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Resumo 
Este artigo analisa o Festival do Folclore de Curuçá, município da região nordeste do Pará. 

Considerando a cultura como objeto de consumo e a capacidade que a tradição de uma 

comunidade possui para o desenvolvimento da economia local, discutimos as contribuições 

que a cultura popular apresenta para a construção da imagem e reconhecimento da cidade 

como a “Terra do Folclore”. Observando ainda o mercado cultural e a forma de divulgação de 

tal evento, apresentamos ainda propostas iniciais de comunicação para o fortalecimento da 

divulgação e visibilidade do evento enquanto simbolismo social, cultural e econômico.  
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Considerações iniciais: cultura é um grande negócio? 

Ao longo de 40 anos, no mês de julho, a cidade de Curuçá, situada na região nordeste 

do Estado do Pará realiza o Festival do Folclore, recebendo milhares de pessoas prestigiam o 

evento. Tal festividade termina sendo um grande atrativo não só para o turismo e para a 

cultura local, mas também para o trabalho de centenas de pessoas, levando Curuçá a ser 

reconhecida pelo púbico como a “Terra do Folclore”, por lei municipal sancionada em 2009. 

Nesta pesquisa, consideramos a cultura como objeto de consumo e a capacidade que a 

tradição de uma comunidade possui para o desenvolvimento da economia local. 

                                                           
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática 8 – Estudos Interdisciplinares, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação 
2  Estudante de Graduação do 7º semestre de Comunicação Social- Publicidade e Propaganda. E-mail: 
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3  Estudante de Graduação do 7º semestre de Comunicação Social- Publicidade e Propaganda. E-mail: 
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4 Orientador e co-autor do trabalho. Graduado em Comunicação Social (Jornalismo) e Mestre em Ciências 
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Experimental de Comunicação Efe2. E-mail: enderson.oliveira12@gmail.com. 
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A relação entre o uso simbólico da cultura como forma de obter capital vem sendo 

trabalhada desde as discussões do século XX, com os estudos realizados sobre o 

fortalecimento da Indústria Cultural e os da Escola de Frankfurt observando como a 

massificação e maior alcance de atividades culturais modificou e transformou o valor da 

cultura de uso, em valor de troca. É Francisco Rüdiger que esclarece que “a categoria da 

indústria cultural exprime o movimento real do capitalismo moderno como um todo sob o 

aspecto dos valores e da subjetividade encarnados nas pessoas e instituições. A problemática 

não remete às técnicas, nem ao seu impacto nos processos de interação” (1998, p. 18).  

No entanto, nos afastando de uma visão apocalíptica e negativa de tal relação, 

notamos atualmente pesquisas no mesmo sentido, que fazem análises bastante interessantes 

sobre como a cultura pode ser usada de forma criativa para obtenção de lucro. Exemplo disto 

é o livro Ideias e vivências (2009), organizado por Kátia de Marco e Ana Carla Fonseca Reis, 

que conceituam economia da cultura como sendo um fenômeno inovador que pode 

transformar práticas culturais de um povo em formas inteligentes de trabalhar no 

fortalecimento da economia em cidades potencialmente criativas, que utilizam a cultura de 

maneira inteligente para oferecer bens e serviços aos consumidores.  

Levando isto em conta, este artigo apresenta algumas discussões acerca de nosso 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ainda em desenvolvimento sobre o Festival do 

Folclore de Curuçá, no qual observamos a relação entre economia criativa, cultura, indivíduos 

e os bens de consumo, que possibilitam então planejar o processo de (re)estruturação 

comunicacional do evento no município. 

Sobre isto, é importante notar que o apoio na divulgação e identidade do festival 

enquanto evento cultural de grande expressão e importância para o fortalecimento da cultura e 

da economia local, norteia os estudos e pesquisas mercadológicas trabalhados ao longo da 

construção do discurso e das práticas comunicacionais abordadas dentro da análise e das 

propostas apresentadas. 

O interesse em trabalhar o festival do Folclore de Curuçá dentro do conceito de 

economia da cultura foi primeiramente observação da sua importância para o fortalecimento 

no processo de preservação e valorização das expressões culturais regionais. E segundo, foi à 

observação de uma oportunidade de trabalhar a grande carência do evento, que são formas de 

divulgação e comunicação do festival.  

Outro fator interessante para a realização desta análise são as conexões entre o valor 

simbólico/cultural do evento e o que este de representar para a movimentação da economia de 
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Curuçá, pois, eventos de grande expressão e simbolismo para a comunidade podem ser 

grandes influenciadores da economia local. Desta maneira, analisam-se as capacidades do 

povo em utilizar e consumir a cultura com criatividade levando Curuçá a produzir cenários e 

características de uma cidade criativa.  

 Existem alguns estudos que definem uma cidade criativa, como o da economista Ana 

Carla Fonseca Reis que afirma ser a cultura de uma cidade um fator de extrema importância 

para que se caracterize uma cidade criativa. Em seu livro Cidades Criativas, a autora afirma 

que,  

 

uma  cidade criativa possibilita uma série de conexões, entre pessoas e seus 

espaços, o que está  profundamente ligado à identidade e à essência da 

cidade, bem como ao entendimento do passado para construir o futuro, a 

“possibilitar aos habitantes se reconciliarem, se apropriarem da história de 

sua cidade e redescobrirem seus lugares; entre a cidade e o mundo, já que a 

cidade tem “uma capacidade regional, territorial de encontrar soluções para 

problemas ambientais globais entre os vários agentes sociais e econômicos. 

(REIS e KAGEYAMA, 2011, p. 24) 

 

Através destes direcionamentos, em um diálogo entre Comunicação, Antropologia e 

Consumo, analisamos e discutimos neste texto as contribuições que o Festival do Folclore 

oferece para a imagem de Curuçá como uma cidade da Amazônia tanto pelos moradores 

quanto pelas pessoas de fora que conhecem o município.  

 

A Cidade e o Festival 

Segundo o historiador de Curuçá Paulo Henrique Ferreira, em entrevista cedida em 

Novembro de 2014, o Festival do Folclore5 é um evento cultural realizado desde 1977 na 

cidade, localizada a cerca de 2h a 3h de Belém do Pará por via rodoviária.  

Ao longo de seus 40 anos, o festival tornou-se a maior manifestação cultural do 

município, incentivando e valorizando a cultura do povo. Sua primeira versão aconteceu em 

sob a gestão do ex-prefeito Manoel Paulo Ferreira dos Santos, com a participação do 

                                                           
5 Folclore é uma palavra de origem inglesa, criada por Willian John Tomas em 1846, visando conceituar a 

sabedoria tradicional das camadas incultas, entre os povos civilizados; ou seja, FOLK= povo e LORE= saber. 

Logo, Folclore é o saber de um povo, é o pensamento coletivo, inculto, natural, sem intervenção de 

vulgarizadores. Seu âmbito será, pois, tudo quanto pensa e faz um povo. Os elementos do folclore são três: 

costumes, ritmos e crenças. Neste contexto, o estado do folclore paraense revela laços que ligam as culturas dos 

índios, do luso e do africano. Segundo Ferreira (2014), o folclore estuda as realizações materiais e imateriais de 

uma comunidade, objetivas e subjetivas, orais ou escritas, resultantes de vivência diária tradicional e com 

características de difusão no espaço e no tempo. 
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CRUTAC (projeto de capacitação rural) da Universidade Federal do Pará (UFPA), igreja 

católica e comunidade em geral.  

O evento ocorre no Bosque da Igualdade, em que são apresentados Cordões de 

Pássaro, Boi Bumbá, quadrilhas juninas, rodas de carimbó, coreografias parafolclóricas, além 

de músicas regionais, nacionais e, mais atualmente, aparelhagens de brega e tecnobrega. Para 

a população, também há a possibilidade dos moradores da cidade apresentarem seus trabalhos 

de artesanato e culinária regionais distribuídos em barracas de palha organizadas ao redor do 

bosque e em um local denominado “Barracão Cultural”. Outra marca importante é a 

participação de municípios vizinhos, como São Caetano de Odivelas, Marapanim, Terra Alta 

e São João da Ponta.  

Em suma, o Festival do Folclore de Curuçá é a reunião de diferentes ritmos musicais, 

danças e expressões artísticas do povo6. Estas manifestações culturais fazem parte do 

cotidiano do indivíduo e que podem ser repassadas de geração em geração através dos hábitos 

e costumes de se expressar culturalmente. 

Neste sentido, ao (re)produzir os diversos elementos que são apresentados e oferecidos 

durante o festival como, música, dança, artesanato, gastronomia e outros, o povo do 

município é envolvido no ambiente cultural na tentativa de buscar proporcionar às pessoas 

que participam da festa produtos e atividades de qualidade. Isso não só influencia no processo 

de fortalecimento da identidade cultural do lugar, como também ajuda no complemento da 

renda familiar da comunidade local, ou seja, a população se utiliza dos bens culturais que 

possuem e produzem para transformar em fins lucrativos. O processo é mais complexo e, 

segundo Canclini, “hoje a identidade, mesmo em amplos setores populares, é poliglota, 

multiétnica, migrante, feita com elementos mesclados de várias culturas” (CANCLINI, 2010, 

p 131). 

A interação do povo ao construir representações de manifestações culturais produz em 

si uma comunhão capaz de transformar estas práticas em aprendizados importantes para a 

preservação de valores sociais e experiências de vida constituídas ao longo da história daquela 

                                                           
6 No primeiro dia há abertura oficial com o pronunciamento de autoridades locais, apresentação de quadrilhas 

juninas, cordões de pássaros e bois- bumbas no palco central. No palco de shows há a apresentação de cantores e 

bandas da cidade e cidades vizinhas, além do barracão do carimbó que toca somente o ritmo durante todos os 

dias do evento com a presença de vários grupos de músicos da região. No segundo dia, continuam as 

apresentações de quadrilhas, cordões e bois, show de cantores conhecidos no Estado e apoio de uma 

aparelhagem da cidade. Por fim, no terceiro dia há pagode durante o dia com apresentações de grupos de pagode 

da cidade, últimas apresentações de quadrilhas juninas, cordões e bois, pronunciamento de autoridades locais e 

shows com cantores e aparelhagem encerrando o festival. Vendas de comidas típicas durante todo o evento e 

artesanatos no “Barracão cultural”. 
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cidade, valores e vivências estas que são transmitidas e resguardadas por cada indivíduo, 

levando uma cidade a se tornar símbolo cultural e econômico tão somente pelo trabalho em 

comunidade. Clifford Geertz, em A Interpretação das Culturas (1998), fundamenta muito 

bem esta visão ao conceituar a cultura enquanto vivências de uma comunidade; como formas 

de pensamentos, sentimentos e crenças que são produzidos e aprendidos pelo próprio povo, 

sendo transmitido por meio do aprendizado e de costumes pré-determinados de geração em 

geração.  

Em seus estudos sobre o tema, o Geertz analisa a cultura através da antropologia para 

compreender as construções que esta apresenta no universo das possibilidades de 

interpretações do enunciado. Em virtude disso o autor afirma que  

 

"a tensão entre o obstáculo dessa necessidade de penetrar num universo não 

familiar de ação simbólica e as exigências do avanço técnico na teoria da 

cultura, entre a necessidade de aprender e a necessidade de analisar, é, em 

consequência, tão necessariamente grande como basicamente irremovível." 

(GEERTZ, 2008, p.17). 

 

Ao estimular a cultura de um povo com pintura, dança, artesanato, música, estimula 

junto o intelecto deste, bem como o mercado, e o festival do Folclore é um composto de todos 

estes elementos, fruto da criatividade da população de Curuçá. Tudo isto termina também 

atraindo o público, seja pelo valor agregado às atividades e produtos, seja pelo caráter mais 

tradicional das produções. 

Para discutir isto, nas últimas semanas de junho lançamos um questionário online 

sobre o Festival7. O objetivo era perceber o envolvimento do público participante ou mesmo 

público em potencial com o evento e a cidade, bem como observar possíveis problemas de 

comunicação na divulgação do evento. Assim, em termos gerais, observamos que, dentre 

quem já conhece a cidade e o evento, a maioria das pessoas respondeu que um dos fatores de 

maior atração é justamente este alcance e apresentação do local e do evento mais ligados a 

manutenção da tradição, apontando então para uma relação muito próxima entre nicho de 

mercado, cultura e seu consumo. 

 

 

                                                           
7 Para realizar a pesquisa sobre a cidade e o festival a partir do ponto de vista do público, produzimos um 

questionário online com perguntas sobre a cidade e o festival, e publicamos nas redes sociais a fim de obter 

respostas significativas e pertinentes a nossa pesquisa, do maior número possível de pessoas. 
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Economia, Cultura e Consumo 

Como já é possível notar, Curuçá é uma cidade que tem a cultura como elemento 

importante para seu desenvolvimento econômico e o festival do Folclore é só um dos 

exemplos deste processo, que também possibilita que o público crie conexões com a cidade e 

com o evento, e por consequência, este se torne um símbolo em sua mente, fazendo com que 

se crie uma agenda retornando nos anos seguintes. Ou seja, o Festival colabora diretamente 

para o posicionamento da cidade. Segundo Al Ries e Jack Trout (1987), posicionamento é “a 

arte de criar uma percepção distintiva para a marca de forma a diferenciá-la de forma 

relevante em relação à concorrência. Posicionamento não é o que você faz com o produto, é o 

que faz na mente do consumidor”. 

Sem deixar isto de lado, devemos observar que estudar a cultura como objeto de 

consumo é o foco ao longo desse trabalho e, futuramente, ao colaborar para a divulgação do 

festival como sendo o símbolo da cidade de Curuçá, poderá fazer com que as pessoas tenham 

a curiosidade de conhecer o evento e, consequentemente, ter acesso à cultura presente na festa 

como um todo.  

Destarte, sabemos que isto não é tão simples, é claro, tendo em vista que a “Terra do 

Folclore”, ainda que seja uma “cidade turística”, em julho concorre diretamente com outras 

que possuem maior apelo na época do veraneio paraense, como Salinópolis, Marudá e o 

distrito de Mosqueiro, todos também da região nordeste do Estado, também chamada de 

“região do salgado” Proporcionar atrativos além das praias, então, se torna um imperativo, 

que vai bem além da oferta de alguns produtos e experiência, mas se aproxima – ou mesmo se 

integra – a questões simbólicas. 

Assim, notamos então a existência da relação entre a cultura, os bens de consumo e a 

sociabilidade entre os indivíduos, mostrando que a representação e o consumo dessas 

manifestações culturais podem não só buscar a preservação da identidade cultural e histórica 

de Curuçá como também promover a interação com o meio em que estão inseridos através da 

necessidade de sociabilidade dos indivíduos. Como Josiane de Oliveira (2010) afirma, 

 

“Os bens de consumo são considerados artefatos culturais criados pelos 

indivíduos com a finalidade de expressar tanto suas singularidades 

individuais ou coletivas, quanto suas classificações de pertencimento social. 

Esse é o sentido de mediação social que os bens carregam ao constituírem 

uma combinação com o sistema simbólico que é a cultura”. (OLIVEIRA, 

2010, pag. 23) 
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Indo mais além, demonstrando as manifestações da cultura dentro da sociedade e das 

formas de consumo, Douglas Kellner comenta que, “a cultura em seu sentido mais amplo, é a 

forma de atividade que implica alto grau de participação, na qual as pessoas criam sociedades 

e identidades. A cultura modela os indivíduos, evidenciando e cultivando suas potencialidades 

e capacidades de fala, ação e criatividade” (2001, p.11). 

Talvez isto ajude a explicar a possibilidade que o festival possui de criar conexões 

entre o público, a cidade e o evento. No questionário disponibilizado, 64,4 % das pessoas 

responderam que foram cinco vezes ou mais ao Festival, mostrando certa fidelidade e 

estímulo renovado para frequentar a festividade inúmeras vezes. Tais dados, obviamente, 

também por serem iniciais, devem ser problematizados, já que isto pode colaborar tanto para 

uma renovação de mercado, como sua saturação. 

 

 

Imagem 01. Reprodução das respostas parciais do questionário, até 10 de julho de 2017. 

 

Diante disto, cremos que a denominação (e slogan, por que não?) “Terra do Folclore” 

pode ser melhor trabalhada dentro do processo comunicacional como um importante 

instrumento divulgador da herança cultural do local para fora da Região do Salgado e do 

Estado do Pará. Tal possibilidade se relaciona com a opinião do público, que no questionário 

deixou claro que pode sim indicar o festival e a cidade para outras pessoas, em especial no 

período das férias escolares que acontecem no mês de julho. Assim, vemos uma grande 

oportunidade, que pode ser melhor discutida e explorada.  
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Imagem 02. Reprodução das respostas parciais do questionário, até 10 de julho de 2017. 

 

Deste modo, a publicidade aqui possui um importante papel e responsabilidade no 

processo de comunicação com o público através da divulgação do festival e da cidade, 

produzindo informações e propagando conhecimento tanto dos produtos culturais que são 

comercializados e consumidos, com toda a carga de importância histórica que possuem, 

quanto da cidade e todos os demais atrativos que proporciona para seus visitantes.  

Partindo deste ponto de vista, Ricardo Camargo, um dos organizadores do livro 

Hiperpublicidade: Fundamentos e Interfaces (2007), acredita que “a publicidade dialogando 

com a história e a sociedade, se constrói a cada momento, com grande responsabilidade pelo 

que ocorre em nossos dias e também com grande potencial transformador” (CAMARGO, 

2007, p. 128) 

 

Para além da cultura: o Festival e sua divulgação 

A realização das pesquisas e a análise dos resultados parciais tem por objetivo 

discorrer sobre as representações de Curuçá como a “Terra do Folclore”, ou seja, buscamos 

observar as contribuições que a cultura popular através do evento para o simbolismo cultural a 

ela atribuído. A cidade ganhou esta nomenclatura em lei sancionada em 2009 justamente por 

meio das manifestações folclóricas que são apresentadas e preservadas ao longo dos anos 

durante o festival, desde então Curuçá é (re) conhecida como a terra do folclore, para que, esta 

valorização cultural possa incentivar pessoas de outras culturas a participar da cultura local 

com entusiasmo e admiração. 

Na última edição do festival, em 2016 – já que a edição deste ano ocorrerá durante o 

período de envio deste artigo –, a comunicação do evento foi feita através das redes sociais e 
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de outdoors fixados Belém e nas rotas que levam ao município de Curuçá.  Na capital 

paraense, geralmente é fixado um outdoor no Km 01 da rodovia BR-316, bairro Castanheira 

(este ponto é determinado devido ao intenso movimento de pessoas que há no local por ser o 

único acesso à saída da capital por via rodoviária para o interior do Estado). Também há a 

presença de outdoor no município de Castanhal, que é rota indispensável para Curuçá e os 

demais outdoors são fixados na rodovia PA-136 que liga Castanhal à Curuçá e aos demais 

municípios do nordeste paraense. 

Isto naturalmente não é o suficiente para atrair o público. No questionário aplicado e 

em conversas espontâneas com pessoas que conhecem a cidade e a festividade, ficou claro 

que os outdoors chamam pouca atenção e praticamente não influenciam na decisão de 

participar ou não do evento. O que de fato incentiva as pessoas a voltarem ou se informarem 

mais sobre a programação é o chamado marketing direto, espontâneo ou, como é comumente 

citado, o “Marketing boca a boca”, em que em geral se ouve a opinião de familiares e amigos 

sobre determinado assunto, tema ou produto. 

 

  

Imagem 03. Reprodução das respostas parciais do questionário, até 10 de julho de 2017. 

 

Através de pesquisas feitas cujo resultado está na imagem acima, podemos constatar 

que, a pesar deste tipo de divulgação ser realizado a maior ação comunicacional que é feita é 

o chamado Marketing "boca a boca", onde muitas vezes são as pessoas que moram no 

município ou já moraram e conhece o festival, que convidam as pessoas que ainda não 

conhecem o evento e/ou a cidade para visitarem Curuçá e prestigiarem a festa do Folclore. 

Segundo Cafferky (apud BENTIVEGNA, 2002, p. 79), mais de 80% das pessoas 

seguem as recomendações de um familiar, amigo ou um profissional ao adquirirem um 
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produto ou serviço. Uma cadeia, então, é formada e, a rede interpessoal de contatos ajuda os 

indivíduos a lidarem com a incerteza relativa a novos produtos e idéias e a aliviar a tensão 

causada por experiências muito positivas ou negativas com o produto (BENTIVEGNA, 2002, 

p. 81).  

Ainda que haja esta proximidade e potencialidade nas redes e que o evento, durante 

seu período de realização, mobilize a cultura e a economia local, não existe na cidade um 

plano de comunicação efetivo, como público definido, identidade visual, tipos de mídia. Ou 

seja, não há um planejamento de comunicação e marketing entre integre e agregue mais 

“receptores”, consumidores. 

Segundo o chefe do Departamento de Comunicação de Curuçá, Jota Júnior, este ano o 

Festival do Folclore possui divulgações somente pela página da prefeitura do município no 

Facebook. Na fanpage são publicados vídeos institucionais, banner digital com a 

programação, além de fotos e de serem feitas transmissões ao vivo. 

 

 

Imagem 04. Captura de tela da página da Prefeitura de Curuçá, com post sobre o Festival do Folclore 
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Imagem 05. Captura de tela da página da Prefeitura de Curuçá, com post sobre a programação do 

Festival do Folclore 

 

Como s nota, com pouca constância e organização nas publicações e mesmo baixo 

envolvimento do público, é difícil vislumbrar uma melhoria no alcance “orgânico” (isto é, 

espontâneo) se a comunicação segue baseada no marketing boca a boca e não é ampliada para 

as redes sociais, por exemplo. Até mesmo Kotler (1997, p. 733), já afirmara que cada vez 

mais, comunicações interpessoais ocorrem dentro do ambiente da Internet, em chats, fóruns 

ou listas de discussão em que milhares de pessoas trocam informações e opiniões sobre 

produtos e serviços. 

Com o objetivo de analisar este panorama inicialmente e posteriormente buscar 

soluções comunicacionais apresentamos neste artigo as propostas iniciais para melhoria da 

divulgação e alcance do evento, inicialmente decidimos intensificar a participação do evento 

nas redes sociais para promover uma maior aproximação do serviço com o público alvo do 

projeto de campanha, que são os turistas e também promover a interação das pessoas que já 

conhecem e já foram ao festival e as pessoas que ainda não conhecem ou nunca foram ao 

evento e à cidade.  

Essa maior participação seria através da fanpage que já gerenciamos no Facebook, 

chamada “Curuçá, a Terra do Folclore”. A página foi desenvolvida com o intuito de levar a 

informação ao público que não conhecem Curuçá e os que já moraram na cidade, mas, 

atualmente moram em outras cidades. 
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Na fanpage trabalhamos notícias, eventos, festividades e toda forma de turismo e 

entretenimento que a cidade oferece com fotos, vídeos e compartilhamentos. Como 

trabalhamos mais fortemente o Festival do Folclore, construímos a página essencialmente 

para informar sobre cultura e tudo que envolve a realização do evento no mês de julho. 

 

 

Imagem 06. Captura de tela da página Curuçá, a Terra do Folclore 

 

Em pouco tempo, a página do Facebook já possui 1.074 curtidas e 1.082 seguidores 

que compartilham junto conosco as informações de turismo, cultura, arte, ações sociais e 

entretenimento promovidos pelo município. Outra proposta de comunicação que também já 

começamos a trabalhar é o perfil do Instragram (rede social de compartilhamento de fotos e 

vídeos). Neste perfil publicamos fotos sobre o festival e a cidade promovendo a visibilidade 

destes e a interação com os seus seguidores.  

 

     

Imagem 07. Capturas de tela do perfil Curuçá, a Terra do Folclore. 
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As propostas apresentadas brevemente aqui estão em fase inicial, mas já começam a 

aumentar seu alcance e divulgar mais a cidade e o festival. Intensificamos as postagens 

recentemente com a decisão definitiva do tema e a realização das primeiras pesquisas do 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

Planejamos ainda a criação de um Manual de Identidade Visual (MIV) para justamente 

produzir uma unidade de Campanha para os demais elementos de comunicação a serem 

utilizados ao longo da campanha produzida para o fortalecimento da visibilidade do Festival 

do Folclore como, banners digitais; folders; outdoors; painéis digitais e outros. Elementos 

estes que servem como mídia de apoio dentro da campanha a ser realizada alguns meses antes 

da realização de próximas edições do evento. Este manual irá conduzir a composição visual 

da campanha, da fanpage e do perfil no Instagram, estes últimos que serão atualizados durante 

todo o ano. 

 

Considerações Finais 

Neste breve artigo, analisados e discutimos como o (re) conhecimento do Festival do 

Folclore de Curuçá pode se transformar em objeto de consumo fortalecendo a cultura popular 

e ajudando na visibilidade e valorização do simbolismo cultural como força social entre a 

população e o meio urbano em que vivem. 

Neste artigo buscamos contextualizar essencialmente a expressão cultural que é 

demonstrada em cada serviço que é proporcionado durante o festival folclórico, seja na dança, 

na música, no artesanato e/ou nas comidas típicas, acreditando que a cultura possa qualificar o 

processo histórico e econômico da cidade.  

Trabalhar a cultura popular como objeto de consumo e contribuição da cultura popular 

ao processo de construção da imagem da Curuçá dentro e fora do Estado do Pará não é uma 

tarefa muito fácil, exige dedicação e direcionamentos baseados em fundamentos teóricos 

sobre o assunto, é um tema que instiga e propõe desafios. Mas, é esse justamente o papel de 

um comunicólogo, e, as práticas da Publicidade e Propaganda promovem este 

posicionamento, que devem ser sempre aperfeiçoados. 
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