRAMAÇÃO..., 1998, grifo nosso). Vicente Jorge concorda, 

naturalmente: “Inclusive com mais horário de jornal; um jornal ao meio-dia para poder 

mostrar a festa de São João na sua plenitude”.  (PROGRAMAÇÃO..., 1998, grifo nosso) 

 

 
  Imagem 68 - Superintendente TV Asa Branca. 
  Fonte: PROGRAMAÇÃO..., 1998.      

 



 Discutimos anteriormente o papel de prestação de serviços presente nos telejornais da 

TV Asa Branca. Desperta o nosso interesse os elementos de grandiosidade em relação aos 

números do festejo, que passam a ter valor ainda maior pelo “simples” fato de estarem na 

mídia, e na Globo – como levanta Morigi (2002) ao discutir a proporção que os 

acontecimentos assumem ao se tornarem “Globais”.  

Matéria de 25 de junho de 1998, portanto um dia após a celebração do santo, traz 

dados capazes de sustentar a nossa análise, que levanta os aspectos de grandiosidade inseridos 

no telejornalismo local.  A repórter afirma entre outras coisas que mais de um milhão pessoas 

visitaram a cidade; aponta ainda as centenas de milhares de veículos que movimentaram as 

estradas com destino a Caruaru; ressalta números positivos em relação à criminalidade, que 

está de acordo com a autoridade policial dentro da normalidade em relação a dimensão do 

evento.    

Conforme dados apontados até o momento, sustentamos que a década de noventa do 

século passado foi um dos principais momentos rumo à consagração da marca jornalística 

Capital do Forró. A cidade que havia atraído a atenção da televisão de forma espontânea no 

princípio dos anos oitenta, pelo fato de naturalmente dispor do peso televisivo estudado por 

Vilches (1989), foi aperfeiçoando o modus operandi do São João. Políticos locais começaram 

a investir na festa e, principalmente, em agregar suas ações à grandeza do evento, que passou 

a contar com um espaço de cerca de 40 mil m2 já nessa década, o que deixaria ainda mais 

visível para as muitas câmeras que cobriam o festejo, a dimensão da multidão espremida 

naquele espaço, os shows, a alegria afinal, de uma população que em poucas ocasiões ouviu 

os termos fome, miséria e seca no período junino ao longo dos quinze anos de atuação da TV 

Asa Branca. constatamos de fato, que a TV Asa Branca foi e permanece como a imagem do 

São João. 

Essa imagem de São João dos anos noventa do século passado foi – como já 

reforçamos no estudo – permeada por elementos de espetacularização, os quais em nossa 

análise seriam os aspectos que manteriam Caruaru interessante para a televisão – já que 

diversas outras cidades do Nordeste tinham potencial de moldar a sua imagem aos elementos 

da tradição junina, trazendo para si elementos tipificadores dessa região do país, interesse 

televisivo e consequentemente um aumento no seu número de visitantes.  

Sustentamos que uma “parceria” entre a lógica do capital27 e a necessidade de 

sustentação política – esta última instância como declara Gomis (1991) se serve da mídia para 

                                                 
27 Importante ressaltar o grande número de matérias da TV Asa Branca que atribuem aspectos de pujança 
econômica no município graças ao número de visitantes recebido por Caruaru no São João. 



expor seus modos de governo – trouxeram a Caruaru os elementos de transição que 

compuseram sua marca nos anos noventa. Uma marca envolta nos shows – na multidão, 

enfim, na grandiosidade – mesmo que ainda muito “refém” de elementos tipificadores 

presentes há décadas no imaginário sobre o Nordeste, como atesta Albuquerque Júnior 

(2001). 

Apesar do número significativo de análises desencadeadas até o momento, 

acreditamos que ainda há elementos que carecem da análise do pesquisador e de seu 

referencial teórico. Nessas análises finais, podemos enfatizar aspectos que por sua relevância 

nos dão ainda maior segurança para compor este estudo de modo crítico. Concentramos essas 

últimas reflexões no caráter de ações mais do que criativas, inusitadas, que passam a compor 

não apenas o São João de Caruaru, e sim o que a cidade passa a representar para sua própria 

população, o seu entorno, Pernambuco e mesmo para o Brasil. 

Entre as ações inusitadas que relatamos há pouco e que partem em busca de um 

imaginário de grandiosidade, presente já no codinome de Capital de Forró, há uma 

caminhada na cidade rumo ao maior cuscuz do mundo, título dado pelo Guiness Book em 

1996, a queima da maior fogueira do mundo, a maior pamonha do mundo... e todos os tipos 

de quadrilha28 - que desafiam a imaginação dos caruaruenses e, principalmente, dos visitantes. 

Alguns exemplos dessas quadrilhas, permeados por imagens e breve explanação, merecem ser 

destacados. Para uma compreensão ainda mais acurada, do que expomos aqui:  

 

Babydrilha Quadrilha composta por crianças de zero a 

treze anos de idade. 

Forró-dog Quadrilha formada por cães. 

Forródrilha Quadrilhas compostas por deficientes 

físicos e mentais.  

Gaydrilha Quadrilha formada apenas por homens, 

vestidos de mulher. 

Machadrilha e Sapadrilha Quadrilha formada apenas por mulheres, 

vestidas de homem. 

Motodrilha Quadrilha formada por motoqueiros. 

Trocadrilha Homens vestem-se de mulher e vice-

                                                 
28 Quadrilha dança típica do interior nordestino em que vários casais se unem para dançar forró ao mesmo 
tempo, vestindo trajes coloridos e que supostamente representariam a vestimenta interiorana.  



versa. 

Turisdrilha Turistas compõem a quadrilha. 

   

 

  
  Imagem 69 - Criança na Babydrilha.   Imagem 70 - Bebê no São João. 
  Fonte: QUADRILHAS..., 1998.                             Fonte: QUADRILHAS..., 1998.  
   

  
 Imagem 71 - Casal na Trocadrilha.                         Imagem 72 - Casal abraça repórter. 
 Fonte: QUADRILHAS..., 1998.    Fonte: QUADRILHAS..., 1998.   

 

  
 Imagem 73 - “Casal canino”.    Imagem 74 - Cão em traje típico junino. 
 Fonte: QUADRILHAS..., 1998    Fonte: QUADRILHAS..., 1998    

 



  
 Imagem 75 – Motodrilha.    Imagem 76 - Close na Motodrilha.  
 Fonte: QUADRILHAS..., 1998.   Fonte: QUADRILHAS..., 1998. 

 

  
          Imagem 77 – Forródrilha.    Imagem 78 - Pessoas com necessidades especiais. 
          Fonte: QUADRILHAS..., 1998.   Fonte: QUADRILHAS..., 1998. 

 

  
         Imagem 79 - Repórter na Sapadrilha.   Imagem 80- Close na Sapadrilha. 
         Fonte: QUADRILHAS..., 1998.   Fonte: QUADRILHAS..., 1998. 

 



  
         Imagem 81 - “Enfermeiras” na Gaydrilha.               Imagem 82 - Close na Gaydrilha. 
         Fonte: QUADRILHAS..., 1998.   Fonte: QUADRILHAS..., 1998. 

 

As imagens dessas quadrilhas, que surgem já no início da década, demonstrando 

assim, mais uma vez o caráter transitório dos anos noventa na história do período junino de 

Caruaru e, principalmente, o que a influência midiática pôde modificar no formato original 

desse evento, é muito visível no que analisamos agora. Devemos reforçar ainda, que as 

quadrilhas fogem ao seu formato tradicional nessa década; entra em cena um elemento típico 

do carnaval baiano: o trio elétrico. Mas, ainda há outros pontos inusitados: pode-se chegar à 

cidade no já citado trem do forró, que há alguns anos faz parte do cenário local – em centenas 

de ônibus que partem de todo o Nordeste rumo ao município e até em um vôo da TAM, 

inaugurado em 1997, com o sugestivo nome de vôo do forró.  

 

  
          Imagem 83 – Trem do Forró.                                   Imagem 84 - Vôo do Forró. 
          Fonte: TRANSPORTES..., 1998.                             Fonte: TRANSPORTES..., 1998.   

 

O Domingão do Faustão, programa de variedades da Rede Globo, com forte 

penetração nos diferentes estratos sociais do país e considerável audiência nas tardes de 

domingo, enviou a sua repórter, Cuca Lazarotto, a Caruaru em 22 de junho de 1998. 

Resultado: muitas câmeras, a transmissão de imagens focadas na multidão, nos shows, enfim 



no inusitado. Como destaca Tuchmann (1978), a TV é o principal instrumento para ensinar a 

população de uma região de um país o estilo de vida dos habitantes de outra parte da nação; 

mas esse olhar através da “janela televisiva” parece problemático – concordamos, afinal, com 

Tuchmann (1978).  

Ainda em torno da análise do inusitado, concordamos com Gomis (1991) quando o 

autor sugere que uma das fontes mais importantes é a que tem interesse em que a ação seja 

conhecida. É exatamente esse interesse que percebemos em Caruaru tanto do ponto de vista 

do capital, como pela lógica política local – uma vez que percebemos através de Gomis 

(1991) a influência política sobre a população exercida pelos meios.     

Concordamos também com Tuchmann (1978) quando ela sustenta que a linguagem da 

mídia torna-se a linguagem do povo. Por isso, após a nossa análise, na qual trouxemos 

questões referentes a adaptação do São João local ao campo televisivo29, devido 

especialmente a interesses de ordem político-econômica, demonstramos na íntegra a 

linguagem, enriquecida por imagens no nosso texto, usada pela repórter Cuca Lazarotto e por 

Fausto Silva durante exibição de matéria (ao vivo) sobre os festejos juninos caruaruenses no 

Domingão do Faustão em 22 de junho de 1998. 

 

  
 Imagem 85 - Faustão ao vivo.                                  Imagem 86 - Repórter no Pátio do Forró. 
 Fonte: DOMINGÃO..., 1998.                                  Fonte: DOMINGÃO..., 1998. 
     

Fausto Silva: - Agora ta de volta a nossa Cuca Lazarotto. Eu tava falando que a festa 

de Caruaru é coisa séria também. É uma das melhores do Brasil. Tem a Sapadrilha e a 

Gaydrilha(...)      

Cuca Lazarotto: - Oi Faustão, realmente aqui a festa é muita animada. Tem o trem, 

mas tem também o ônibus, o jegue e o avião.       

                                                 
29 Para maiores dados acerca do conceito de Campo, sugerimos análise centrada in Bourdieu (2003).  



Fausto Silva: - É toda a cidade envolvida – Cuca – ou é em clube? Como é esse tipo 

de festa?  

Cuca Lazarotto: - É na rua. Os desfiles acontecem na avenida principal, mas tem a 

Vila do Forró que fica lá do outro lado do Arraial Vitalino. É onde param os trios elétricos, 

onde o pessoal deixa a festa rolar depois do desfile.    

Fausto Silva: - Agora na Gaydrilha e na Sapadrilha só não vale homem com mulher e 

mulher com homem?  

Cuca Lazarotto: - Não. Na Gaydrilha só vale homem e na Sapadrilha só vale mulher. 

E foi muito animado; confere aí a matéria.    

Fausto Silva: - Vamos ver!  

Cuca Lazarotto: -Faustão, essa é a Sapadrilha. Todo mundo sabe que a gente ta aqui. 

Realmente é um evento inacreditável! A Sapadrilha surgiu há oito anos; só vinte ou trinta 

mulheres saíram às ruas. Este ano elas tem quatro mil inscritas e elas se orgulham por serem 

mais organizadas que a Gaydrilha. E realmente são. É um desfile bonitinho com blocos e é 

claro que tem a galera que fica alucinada com o noivo da quadrilha. Todo ano elas convidam 

uma celebridade pra ser o noivo. O noivo esse ano é ninguém menos que o Du Moscovis30. Tá 

gostando do forró?     
 

   
 Imagem 87 - Entrada ao vivo.                                   Imagem 88 - Casal da Sapadrilha. 
 Fonte: DOMINGÃO..., 1998.                                   Fonte: DOMINGÃO..., 1998.                                    

 

                                                 
30 Eduardo Moscovis é ator com efetiva participação em novelas da Rede Globo. 



  
          Imagem 89 - Cuca e Moscovis 1.                             Imagem 90- Cuca e Moscovis 2. 
          Fonte: DOMINGÃO..., 1998.                          Fonte: DOMINGÃO..., 1998.                                    
 

Eduardo Moscovis: - Claro, isso aqui é um absurdo. Olha quanta gente!    

Cuca Lazarotto: - Você já tinha vindo pra cá? 

Eduardo Moscovis: - Não, não tinha vindo não. O impressionante é que é só mulher. 

Uma coisa de louco! É só mulher; eu nunca vi tanta junta. É sério, é sério! Vai pra lá que você 

vai ver!  

Cuca Lazarotto: - Você já tinha dançado forró antes?   

Eduardo Moscovis :  - Eu não, eu to aprendendo agora. 

Cuca Lazarotto: - Tá gostando?   

Eduardo Moscovis:  - Tô gostando... Ó o show! Ó o show!   

Cuca Lazarotto:  - Aí Faustão pra você e pra o Brasil inteiro, a Sapadrilha de 

Caruaru, a Capital do Forró.   

Fausto Silva: - Brincadeira, olha aí. 

Cuca Lazarotto: - É inacreditável Faustão! A festa aqui rola solta mesmo. 

Fausto Silva: - O arraial dos entendidos! 

Cuca Lazarotto: - O dia de São João mesmo é 24 de junho. Mas, a festa aqui 

começou no dia 30 de maio e só vai terminar no dia 30 de junho. Inclusive no dia de São João 

é feriado em todo o Nordeste e o pessoal vem pra cá em massa pra dançar forró na Capital do 

Forró nada mais natural!   

Acreditamos que os diálogos demonstrados acima e as imagens, servem para nos dar 

uma clara noção da realidade social construída ao redor de Caruaru. Uma realidade construída 

para a sua própria população e todo o país, que passou a “conhecer” e a “reconhecer” os 

símbolos de uma nova capital, a do forró.  Esses símbolos, os quais decidimos neste estudo, 

tratar por elementos tipificadores, foram a cada momento reforçando o imaginário nacional 

sobre o município.  



Esse imaginário contribuiu para que cada vez mais câmeras viessem à cidade em 

busca do inusitado; os shows se intensificaram e se tornaram palavra de ordem; foi dado 

enfim um passo decisivo para que a marca Capital do Forró, estivesse consolidada por 

completo no início deste século e o orgulho local fosse cada vez mais televisado. É sobre essa 

consagração que nos concentramos a partir de agora; as suas conseqüências e – 

principalmente – o papel de um dos principais responsáveis por toda essa transição: A Rede 

Globo.      

Antes, porém, de partirmos para as análises de uma fase mais contemporânea das 

transmissões televisivas do São João caruaruense, trazemos a fim de encerrar este item 3.2., 

entrevista com o atual Ministro da Cultura e à época cantor e compositor, Gilberto Gil. 

Sustentamos que a partir desta análise, a qual reforça muitos dos elementos tipificadores 

discutidos ao longo capítulo, além de nos fazer refletir sobre a “herança” do imaginário rural 

que permeia todas as tentativas de modernização dos festejos juninos locais, estaremos aí sim 

prontos a partir em busca novos aspectos desta pesquisa. Chama-nos a atenção novamente a 

questão imagética nesta matéria – o texto da repórter e, claro, a fala de Gilberto Gil. 

O trabalho jornalístico de 29 de junho de 1998, dia de São Pedro, santo que integra os 

festejos do período junino, e praticamente fecha o ciclo das festas, traz mais uma vez ar de 

grandiosidade à Caruaru. “Começo de noite e muita movimentação pelos quatro cantos da 

Vila do Forró – mas é o no pátio de eventos que milhares de forrozeiros estão em busca do 

que mais gostam de fazer no país do São João: dançar forró”. (PAÍS..., 1998, grifo nosso). O 

caruaruense Ezequias Rodrigues foi quem deu o boa noite. A chama junina já estava bastante 

acesa quando o forró de Maciel Melo encheu a noite com mais zabumba e sanfona. “E veio da 

Bahia, terra do axé, a maior atração da noite, a majestade da MPB, Gilberto Gil”. (PAÍS..., 

1998, grifo nosso). Trouxe para as festas juninas, Margarete Menezes. Gil, declara: “Eu fui 

criado no sertão baiano ouvindo Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e os violeiros – os 

cantadores. O fato de vir cantar numa cidade que é símbolo disso pra mim é uma honra e um 

prazer enorme”. (PAÍS..., 1998, grifo nosso). 

A cidade símbolo do interior do Nordeste que a cada ano na década de noventa foi 

tornando o seu festejo de São João cada vez mais espetacularizado através das câmeras da 

Rede Globo, que exibiram shows e o caráter inusitado das festas juninas caruaruenses, 

consagrou a sua marca jornalística de Capital do Forró. Consagração e contemporaneidade da 

Capital do forró são analisadas em profundidade a partir do próximo item. 

      

 



4.3 A Capital do Forró consagra a sua marca jornalística e a gente vê por aqui, na tela da 

Globo  

 

 

A partir de agora a nossa discussão está concentrada nos elementos que consagraram 

em definitivo a marca jornalística Capital do Forró neste século. Defendemos que houve um 

processo de transição nos festejos juninos de Caruaru; algo que percebemos com intensidade 

desde a década de noventa. Nesse momento, a festa começa a ser realizada com o pensamento 

de empresários locais e governantes voltado para a mídia televisiva, em especial, para a Rede 

Globo de Televisão.   

Sustentamos ainda que o São João do início dos anos oitenta, que atraía as câmeras de 

TV graças a simplicidade das milhares de fogueiras que enchiam as ruas da cidade em uma 

festa de compadres e comadres, passou a ser concentrada a partir de 1992 em um espaço de 

shows: o Pátio do Forró. O lugar é capaz de atrair uma percepção de grandeza em relação ao 

São João, que foi pouco a pouco se espetacularizando como discutido ao longo do capítulo. 

Um dos fatos de maior relevância em todo esse processo é o fato de percebermos 

ainda hoje elementos tipificadores centrados nas mesmas imagens que deram a visibilidade 

inicial a Caruaru no princípio dos anos oitenta, como os bacamarteiros, por exemplo. Qual a 

diferença em todo o processo transitório que defendemos, afinal? Uma reformulação 

constante na elaboração das festas que mantém aspectos muito nítido de tradição secular, mas 

se adaptam ao longo das décadas em análise às exigências do campo midiático, tendo hoje 

uma imagem consagrada de Capital do Forró para o Brasil. 

Essa imagem consagrada de Capital do Forró31 passou a mobilizar cada vez mais 

empresas a exporem suas marcas no lugar do evento e políticos a fazerem questão de atrelar 

seus governos à grandiosidade do São João caruaruense.       

Em relação às análises que trouxemos até então, cabe destacar o que dois dos mais 

importantes profissionais da Rede Globo Nordeste pensam sobre a transição defendida por 

este pesquisador. Cabe ressaltar que a reflexão dos jornalistas vai ao encontro da nossa, que 

surge através de intensa pesquisa bibliográfica e de campo. São eles: o repórter de rede 

                                                 
31 Essa reflexão surgiu a partir de discussões em que este pesquisador se envolveu enquanto apresentava trabalho 
intitulado: Caruaru, Capital do Forró – uma marca jornalística que a gente vê por aqui – durante o GT 
jornalismo do VI Encontro Pernambuco Nordeste de Escolas de Comunicação realizado no Recife nos dias 23 e 
24 de outubro de 2007. 



Francisco José32 e diretora executiva de jornalismo Jô Mazzarolo, diretamente envolvidos no 

processo e com os quais concordamos. 

Para Francisco José, que faz matérias sobre o evento desde os anos oitenta, em termos 

de abordagem pouca coisa mudou em relação às festas juninas de Caruaru. Os elementos 

tipificadores permanecem os mesmos, todavia, de acordo com o repórter a única mudança de 

caráter na festa, foi de sentido negativo, especialmente devido ao grande interesse publicitário 

das empresas em expor suas marcas nos espaços tradicionalmente televisados, como é o caso 

do Pátio e do Trem do Forró.  

“Hoje há propaganda até na zabumba dos sanfoneiros” 33, garante Francisco José, que 

discute ainda a dificuldade da captação de “imagens limpas”, o que obriga a movimentos 

“acrobáticos” a fim de desviar do oportunismo dos que expõem suas peças publicitárias nos 

espaços em questão. 

 

 
   Imagem 91 – Balões publicitários. 
    Fonte: ME LEVA..., 2001. 

 

A diretora-executiva de telejornalismo da Rede Globo Nordeste, Jô Mazzarolo34, à 

frente da emissora em Pernambuco desde o ano 2000 – destaca a total adequação de Caruaru 

ano após ano às exigências do campo midiático-televisivo. Mazzarolo sustenta que a cidade 

tem espaço nos telejornais locais e também no telejornalismo de rede graças à política 

inovadora da festa, que ano a ano traz elementos inusitados que, em nossa análise, atraem o 

peso televisivo estudado por Vilches (1989).  

Ainda em conformidade com Mazzarolo, a emissora poderia cobrir outros municípios 

do estado também, como, por exemplo, Gravatá. Caruaru tem essa consciência e, conforme, a 
                                                 
32 Cabe relembrar que realizamos entrevista semi-estruturada com Francisco José em março de 2007 na sede da 
Rede Globo Nordeste em Olinda-PE.   
33 Entrevista com semi-estruturada com o jornalista Francisco José, em anexo.  
34 Cabe também relembrar que realizamos entrevista semi-estruturada com a jornalista em julho de 2007 na sede 
da Rede Globo Nordeste em Olinda-PE, em anexo. 



diretora-executiva de jornalismo uma imagem atraente da cidade é capaz de mover uma 

rentável indústria: a do turismo.  Dessa forma, começa a surgir uma “guerra” entre localidades 

do interior de Pernambuco pelas câmeras capazes de promover o ser turismo e – em nossa 

análise particular – credibilidade aos políticos que administram  esses lugares. Por fim, 

Caruaru mesmo com a marca consagrada de Capital do Forró permanece em constante 

adaptação às necessidades do campo midiático. 

Por falar em necessidades, analisamos a partir de já matérias exibidas pela Rede Globo 

e TV Asa Branca entre 2000 e este ano. O nosso objetivo é demonstrar até mesmo da forma 

didática os principais pontos defendidos ao longo do capítulo e, mais especificamente, aquilo 

que é sustentado neste item 3.3.: a marca jornalística da Capital do Forró consagrada na 

contemporaneidade. Uma consagração formatada por aspectos excessivamente antagônicos: 

elementos tipificadores de tradição rural como os bacamarteiros e os shows grandiosos com 

celebridades nacionais – o vôo do forró, as multidões enfim. Não percamos de vista ainda, a 

visível adaptação da administração pública local a esses processos de transição. 

A primeira matéria de nossa análise é de 23 de junho de 2001, assinada pelo repórter 

Maurício Kubrusly, no quadro me leva que eu vou do Fantástico. É notório o envolvimento do 

trabalho de Kubrusly com os aspectos já ressaltados neste trabalho de grandiosidade face ao 

São João caruaruense.  Exemplo disso as “comidas típicas gigantes”, que já figuram no 

Guiness Book, como é a caso do cuscuz – da pamonha, entre outras. É esse o foco de sua 

matéria. 

Partindo do princípio defendido por Tuchmann (1978), no qual os tópicos de maior 

cobertura são considerados os assuntos mais importantes, Caruaru permanece na 

contemporaneidade com uma imagem voltada a amenidades, que também podemos 

compreender como considerações exóticas em relação aos acontecimentos sócio-culturais da 

localidade.  

Para entendermos melhor as considerações, analisemos a linguagem oral e imagética 

utilizada por Maurício Kubrusly – durante a sua cobertura das festas juninas da cidade.  
Caruaru: o maior bolo da festa de São João; começou a ser preparado na quinta-
feira. Mais de cinqüenta metros. Hora de começar a comilança: 600 KG de fubá de 
milho, 500 KG de açúcar, 200 cocos, 196 KG de margarina, 30 KG de fermento. 
Um pedacinho só é muito pouco! (ME LEVA..., 2001). 

 

 



  
 Imagem 92 - Fogos celebrando.                              Imagem 93 - Bolo gigante. 
 Fonte: ME LEVA..., 2001.      Fonte: ME LEVA..., 2001. 

 

  
          Imagem 94 - Populares disputam o bolo.                 Imagem 95 - Bolo: felicidade do povo. 
          Fonte: ME LEVA..., 2001.      Fonte: ME LEVA..., 2001. 

 

Em um segundo momento desta análise, permanecemos aliando imagens e fala a fim 

de uma compreensão mais ampla e didática de nossa pesquisa. Trazemos também para a 

reflexão um pensamento de Tuchmann (1978), no qual a notícia define e molda o evento. 

Identificamos nessa proposição forte proximidade com o que ocorre nas diversas fases do São 

João Caruaruense, defendemos todavia, que a própria lógica mercantil e o interesse de grupos 

políticos locais foram se adaptando ao campo midiático, especialmente da Rede Globo de 

Televisão que assim, há cerca de três décadas agenda a cidade nos seus principais programas 

jornalísticos e mesmo de entretenimento. 

Neste instante analisamos matéria de junho de 2001 da repórter Carolina Miranda35 da 

TV Asa Branca, que serve como parâmetro das fases vividas pelos festejos juninos de 

Caruaru. Há claramente em seu trabalho pistas do São João que “sobrevive” ao advento do 

peso televisivo caruaruense; dos elementos tipificadores que normalmente permeiam o 

                                                 
35 A repórter foi a última profissional da TV Asa Branca a aparecer em rede; analisaremos mais adiante uma 
matéria sua para o Programa Mais Você apresentado por Ana Maria Braga. 



imaginário a respeito da cidade; os aspectos da grandiosidade do evento afinal. Chama a nossa 

atenção já no início, o aspecto familiar – uma espécie de “natal” em que parentes se reúnem – 

degustam comidas típicas e celebram santos católicos. 

Intercalamos a partir de então texto e imagem para uma melhor abordagem do que é 

trabalhado por Carolina Miranda. “Em tempos de racionamento36 mais de vinte mil fogueiras 

iluminaram as ruas escuras. A família Florêncio se reúne para a queima da fogueira há 

quarenta anos”. (FOGUEIRAS..., 2001). Uma pequena componente da família, de não mais 

que dez anos de idade, traz o seu relato, bem representativo do aspecto da tradição que insiste 

em permanecer mesmo diante de todas as mudanças discutidas até então. “Eu acho uma noite 

muito especial porque nossa família se reúne. A gente acende a fogueira, solta fogos [...]”. 

(FOGUEIRAS..., 2001).  

 

  
Imagem 96 - Família reunida I.                               Imagem 97 - Família reunida II. 

 Fonte: FOGUEIRAS..., 2001.                                 Fonte: FOGUEIRAS..., 2001.                                    
 

  
 Imagem 98 - Criança e São João.                            Imagem 99 - Crianças soltam fogos. 
 Fonte: FOGUEIRAS..., 2001.                                  Fonte: FOGUEIRAS..., 2001.                                    

 

                                                 
36 A repórter faz alusão a crise do abastecimento de energia elétrica, o chamado “apagão”, que teve forte 
repercussão para a sociedade brasileira em 2001. 



A repórter dá continuidade o seu texto com outros importantes dados que nos ajudam a 

identificar o que havíamos sustentado há pouco. “O desfile junino anima os forrozeiros. 

Abrindo o desfile uma quadrilha matuta sobre pernas de pau e mesmo nas alturas eles mantêm 

o ritmo do forró. Quadrilhas, pelotão de bacarmateiros, carros alegóricos”. (FOGUEIRAS..., 

2001). 
 

  
 Imagem 100 - Quadrilha sobre pernas de pau I.     Imagem 101 - Quadrilha sobre pernas de pau II. 
 Fonte: FOGUEIRAS..., 2001.                                 Fonte: FOGUEIRAS..., 2001.                                    

 

Após toda essa seqüência inicial de imagens, podemos verificar ainda novos aspectos 

que remetem à antiga tradição junina, além dos aspectos da grandeza – das luzes e dos show, 

enfim, da consagração da marca jornalística Capital do Forró. “No caminho até o parque de 

eventos um convite para o arrasta pé37. O arraial gigante com 42 mil m2 ficou pequeno para o 

público de 100 mil pessoas, mas os forrozeiros não perderam o ritmo” (FOGUEIRAS..., 

2001). Carolina Miranda tem o seu texto reforçado por fortes imagens, além da fala de 

populares e do então governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, que garante à 

jornalista: “Cada ano é mais bonito – o que mostra que Caruaru consegue resgatar toda essa 

tradição do São João”. (FOGUEIRAS..., 2001). 
 

  
                                                 
37 Expressão local que significa dançar forró. 



 Imagem 102 - – Multidão no pátio.                          Imagem 103 – Entrevista com forrozeiros. 
 Fonte: FOGUEIRAS..., 2001.                                  Fonte: FOGUEIRAS..., 2001.                                    

 

  
  Imagem 104 - Vista do palco.                                   Imagem 105 - Governador fala sobre Caruaru. 
  Fonte: FOGUEIRAS..., 2001.                                   Fonte: FOGUEIRAS..., 2001.                                    

 

O texto permeado por imagens de uma outra matéria da TV Asa Branca, também de 

junho de 2001, nos chamou muito a atenção durante a nossa pesquisa de campo. Esse trabalho 

jornalístico traz elementos tipificadores igualmente curiosos como no caso da matéria da 

repórter Carolina Miranda. O que é ainda mais gritante nesse último é o caráter cômico que 

assume - centrado no mais puro estereótipo. 

  A repórter intercala o seu texto com a imagem de personagens irreais que formam um 

imaginário mais que rural, exótico, em torno da cidade.  
Antes de cair no arrasta pé, um passeio pela zona rural. Neste pólo do São João de 
Caruaru uma cidade cenográfica recria o universo caipira. O gado no curral, água de 
cacimba, casa de farinha, a sede da fazenda. Os anfitriões são o coronel José 
Rodrigues de Jesus38, a mulher Minervina e o capataz Januário. Orgulhosos, eles 
apresentam a casa. (FOGUEIRAS..., 2001). 
 

As personagens descritas pela repórter são na realidade atores, que encenam para a 

câmera e trazem vários elementos de apelo estritamente folclórico, iniciando pela 

representação do coronel. “Aqui é a nossa sala de visita, aqui tem um pilão pra gente bater 

café, aqui tem os nossos santos: São Pedro, Jesus, São João [...] nossa camarinha; mostra a 

eles, Minervina”. (FOGUEIRAS..., 2001). A mulher do coronel, dá continuidade ao 

espetáculo. “Aqui é o nosso quarto, aqui tem o penico se vocês quiserem; pode se servir – 

viu? Se tiverem apertado; porque a casinha fica longe, na fazenda – fora da casa [...]”. 

(FOGUEIRAS..., 2001). 

          

                                                 
38 O coronel é considerado pelos historiadores, o fundador da cidade de Caruaru. 



  
    Imagem 106 - “A casa grande”.                              Imagem 107 - O “coronel”. 
    Fonte: ARRAIAL..., 2001.                                      Fonte: ARRAIAL..., 2001.                                           

 

  
 Imagem 108 - “Camarinha e penico”.                     Imagem 109 - “A mulher do coronel”. 
 Fonte: ARRAIAL..., 2001.                                      Fonte: ARRAIAL..., 2001.                                           

 

Na seqüência, a repórter descreve o que há para ser explorado na zona rural 

cenográfica antes de explorar um dos aspectos mais recorrentes em todas as matérias 

analisadas: a multidão em torno da festa.  
Vizinho à fazenda fica a casa da adivinhação [...]. O que não precisa adivinhar é para 
onde todo mundo vai depois do passeio na roça. A noite de São Pedro acaba em 
forró. No pólo bigode dá nó em cócó39, palhoção40 cheio. O cantor Ivan Gomes de 
Serra Talhada comanda o arrasta pé. No pátio a banda Anjos do Forró abençoa os 
forrozeiros e o forró eletrônico da banda Raios de Néon deixa todo mundo 
eletrizado. (ARRAIAL..., 2001).            

 

                                                 
39  Bigode dá nó em cócó, é uma expressão local que significa que pelo fato dos casais dançarem forró muito 
“colados” um ao outro, o bigode do parceiro pode ficar preso ao cócó da companheira, que é uma espécie de 
penteado que deixa o cabelo da mulher preso. 
40 Percebemos claramente que nos chamados palhoções existe a presença do forró conhecido por “pé de serra”, 
ou seja, o mais tradicional e que não dispõe de equipamentos eletrônicos para a execução da música; já no palco 
do pátio de eventos, é comum a presença de shows repletos de luzes e instrumentos diferentes do tradicional trio 
formado por sanfona, triângulo e zabumba. O fato é que ambos os espaços convivem em harmonia. 



   
 Imagem 110 - O “palhoção”.                        Imagem 111 - Trio pé de serra. 
 Fonte: ARRAIAL..., 2001.                                      Fonte: ARRAIAL..., 2001.                                           

 

   
 Imagem 112 - O forró eletrônico I.                          Imagem 113 - O forró eletrônico II. 
 Fonte: ARRAIAL..., 2001.      Fonte: ARRAIAL..., 2001. 

 

Mais uma matéria também exibida pela TV Asa Branca merece análise, especialmente 

por trazer de modo muito imbricado o que discutimos neste capítulo: a perpetuação de 

elementos tradicionais do São João de Caruaru com os novos formatos da festa que vai se 

moldando a cada ano ao peso televisivo refletido por Vilches (1989).  

A matéria também de junho de 2001 traz muitos detalhes no tocante aos festejos 

juninos da cidade e impressiona por ter duração superior a oito minutos. Propomos mais uma 

vez uma análise a partir do texto da repórter e de elementos de ordem imagética.  
Poucas cidades no Brasil fazem um São João como esse. Em junho Caruaru é só 
festa. Todas as noites milhares de pessoas passam pelo parque de eventos Luiz 
Gonzaga com uma estrutura gigantesca com mais de 40 mil m2 e capacidade para 
mais de 80 mil pessoas. Gente que vem de todos os lugares conferir o maior São 
João do mundo. Um São João grande – onde grande também é a tradição. 
(GRANDIOSIDADE..., 2001). 

 



  
  Imagem 114 - Show de luzes.                                 Imagem 115 - Milhares de pessoas. 
  Fonte: GRANDIOSIDADE..., 2001.                      Fonte: GRANDIOSIDADE..., 2001.                         

 

Nesse momento percebemos de modo bastante visível, a convivência que havíamos 

sugerido neste capítulo entre o apelo ao modernismo e a evocação dos aspectos 

tradicionalmente folclóricos e rurais. O texto da repórter continua e com ele a visível 

dicotomia entre esses dois aspectos da festa – que já consagrara a imagem de Capital do 

Forró para a cidade.  
Por todas as ruas de Caruaru já é possível ouvir o autêntico forró pé de serra [..]. Do 
trio de sanfoneiros para uma banda de pífanos completa, o São João de Caruaru tem 
diversidade. E como não poderia faltar aqui também tem quadrilha. São tantas que é 
difícil contar; só das tradicionais têm cerca de cinqüenta grupos. Mas nem só de 
tradição se faz o São João de Caruaru. Na principal avenida da cidade, o desfile das 
drilhas. Eletrônico ou tradicional não importa, o ritmo que embala o São João na 
Capital do Forró não podia ser outro. (GRANDIOSIDADE..., 2001). 

 

 

 
   Imagem 116 - Grupo de pífanos. 
  Fonte: GRANDIOSIDADE..., 2001. 

 



 
     Imagem 117 - Mais Multidão. 
  Fonte: GRANDIOSIDADE..., 2001.   
 

 

 
   Imagem 118 - Trio elétrico do forró. 
  Fonte: GRANDIOSIDADE..., 2001.   
 

A partir de agora nos concentramos na análise de matérias que veiculam a cidade não 

mais para ela mesma e o seu entorno ou Pernambuco, mas sim para todo o país. Os trabalhos 

jornalísticos em questão, forma veiculados em dois programas de grande audiência e, 

consequentemente, relevância para a Rede Globo: o Bom Dia Brasil e o Mais Você. 

Sustentamos que há na exibição nacional da Capital do Forró, do mesmo modo que 

identificamos anteriormente neste item 3.3. suas imagens direcionadas para o próprio estado, 

símbolos de tradição, mas também de imaginário voltado às multidões, shows e 

grandiosidade. Iniciamos analisando a matéria de 15 de junho de 2001, veiculada no Bom Dia 

Brasil, de autoria de Carolina Miranda. Por questões de ordem didática, intercalamos o 

conteúdo textual com a questão imagética. 

Junto com as análises propomos uma série de discussões centradas em Tuchmann 

(1978) com as quais partilhamos idêntica visão: produzir notícias seria construir a realidade; a 

linguagem da mídia torna-se a linguagem do povo. Mesmo que estejamos diante de um 

programa da emissora tipicamente voltado às classes de maior grau de instrução formal, não 



seria exagero levantar esses prognósticos. Portanto, a marca Capital do Forró consagrada em 

definitivo, continua na contemporaneidade a lidar com diferentes imaginários a seu respeito.  

Elementos tipificadores permeiam não só a cabeça41 lida pelos apresentadores, que 

estão há milhares de quilômetros de distância de Caruaru, mas também o texto da repórter 

Tânia Passos Cabeça:  
Junho é mês de festa no Nordeste; em Caruaru, a 120 KM do Recife, são trinta dias 
de shows, danças e comidas típicas, claro. Em tempos de racionamento de energia, a 
festa fica garantida por geradores. Milhares de turistas já comprovaram, o São João 
não perdeu o brilho na cidade do forró. (FESTAS..., 2001). 

 

 

   
   Imagem 119 - Apresentadores do Bom Dia Brasil.   Imagem 120 - Apresentadores assistem à festa. 
   Fonte: FESTAS..., 2001.                             Fonte: FESTAS..., 2001. 

 

A repórter Tânia Passos dá continuidade ao que fora trabalhado na cabeça:  
No mês de junho Caruaru deve receber mais de um milhão de turistas. Na entrada da 
cidade do forró – uma saudação dos bacamarteiros... quem chega à cidade do forró 
não perde tempo. Ao som da sanfona e da zabumba eles já improvisam o forró. 
Quem não sabe, assiste como se dança o coco de roda, o xaxado, o arrasta pé [...] na 
noite iluminada por fogos de artifício e muita luz talvez seja mais fácil encontrar um 
parceiro e cair no forró. Na iluminação do parque de eventos que tem capacidade 
para mais de cem mil pessoas a energia vem de geradores alugados pela prefeitura. 
O racionamento de energia não tira o brilho da festa mais popular do Nordeste – mas 
se faltar energia os candeeiros já estão prontos para qualquer emergência [...] 
(FESTAS..., 2001). 

 

                                                 
41 Texto que abre a matéria ainda no estúdio do telejornal. 



  
 Imagem 121 - Vila cenográfica.                               Imagem 122 - Os bacamarteiros. 
 Fonte: FESTAS..., 2001.                            Fonte: FESTAS..., 2001.                        

 

  
 Imagem 123 - O trio tocador.                              Imagem 124 - Os bacamarteiros. 
 Fonte: FESTAS..., 2001.                           Fonte: FESTAS..., 2001.                        

 

  
   Imagem 125 - A platéia.                     Imagem 126 – Quadrilha. 
   Fonte: FESTAS..., 2001.                            Fonte: FESTAS..., 2001.                       

 

 

 



  
 Imagem 127 - As luzes e a grandiosidade.       Imagem 128 - O público. 
 Fonte: FESTAS..., 2001.    Fonte: FESTAS..., 2001.                        

 

“A ‘realidade’ se produz de forma massiva e cotidianamente no âmbito dos ‘meios de 

comunicação’ e, de maneira hegemônica, no meio televisivo. (MAYO, 2004, p. 7). A partir da 

afirmação de Mayo (2004) com quem concordamos, vale aprofundarmos a nossa análise 

através daqueles que estão em um estúdio de televisão há milhares de quilômetros de 

distância de Caruaru. Apesar da distância geográfica, a hegemonia da televisão também 

defendida por este pesquisador, contribui decisivamente para a consolidação da marca 

jornalística da Capital do Forró. Visivelmente envolvidos com a matéria, os âncoras do Bom 

Dia Brasil Renato Machado e Leilane Neubarth dialogam ainda no ar sobre importantes 

aspectos:  

Leilane: - Dançar forró é bom de qualquer jeito 

Renato: - Mesmo com essa multidão? Esse número de pessoas se comprimindo ali? 

Leilane: - Mas eles gostam. Fica mais apertadinho! 

 

No programa Mais Você, misto de culinária, entretenimento e jornalismo, percebemos 

como já exposto, os mesmos princípios que permearam a matéria veiculada por Tânia Passos, 

além do olhar simpático da apresentadora do show, Ana Maria Braga, em relação à cidade.   

A matéria assinada por Carolina Miranda, da TV Asa Branca, contou também com a 

simpatia do “mascote” da apresentadora – o Louro José. Concentramos a partir de então em 

reflexões teóricas a partir do diálogo da apresentadora com o seu telespectador e com o seu 

“pássaro falante“ – além do texto da repórter da TV Asa Branca. Destacamos a seguir o 

diálogo inicial da apresentadora: 

 

 



  
          Imagem 129 - Ana Maria Braga.    Imagem 130 - O Louro José. 
          Fonte: SÃO JOÃO..., 2001.                            Fonte: SÃO JOÃO..., 2001.                         

 

Ana Maria Braga: - Eu vou levar pra uma festa, louro. Quer ir numa festa?  

Louro José: - Festa eu quero!    

Ana Maria Braga: - Sabe onde é a festa? 

Louro José: - Onde é a festança? 

Ana Maria Braga:- Nós vamos agora pra Caruaru em Pernambuco42. 

Louro José: - Rapaz! 

Ana Maria Braga: - Sabe por quê? Porque se não chover, terça-feira que vem nós 

vamos fazer uma festa aqui nos jardins da Rede Globo pra todos os funcionários e pra você 

também. Então nós começamos a investigar e nessa época do ano tem festa junina num monte 

de lugares do país, mas essa festa de Caruaru é uma das mais representativas. Você vai ver o 

que tem nessa festa; o que vai de gente, parece Rock´n´Rio. O forró vira Rock´n´Rio.    

Louro José: – Imperdível é incrível; o bicho pega! 

Ana Maria Braga: - O bicho pega lá! Você que quer fazer uma festinha no sítio, 

juntar uns amigos, fazer uma festinha junina no quintal, dá uma olhada no que os 

pernambucanos fazem lá em Caruaru.  

A partir deste momento texto e imagens do trabalho da repórter Carolina Miranda da 

TV Asa Branca, que ajudam a compor o discurso da apresentadora e formulam os aspectos já 

amplamente discutidos da tradição modernizada pela lógica televisiva – além do espaço 

midiático dados aos aspectos de grandiosidade da festa.  
Chapéus de palha, uniformes, cartucheiras e espingardas de boca de sino, chamadas 
de bacamartes. Estes são os bacamarteiros; agricultores que no mês de junho se 
transformam em uma das principais atrações do São João de Caruaru. 
Acompanhados por um trio de pé de serra garantem o arrasta pé por onde passam. 
Eles se reúnem à maneira militar em batalhões. Tradição que teve origem com a 
guerra do Paraguai. Cada grupo tem um chefe. Seu Sebastião há 25 anos dita as 
ordens no apito; é hora de mudar a coreografia. A brincadeira antes feminina, agora 

                                                 
42 Neste momento a apresentadora brinca tentando imitar o sotaque local. 



permite a participação de mulheres; crianças também fazem parte dos batalhões, mas 
são proibidas de atirar. Os tiros significam devoção aos santos do mês de junho. A 
cada disparo mais forte, o orgulho, é sinal de habilidade. Para chamar mais a atenção 
alguns inventam um jeito diferente de atirar. (SÃO JOÃO..., 2001).  

 

 

  
 Imagem 131 – Pelotão.    Imagem 132 – Bandinha. 
 Fonte: SÃO JOÃO..., 2001.    Fonte: SÃO JOÃO..., 2001. 

 

  
 Imagem 133 – Comandante.     Imagem 134 – O “acrobata”. 
 Fonte: SÃO JOÃO..., 2001.    Fonte: SÃO JOÃO..., 2001. 

 

Já que o programa de rede, o Mais Você também trata de culinária, os elementos 

tipificadores em torno das comidas locais e o seu “ar de grandeza” estão presentes também no 

trabalho jornalístico de Carolina Miranda.  
Outra atração do São João de Caruaru são as comidas típicas são as comidas juninas, 
mas aqui canjica, pamonha, pé-de-moleque não seguem esse tamanho padrão não. 
Aqui, as comidas juninas são gigantes! A pamonha pesa 220 KG. São necessárias 
três mil espigas de milho e um dia inteiro para cozinhar, o corte é uma festa que 
reúne uma multidão. A canjica tem trinta metros de comprimento pesa uma 
tonelada; cinqüenta moradores da zona rural de Caruaru se encarregam de preparar a 
receita gigante. A cada ano recebem mais convidados e por isso tratam de aumentar 
a receita. Trinta e seis formas são usadas para fazer o pé-de-moleque gigante; a 
cuscuzeira tem quatro metros de altura, o cuscuz pesa duas toneladas. Só pode ser 
saboreado depois de uma caminhada de sete KM do centro de Caruaru até a Vila do 
Alto do Moura. (SÃO JOÃO..., 2001). 

 



 

  
          Imagem 135 - Repórter.     Imagem 136 – Pamonha gigante. 
    Fonte: SÃO JOÃO..., 2001.    Fonte: SÃO JOÃO..., 2001. 

 

  
  Imagem 137 - O corte da pamonha gigante.    Imagem 138 – O povo e a pamonha.  
  Fonte: SÃO JOÃO..., 2001.    Fonte: SÃO JOÃO..., 2001. 

 

  
   Imagem 139 – O vilarejo.     Imagem 140 – Bolo gigante. 
   Fonte: SÃO JOÃO..,, 2001.     Fonte: SÃO JOÃO..., 2001. 
 

 

 



  
  Imagem 141 - Caminhada do cuscuz.   Imagem 142 – Entrada do Alto do Moura. 
  Fonte: SÃO JOÃO..., 2001.    Fonte: SÃO JOÃO..., 2001. 

 

  
  Imagem 143 - Cuscuzeira.    Imagem 144 – O cuscuz. 
  Fonte: SÃO JOÃO..., 2001.    Fonte: SÃO JOÃO..., 2001. 

 

Deixando de lado os aspectos dessa tradição reinventada, a repórter trabalha uma outra 

dimensão dos festejos juninos: a multidão em torno dos shows e correndo atrás dos trios 

elétricos.  
O exagero do São João continua nas quadrilhas. São puxadas por trios elétricos que 
só tocam forró e arrastam milhares de pessoas. Matutos e matutas nada 
convencionais. A brincadeira é irreverente. Quadrilha só de mulheres; só de homens. 
Tudo isso em trinta dias de festas, mais de cem cantores; 1,5 milhão de visitantes. 
Em junho Caruaru se transforma em um imenso arraial. (SÃO JOÃO..., 2001). 

  



  
   Imagem 145 - Trio elétrico e multidão.                      Imagem 146 – Fantasias. 
   Fonte: SÃO JOÃO...,2001.     Fonte: SÃO JOÃO..., 2001. 

 

  
   Imagem 147 – Fagner.     Imagem 148 – Vista aérea do Pátio do Forró.    
         Fonte: SÃO JOÃO..., 2001.     Fonte: SÃO JOÃO..., 2001. 

 

Vale analisarmos também os comentários da apresentadora e do seu “mascote” após a 

exibição da matéria. 

Ana Maria Braga: - E aí Lourinho?! 

Louro José: - Rapaz, que festa boa!  

Ana Maria Braga: - Você viu que vai todo mundo pra lá, né? 

Louro José: - A gente bem que podia ir um anos desses ai pro Caruaru, hein? 

Ana Maria Braga: - vamos ver se esse ano a gente vai. 

Louro José: Eu acho legal! 

Ana Maria Braga: Todo mudo dança, todo mundo canta, o mês inteiro, não é nem 

uma semana, é o mês inteiro. Obrigada pra Carolina Miranda que fez a matéria pra gente.    

Cabe destacarmos ainda, que na contemporaneidade Caruaru teve sua realidade social 

construída através do programa jornalístico Globo Repórter de 24 de junho de 2005, dia de 

São João – portanto. Conforme Jô Mazzarolo, diretora-executiva de jornalismo da Rede 

Globo Nordeste e o repórter de rede, Francisco José, o programa realizado pela emissora com 



o tema Festas Juninas, seria um marco de visibilidade para a região Nordeste43. Prova do 

interesse da Central Globo de Jornalismo em dar visibilidade a esse espaço geográfico do 

país.  

Identificamos no programa jornalístico novamente os mesmos elementos tipificadores 

já exaustivamente destacados neste estudo. Esses aspectos – entretanto – constroem uma 

realidade não apenas caruaruense, e sim nordestina. Defendemos que por isso, não apenas 

alegria e pujança fazem parte do texto jornalístico, mas também fome, miséria e seca mesmo 

que de modo leve, com um tom de esperança centrado na religiosidade da população local, na 

fé colocada nos santos do ciclo junino. 

Sugerimos analisar então a cabeça do programa apresentado por Sérgio Chapelin, bem 

como o texto inicial do repórter responsável pelas matérias, José Raimundo.  
Boa noite. Dia de São João: música, luz e alegria em milhares de festas que 
espalham por todo o país. No Globo Repórter de hoje, um retrato da nossa cultura 
popular. Vamos conhecer a cidade que brinca com fogo, desafiando o perigo, ela 
monta um espetáculo de arrepiar e a terra abençoada pelo santo casamenteiro. 
Vamos nos juntar à multidão que carrega um tronco de duas toneladas. Será que 
Santo Antônio é mesmo capaz de mudar o destino das moças solteiras? Baião, xote, 
xaxado; até uma orquestra sanfônica. Uma festa tão grande que só no Nordeste está 
criando mais de 60 mil empregos temporários. Nos acompanhe nessa expedição pelo 
Brasil iluminado pelas festas juninas. (GLOBO..., 2005). 

 

 

  
  Imagem 149 - Logo do Globo Repórter.   Imagem 150 – Apresentador e São João na tela. 
 Fonte: GLOBO..., 2005.    Fonte: GLOBO..., 2005. 

 

Analisemos também o texto inicial de José Raimundo, capaz de fazer-nos perceber o 

que é sustentado por este pesquisador.  
                                                 
43 Essa afirmação surge a partir de questionamentos feitos aos profissionais durante seminário promovido pela 
Universidade Estadual da Paraíba em junho de 2007 em Campina Grande-PB, no qual este pesquisador também 
fora convidado a compor uma mesa redonda com os profissionais sobre tema pertinente aos festejos juninos 
nordestinos e a intervenção midiática. Os questionamentos apontados anteriormente, foram feitos por 
participantes do seminário que afirmaram julgar o espaço dado ao São João pela Rede Globo em âmbito nacional 
muito restrito. 
 



Nenhuma outra festa deixa o nordestino tão alegre. Nada nesse mundo envolve tanto 
esse povo; não há ritmo mais animado; não há dança mais colorida. A inspiração 
vem do céu: da proteção de São Pedro, da luz de São João Batista, da fé em Santo 
Antônio. A festa da roça envolve pequenas e grandes cidades. São João é sinônimo 
de trabalho, renda, fartura no campo44. O xaxado do cangaço, a graça do baião, a 
tradição das quadrilhas juninas produz mais do que animação. (GLOBO..., 2005).  

  

 

  
 Imagem 151 – Repórter.  Imagem 152 – O trabalho para a festa. 
 Fonte: GLOBO..., 2005. Fonte: GLOBO..., 2005. 
 

  
 Imagem 153 - A dança.    Imagem 154 – Um Close na Dança. 
 Fonte: GLOBO..., 2005.    Fonte: GLOBO..., 2005. 

 

Diante das análises desenvolvidas até o momento, concordamos com o repórter José 

Raimundo, quando o profissional afirma que a tradição das quadrilhas juninas produz mais 

que animação. É fato, essa tradição movimenta a economia, além de trazer prestígio político a 

governantes locais, conforme discute Morigi (2002), mas não apenas isso, através da 

visibilidade televisiva obtida por cidades como Caruaru, hoje com a sua marca jornalística 

Capital do Forró consagrada, essa “raiz” constrói socialmente a realidade do lugar. A esse 

respeito:  

                                                 
44 Interessante observar que mesmo com o discurso sobre pujança no início do texto, o repórter traz elementos 
em outros momentos, em especial, ao entrevistar agricultores, que discutem os pontos já marcados de Nordeste 
em relação ao resto do Brasil: fome, miséria, seca. 



A realidade da vida cotidiana contém esquemas tipificadores em cujos termos outros 
são apreendidos e tratados em encontros ‘cara a cara’. Desse modo, posso apreender 
ao outro tipo como ‘homem’, como ‘europeu’, como ‘cliente’, como tipo ‘jovial’, 
etc. Todas essas tipificações afetam continuamente minha interação com ele quando, 
por exemplo, decido convidá-lo uma noite para se divertir antes de tentar vender-lhe 
o meu produto. Nossa interação ‘cara a cara’ levará em conta essas tipificações a não 
ser que haja uma interferência da outra parte. Porque pode suceder que outro se 
demonstre que, embora, ‘homem’, ‘europeu’ e ‘cliente’, é também um honrado 
moralista e o que em princípio parecia ser jovialidade, não passa de uma expressão 
de desdém em relação aos norte-americanos em geral e aos vendedores norte-
americanos em particular. (BERGER; LUCKMANN, 1972, p. 49).  

 

Concordamos com Berger e Luckmann (1972) no tocante às observações feitas em 

relação ao caráter problemático dos elementos tipificadores de forma geral. Contudo, no caso 

específico do nosso objeto, as tipificações envolvem aspectos de diversas ordens – como das 

searas econômica e política, as quais ao contrário de se sentirem prejudicadas pelas 

tipificações televisadas em ralação à cidade, recebem benefícios da exposição midiática.  

Esse benefício pode ser medido através da movimentação econômica do município no 

mês da festa ou nos votos assegurados aos que atrelam sua imagem política ao evento. 

Defendemos que tudo isso ocorre graças aos elementos centrados na grandiosidade do 

espetáculo junino da cidade. Ainda sobre os aspectos de construção social da realidade e sua 

intervenção no tocante ao imaginário caruaruense como sinônimo de festa junina, alegria e 

grandeza, é importante frisarmos nossa sintonia com Berger e Luckmann (1972) ainda sobre 

suas teorias. 
O que ‘todos sabem’ têm sua própria lógica, que pode aplicar-se para ordenar as 
diversas coisas que sei. Por exemplo, sei que meu amigo Henry é inglês e que 
sempre é muito pontual em relação aos seus compromissos. Dado que ‘todos sabem’ 
que a pontualidade é uma característica inglesa, posso agora integrar estes dois 
elementos de meu conhecimento sobre Henry em uma tipificação significativa em 
termos do acúmulo social de conhecimento. (BERGER; LUCKMANN,  1972, p.63).  

      

Da mesma forma que a inglesidade sustentada por Berger e Luckmann (1972) vai 

formando um acúmulo social de conhecimento, até a consagração desse imaginário; 

sugerimos que a cidade de Caruaru obteve ao longo de três décadas, tendo a Rede Globo com 

um dos mais importantes elementos de divulgação, o seu acúmulo social de conhecimento, 

centrado na marca jornalística de Capital do Forró. 

Independente do momento histórico ou mesmo do espaço dado ao município pelo 

campo midiático, Caruaru consagrou sua marca e terminou por ser diferente das outras 

cidades do interior nordestino – à exceção de Campina Grande, que vivencia uma lógica 

muito similar.  



Defendemos que todo esse processo em torno de Caruaru deságua em um orgulho 

televisado, tema que será aprofundado em nosso capítulo final. Neste instante, todavia, 

propomos refletir as últimas matérias produzidas já este século pela Rede Globo Nordeste e 

capazes de evidenciar como opera o acúmulo social de conhecimento acerca de Caruaru, 

claramente centrado em elementos tipificadores.  

Novamente intercalamos aspectos textuais – reflexão teórica e análise do próprio 

pesquisador, com imagens capazes de nortear ainda melhor o entendimento. “Caruaru prova 

mais uma vez porque é conhecida como a Capital do Forró” - eis a retranca da matéria 

assinada por Beatriz em 22 de junho de 2001 e que termina por reforçar a nossa sintonia com 

Berger e Luckmann (1972) quando ambos trazem o esquema do acúmulo social de 

conhecimento. 

A cabeça narrada pelo apresentador do NETV, Hugo Esteves, abre de imediato pistas 

sobre as questões que levantamos em torno da perspectiva trabalhada por Berger e Luckmann 

(1972) e também pela convivência da tradição com a inovação na festa. Esses pontos são 

devidamente reforçados pelo texto final da repórter Karla Almeida e suas entrevistas. “Forró 

pé de serra, forró estilizado, quadrilhas e bacamarteiros. Toda essa mistura convive em 

harmonia em Caruaru. O São João está sendo comemorado há vinte dias; a cidade prova mais 

uma vez porque é conhecida como a Capital do Forró”. (CARUARU..., 2001). 

  

  
         Imagem 155 - Apresentador do NETV.   Imagem 156 – Bacamarteiro idoso. 
   Fonte: CARUARU..., 2001.    Fonte: CARUARU..., 2001. 

 

Texto da repórter Karla Almeida: “Os bacamarteiros assustam, mas os tiros são apenas 

uma maneira de dar às boas vindas aos turistas. Uma tradição que se repete a 150 anos. A 

cidade espera receber milhares de pessoas neste fim de semana. Muitas já chegaram com 

malas bagagens e disposição”. (CARUARU..., 2001). Na seqüência, uma estudante 

entrevistada pela jornalista, ajuda a reforçar a sua matéria: “Pra mim o São João de Caruaru é 



o melhor do mundo, por isso que vale a pena tá aqui com um monte de mala, carregando um 

monte de coisa, mas é o melhor do mundo!”. (CARUARU..., 2001). 

 

 
  Imagem 157 – Jovens chegam pra o forró. 
  Fonte: CARUARU..., 2001. 

 
E se o público veio em busca de animação, Caruaru tem para oferecer de sobra; a 
cidade preparou uma festa gigantesca. Tem forró por toda parte, no pátio, nos 
arraiais [...] No palco forró estilizado; nos arraiais o forró pé de serra. É tanta 
mistura que às vezes não dá nem pra entender o que toca no São João de Caruaru – 
mas você acha que no meio dessa multidão tem alguém preocupado com isso? 
(CARUARU..., 2001) 

 

 

  
   Imagem 158 - A grandiosidade.     Imagem 159 – Forró eletrônico. 
   Fonte: CARUARU..., 2001.     Fonte: CARUARU..., 2001. 
 

 



  
   Imagem 160 - Forró tradicional.    Imagem 161 – Repórter no pátio. 
   Fonte: CARUARU..., 2001.     Fonte: CARUARU..., 2001. 

 

A cabeça narrada pelo apresentador do NETV, Evaristo Filho, em matéria de 22 de 

junho de 2002, da mesma forma que na análise anterior, fornece de imediato esclarecimento 

sobre pontos que levantamos em torno da perspectiva trabalhada por Berger e Luckmann 

(1972) e mesmo Vilches (1989), além de outros importantes teóricos dessa seara. Eis a 

retranca dessa matéria: “Caruaru se transforma no maior arraial do mundo, os turistas não 

param de chegar à Capital do Forró”.   

Esses pontos são igualmente aprofundados pelo trabalho jornalístico da repórter de 

rede Beatriz Castro. Evaristo Filho: “Caruaru se transforma no maior arraial do mundo, o dia 

do santo mais festejado do Nordeste é segunda-feira, mas este fim de semana promete ser o 

mais agitado do mês de junho na cidade e os turistas não param de chegar à Capital do 

Forró”.(CARUARU..., 2002). 

 

  
  Imagem 162 - Evaristo Filho.    Imagem 163 – A rodovia.  
  Fonte: CARUARU..., 2002.  Fonte: CARUARU..., 2002.  

 

 

 



Principais pontos da matéria de Beatriz Castro:  
BR-232 entrada de Caruaru; o trânsito segue numa só direção. É a Capital do Forró 
o destino de gente de cidades vizinhas e de todo o estado. Não importa se chove na 
estrada nada atrapalha o encontro do povo com a sua festa mais animada. Na 
rodoviária quase duzentos ônibus chegaram hoje, trazendo mais de nove mil 
passageiros dispostos a festejar. (CARUARU..., 2002). 
  

Durante análise da fala do seu entrevistado, vamos ao encontro de Tuchmann (1978) 

quando ela defende que a linguagem da mídia torna-se a linguagem das pessoas: “É o melhor 

São João do mundo, tem muita mulher bonita, muito forró, a gente vai se acabar ai nesse final 

de semana”.  

 

 
  Imagem 164 - O terminal rodoviário.   
      Fonte: CARUARU..., 2002. 

 

Chegamos finalmente às nossas duas últimas análises, extraídas de uma matéria ao 

vivo de 23 junho deste ano de uma matéria gravada nessa mesma data, momento em que a 

cidade comemora 150 anos de emancipação45 e que teve as câmeras ainda mais voltadas para 

os seus festejos juninos. Sobre a matéria ao vivo, concordamos com a posição de Vilches 

(1989), quando ele defende que a informação ao vivo assume uma função estética que, de 

certo modo, modifica a realidade.  

Identificamos nesse ponto, aspectos que parecem mera repetição do que foi exposto ao 

longo deste item 3.3., mas que devem ser mais uma vez destacados a fim de trazermos 

validade ainda maior a este estudo.Um repórter de rede vindo da praça de São Paulo e famoso 

entre os colegas e mesmo pelos telespectadores por sua irreverência dá um ar ainda mais 

irreverente e espetacularizado ao evento. Nos referimos a Márcio Canuto. O jornalista não 

traz elementos novos, na verdade, há uma série de repetições conceituais ao longo de nossas 

                                                 
45 Cabe ressaltar que o aniversário da cidade é comemorado em 18 de maio e por causa do sesquicentenário deste 
ano, o São João da cidade teve sua abertura oficial na data de aniversário municipal, tornando-se assim, o mais 
longo da história.  



análises, fato que julgamos extremamente relevante, pois assim podemos sustentar de forma 

consistente o desenvolvimento de um acúmulo social de conhecimento em relação a Caruaru. 

Um dos principais responsáveis, o telejornalismo da Rede Globo, por vezes apoiado por 

programas que são misto de entretenimento e informação, como demonstramos ao longo deste 

capítulo. 

Canuto escolhe exibir a tradição e aliado a ela o seu estilo característico de humor, o 

que torna a matéria sobre a cidade adquirir um status ainda maior de amenidade ou mesmo de 

informação exótica. Um exótico, entretanto, que ganha visibilidade na tela da Globo, 

beneficiando atores sociais como políticos e empresariado local. 

A cabeça do apresentador Márcio Bonfim é igualmente simpática e parece “entrar no 

clima” comandado por Canuto. “Vamos direto à Capital do Forró, o repórter Márcio Canuto 

está ao vivo em Caruaru. Canuto, boa tarde!” (AO VIVO..., 2007a). 

 

 
  Imagem 165 – apresentador conversa com Márcio Canuto.   
                                                  Fonte: AO VIVO..., 2007a 
 

 

Em um ritmo espetacularizado, parafraseando Kellner (2006), Márcio Canuto inicia a 

sua matéria, aparentemente ao menos, sem texto pré-elaborado e criatividade centrada em 

elementos tipificadores.  
Marcinho – meu filho. Estamos aqui em Caruaru, mas na Casa Museu do Mestre 
Vitalino onde tudo praticamente começou. Seu prestígio, seu talento, tudo isso foi 
conquistando o Brasil, foi conquistando o mundo e hoje serviu para ser um ponto de 
alavanca exatamente da transmissão do folclore de Pernambuco e aqui de Caruaru. 
Estou exatamente defronte da casa onde ele nasceu e que virou museu, estou com o 
filho dele o mestre Severino. (AO VIVO..., 2007a). 

 

 



  
 Imagem 166 – O entusiasmo de Canuto.    Imagem 167 – Canuto entrevista filho de Vitalino. 
     Fonte: AO VIVO..., 2007a.    Fonte: AO VIVO..., 2007a. 

 

    
 Imagem 168 - Entrevista com Severino Vitalino.     Imagem 169 – O busto do Mestre Vitalino. 
 Fonte: AO VIVO..., 2007a.  Fonte: AO VIVO..., 2007a. 

 

Após rápida entrevista sem muitos dados novos, Canuto “estremece” em frente à 

câmera e em uma tentativa clara de demonstrar orgulho, entusiasmo (e quase gritando), 

informa: “Hoje é a grande noite do forró, é a véspera de São João”. (AO VIVO..., 2007a). 

Márcio Canuto vai durante toda a matéria utilizando elementos tipificadores sobre o 

período junino caruaruense; chama a atenção a resposta de um popular, integrante de uma 

quadrilha (eis aqui mais uma tipificação) sobre a importância desse período: “Faz nove anos 

que a gente dança aqui, arrasta o pé aqui na cidade de Caruaru – no maior e melhor São João 

do mundo!” (AO VIVO..., 2007a.) 

 



 
   Imagem 170 - Entrevista com “matuto” da quadrilha.  
   Fonte: AO VIVO..., 2007a. 

 

Já que aludimos aos elementos tipificadores que o repórter Márcio Canuto vai se 

utilizando ao longo do seu trabalho jornalístico, não podíamos perder de vista o fato de o 

bacamarte estar presente em sua matéria – com um elemento novo, a mulher. Há também uma 

tradicional banda de forró chamada Pinga Fogo que faz o repórter dançar.   

 

 
  Imagem 171 - O repórter dança.   
  Fonte: AO VIVO..., 2007b. 

 

O jornalista aproveita o nome da banda para ligar outros elementos textuais do seu 

trabalho, notadamente amparados nas tipificações.  

“Já que eu falei pinga fogo [...] vamos ver! Cadê o bacamarte que eu quero pingar 

fogo? Quem é que se candidata a dar um tiro? É você aí? Vamos pingar fogo nesse forró aí!”. 

(AO VIVO..., 2007b). A arma falha e a matéria é ao vivo, o repórter não pode perder tempo! 

“Vamos meu filho – cadê? Atenção meu povo (falando aos visitantes que circundam o museu) 

bota a mão no ouvido que vai sair um tiro da gota serena46 aqui com o bacamarteiro. Mas meu 

                                                 
46 Expressão típica do interior do Nordeste, que pode assumir uma série de significados, normalmente de caráter 
negativo. 



irmão, vai demorar isso tudinho? Eita tiro da gota serena! Vai você Márcio que eu to 

recuperando o ouvido” (AO VIVO..., 2007b). 

 

   
    Imagem 172 – Repórter e bacarmateiros.                 Imagem 173 – Repórter pede “tiros”. 
    Fonte: AO VIVO..., 2007b.     Fonte: AO VIVO..., 2007b. 

 

    
   Imagem 174 – Repórter pula com o tiro.   Imagem 175 – Close nos gritos. 
   Fonte: AO VIVO..., 2007b.    Fonte: AO VIVO..., 2007b. 
 

Interessante destacar que apesar dos dois blocos destinados pelo NETV à entrada ao 

vivo de Márcio Canuto, o repórter afirma que a sua participação seria apenas um “aperitivo”. 

Conforme Canuto, ele ainda teria que mostrar ao público espectador a grandiosidade do Pátio 

do Forró, que seria exibida na noite daquele sábado em um programa especial, intitulado São 

João do Nordeste, veiculado para toda a região. 

  Viemos ao longo do capítulo demonstrado os aspectos de ordem econômica e política 

que influenciam na adaptação do São João caruaruense à lógica do campo midiático ano após 

ano. Parece-nos muito pertinente assim, que finalizemos o capítulo apresentando uma matéria 

que traz uma série de atores políticos importantes envolvidos com as festas juninas e prontos a 

dar entrevista, como é o caso, por exemplo, dos governadores da Paraíba Cássio Cunha Lima, 



de Pernambuco, Eduardo Campos, além do depoimento do atual Ministro da Saúde, José 

Gomes Temporão. 

Concordamos com Fausto Neto e Verón (2003) quando eles destacam a importância 

de uma boa imagem pública, devidamente midiatizada, em nosso entendimento, a fim de 

trazer sustentação política a esses atores sociais, que vivem em um ambiente cada vez mais 

perpassado por aspectos imbricados de sociedade, campo midiático e político. Além de Fausto 

Neto (2003) – estamos de acordo com Tuchmann (1978) em sua reflexão acerca dos mesmos 

tópicos tratados por Fausto Neto e Verón (2003).  

Ainda sobre essa “íntima” relação exposta aqui, concordamos com Vilches (1989), 

que reflete o poder do meio televisivo em relação a eventos de forma geral, momento no qual 

identificamos simbiose com o nosso estudo: “Saber que o evento será televisionado influi 

sobre a preparação do mesmo. Por outro lado, as câmeras influem no desenrolar do 

acontecimento mesmo. Portanto, o acontecimento é externo ao texto, mas não é alheio a 

situação comunicativa”. (VILCHES, 1989, p. 203).     

Após reflexões que embasam ainda mais a nossa pesquisa a partir dos autores já 

referendados, partimos para o texto da matéria de 23 de junho de 2007 que motiva toda essa 

discussão. A cabeça narrada pelo apresentador Márcio Bonfim, desde o início traz aspectos 

que ajudam a compor o imaginário da festa.  

Os atores políticos sabem aproveitar muito bem o contexto na busca pela imagem 

saudável defendida por especialistas do chamado marketing político.  
Ontem no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga em Caruaru se apresentaram 
Dominguinhos, Elba Ramalho e Petrúcio Amorim. As cores e o ritmo do São João 
de Caruaru chamam a atenção de que vem à Capital do Forró pela primeira vez. 
Políticos vieram participar da festa. (AO VIVO..., 2007a). 
 

A participação na festa vem coberta por depoimentos – conforme destacamos na 

seqüência. José Roberto Arruda, o governador do Distrito Federal: “É uma festa feita pelas 

pessoas comuns que tem alegria; essa energia maravilhosa!” (AO VIVO..., 2007a).  

 



  Imagem 176 - Bandeirolas e multidão. 
  Fonte: AO VIVO..., 2007a. 

 

 
 Imagem 177 – Governador do DF.    
  Fonte: AO VIVO..., 2007a. 

 

A narração off continua: “E nada melhor como um intercâmbio entre Caruaru e 

Campina Grande para acabar com a rivalidade entre as cidades durante as festas juninas”.(AO 

VIVO..., 2007a.). O governardor de Pernambuco, Eduardo Campos, utiliza o seu espaço em 

frente às câmeras: “Unimos Pernambuco e a Paraíba; Caruaru e Campina Grande para mostrar 

aos brasileiros que é por aqui que se brinca o maior e o melhor São João”. (AO VIVO..., 

2007a). Cássio Cunha Lima, governador da Paraíba, também exibe o seu pensamento frente 

às câmeras: “É muito importante essa integração em torno da nossa cultura, em torno da nossa 

dança, da nossa música, naquilo que há de mais de genuíno na manifestação do nosso povo”. 

(AO VIVO..., 2007a). 

   
  Imagem 178 - Governador de Pernambuco.    Imagem 179 – Governador da Paraíba. 
 Fonte: AO VIVO..., 2007a.     Fonte: AO VIVO..., 2007a. 

 

Por fim, a narração off da matéria reforça mais uma vez, aquilo que aparece 

incontáveis vezes ao longo do nosso estudo, o caráter pedagógico que o telejornalismo 

assume, como atestam Vizeu e Correia (2007), tentando explicar ao consumidor da notícia 



como funcionam os acontecimentos. Ao final, garante o apresentador: “É por isso que 

Caruaru é a Capital do Forró!”. (AO VIVO..., 2007a).      

Graças em boa parte aos aspectos listados não apenas neste capítulo, e sim no decorrer 

desta pesquisa, identificamos de forma muito visível elementos voltados a aspectos que 

enaltecem o orgulho da população local em relação ao seu meio de exposição midiática mais 

incisivo, ou seja, a marca jornalística Capital do Forró. 

 Essa marca jornalística aparece permeada por uma série de aspectos, que já há três 

décadas consagraram o acúmulo social de conhecimento em relação à cidade. Fazer parte da 

Capital do Forró, motiva ano a ano moradores de bairros nobres ou periféricos de uma cidade 

de quase trezentos mil habitantes no interior do Nordeste do Brasil a se alinharem em torno 

desse imaginário.  

É sobre o que sugerimos ser um orgulho televisado para Caruaru que nos propomos a 

discutir na seqüência com o intuito de finalizar – ao menos por enquanto – esta pesquisa que 

visa a propor novos desdobramentos e discussões face ao tema.  

 

 

 

 

 

 

5 EM (CONCLUSÃO) 

 

 

5.1 O orgulho televisado 

 

 

A linguagem da mídia transforma o discurso da sociedade, é através desse 

pensamento, defendido por Tuchmann (1978), com quem concordamos, que iniciamos este 

capítulo final. A Capital do Forró, é o termo mais recorrente quando há alusões à cidade de 

Caruaru no campo midiático, especialmente, na TV Globo e é assim a sua população passa a 

reconhecer o município.  

Não buscamos nesta conclusão pontos de ordem dogmática, algo do tipo a televisão 

“domina” corações e mentes, acreditamos entretanto, em sua forte influência na sociedade 

brasileira. Antes de estabelecermos dogmas, o que seria um caminho equivocado e sem valor 



científico, desejamos que o nosso estudo seja refletido por novos estudiosos capazes de 

enriquecê-lo por meio de críticas e novos desdobramentos.  

Sustentamos em definitivo, que a televisão é um dos principais meios para a 

construção social da realidade caruaruense. A cidade se vê reconhecida em todo o país por 

elementos tipificadores de alegria, forró e São João. A população local se mostra cada vez 

mais orgulhosa dessa marca, fator que influencia o comportamento dos cidadãos da cidade em 

uma espécie de “batalha” por aparecer na “telinha”. 

Analisamos ainda, ao longo de toda a pesquisa, as fases vivenciadas por Caruaru até 

que o município consagrasse em definitivo o imaginário, ou como preferimos conceituar, sua 

marca jornalística de Capital do Forró. A pesquisa refletiu também questões históricas 

capazes de nos situar em relação a aspectos bastante pertinentes, como é o caso da 

emancipação local. Além disso, suas relação com temas de ordem cultural e mesmo sócio-

econômica, que a influenciaram a exercer um poderio em seu entorno. 

Apesar dos aparentes desvios ao demonstramos dados culturais e sócio-econômicos, 

defendemos que esses pontos apenas permeiam aquilo que é de fato o cerne de toda a nossa 

discussão: a construção midiática da marca Capital do Forró. 

Percebemos em torno dessa construção inicialmente, a figura do veículo rádio, muito 

tempo antes da chegada da primeira emissora de televisão à cidade nos anos oitenta. Foi esse 

veículo que primeiramente alardeou para os caruaruenses todos os “forrobodós” que ocorriam 

na zona rural da cidade enquanto seus habitantes dançavam o samba no mato. Também foi 

através dele, que orgulhosos, os caruaruenses ouviram o primeiro “forró oficial” da história: 

Forró em Caruaru – composição de Zé Dantas. 

Também foi o rádio que encheu por décadas a cidade de codinomes, como: País de 

Caruaru, Princesa do Sertão, Terra dos Urus... como destaca Barbalho (1980) e foi através de 

suas ondas e sem data exata, que a cidade passou a ser carinhosamente chamada de a Capital 

do Forró. 

Apenas as cidades vizinhas de imediato a reconheceram assim, em seguida, 

Pernambuco. O cantor e compositor Jorge de Altinho criou uma canção em homenagem à 

Caruaru. O seu nome: A Capital do Forró.  

Ainda nesse momento, década de oitenta, Caruaru passa a chamar a atenção da 

televisão, especificamente do veículo hegemônico do nosso país até hoje: a Rede Globo. É de 

1983 a primeira matéria que compõe o corpus da pesquisa, as imagens revelam um ar 

bucólico; não há “espetacularização” ou qualquer adaptação às exigências do campo 

midiático.     



O peso televisivo caruaruense descrito por Vilches (1989) fazia parte da essência das 

milhares de fogueiras que “ardiam” pelas ruas de bairros pobres e abastados do município, 

formando um enorme clarão. Surge um interesse muito espontâneo pela cidade, como 

declarou o chefe de reportagem da Rede Globo Nordeste, Duda Amaral. Plantara-se uma 

primeira semente de visibilidade televisiva em torno daquela que viria a se tornar uma “cidade 

agendada” anualmente nos programas jornalísticos e mesmo de entretenimento da Rede 

Globo. 

Percebemos o início de um grande orgulho local face à condição de Capital do Forró 

já nos primeiros movimentos em torno da imagem caruaruense na década de oitenta do último 

século. O ápice dessa constatação: a entrevista dada por Jorge de Altinho, compositor de uma 

das mais populares músicas sobre a cidade, A Capital do Forró, no dia de São João no 

Programa TV Mulher da Rede Globo. O artista afirmou que o melhor São João do país seria o 

de Campina Grande. Resultado dessa afirmação: emissoras de rádio da cidade invadidas e 

discos do músico destruídos.   

O episódio demonstra o início de uma relação que vai se estreitando a cada momento e 

ganhando importância política e econômica cada vez maior: Caruaru e a mídia televisiva. 

Políticos fazem suas primeiras aparições; dão as primeiras entrevistas e até dançam forró 

diante das câmeras. 

Nessa época, o São João caruaruense permanece disperso geograficamente pelos 

bairros da cidade. Compadres e comadres reuniam suas famílias, faziam suas fogueiras, 

dançavam entre si. Apesar do envolvimento da população local com os festejos, e do peso 

televisivo que a cidade dispunha naturalmente, parecia faltar a Caruaru um modo mais 

incisivo de demonstrar grandiosidade. Afinal, as diferentes idades, condições culturais e 

econômicas estavam juntas em torno das festas juninas. 

Na década de noventa do século passado identificamos uma das primeiras e mais 

reveladoras pistas do que significa um espaço de mais de 40 mil m2 chamado Pátio do Forró. 

Sua representatividade serve para atrair muitas câmeras, a fim de captar uma multidão que 

dança um único ritmo: o forró. Uma prova clarividente da força da imagem televisiva na 

operação de significados que terminam por moldar aspectos de grandeza municipal àqueles 

que governam a localidade – como atesta Morigi (2002). 

Além da imagem política, sugerimos ainda, a entrada de uma nova fase televisiva, 

centrada no espetáculo, de acordo com Kellner (2006), que estimulou Caruaru na década de 

noventa a não apenas esperar que a televisão viesse até ela, mas sim buscou adaptar-se às 



novas realidades dessa lógica, com um único objetivo: manter-se televisivamente viável. 

Conseguiu. 

Hoje – o acúmulo social do conhecimento em relação à Caruaru permanece forte e é 

indiscutível sua fatia no espaço televisivo da Rede Globo. A cidade é agendada anualmente 

quando o assunto é São João, conforme observado ao longo do estudo. Os elementos 

tipificadores que circundam o seu imaginário estão envoltos em muitas luzes, trios elétricos, 

inovação, criatividade.  

Desaparece a construção típica de Nordeste: fome, miséria, seca. Está, afinal, 

consagrada a marca jornalística da Capital do Forró, posicionada em uma espécie de oásis no 

qual o brejeiro e exótico confundem-se com a “batida eletrônica”; o forró pé de serra divide 

espaço com as luzes da versão eletrônica desse ritmo e toda a população de uma cidade tem 

um único sentimento, em relação às tipificações que a identifica para o resto do país: orgulho. 

Um orgulho televisado que a gente vê por aqui.  
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APÊNDICE A – Entrevista com o jornalista Cláudio Rodrigues 

 

O entrevistado é chefe de reportagem em exercício da Tv Asa Branca, emissora afiliada da 

Rede Globo em Caruaru. 

Caruaru, 10 de janeiro de 2007. 

 

1. ENTREVISTADOR: Que espaço Caruaru tem, hoje, para exibir as suas matérias na Rede 

Globo Nordeste? 

 

CLÁUDIO RODRIGUES: A gente tem espaço aberto pra todos os telejornais: Bom Dia 

Pernambuco, NETV primeira e segunda edição, Globo Comunidade, enfim todos os 

telejornais, inclusive o Globo Esporte quando tem alguma coisa relacionada ao São João.  

 

2. ENTREVISTADOR: Há uma diferença entre Caruaru mostrada para a sua própria 

população e o seu entorno e a Caruaru mostrada para a capital e área metropolitana. Você 

pode comentar essa afirmação? 

 

C.R.: Eu não considero uma diferença muito grande não. Até porque quando a gente faz uma 

reportagem sobre o São João de Caruaru, o São João de rua no Pátio de Eventos, na zona 

rural, geralmente da forma que a gente faz, a gente manda pra lá e não tem diferença 



nenhuma. A gente sente uma certa diferença; a gente procura fazer uma coisa diferente 

quando é pra rede – pra os jornais de rede: JN, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil. 

 

3. ENTREVISTADOR: Que diferença é essa? 

       

C.R.: O pessoal do Sudeste tem uma visão do Nordeste como “cabra do mato”, “cabra da 

peste” – aquela coisa que o São João da zona rural é todo mundo vestido de caipira. Então, às 

vezes a gente recebe um pedido: a gente quer uma matéria na zona rural que tenha uma 

quadrilha e às vezes nem tem. A gente tem que correr atrás e às vezes até produzir mesmo pra 

mostrar pra o Sul que o São João do Nordeste é na zona rural – com quadrilha – aquela coisa 

toda. Basicamente é essa a diferença.  

 

4. ENTREVISTADOR: Qual o papel da TV Asa Branca na manutenção de uma imagem de 

Capital do Forró para a população local e o entorno? 

 

C.R.: A gente procura manter sempre vivo esse conceito de Capital do Forró. Sempre 

mostrar o forró pé de serra, principalmente, que é característica mesmo do São João; um 

pouco escondido por causa das bandas estilizadas. Mas, a gente sempre busca mostrar muito 

essa coisa do forró pé de serra; dos concursos de quadrilhas; das fogueiras nas ruas; São João  

de rua mesmo. 

 

5. ENTREVISTADOR: Como as imagens de espetáculo e estereótipo são trabalhadas pela 

TV Asa Branca?       

 

C.R.: A questão do espetáculo está muito ligada àquela coisa da multidão no Pátio de 

Eventos. Quando a gente que mostrar espetáculo mesmo, a gente dá uma ênfase muito grande 

nessa coisa de que o São João de Caruaru é o maior do mundo porque cem mil pessoas, por 

exemplo, participam da noite de São João. Na noite de 23 de junho, é quando dá mais gente, 

cem – cento e vinte mil pessoas. Essa coisa do espetáculo; a gente procura isso. Quando as 

pessoas falam em Caruaru pensam logo no São João e no Alto do Moura e a gente tenta 

sempre mostrar isso porque a cidade também é muito turística; nessa época do ano a cidade 

está entupida de turistas; a gente busca mesmo mostrar essa coisa do forró pé de serra;  das 

fogueiras nas ruas; São João  de rua  pra que as pessoas saiam daqui com aquela imagem: 

Puxa, Caruaru realmente é a Capital do Forró, porque isso a gente viu lá ; as pessoas 



realmente participam e a TV faz a cobertura daquilo que as pessoas estão desenvolvendo na 

rua. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – Entrevista com o jornalista Duda Amaral 

 

O entrevistado é chefe de reportagem da Rede Globo Nordeste. 

Olinda, 10 de julho de 2007. 

 

1. ENTREVISTADOR: Que imagem você tinha de Caruaru antes da intervenção da Rede 

Globo na cidade? 

 

DUDA AMARAL: Caruaru acho que despertou pra comunidade de uma geral através da 

rádio com a música de Luiz Gonzaga, composta por Onildo Almeida. E aí a visão que a gente 

tem de Caruaru é da feira; surgiu com a feira de Caruaru só depois começou a aparecer a 

tradição do São João como uma das festas mais tradicionais do mês de junho.  

 

2. ENTREVISTADOR: Quando a Globo NE passa a veicular o São João de Caruaru? 

 

D.A.: Exatamente a data que a gente passou a veicular o São João eu não lembro; eu sei que a 

motivação foi tentar mostrar que era uma tradição forte no interior e a cidade que se destacava 

como sendo a mais festeira pra o período sempre foi Caruaru independente de qualquer tipo 

de intervenção que tenha ocorrido, mas a gente tinha informação, por exemplo, que tinha uma 

rua lá que havia umas senhoras de setenta, oitenta anos, que faziam festas na rua com 

fogueiras e etc. Uma vez nós fomos lá cobrir isso e descobrimos que a cidade inteira construía 

fogueiras e aí mostramos essa imagem que era uma imagem muito interessante da noite com 

as ruas cheias de fogueiras. Eu lembro que a gente a imagem à noite de um morro que tinha lá 



e aquela fumaça inteira na cidade criava uma imagem como se fosse uma neblina na cidade; 

uma imagem muito interessante; foi isso que motivou a ida até lá. 

 

3. ENTREVISTADOR: Falar de data é complicado... mas isso seria década de setenta?          

D.A: Eu acho que deve ter sido um pouco mais a frente. Eu imagino que mais na década de 

oitenta porque eu entrei na televisão em 1979 como plantonista e eu me lembro dessas coisas 

quando eu já tinha uma outra função aqui na TV.  Então já era década de oitenta chegando pra 

noventa mesmo. 

 

 

4. ENTREVISTADOR: Essa era uma transmissão nacional ou restrita a Pernambuco?  

 

D.A.: No início nós fizemos para o estado; era cobertura local, mas como as festas ficaram 

bonitas a gente ofereceu o material para os jornais da rede – especificamente o Jornal 

Nacional. E a primeira vez que a gente cobriu (nacionalmente) foi exatamente um São João 

para o JN. Foi quando começou a aparecer e aí a gente misturou um pouco a história da 

tradição da Feira de Caruaru voltada para o período junino, que já vinha se destacando 

naquela época. 

 

5. ENTREVISTADOR: Por que Caruaru ganhou espaço na mídia naquela época?       

 

D.A.: Por ser geradora de notícia; geradora de fatos pouco comuns na região. Não tinha em 

nenhum lugar daqui do Nordeste ou de Pernambuco uma cidade que mobilizasse tanta força 

da comunidade de parceiros. Eu acho inclusive que a prefeitura tinha pouca ação nesse projeto 

do São João de Caruaru. Eles só descobriram quando a festa já tinha um volume espontâneo 

muito grande. 

 

6. ENTREVISTADOR: Então pelo que eu percebo, a força midiática de Caruaru é anterior 

até mesmo a uma posição política do governo municipal. 

  

D.A.: É a avaliação que eu faço, não posso afirmar com toda certeza, mas a avaliação que eu 

faço é que as autoridades descobriram a festa de São João quando ela já era uma coisa que 

extrapolava os limites da própria cidade, porque  ela ficou tão conhecida, tão forte, tão 



interessante  do ponto de vista de freqüência que ela cresceu; tanto pela divulgação da TV 

quanto pela importância que ela representava pra região.          

 

7. ENTREVISTDOR: E hoje de que forma Caruaru atrai visibilidade para si?   

 

D.A.: Caruaru tem na minha visão como jornalista três vertentes de observação midiática: a 

primeira que é o crescimento econômico e populacional que a cidade obteve que acabou 

absorvendo a população migrante de outras regiões do interior do estado; a segunda é a 

questão do São João – da festa que gerou toda essa visibilidade nacional e até internacional e 

a terceira porque como pólo econômico gerou um poder econômico muito grande e a riqueza 

também; aí acabou se transformando num foco de marginalidade – quer dizer Caruaru das 

cidades do interior também é uma das mais violentas, com uma quantidade incrível de 

assaltos, de seqüestros que você não vê em outras cidades do interior, mas Caruaru tem esse 

tipo de coisa. Então a cidade tem essas três vertentes e, claro, o crescimento que ela se propôs 

e acabou conseguindo.      

 

8. ENTREVISTADOR: Em relação a imagem veiculada hoje para o resto do país, que tipo 

de vertente mais forte você identifica? Permanece sendo questão do forró e da festa junina? 

 

D.A.: Sem dúvida, eu acho que essa questão da violência é muito localizada; é uma visão 

estadual; a questão do crescimento econômico interessa também apenas pra região; não tem 

valor concreto para uma visão nacional e em contrapartida, a festa e a manutenção do título 

(de Capital do Forró). Não é um mito, mas a tradição da festa faz com que realmente o São 

João de Caruaru seja esse boom de notícias que acontece todos os anos. 

 

9. ENTREVISTADOR: Como você vê o papel da Rede Globo Nordeste na transmissão da 

festa para o resto do Brasil? 

 

D.A. Eu acho que foi, é e continua sendo fundamental. Eu acho que a Globo tem um papel 

muito significativo porque foi pioneira nessa transmissão nacional. Eu acho que o evento deve 

uma grande parcela de sucesso a divulgação que a Globo fez nacional e internacionalmente 

porque a gente também manda o sinal para a Globo Internacional que atinge 40 países. 

 



10. ENTREVISTADOR: Você fez um comentário interessante de que a Globo descobriu a 

festa antes mesmo das autoridades políticas locais. E hoje quais os interesses envolvidos na 

veiculação da imagem de Capital do Forró para o resto do Brasil?  

 

D.A.: O da Globo continua sendo o mesmo de antes; mostrar quer dizer mostrar a notícia 

onde ele ocorra, onde ela esteja. E a feira de Caruaru, querendo ou não, é notícia porque é 

uma coisa grandiosa. Pra gente continua sendo a importância dela nacional e localmente 

continua sendo pela notícia do ponto de vista exclusivamente jornalístico. 

 

11. ENTREVISTADOR: Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a negociação natural 

que ocorre para que as matérias feitas sobre Caruaru ganhem espaço, por exemplo, no Jornal 

Hoje ou no Jornal Nacional, enfim nos telejornais de rede. 

 

D.A. Como o processo de cobertura da Feira de Caruaru é uma coisa que já se desenvolve há 

anos, se você considerar que o boom de notícias aconteceu a partir dos anos setenta, só aí 

você tem mais de trinta anos todo ano fazendo a mesma coisa. Quando você repete a mesma 

coisa você acaba precisando sempre ta buscando inovação, informações diferentes, focos 

diferentes, criar uma forma diferente de contar a mesma história. É isso que a gente faz; a 

gente conhece os interesses jornalísticos de cada telejornal – qual é o foco de notícias que eles 

destacam – que público eles se dirigem e a gente tenta pautar as nossas matérias de acordo 

com cada telejornal, por exemplo, Caruaru para o JN envolve o turismo, mas também o 

volume de recursos que aquilo ali gera para o estado e a para o município, a quantidade de 

turistas que chega; para o Jornal Hoje você pode mexer um pouco com a estrutura da matéria 

e oferecer as peculiaridades: o docinho que é feito, o boneco que é vendido, a mulher que 

ganha dinheiro vendendo tapioca – são coisas que ele já tem uma visão diferente. E esse é o 

nosso papel – descobrir fatos, curiosidades e coisas noivas dentro da festa que acontece todos 

os anos com base nessa diversidade – nessa descoberta que a gente vai oferecendo e eles vão 

aproveitando o material que é produzido.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C – Entrevista com o jornalista Francisco José 

 

O entrevistado é repórter da Rede Globo Nordeste. 

Olinda, 8 de março de 2007. 

 

1. ENTREVISTADOR: Como se dá o processo de veiculação da imagem de Caruaru em 

âmbito nacional? 

 

FRANCISCO JOSÉ: Isso começou com a necessidade que nós temos; todas as praças de 

divulgar o seu lado folclórico – o seu lado cultural, procurar os grandes eventos. Não há 

dúvida de que o São João é uma das festas mais importantes e mais tradicionais do Nordeste, 

principalmente nas cidades do interior do Estado. Então havia em Caruaru desde o início; eu 

já estou aqui há trinta e dois anos, e há trinta e dois anos eu cubro festas de São João na 

cidade e no interior, então nós percebemos que Caruaru era o maior foco de São João do 

Estado. Cada rua era decorada pra o São João; havia as irmãs Lira, sete irmãs, que tinham um 

São João muito especial na rua delas, com comidas típicas. Elas tomavam a iniciativa de 

decorar toda a rua, faziam fogueiras, levavam trios de forró, bandas de forró e pífano. Era um 

São João diferente, como no início também era o Carnaval de Olinda e aí sucessivamente nós 

passamos a cobrir o São João de Caruaru como sendo esse período de junho um dos grandes 

acontecimentos do estado e entrando em veiculação nacional pela beleza que era as festas, 

pelos ritmos, pela curiosidade, pelos sanfoneiros, pelos tocadores de pífano, pelos 

bacamarteiros. Era uma festa totalmente diferente, então o São João de Caruaru, ele 

conquistou o seu espaço na mídia. 

 

2. ENTREVISTADOR: Há espaço na mídia para a cidade fora desse contexto junino? 

 



F.J.: Há sim. Sempre que há um acontecimento. Nós vimos agora o destaque que a cidade 

teve quando a Feira de Caruaru foi considerada patrimônio. Tantas e tantas outras vezes pela 

Feira da Sulanca, pelo artesanato. Por tudo que a gente consegue descobrir no Agreste e 

Caruaru ser um pólo de desenvolvimento nessa área de Sulanca, de venda, de comércio. 

Caruaru sempre se destacou, até em nível nacional! Pela música A Feira de Caruaru, por 

exemplo; uma coisa muito marcante. Não só Caruaru, mas outras cidades do Agreste – nós já 

tivemos muitas oportunidades de fazer – destacando também pelo lado positivo. Por crimes – 

por acidentes graves – quando é notícia, nós aproveitamos bem.      

 

3. ENTREVISTADOR: Os símbolos trabalhados parecem sempre os mesmos... 

  

F.J.: Há uma crítica muito grande que os nossos frevos são os mesmos; até surgem frevos 

novos durante o carnaval – mas os que são cantados são sempre os mesmos porque se 

tornaram tradição. No São João de Caruaru não mudou tanta coisa – a não ser para o lado 

negativo; a exploração comercial do São João se tornou tão forte que hoje é quase impossível 

a gente fazer, por exemplo, o Trem do Forró. Além de se tornar repetitivo, é tanta propaganda 

nas camisas, nos chapéus e até nos instrumentos dos sanfoneiros que você não pode mais 

colocar uma câmera dentro do Trem do Forró, que levava as pessoas para Caruaru, porque é 

só comercial como acontece também no São João; isso prejudica demais a nossa cobertura. Se 

você vai fazer o Pátio do Forró , você tem que procurar um ângulo fixo para colocar a câmera 

que não pegue a quantidade de balões com publicidade, de cartazes, de bonés, de chapéus que 

são colocados para aproveitar a mídia gratuita, ou seja, o comercial e como nós no jornalismo 

da Globo, temos uma determinação ferrenha de que não é permitido aparecer nenhum tipo de 

merchandising – nem mesmo dos patrocinadores da Globo, por exemplo, a Schincariol 

patrocina o carnaval da Globo, mas nós não podemos mostrar alguém com o chapéu da 

Schincariol. Nós separamos bem o lado jornalístico do lado comercial. Se a Schincariol quer 

fazer um comercial na Globo, ela vai a Central Globo de Comercialização; o jornalismo é 

totalmente independente desse tipo de mídia e nós temos muita dificuldade hoje em fazer o 

São João de Caruaru, como temos em Campina Grande também e outras cidades onde o São 

João é destaque na mídia – exatamente pela exploração comercial em que se transformou essa 

festa. 

 

4. ENTREVISTADOR: Você comentou a respeito do título de patrimônio imaterial do 

Brasil recebido pela Feira de Caruaru através do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. 



Como você vê esse título ganho pela cidade e o papel da mídia, em especial, da Rede Globo 

Nordeste em fazer com que Caruaru tivesse esse reconhecimento?   

 

F.J.: Nós acompanhamos desde o início o trabalho dos técnicos do IPHAN pra defenderem 

esse título para a Feira de Caruaru. Eu considero muito justo porque não existe nada igual no 

país. É uma coisa que é uma tradição mesmo do estado. É um patrimônio nosso e a mídia teve 

a sua participação pelo fato de divulgar muito a Feira de Caruaru. Talvez até a música (Feira 

de Caruaru, de Onildo Almeida) e o próprio São João tenham tido um papel mais importante 

do que o da mídia divulgando. As pessoas vão a Caruaru pra participar do São João; vão pra 

área do Agreste pra comprar roupa, para aquele pólo de Sulanca que existe nas cidades 

vizinhas e fatalmente passam pela feira, pela área do artesanato, das curiosidades que existem 

na Feira de Caruaru. Então eu acho que a mídia tem um papel importante, mas foi justo o 

título de patrimônio pra Feira de Caruaru.        

 

5. ENTREVISTADOR: A Rede Globo muda o caráter do São João de Caruaru? 

 

F.J.: O que mudou o caráter do São João de Caruaru foi a prefeitura construindo um pátio, 

enchendo os restaurantes. Ela prestou um benefício e ao mesmo tempo mudou completamente 

o estilo do São João que nós começamos a conhecer, que era um São João feito nas ruas; as 

quadrilhas organizadas pra disputarem pela rua, pelo bairro, pela reunião de amigos, pela 

comissão de moradores e era uma coisa bem mais saudável do que é hoje – já estilizado e com 

uma mudança total. É lógico que a mídia tem a sua importância; cada ano que aparece o São 

João de Caruaru nos telejornais locais e telejornais de rede das emissoras, principalmente da 

Globo, no ano seguinte vai atrair muito mais pessoas para acompanharem aquela festa ao 

vivo, no local – indo conhecer  de perto o que viu na televisão no ano anterior. Isso aconteceu 

com Fazenda Nova, com o carnaval de Olinda, o carnaval de Pernambuco, o carnaval da 

Bahia. É a veiculação de coisas bem interessantes como é o São João de Caruaru, o carnaval 

de Olinda que atrai pessoas de todos os lugares, principalmente dos estados vizinhos, das 

cidades vizinhas e tornam com o tempo quase impraticável você entrar no meio do São João 

de Caruaru pela quantidade de gente que vai se acumulando ano a ano. 

 

6. ENTREVISTADOR: A mudança da essência na sua visão se deve a fatores externos à 

mídia? 

 



F.J.: Não a mídia também tem a sua participação porque a partir do momento em que nós 

mostramos a curiosidade, a beleza, o ritmo, a atuação das quadrilhas... Nós estamos 

incentivando as pessoas a se aproximarem e a ver aquela beleza ao mesmo tempo surgem as 

empresas que querem tirar proveito também de aproveitar aquela conglomeração de pessoas – 

de consumidores – que não só aparecem lá como podem ver aquilo pela televisão ai entra a 

parte comercial. E eu acho que a parte comercial é que prejudica porque a prefeitura diz, eu 

preciso de dinheiro para contratar a orquestra; eu preciso da publicidade para manter limpo o 

Pátio do Forró, pra construir as barracas e isso foi o que alterou as características do São 

João. A mídia divulgando; a prefeitura criando o espaço pra que as pessoas venham e os 

anunciantes investindo na cidade, levando dinheiro pra cidade – o comércio se aproveitando 

disso. Isso alterou realmente alterou aquela coisa tradicional que era o São João de Caruaru. 

 

7. ENTREVISTADOR: Existe uma negociação para que as matérias saídas de Pernambuco 

e, em especial, de Caruaru ganhem visibilidade na rede (nacional)? 

 

F.J.: Como todas as outras matérias nós temos que propor à rede o que nós temos e no 

período de São João nós já fazemos as pautas: olha neste ano tem uma quadrilha só de 

mulheres; tem uma banda de pífanos que é a maior banda de pífanos; tem uma orquestra 

como nós fomos fazer na Paraíba com quarenta ou cinqüenta sanfoneiros, então nós 

procuramos encontrar no São João alguma coisa diferente que nós não tenhamos feito antes. 

Isso é difícil! Mas, há dois ou três anos nós fizemos até um Globo Repórter completo só sobre 

o São João porque é um período nosso – como eu estou sempre citando o carnaval – por 

serem as duas maiores festas que nós temos. Então há negociação no sentido de 

apresentarmos as pautas com antecipação; nós informamos para o Rio (Globo Rio) o que nós 

temos pra fazer este ano e no dia-a-dia o JN tem espaço para matéria de São João; eles 

argumentam até às vezes: isso aí nós já temos – não vamos dar – está muito repetido. É uma 

coisa lógica, nós fazemos pra o local quando não é aproveitado em rede, mas até hoje é certo 

que não se divulga mais o São João como se divulgava antigamente com essas curiosidades 

que marcavam até quando o próprio JN dependia mais do número restrito de repórteres que 

tinha. Hoje nós temos repórteres do JN em todo o país; quando eu entrei na Globo eram oito 

repórteres, então o que eles ofereciam para a rede certamente ia ser aproveitado porque eram 

apenas oito fazendo, hoje deve haver cem repórteres fazendo reportagens. Nós temos que 

concorrer com os assuntos nacionais, com as pautas apresentadas pelos outros estados, então a 

concorrência se tornou bem maior. 



 

8. ENTREVISTADOR: São usados estereótipos para compor essas matérias – do tipo no 

Nordeste, o forró permanece sendo tocado na zona rural – permanece de uma forma meio 

exótica – diferente do que o Centro-Sul está habituado a ver? 

 

F.J.: Não, eu não acho que seja pelo lado engraçado e pelo que eles estão habituados a ver; 

nós procuramos impor o nosso ritmo que às vezes é até criticado em alguns lugares. O meu 

sotaque, por exemplo, sempre foi motivo de brincadeiras dentro da Globo, mas eu nunca 

considerei isso porque eu sei me impor. Então eu faço a mesma coisa, pelo menos nas 

matérias que eu faço eu mostro o nosso ritmo – esse é o forró, esse é o xaxado, esse é o 

maracatu, então eu não faço a reportagem pra imaginar, por exemplo, o que os meus amigos 

de São Paulo vão dizer : pô de novo esse maracatu; eu não agüento mais o maracatu! Eu estou 

mostrando aquilo que eu considero o melhor ritmo que nós temos, que é a coisa mais 

autêntica de nossa cultura; que durante o São João  é o forró, o tocador de sanfona, o tocador 

de pífano e até os bacamarteiros não pelo fato de ser engraçado, mas é a nata da nossa cultura. 

 

9. ENTREVISTADOR: O Casseta & Planeta faz sátira com a imagem de diversas 

personalidades, entre elas, você. Sua imagem é colocada de forma divertida pelos “Cassetas”. 

De que forma você encara isso, levando ainda em consideração esse estereótipo de Nordeste?    

 

F.J.: Pra mim é uma honra ser vestido de cangaceiro ou ser vestido de agricultor do sertão ou 

botarem um chapéu de couro ou de palha em mim porque a minha origem é o sertão. A minha 

mulher no início, Beatriz (Beatriz Castro, repórter da mesma emissora), ficava irritada porque 

achava que eles me colocavam de uma maneira que eu não estava bem vestido: uma camisa 

quadriculada – antes tinha até uma cartucheira atravessada no peito. Mas, eu sempre achei que 

aquilo era uma coisa que não me atingia de forma perjorativa; é possível que fique engraçado, 

cômico – eu assisto e dou risada. Uma vez me colocaram entrevistando o Bill Clinton, com 

sotaque e tudo! Mas, eu assumo a minha condição de sertanejo, de nordestino, de descendente 

de cangaceiro, descendente de sertanejo da roça...não me altera em nada. Corisco José pra 

mim eu um quadro que eu assumiria porque eu sou sertanejo.  

 

10. ENTREVISTADOR: Como é a estrutura das notícias que exibem a imagem do 

Nordeste? 

 



F.J.: Tem o aspecto da imagem, a mais recente a de Pernambuco ser um dos estados mais 

violentos; isso é inevitável. A notícia tem cara feia, você sabe muito bem disso e quando há 

crimes, desastres, tudo, a gente que ter noticiar. Eu fico muito tranqüilo com relação a isso 

pelo lado de hoje fazer coisas bonitas. Eu estou muito envolvido com o meio-ambiente, nós 

temos um programa aqui com a  Beatriz (Castro) que foi uma sugestão da diretora Jô 

Mazzarolo, é uma criação dela, o programa Nordeste Viver e Preservar – onde nós mostramos 

só a natureza, só a beleza. Quantas vezes eu não mostrei Fernando de Noronha? Nós fomos 

descobrir as serras do Nordeste, o Vale do Catimbau, que foi Globo Repórter, as curiosidades 

do Sertão. Nós temos lugares muito bonitos: as praias do Nordeste, Porto de Galinhas, Atol 

das Rocas, Abrolhos – tudo no Nordeste! Então nós somos responsáveis por mostrar a 

imagem autêntica do Nordeste. Eu sou um privilegiado porque consigo hoje mostrar o lado 

mais bonito, mas eu já fui o mensageiro da miséria, o mensageiro da seca. Quando eu entrei 

na rede Globo há trinta e dois anos, eu peguei os piores períodos de seca na região; eu vi as 

pessoas morrerem. Ia para o interior do Nordeste, quando não se fazia absolutamente nada por 

eles. Até a comunicação com Ouricuri, Araripina era difícil e havia até estrada de terra; não 

havia asfalto. E a seca era muito forte, eram meses e meses de seca. Conserva com aquela 

senhora, ela estava grávida e depois você voltava vinte ou trinta dias depois procurava saber e 

o filho dela já tinha nascido morto ou, não conseguia a maioria, resistir até um ano de idade. 

Isso era a imagem do Nordeste na época e eu fui combatido por muitos nordestinos que 

viviam em São Paulo e diziam: eu vivo em São Paulo e só vejo você mostrando miséria; eu 

falei – mas é a realidade, pelo menos, eu estou sendo honesto comigo mesmo, estou 

mostrando o descaso de um governo que não está cuidando de uma população que vive 

abandonada lá e eu fui muito tempo mensageiro da seca – o repórter da seca. Lá vem ele de 

novo falando em seca, porque era a notícia da época. 

 

11. ENTREVISTADOR: Esse tipo de matéria pode construir um tipo de imagem única da 

região ou não?                                                           

 

F.J.: É possível que sim; durante muito tempo a imagem do Nordeste foi muito  ligada à seca, 

assim como americanos e holandeses acham que a capital do Brasil é Buenos Aires ou não 

sabem onde fica o país. Com aquela série de reportagens que eu fazia sobre a seca, muita 

gente no Brasil, principalmente as menos informadas, achavam que o Nordeste era aquilo. Era 

seca, era miséria, que tinha que mandar alimento, mandar ajuda pra cá porque a população do 

Nordeste está morrendo de fome. Com o tempo nós fomos mostrando que o Nordeste não era 



só seca, que o Nordeste tinha sua beleza natural; seu litoral maravilhoso e o resultado é a 

quantidade de gente que vem hoje para o Nordeste, do Rio – São Paulo – de fora do país para 

conhecer a beleza do Nordeste. 

 

12. ENTREVISTADOR: Quais fatos mais produzem matérias a respeito de Caruaru?  

 

F.J. Sem dúvida, o São João. No período de São João toda a mídia corre pra lá. Todas as 

emissoras de TV, fotógrafos das revistas procuram Caruaru, porque é o que existe de mais 

forte; depois disso vem a parte da feira, do artesanato e no período da Semana Santa, Caruaru 

se destaca por ser uma ponte pra Fazenda Nova, que é como se fosse parte de Caruaru e 

também se destaca. São esses três pontos que eu vejo que ganham mais espaço na mídia em 

relação à Caruaru. O desenvolvimento, a festa de São João, que não é divulgada só naquele 

período,e sim o mês inteiro mostrando o que acontece em Caruaru e a parte do folclore 

também; quando se vai fazer bandas de pífano. Nós fizemos recentemente o criador da música 

Feira de Caruaru (Onildo Almeida), entrou em todos os telejornais, mostrando que apesar de 

tanto tempo que ele tinha feito aquilo ainda era uma coisa atual e a gente vai sempre que 

pode, mostrar principalmtente, esses três aspectos. 

 

13. ENTREVISTADOR: Que ponto você considera o ápice da imagem de Caruaru para o 

resto do país? Permanece sendo o São João? 

 

F.J: O que mais se destaca pra mim em Caruaru é o São João. A imagem que fica é a cidade 

iluminada; é o pessoal dançando quadrilha; é um palco com Elba Ramalho e a multidão 

cantando com ela; é o sanfoneiro se destacando; é o povo dançando. Pra mim, o São João, é a 

imagem de Caruaru. 

 

14. ENTREVISTADOR: Do ponto de vista jornalístico, essa ápice seria a exibição no JN a 

partir dos anos oitenta, o último Globo Repórter (em junho de 2005), de fato, qual o marco de 

tudo isso? 

 

F.J.: Não só em nível de divulgação nacional porque nós temos programas locais e regionais. 

Nós estamos transmitindo ao vivo nos últimos anos desde que a Jô (Mazzarolo) entrou aqui, 

programas com a entrada de todos os estados do Nordeste, o que é feito ao vivo. Algumas 

reportagens gravadas; ultimamente tem sido Márcio Canuto que tem apresentado esse 



programa; o José Raimundo entra da Bahia; eu entro daqui de algum lugar; Mônica (Silveira), 

Fernando Rêgo Barros entram também. Nós ficamos chamando os repórteres dos outros 

estados. Então eu acho que a imagem que fica de Caruaru é a imagem do São João nos 

diversos telejornais. É o maior acontecimento daquela região; é o São João. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D – Entrevista com a jornalista Jô Mazzarolo 

 

A entrevistada é diretora-executiva de jornalismo da Rede Globo Nordeste. 



Olinda, 10 de julho de 2007. 

 

1. ENTREVISTADOR: Antes de morar em Pernambuco, ainda no Rio Grande do Sul, que 

tipo de imagem você tinha de Caruaru?  

 

JÔ MAZZAROLO: Tinha que a maioria dos brasileiros tinha: de um lugar onde tinha uma 

festa; uma reunião de muita gente, enfim uma coisa alegre, sem violência e aos poucos você 

vai aprofundando, mas enfim era uma imagem assim bem genérica. 

 

2. ENTREVISTADOR: Você está aqui em Pernambuco há cerca de 7 cerca anos. Quando a 

Globo Nordeste passa a veicular a imagem de Caruaru? Você teria esse dado? 

 

J.M.: Não. Eu acho que desde que a Globo está aqui; desde que surgiu a festa se fala de São 

João. Eu tenho vinte e três anos de televisão e vinte de TV Globo e sempre vi São João na TV 

Globo; claro de maneiras diferentes às vezes como séries. Às vezes como uma reportagem 

individual, às vezes como Globo repórter, mas eu acho que sempre o São João, não teria uma 

data precisa, desde que começou a festa. 

 

3. ENTREVISTADOR: Essa veiculação já para o resto do país começa com a Rede Globo 

Nordeste há trinta e cinco anos?  

 

J.M.: Sim. Tanto que eu fiquei lá até pouco tempo e sempre vi o São João lá.. Foi uma festa 

que a Globo nunca deixou de dar.  

  

4. ENTREVISTADOR: Em sua opinião, por que Caruaru ganha espaço na mídia, em 

especial na rede Globo, já naquela época? 

 

J.M.: Porque ela foi a pioneira. Eu acho que quem é pioneiro sempre tem a chance de ter mais 

espaço. Ela foi pioneira nisso – depois foi pioneira nos trinta dias de festa – depois em dizer 

que era o maior São João, então ela sempre buscou novidades, sempre buscou se diferenciar e 

se caracterizar como isso. Tanto que no próprio estado ela é conhecida como a Capital do 

Forró. 

 

5. ENTREVISTADOR: Então Caruaru sempre fez uma busca por visibilidade midiática. 



   

J.M.: Claro sempre fez e até hoje. E acho isso uma coisa legal do ponto de vista da 

divulgação dos méritos da cidade porque o São João agrega milhares de outras coisas; ele 

pode agregar um desenvolvimento para o resto do ano. Então eu vejo isso como uma coisa 

extremamente positiva para uma gestão e para uma cidade. 

 

6. ENTREVISTADOR: E Hoje de que forma Caruaru atrai visibilidade, pelo menos pra que 

sua imagem seja veiculada pela rede Globo? 

 

J.M.: Eu acho que a cada ano eles tentam trazer grupos que estão em ascensão e misturam 

com grupos mais antigos – quer dizer eles fazem um mix numa agenda interessantíssima. 

Hoje eles procuram misturar um pouco do São João durante o dia, que não seria o horário da 

festa, com o carnaval. Procuram usar o trio elétrico que é uma característica baiana pra 

exatamente ter um público jovem que às vezes não é muito atraído por algumas coisas da 

noite. Então eles estão sempre se renovando. 

 

7. ENTREVISTADOR: Como você vê o papel da Rede Globo na transmissão dessa festa 

para o resto do país? 

 

J.M.: Acho que nós tentamos ser cada vez mais autênticos tanto na maneira de mostrar a festa 

quanto na forma de mostrar os sanfoneiros, os trios pequenos. Tanto grande quanto pequeno, 

a gente tenta ao máximo, claro que nem sempre dá porque é muita coisa pra você fazer. Mas 

eu acho que nós tentamos mostrar os sanfoneiros aqueles que fazem pé de serra, que são a 

origem, a raiz ainda, as quadrilhas e ao mesmo tempo a festa astronômica que se dá.  

 

8. ENTREVISTADOR: A Rede Globo Nordeste constrói a imagem de Capital do Forró 

para o resto do país. Eu gostaria que você comentasse essa afirmação. 

 

J.M.: Não sei se é a Globo quem constrói. Eu acho que a cidade constrói; Pernambuco 

constrói e o nosso papel é divulgar porque na verdade essa história começou pequena, mas ela 

começou a se mostrar como um sonho das pessoas daquela cidade. A gente só ajuda; a 

televisão é um grande instrumento pra dizer que Caruaru existe, o São João existe que ela é a 

essência de uma festa da família, que ela se diferencia fundamentalmente do carnaval quando 

o carnaval é uma festa de jovens – são características completamente diferenciadas que 



Pernambuco faz questão de trabalhar, que o São João é isso. Então eu acho que nós servimos 

apenas como um instrumento pra dizer para o país inteiro que existe ainda hoje no meio de 

cem mil pessoas; que você pode circular tranquilamente; você não terá violência. Vai ser 

diferente de uma festa no Maracanã, de uma festa no Gigantinho em Porto Alegre ou em 

qualquer outra rua ou na Praça da Sé em São Paulo. O São João tem características próprias e 

por isso nós não temos nenhuma dificuldade em divulgar isso. Nós só temos que abrir 

câmeras e mostrar pra o Brasil essa história; então ela é uma festa produzida pelo povo de 

Caruaru e nossa ação fundamental é dizer exatamente o que acontece e eu acho que a gente 

tenta ser cada vez mais fiel aquilo que acontece. Procura mostrar Alto do Moura e  juntar 

Vitalino nessa história da festa, juntando a história de Luiz Gonzaga, que é a essência dessa 

festa, a legião de pessoas que vive do São João, então a nossa tarefa fundamental é tentar 

retratar isso da maneira mais bonita – mais interessante – mais curiosa e original do que é 

feito lá e isso é a essência daquilo que a gente tem que fazer.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E – Entrevista com o sociólogo João Fernando Maciel 

 

Caruaru, 10 de janeiro de 2007.  

 

1. ENTREVISTADOR: Como Caruaru se comportava em termos de São João antes do 

advento da TV Asa Branca e da Rede Globo Nordeste? Como eram essas interações sociais?  

 



JOÃO FERNANDO MACIEL: O que nós observávamos antes desse grande impulso da 

mídia global no pertinente do enfoque nesse evento, o São João de Caruaru, que é, sem 

dúvida, o de maior relevância e destaque nacional, era a participação de todas as comunidades 

suburbanas e das comunidades que faziam o centro de Caruaru. Elas traziam para o centro de 

Caruaru uma representação de cada segmento suburbano – fazendo no centro de Caruaru uma 

das maiores festas porque até então não existia o pólo junino da (antiga fábrica) Caruá, que 

hoje é um complexo cultural. Naquela época o setor hoteleiro já comportava a vinda de 

visitantes à cidade, mas de lá pra cá houve uma injeção bastante significativa percentualmente 

analisada do que tínhamos e temos hoje, mas existe um elemento negativo na Capital do 

Agreste, Caruaru hoje. Nada ou quase nada foi edificado para receber a nova demanda de 

turistas que são atraídos pela mídia a vir visitar a cidade.  

 

2. ENTREVISTADOR: De que forma surge o “apelido” Capital do Forró?   

 

J.F.M.: Sempre houve uma grande competitividade com Campina Grande, então de páreo a 

páreo eles saíram para uma batalha midiática pra garantir o maior fluxo de turistas para a 

Paraíba e para Caruaru. Investimentos da maior relevância foram feitos para que tudo isso 

trouxesse um contributo para que realmente uma dessas cidades se colocasse no ponto 

máximo da projeção como o centro do maior São João do Brasil.  

 

3. ENTREVISTADOR: Então a Capital do Forró é algo que surge junto com a presença de 

Caruaru na mídia. 

 

J.F.M.: E quem justifica isso são os altos contratos com artistas de renome nacional. A 

contratação fantástica em preços e custos desses artistas de renome nacional – na sua 

concorrência para atrair esses artistas que garantiriam a presença dos turistas. 

 

4. ENTREVISTADOR: O que representa esse São João midiatizado em termos sócio-

econômicos para Caruaru? 

 

J.F.M.: Ganha Caruaru como ganham também todos os outros estados através da 

representação dos seus turistas levando uma imagem da força de um povo que luta para 

preservar suas tradições. 

 



5. ENTREVISTADOR: A outra face da Caruaru urbana não é mostrada para a mídia 

nacional, e sim os aspectos folclóricos das festas juninas que parecem resumir a imagem da 

cidade ao imaginário de Capital do Forró. Como o senhor avalia isso? 

 

J.F.M.: Eu gostaria de ouvir coisas muito mais positivas porque Caruaru não pede para ser, 

Caruaru é. A fixação dessa realidade está num exemplo como Austregésilo de Athayde o 

quase eterno presidente da Academia Brasileira de Letras; num Álvaro Lins que foi 

embaixador do Brasil em Portugal [...] Pouca gente sabe dessas celebridades. Hoje se sabe 

mais graças ao desenvolvimento de um trabalho em nível internacional do Humberto França, 

caruaruense, responsável pelos projetos especiais da Fundação Joaquim Nabuco, que agora às 

vésperas do sesquicentenário de Caruaru levantou uma gama tridimensional do que era a obra 

de Álvaro Lins [...] Mário Soares esteve aqui ano passado na Fundação Joaquim Nabuco 

realizando um congresso internacional luso-brasileiro para justificar a contribuição que 

Álvaro Lins deu para a virada social, econômica e política de Portugal [...]. Tantas outras 

figuras como ‘um’ José Conde que teve suas obras traduzidas no mundo inteiro; Nélson 

Barbalho que escreveu trinta volumes da cronologia pernambucana somando-se a mais 

cinqüenta obras [...] trouxe a garantia do primeiro rastro de registro da história de Caruaru até 

os tempos atuais; uma contribuição para que a juventude tivesse o direito de saber quem por 

aqui passou, o que aqui fez, que contribuição deixou para que nós chegássemos aos cento e 

cinqüenta anos [...]. É um marco de contribuição inalienável, incalculável que essas figuras 

deixaram para Caruaru [...] na parte cultural, que é o maior peso da análise de um povo; a sua 

avaliação cultural é o que justifica a sua existência e a sua evolução. 

 

 

 

APÊNDICE F – Entrevista com o historiador Josué Eusébio Ferreira 

 

O entrevistado é historiador e mestre em Arqueologia pela UFPE. 

Caruaru, 27 de janeiro de 2007. 

 

1. ENTREVISTADOR: Como surge a cidade de Caruaru? 

               

Josué Eusébio: Toda a versão sobre a origem da cidade começa a aparecer na metade do 

século XX e os documentos que se tem sobre a cidade; os primeiros escritores sobre a cidade 



viviam fora  de Caruaru. José Condé fala sobre a cidade de forma romantizada – o cenário de 

Caruaru como pano de fundo, porém, não baseado em fatos. Décadas de trinta a quarenta 

começam a aparecer os primeioros romances sobre a cidade, como Terra de Caruaru de José 

Conde e toda uma série de romances com Caruaru como pano de fundo. Então, só numa 

comissão que foi formada na cidade para comemorar o primeiro centenário de Caruaru é que a 

gente percebe as primeiras leituras – as primeiras preocupações em explicar a origem de 

Caruaru. Eu acho que foram muitos documentos; muitas versões colocadas aí como invenção 

dessa época.  Da época do centenário de Caruaru – 1957. Eu acho que na década de cinqüenta 

do século XX foi essa invenção. Me parece que o principal o articulador dessas versões foi o 

padre Zacarias Tavares, era um português – um intelectual muito interessante – os irmãos 

Condé que moravam no Rio de Janeiro, o Celso Rodrigues, que faleceu recentemente, alguns 

jornalistas da cidade com a questão da feira. O mito da feira; uma tentativa de transportar a 

feira de Caruaru aos olhos do Rio de Janeiro. O Jornal de Letras de Elísio Condé começa a 

mostrar uma imagem de Caruaru que era o sonho deles; a interpretação deles; os filhos da 

terra  que gostando de Caruaru passaram a dar projeção à cidade. Dois deputados, o Irineu de 

Pontes Vieira – federal - e José de Pontes Vieira – estadual. Então, eles criaram essa imagem 

de Caruaru a partir dos anos cinqüenta e foi a partir daí que os historiadores começaram a 

perceber documentos de solicitação que José Rodrigues de Jesus solicitou ao bispo de Olinda 

a construção de uma capela. Aí vem todo um histórico; a descoberta dos documentos das 

sesmarias; quem recebeu as primeiras terras que hoje é o município de Caruaru que é a 

família Rodrigues de Sá – uma família de portugueses que morava no Recife, na Rua das 

Calçadas e eles se interessaram e vieram para cá. José Rodrigues de Jesus funda uma capela e 

a partir da capela surge uma aglutinação das vizinhanças para assistir a missa – aí começam a 

aparecer pessoas com produtos e precisando de outros – começam a trocar produtos – a 

começar a feira. Aí sim – se você olhar por essa perspectiva vê que José Rodrigues de Jesus 

foi um grande idealizador do início do povoado. Então daí pra frente a evolução foi 

conseqüência da própria evolução histórica e comercial. Desse ponto de vista ele foi o 

fundador; não o criador da cidade, mas o grande idealizador responsável pelo início desse 

povoado.   

 

2. ENTREVISTADOR: Como e quando surgem as primeiras manifestações culturais de 

Caruaru?   

 



J.E. Eu acho que a cavalhada como uma versão ibérica vinda para o Nordeste, em Alagoas 

principalmente, mas o estado de Pernambuco existe em várias cidades, feitas por homens 

simples que tem um cavalinho, uma égua e sem aquela pompa daquela festa que era a luta 

entre os mouros e os cristãos. Então era uma festa que representava essa luta entre o bem e o 

mal pelos cristãos, só de ricos, com grande pompa; os melhores cavalos – as melhores 

roupagens – demonstrando nobres portugueses. Isso como a cavalhada veio para o Brasil e 

representada pelos grandes grupos de cavalhada. É diferente dessa cavalhada que eu participei 

na minha adolescência, na qual um grupo de amigos se reunia na rua e vai tentar acertar uma 

vara na argola; divididos em um grupo azul e um encarnado. A mesma idéia do pastoril e do 

reisado; são festas que estão vinculadas ao ciclo natalino. Eu não se José Rodrigues tinha 

realmente essas cavalhadas – mas poderia ter não nego – porém – eu não tenho nenhuma 

informação sobre essas cavalhadas. Nélson Barbalho em seus livros fala dos batuques dos 

negros – que se comemorou em Caruaru em 1822 a independência do Brasil – com grandes 

festejos e bandas de pífanos e batuques dos negros. Não me parece ter toda essa liberdade em 

1822 quando a maioria dos negros eram escravizados e era cerceado o seu direito de 

manifestação de sua cultura nativa. Fico me perguntando onde estão esses registros que 

mostram que o negro no início do século XIX quando a repressão à escravidão era muito 

forte, ele (Nélson Barbalho) ter essa liberdade para dizer que Caruaru é a grande cidade 

cultural da manifestação de festas populares e dizer que já havia nessa época. Eu fico na 

dúvida, porém, respeitando tal informação – mas ele ( Nélson Barbalho) não cita onde obteve 

essas informações. Ele escreveu isso em 1982 e em 1982 Caruaru já era considerada um 

grande ícone do forró, do São João, dos festivais de folclore, do Encontro Internacional de 

Folclore como todo ano existia, tem pulado alguns anos, mas Luíza Maciel tem sempre 

promovido essa festa, trazendo grupos de danças populares de vários países do mundo. Então 

eu fico me perguntando se é a gente de hoje buscando uma questão, dizendo que ela já existia 

naquela época quando a gente não tem registro comprovadamente. Qual é a origem do São 

João? Eu não vou pegar a Península Ibérica, as festas da corte do Rio de Janeiro, o São João 

caipira de São Paulo. A gente tinha as nossas manifestações culturais aqui do Nordeste, que 

não eram divulgadas. A música nordestina só vai começar a ser exposta na década de quarenta 

a partir da presença de Luiz Vieira, de Gordurinha, no Rio de janeiro, Genival Lacerda, Ari 

Lobo, Jackson do Pandeiro – isso antes daquela grande leva dos anos oitenta, que é Alceu 

(Valença), Elba Ramalho com aquela seleção de música popular brasileira... eu acho que as 

grandes manifestações do São João do Nordeste; sempre foram rurais; o São João sempre foi 

uma festa rural. Ao chegar a década de setenta, com o grande êxodo do mundo rural para a 



cidade, então a pessoa chegando na cidade lembra do tempo rural e fazia de conta que estava 

no arraial. Isso começou aqui em Caruaru no final dos anos setenta e começa a se tornar uma 

festa urbana. Então a festa rural começou a se transformar em uma festa urbana e começou 

essa coqueluche; todas as ruas queriam se enfeitar; os jovens não queriam ir para a festa na 

zona rural e se reuniam e faziam a festa na própria comunidade. A prefeitura viu isso e 

começou a ajudar as ruas – começa a se preocupar com a estatística de que Caruaru é a cidade 

que tem mais fogueiras no mundo, são vinte mil fogueiras, tinha a questão ecológica, 

ambiental – mas a questão era a mídia. Em 1982 o slogan criado pelo governo Zé Queiroz 

dizia que Caruaru tinha duzentos mil habitantes; começa a haver interesses comerciais, 

econômicos, a feira, etc. È politicamente significativo ser o político que mais investiu no São 

João, que criou mais coisas, aí começa a parecer a incentivar as irmãs Lira, que foram as 

grandes criadoras das ruas decoradas. Isso cresceu de tal forma que quando chega os anos 

oitenta a prefeitura começou a se preocupar porque não tinha verba pra tanta gente pedindo 

ajuda. Com a criação da fundação de cultura no governo Zé Queiroz, que eu participei, em 

1983 é quando se criou pela primeira vez um circo cimentado e a população tinha música ao 

vivo pra ser dançado o forró. Isso significou centralizar para investir naquela centralização, e 

não mais nas ruas. A rua passou a ser iniciativa das pessoas e não mais com ajuda financeira 

do poder público. Esse início eu vejo como sendo o grande momento de passagem dos lugares 

rurais para um foco de animação centralizado, como é o caso do Pátio Enventos (Luiz 

Gonzaga); de lá vem para cá. Derrubaram prédios antigos e se iniciou isso (o pátio em 1995); 

existem fotos aéreas da época, onde existiam galpões com aulas de artesanato - aula de 

música -  uma série de coisas – mas para se dar lugar a esse grande palco de espetáculos 

promovido pelas grandes empresas, etc. – aí vem a  televisão – o rádio. Agora é o dia da 

emissora tal; é o dia da televisão tal para pulverizar os gastos públicos, a gente sabe que existe 

essa questão. Então, a festa do São João de Caruaru não é mais para a população local, é para 

um olhar da mídia... Foi um grande achado para Caruaru do ponto de vista econômico e de 

benefícios para a cidade...                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G – Entrevista com a jornalista Léa Renata. 

 

A entrevistada é chefe de reportagem do Jornal Vanguarda. 

Caruaru, 10 de janeiro de 2007. 

 

1. ENTREVISTADOR: A cada ano há um caderno especial sobre o São 

João; isso aumenta a venda do jornal? 

 

Lea Renata: Sim. Durante o mês de junho muita gente vem brincar o São João; passar o mês 

aqui brincando o São João. Nesse caderno especial é trazido o que aconteceu no final de 

semana anterior; o que aconteceu aqui na cidade e também traz a programação do fim de 

semana em seguida. Então o turista encontra a programação – quais serão os shows do Pátio 



de Eventos – do Corredor das Drilhas, então ele funciona como um serviço mesmo pra 

pessoas que vem de fora e até para a população de Caruaru mesmo. Não chega a dobrar a 

tiragem do jornal, mas aumenta 50%. 

 

2. ENTREVISTADOR: Qual a influência que o Jornal Vanguarda exerce sobre a população 

local? 

 

L.R.: Basicamente a história de Caruaru é contada através do Vanguarda. Tem outros jornais 

(na cidade), mas não falam especificamente de Caruaru. Então, a população que compra o 

Jornal Vanguarda quer saber especialmente o que está acontecendo em Caruaru. Se você 

pegar os outros jornais há algum fato relevante que aconteceu aqui em Caruaru, 

principalmente tragédias, mas há muitas outras coisas, o lado da cultura, o que se passa aqui, 

quais são os cursos que estão sendo oferecidos, o que de novo está chegando aqui, então tudo 

a gente aborda aqui. Pra você ter uma idéia foi feita uma pesquisa; eu acho que há dois anos e 

foi constatado que no fim de semana o Jornal Vanguarda é mais vendido que os três jornais da 

capital juntos. Então pra você vê a influência que o Jornal Vanguarda tem sobre a população. 

Só não é vendido mais porque infelizmente as pessoas não têm o hábito de ler; tem o rádio 

que já vem pronto – a televisão que você olha e se informa; então não se vende mais jornal. 

 

3. ENTREVISTADOR: Até que ponto o Jornal Vanguarda ajuda a manter a imagem de 

Capital do Forró para Caruaru?  

        

L.R.: Apesar do jornal fazer oposição – quando chega a época junina Caruaru está acima de 

tudo e aí a gente pensa – a gente se une – oposição e situação – para elevar a Capital do Forró 

porque traz investimentos pra cidade, vem muitos turistas, então movimenta a economia local 

e o Vanguarda tem esse papel muito importante porque ele ajuda a divulgar o São João de 

Caruaru pra que a cada ano ele seja maior, maior, maior... E Caruaru se destaque 

internacionalmente. 

 

4. ENTREVISTADOR: Quando a TV chega a Caruaru o que ela traz de especial para a 

cidade? 

 

L.R.: Ano passado fez quinze anos que a TV Asa Branca, que é afiliada da Rede Globo, 

chegou aqui em Caruaru. Pra nós, falando como caruaruense, foi muito bom porque você 



ligava a televisão só via notícias do Recife, da região metropolitana e Caruaru quase ficava 

esquecida mesmo; aparecia quando tinha tragédia aqui. A TV Asa Branca abriu um novo 

espaço aqui e começamos a ver o que Caruaru tinha de bom através da TV Asa Branca. Tem 

muito gente como eu falei pra você que não tem o hábito de ler, então ele tem a televisão em 

casa e fica por dentro. Mais tarde veio a TVi – a TV Jornal e faz o mesmo papel aqui em 

Caruaru. Então é de grande relevância a chegada dessas duas TVs; eu me lembro que tinha 

TV Pernambuco aqui antes nos anos oitenta – mas com a TV Asa Branca e a TV Jornal – 

Caruaru deu um “pulo”. 

 

5. ENTREVISTADOR: Como surgiu a expressão Capital do Forró?      

 

L.R. Eu acho que pelas manifestações culturais que eram vividas nos bairros. Antigamente o 

São João daqui de Caruaru era nas ruas; era como o natal; uma época de confraternização. Era 

muito forte como no natal; no natal a família não se junta? No São João as pessoas daqui se 

reuniam ao redor da fogueira – a partir daí como havia essa integração entre as famílias, o 

governo também junto com a população. Foi crescendo, crescendo, crescendo... Eu acredito 

que foi dessa forma.   

 

 

 

APÊNDICE H – Entrevista com o jornalista Mário Flávio Lima 

 

O entrevistado é chefe de reportagem do Jornal Extra de Pernambuco. 

Caruaru, 10 de janeiro de 2007. 

 

1. ENTREVISTADOR: Como e quando surgem os primeiros órgãos de imprensa daqui de 

Caruaru?  

    

Mário Flávio Lima: O Jornal Vanguarda que tem setenta e quatro anos de tradição, que tem 

muito peso na cidade e alguns folhetins. Quem levou o nome da cidade a ser reconhecido 

nacionalmente, de fato, foi José Condé. Ele criou – se não em engano – em 1949 um jornal 

respeitado em todo o país e direcionado para a área cultural. O Jornal de Letras revolucionou  

o Brasil e foi feito por um caruaruense, que foi um dos escritores mais respeitados do Brasil.  

 



2. ENTREVISTADOR: Qual a influência que esses órgãos de imprensa exercem aqui na 

cidade?  

 

M.F.L.: Cada órgão tem a sua particularidade; como sempre a TV tem a força até pela 

questão da imagem e do status porque eu costumo dizer ainda que a gente vive numa 

província. Em Caruaru as pessoas não perceberam ainda que a cidade é um pólo educacional, 

um pólo de desenvolvimento econômico. As pessoas não se deram conta ainda; a televisão, 

por exemplo, ainda é muita deficitária, enxutíssima e não tem condições de cobrir a cidade da 

forma que ela merece; temos o rádio que é muito forte na cidade pela questão da tradição 

porque a TV Asa Branca, por exemplo, tem quinze anos. Temos nomes no rádio, como Ivan 

Bulhões, com sessenta anos de rádio; Cláudio Gonçalves com sessenta anos de carreira. Nós 

temos o rádio como o veículo propulsor aqui da cidade e exerce muita influência. Pra você ter 

uma idéia, o prefeito Tony Gel era radialista e hoje é prefeito; a rádio Liberdade é da esposa 

dele – hoje ela é deputada estadual; a rádio Cultura tem vários vínculos políticos com o outro 

lado – do vice-governador João Lyra Neto. A rádio Jornal por muito tempo levantou essa 

bandeira política; hoje ela está mais imparcial digamos assim. Com relação à imprensa escrita, 

acontece em Caruaru um fenômeno nacional que o povo não gosta de ler e aqui é pior; nós 

não conseguimos avançar com a mídia impressa. Quando a gente começa a ler os livros 

básicos de jornalismo de Colato, de Juarez Bahia, a gente vê que o jornalismo semanal é coisa 

do século XVIII. Aqui a cidade não consegue ter um jornal semanal pelo simples fato das 

pessoas não gostarem de ler e da própria cidade não acreditar e investir num veículo impresso. 

Eu diria que os veículos de comunicação foram os grandes responsáveis não só pela marca 

Capital do Forró – mas pela marca Caruaru desde José Condé. Tem um livro dele chamado 

Terra de Caruaru e o próprio Jorge Amado que desde aí falava de Caruaru. Ali começaram a 

divulgação em jornais e o Jornal de Letras; a música a Feira de Caruaru cantada por Luiz 

Gonzaga deixa a cidade mais conhecida e os meios de comunicação no início exploravam o 

lado musical. Não tinham jornalistas formados como existe hoje; eles passam por uma 

transformação nos últimos quinze anos com a chegada da TV Asa Branca – uma afiliada da 

Globo – mesmo tendo total independência da Globo Nordeste não se dá um passo aqui sem 

pedir à Jô Mazzarolo. A cidade economicamente começou a atrair os investimentos e isso eu 

credito muito aos veículos de comunicação porque quando a TV Asa Branca surge, antes 

havia a TV Tropical, a TV Asa Branca não é a primeira. A TV Tropical chegou aqui na 

década de oitenta e depois passou a se chamar TV Pernambuco, foi desativada a programação 

local e acredito que este ano volte essa programação. Hoje a cidade tem um desenvolvimento 



econômico e eu credito muito aos veículos de comunicação e com a marca Capital do Forró a 

cidade ganhou investimentos mesmo. O São João é o grande carro-chefe; hoje nós temos 

quatro grande televisões aqui: TV Clube, TV Jornal, TV Asa Branca e TV Tribuna. A partir 

do momento que os veículos de comunicação começam a divulgar a cidade e a propor essa 

economia – eles tiram muito proveito de Caruaru; eles usam e abusam de Caruaru. Há casos 

aqui na cidade que a gente teve que fazer a matéria que não era a linha editorial do veículo pra 

prejudicar A ou B porque fulano não investiu na TV.         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I – Entrevista com o compositor Onildo Almeida 

 

O entrevistado também é cantor e radialista.  

Caruaru, 26 de Janeiro de 2007. 

 

1. ENTREVISTADOR: A que se deve todo o sucesso da canção “A Feira de Caruaru”, 

cantada por Luiz Gonzaga e que terminou sendo um grande ícone de reconhecimento da 

cidade para todo o país? 

 

ONILDO ALMEIDA: A música nasceu do propósito que eu tive de pesquisar essa feira. Eu 

era um freqüentador assíduo da feira. Meus pais iam pra feira e eu ia. Ia sempre pra feira em 

busca de alguma coisa; estava sempre na feira. Algumas coisas na feira começaram a me 

chamar atenção, por exemplo, toda cidade tem feira e toda feira é a mesma coisa. O que é que 

vai se buscar numa feira? Mantimentos – frutas – legumes – verduras - carne – farinha – 

feijão essas coisas; se abastecer para passar a semana. No dia da feira a gente ta lá de novo 

comprando essas coisas e nesse vai e vem fui descobrindo na Feira de Caruaru coisas que em 



outras feiras não tinham. A feira era na rua do Comércio, a maior rua da cidade; era muito 

grande e o grande comércio de Caruaru no centro era onde era instalada a feira de Caruaru. 

Curiosamente, em frente das lojas, barracas de miudezas, barracas que vendiam apetrechos até 

jóias (...), existiam barracas na feira competindo com as lojas estabelecidas. O que você tinha 

nas lojas você passava antes nas barracas e via tudo aquilo. Isso é uma curiosidade que 

chamou atenção, então eu saí anotando essas coisas. Numa barraca tinha linha de costura, 

linha de bordado, dedais, agulhas... na feira mais adiante você encontrava um comércio de 

roupas feitas; roupa rústica, roupa pra matuto. Quando eu cito na música “calça de alvorada” 

pra matuto não andar nu, na época isso foi um palavrão. Eu cantei essa música na Rádio 

Jornal do Commercio, o povo caiu na risada, mas naquela época existia o preconceito; você 

não podia dizer palavrão. Então, hoje além da Feira de Caruaru, a cidade detém a maior feira 

livre de confecções da região, talvez do país e do mundo, quem sabe? Uma feira que tem 21 

mil barracas é uma feira grande, não é? Numa área de vários mil metros quadrados e está 

pequena.                

 

 

2. ENTREVISTADOR: Luiz Gonzaga costumava destacar a sua música, “A Feira de 

Caruaru”, como sendo um dos seus grandes sucessos, uma de suas preferidas na hora de 

cantar. Para o senhor é uma de suas composições mais importantes também? 

 

O.A.: Talvez essa seja a música mais importante que eu fiz, muito embora, eu considere mais 

importante que a (canção) “Feira” pra mim, ao meu gosto musical, outras coisas que eu fiz. 

De alcance também internacional, porque a “Feira de Caruaru” hoje é uma música 

internacionalizada, está gravada em trinta e quatro países, a saber: China, Taiwan, Japão, toda 

a Europa, toda a América do Sul – então ganhou uma dimensão que ninguém esperava. Agora 

antes de (Luiz) Gonzaga gravar, fui eu quem gravou. Eu gravei em 1956; procurei uma pessoa 

pra gravar e ninguém quis. A idéia era gravar com Jackson do Pandeiro. Procurei Jackson, ele 

tinha abandonado um contrato que ele tinha com a empresa Jornal do Commercio e eu era 

funcionário dessa empresa aqui em Caruaru. 

 

3. ENTREVISTADOR: O senhor saberia precisar quando surge a expressão “forró”? Existe 

um marco para o seu surgimento?  

 



O.A.: No pós-guerra em 1948, Jackson do Pandeiro gravou “Forró em Caruaru” de autoria de  

Zé Dantas, foi uma das primeiras músicas que Zé Dantas fez. Zé Dantas o grande compositor 

de Luiz Gonzaga, senão o maior. (Cantarola) “Forró em Caruaru”, essa palavra começou a 

aparecer daí. Em seguida vem “Forró de Limoeiro”  (cantarola) – Jackson do Pandeiro. Luiz 

Gonzaga em 1954, 1956 gravou o “Forró de Mane Vitor”. Note que ao longo desses anos o 

forró começou a aparecer, ele não existia. Existe uma versão que eu contesto; os intelectuais 

vários deles citam da maneira errada, dizendo que na época da guerra os americanos, eu 

freqüentei o Cassino Americano no Recife, que era o ponto de encontro dos marinheiros que 

aportavam no Recife, entravam no cassino pra se divertirem e dizem que um americano 

perguntou que música é essa e alguém disse é “forró”, e o americano traduziu for all  - ele 

entendeu que era para todos – uma música para todos, música popular; dizem que o forró 

nasceu daí. Não é verdade; o forró nasceu do bando de Lampião, que Gonzaga me passou 

essas explicações! 

 

4. ENTREVISTADOR: Mas o período do bando de Lampião, historicamente, é anterior a 

esse cantado por Jackson do Pandeiro... 

O.A.: Sem dúvida alguma, muito antes. Anos trinta. Agora como se diz que o forró nasceu do 

bando de Lampião? Quando Lampião executava a música que hoje é chamada de forró com 

outro nome porque antigamente quando se ia a uma festa, isso que eu vou lhe dizer é muito 

importante, uma festa no mato; olha hoje vai ter uma festa no sítio de fulano era um samba do 

mato. Esse era o tipo da dança, da festa que era chamada de samba do mato. Daí é que a coisa 

se desenvolveu e chegou até o forró de hoje.  Samba do mato, samba do mato, samba do 

mato... e acontecia o que? Uma briga e sempre que havia uma briga morria alguém, confusão, 

se esfaqueava outro. Havia um “buruçu” e davam o nome de houve um “forrobodó” no samba 

de fulano. 

 

5. ENTREVISTADOR: Inclusive Câmara Cascudo fala muito sobre essa história do 

“forrobodó”. 

 

O.A.: Fala não é? Olha aí! Houve um forrobodó danado, viu? Fulano furou cicrano e coisa e 

tal. E só acontecia isso nessas festas.   

 

6.  ENTREVISTADOR: Época do cangaço ainda? 

 



O.A.: Não. O cangaço é uma coisa completamente fora desse contexto, no entanto, Lampião e 

seu bando apareciam em algumas dessas festas; apareciam pra brincar. Se o “cabra” dissesse 

vamos encerrar; ele dizia agora é que vai começar e todo mundo tinha medo dele e a festa 

virava o dia ia até o outro dia. Mas, Lampião era justiceiro à maneira dele; pagava – agradava 

o pessoal – “ninguém mexe aqui”, etc. Então, foi fundindo uma coisa com a outra. O bando de 

Lampião com a sua sanfoninha tocando aquele tipo de música e o samba do mato havendo 

esse tipo de acontecimento: “forrobodó”. O que o forrobodó? Confusão – o que é confusão? 

Briga. E todo samba do mato tinha briga – tinha forrobodó. Isso foi acontecendo e foi 

crescendo de tal modo que foi simplificando e quando chegou na cidade começaram a gravar 

música e fazer música. Pode notar que toda letra dos forrós antigos era falando em briga. 

Forró em Caruaru (cantarola): Forró...em Caruaru, compadre Mané Bento só faltava tu... 

“matemo dois soldado quatro cabo e um sargento”- compadre Mané Bento só faltava tu. 

Quer dizer, olhe “matemo dois soldado”; é briga, confusão. 

 

 

7. ENTREVISTADOR: O que é forró pra o senhor? 

 

 O.A. Forró hoje é a música nordestina generalizada. Xote, baião, xaxado, samba do mato, 

quadrilha, tudo é forró. Foi nordestino é forró porque a coisa generalizou-se no país inteiro 

que é uma música discriminada pelo sulista. Tudo que é nordestino não tem valor pra o sulista 

ou eles não vivem a nossa música, os nossos costumes; dão uma olhada assim com o “rabo de 

olho”. O próprio samba passou por essa fase; o samba não tinha lugar nos salões de festa do 

Rio; era marginalizado. Hoje, o samba é de black tie ; o forró era marginalizado, hoje, o forró 

ta de black tie porque não é só no país – ta no mundo inteiro, muito embora, diversificando do 

original. Vão modificando, modernizando, fazendo da maneira de cada região, mas é forró. 

 

8. ENTREVISTADOR: Então o senhor discorda que tudo que é tocado no Nordeste é forró?       

           

O.A.: Porque o Nordeste não só faz forró; o Nordeste faz música romântica, faz jazz. Mesmo 

porque a modernidade avançou e a tecnologia facilita as coisas. A máquina de escrever é um 

grande invento, mas está superado; o computador absorveu tudo. Para uns povos isso é bom e 

para outras opiniões não é. A modernidade às vezes chega a dificultar a vida do povo, mas por 

outro lado faz com que ele se desenvolva e alcance outros métodos de ganhar a vida. O 

mundo ficou pequeno; era infinito e hoje não é mais... Então hoje forró significa Nordeste. 



 

9. ENTREVISTADOR: Mas... do ponto de vista musical, como o senhor define forró? 

 

O.A.: Forró é um tipo de dança, é um tipo de música criada pelo Nordeste e que no Sul estão 

fazendo, mas não é o forró; é coisa parecida; é coisa moderna. A televisão pra mostrar o forró, 

mostra mulher nua, o forró não era isso. O forró era mulher de saia comprida, de pano rústico, 

pano da feira. E até a (canção) feira de Caruaru hoje é tida como forró porque é nordestina, 

porque é baião. Isso é forró hoje, agora, difere da sua origem. Sua origem é mais concentrada 

nos costumes, na seriedade do povo nordestino. 

 

10. ENTREVISTADOR: Quais são as primeiras manifestações culturais que o senhor 

identifica aqui em Caruaru? 

 

O.A.: Não podemos deixar de lado a figura do repentista; esse ao meu ver, foi a semente 

musical desse ritmo. 

 

11. ENTREVISTADOR: Caruaru sempre foi um lugar com esta “alma” festiva? 

 

O.A.: Sim, sem dúvida, e eu lhe digo mais – ela começou a se destacar muito antes de ser 

cidade – pela sua feira. Caruaru, onde hoje é a Igreja da Conceição, era a Fazenda Caruru. E 

nessa fazenda tinha um poço d`água muito grande, intitulado “poço do cururu” porque tinha 

uma época que dava muito cururu na beira do poço. Aquele poço tornou-se um ponto de 

encontro dos tropeiros que vinham de Catende, Palmares, ex-terra das Alagoas, Campina 

Grande, Santa Cruz, Recife, Vitória, Gravatá, Chã Grande, Limoeiro... Esse pessoal trazia de 

mercadorias de sua região saindo de um ponto atravessando pra outro... Caruaru tornou-se um 

ponto de convergência de todos esses tropeiros. Naquele “poço do cururu” eles paravam para 

descansar os animais carregados de mercadorias e trocavam idéias, mercadorias... 

 

12. ENTREVISTADOR: Será que já começavam a dançar naquela época? 

 

O.A.: Não. Ali começou a nascer uma feirinha. Troca mercadoria daqui dali. Uns seguiam – 

outros voltavam. Uma barraquinha com tira-gosto, lanchezinho, uma cachaçazinha... depois 

outra barraquinha com galinha guisada; com o tempo o movimento foi aumentando. Aquele 



ponto de encontro foi virando uma feira. Feira, povoado, vila... foi crescendo, então a feira 

tornou-se maior do que a vila. 

 

13. ENTREVISTADOR: Então Caruaru não nasce da fazenda, e sim da vila  que surge em 

torno dela. 

 

O.A.: Como a fazenda pertencia a José Rodrigues de Jesus, ele era mandatário da fazenda, 

tinha influência na feira, que era terra da fazenda dele. Ele realmente foi o fundador da cidade 

porque foi crescendo a vila – cidade e que cidade é essa que a feira sempre foi maior que ela? 

Ai começou a chegar gente de Bezerros, de Bonito, de todas as cidades convergindo pra vir 

negociar ali naquela feira. 

 

 

14. ENTREVISTADOR: Como e quando surge a expressão Capital do Forró? 

  

O.A.: Caruaru é uma cidade que já pertenceu a Bonito, a Bezerros, a Vitória, a Gravatá, a 

Pesqueira e conseguiu se emancipar e engolir todas as outras cidades. Então as pessoas num 

ato de bairrismo diziam: Caruaru é a capital de tudo – mas deixe que nunca foi capital de 

nada, mas como era a maior cidade do interior tudo que acontecia em Caruaru as pessoas 

diziam Caruaru é capital disso – capital daquilo...começou esse bairrismo. Foi Princesa do 

Agreste, Capital do Agreste. Forró arrebentou mesmo; Caruaru começou a fazer os seus 

grandes shows de São João, que eu fui dos responsáveis por isso por ser um homem de rádio. 

Eu contratei muitas caravanas do sul do país daqueles forrozeiros; cantores nordestinos: 

Marines, Jackson (do Pandeiro), Trio Nordestino, Abdias, Severino Januário, Luiz Gonzaga. 

Então eu contratava esse pessoal e fazia show no meio da rua aqui...No São João puxava o 

proprietário da Rádio Difusora junto com o meu irmão; a gente liderava esse movimento aqui 

e cresceu tanto e a gente fazia São João de rua, o maior movimento. Cresceu tanto esse São 

João que nós perdemos a condição de segurar porque os prefeitos começaram a encampar a 

idéia, a tirar proveito político da coisa e creseceu de tal modo que tornou-se o maior São João 

do estado, do Nordeste, do Brasil e por ai. Campina Grande entrou na jogada muito depois de 

nós, entrou contratando os maiores nomes da música. Foi um erro. Levava pra lá Chico 

Buarque e outros que não tinham nada a ver com forró. Jorge de Altinho pegou o embalo e 

compôs a música “A capital do forró”. 

 



15. ENTREVISTADOR: A cidade já era chamada de Capital do Forró pelo senhor na 

Rádio Cultura de Caruaru antes dessa composição? 

 

O.A.: Era. Nasceu no meio radiofônico, que a gente queria dar uma dimensão grande do que 

seriam as festas juninas de Caruaru. 

 

16. ENTREVISTADOR: O senhor saberia precisar ao menos a década e os envolvidos nesse 

processo? 

 

O.A.: Sem dúvida. Década de setenta. 

 

 

17. ENTREVISTADOR: O senhor foi um dos responsáveis pelo processo... 

 

O.A.: Sem dúvida alguma. Meu irmão mesmo era um dos que colocava esse nome em tudo 

que era relacionado à Caruaru. Caruaru é capital disso – daquilo... 

 

18. ENTREVISTADOR: O senhor pode citar alguns nomes de pessoas que ajudaram a 

levantar essa “bandeira” da Capital do Forró? 

 

O.A.: Não. A gente não poderia dizer foi fulano especificamente. Eu digo que nós 

divulgávamos como as demais emissoras também. Na época só tinha a (Rádio) Difusora e a 

(Rádio) cultura. Os radialistas como um todo, não vamos individualizar porque as coisas 

nascem e só mostram que nasceram quando o povo abraça e dita a história. Esse movimento 

começa mais ou menos em 1965. Nas décadas de setenta e oitenta já. 
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ANEXO B – Letras das músicas: “A Capital do Forró” e “A Feira de 

Caruaru”. 

 

 
“Capital do Forró” 

 

Composição: Jorge de Altinho 

 

Quem nunca foi já ouviu falar 

Se você for vai gostar 

Quem já foi volta sempre lá 

Pra dançar forró no arraial 

Trinta dias antes do São João 

As ruas já estão enfeitadas 

Já tem milho verde na feira 

A terra é de brejo é molhada 

O velho carrega o bacamarte 

O menino conserta a ronqueira 

A moça faz um vestido novo 

A velha atiça a fogueira 

A radio de lá sai pela rua 

Não deixa o baião um minuto só 

 

É por isso que Caruarau, é a capital do forró 

É a capital do forró, é a capital do forró 

É por isso que Caruarau, é a capital do forró 

É a capital do forró, é a capital do forró 



É por isso que Caruarau, é a capital do forró 

 

Bonito pra você ver é na noite de São João 

Quem vem pra Caruaru, de longe vê o balão 

O céu fica colorido, de tantos foguetes e balões 

Se você quiser dançar forró 

Lá tem pra mais de vinte palhoções 

A dança termina de manhã 

Bigode dá nó em cocó 

 

É por isso que Caruarau, é a capital do forró 

É a capital do forró, é a capital do forró 

É por isso que Caruarau, é a capital do forró 

É a capital do forró, é a capital do forró 

É por isso que Caruarau, é a capital do forró. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



“A Feira de Caruaru” 
Composição: Onildo Almeida 

 

A feira de Caruaru 

Faz gosto da gente ver 

De tudo que há no mundo 

Nela tem pra vender 

Na feira de Caruaru 

 

Tem massa de mandioca 

Batata assada 

Tem ovo cru 

 

Banana, laranja e manga 

Batata doce, queijo e cajú 

Cenoura, jabuticaba, 

Guiné, galinha, 

Pato e peru 

 

Tem bode, carneiro e porco 

Se duvidar inté cururu 

 

Tem cesto, balaio, corda 

Tamanco, greia, tem boi tatu 

Tem fumo, tem tabaqueiro 

Tem tudo e chifre 

De boi zebu 

 

Caneco, arcoviteiro 

Peneira, boi 

Mel de uruçu 

Tem carça de arvorada 

Qué pra matuto 

Não andar nu 



 

Na feira de Caruaru 

Tem coisa pra gente ver 

De tudo que há no mundo 

Nela tem pra vender 

Na feira de Caruaru 

Tem rede, tem baleeira, 

Mó de menino 

Caçar nhandu 

Maxixe, cebola verde, 

Tomate, coentro, 

Côco e xuxu 

 

Armoço feito na corda, 

Pirão mexido 

Que nem angu, 

Mobília de tamborete 

Feita de tronco de mulungu 

 

Tem louça, 

tem ferro véio, 

Sorvete de raspa 

Que faz jaú 

 

Gelado, caldo de cana 

Fruta de parma 

E mandacaru 

 

Boneco de Vitalino 

Que são conhecido 

Inté no Sul, 

De tudo que há no mundo 

Tem na feira de Caruaru 

A feira de Caruaru... 


