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Resumo 

Neste trabalho buscamos analisar por meio do estudo de caso e da análise de conteúdo a 

campanha institucional do Banco do Estado do Pará ou Banpará esclarecendo a relação de 

publicidade e cultura, presente na figura cabocla associada à imagem pessoal de Dona Coló, 

aliada ao peso musical e visual do grande mestre de carimbó Aurino Quirino Gonçalves, o 

Pinduca. Será discutida a relação de “essencialização” presente no processo de formação 

cultural do povo paraense, por meio da presença do traçado indígena na população local, 

discutindo assim o conceito de identidade e caboclo na Amazônia. Observa-se então o 

(re)posicionamento da estrutura de campanha do banco, sobretudo, ao utilizar-se da imagem 

de personagens da “terra” estimulando a (re)aproximação com os stakeholders. Nota-se que a 

utilização da mídia externa (mídia urbana de massa), possibilita uma maior disseminação 

desta campanha. 
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Considerações iniciais 

Ao falarmos de Belém do Pará, não podemos deixar de citar um de seus principais 

cartões postais: a maior feira a céu aberto da América Latina, o mercado do Ver-o-Peso
4
, 

símbolo do turismo regional e cenário de trabalho de centenas de pessoas, inclusive dos 

personagens discutidos nesta pesquisa. 
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Como diz Pinduca
5
, cantor e compositor do estilo musical regional paraense 

conhecido por carimbó
6
, em sua música “Garota do Tacacá”; “quem vem ao Pará, parou. 

Tomou açaí, ficou”
7
. E quem vai ao Ver–o–Peso? Encanta-se com os gostos e sabores do 

local? Apaixona-se pela gastronomia tradicional feita pelas mãos das boieiras
8
? Vibra com as 

“rezas, banhos e mandigas” apresentadas pelas vendedoras de ervas do mercado? 

Sabe-se que neste grande mercado podemos encontrar diversos símbolos da cultura 

paraense, dos gostos aos sabores, de pessoas a superstições e as famosas erveiras
9
, “personas” 

que lembram a categoria caboclo, presente na população regional, que traz em seu significado 

toda a riqueza, resguardada pela biodiversidade amazônica (RODRIGUES, 2006). 

Indo além e paralelamente a estas práticas regionalistas – e aqui consideramos 

“regionalismo propriamente dito como a tendência que consagra o regional e não o universal, 

como medida de valor e conhecimento, da arte e da literatura” (NUNES, 1999, p. 03) –, 

sabemos que a mídia ao longo do tempo vem passando por processos de reconfiguração, 

ligados a transformações sociais, econômicas, políticas, entre outras, possibilitando e 

colaborando para novas perspectivas acerca das discussões sobre cultura. 

Atento a todo este contexto, o Banco do Estado do Pará
10

, o Banpará, visando um 

reposicionamento de sua marca, observou na imagem (ou imaginário) dos “caboclos” a 

possibilidade de aumentar a proximidade com o público local, crendo que estas 

“personalidades” trazem consigo uma relação de reconhecimento e pertencimento cultural, 

como veremos nesta análise. 

Levando em conta todo este amplo panorama, neste trabalho observamos a 

campanha publicitária do Banpará, notando a relação entre publicidade e cultura a partir da 

associação de duas figuras de caráter regional: a erveira Dona Coló
11

 e o cantor e compositor 

Pinduca. 

Ainda assim, sabemos que “essas questões sobre a regionalização têm de ser 

urgentemente revistas [...]É fundamental que se reflita sobre sua inserção e sua visibilidade 

                                                 
5
 Pinduca é um dos responsáveis por modernizar o ritmo do Carimbó dentro do estado do Pará, sendo indicado 

ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras”. 
6
 Carimbó é uma dança de roda típica do Estado do Pará, tombado desde 2014 como Patrimônio Imaterial 

Cultural do Brasil. 
7
 Musica lançada originalmente no LP No Embalo do Carimbó e Sirimbó Vol.6(1977). 

8
 Termo utilizado para definir as vendedoras de comidas regionais do mercado do Ver-o-Peso. 

9
 O título de erveiras é concebido as trabalhadoras que fazem o uso e manuseio de ervas medicinais, banhos e 

aromas locais, produtos esses comercializados nas barracas que funcionam como um anexo da feira do Ver o 

Peso. Essas trabalhadoras são eximias conhecedoras dos produtos naturais, que vão de plantas a óleos muito 

utilizados na medicina tradicional da Amazônia. 
10

 O Banpará é um banco estatal paraense. É uma sociedade de economia mista com a missão de gerar valor para 

o Estado do Pará, concentrando a sua atividade no próprio estado. 
11

 Vendedora de ervas do mercado do Ver-o-Peso.  
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numa indústria cultural cada vez mais globalizada e pulverizada (HERSCHMANN e 

KISCHINHEVSKY 2006, p.159.)   

 

 

Figura 01. Captura de tela do vídeo de final de ano do Banpará, 00:22’’- Pinduca e Dona Coló no mercado de 

Ervas do Ver-o-Peso
12

. 

 

A procura por uma nova campanha, a necessidade de mudar, lançar e exibir um novo 

conceito para o Banpará levou o banco a buscar novos caminhos para a sua publicidade. Neste 

estudo de caso, então, os “caboclos” ajudariam a reforçar o estereótipo de uma possível 

identidade regional e poderiam corroborar para maior popularização da campanha publicitária 

bem como de reconhecimento por parte do público, seja consumidor ou potencial consumidor 

da instituição financeira. 

 

Um entendimento por meio do estudo de caso 

Como metodologia para compreensão e análise neste trabalho, foi realizado um 

estudo de caso, observando as imagens e recorrências nas peças publicadas na Web, exibidas 

na TV e internet e também nas ruas da capital paraense, que destacam a erveira Dona Coló e o 

cantor Pinduca. Assim, vale lembrar que 

 
O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real tais como 

ciclos de vida individuais, processos organizacionais e administrativos, 

mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a 

maturação de alguns setores (YIN, 2001, p.21). 

 

                                                 
12

 Vídeo disponível em <https://bit.ly/2Jpptyv>. Acesso em 06 de junho de 2018. 
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Tal metodologia, então, consiste na observação detalhada de um contexto ou de um 

acontecimento/fato específico (o caso), sendo possível analisar de forma abrangente a 

campanha veiculada nas ruas e nas redes sociais e o que indicam, comunicam, acerca de 

temáticas maiores, como regionalismo e cultura, afinal “Um estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos  (YIN, 2001, p.32). 

Além do estudo de caso, para este artigo também foi feita uma Análise de Conteúdo 

(AC), por se tratar de uma pesquisa relacionada ao estudo em mídia e ao que ela veicula nas 

suas propagandas. De acordo com Bardin, a Análise de Conteúdo é: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (qualitativo ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1995, p.42). 

 

A análise de conteúdo ajuda-nos a observar o que vem sendo produzido pela 

instituição a fim de promover divulgação para marca por meio do conceito de caboclo, 

regionalismo e cultura amazônica. Partimos então de um “universo de documentos de análise” 

(BARDIN, 1995, p.122), que não se restringiu a observação e interpretação das peças 

publicitárias, mas também a realização de uma entrevista, fundamental para a compreensão 

dos objetivos da campanha do Banpará. 

A entrevista, com perguntas abertas, foi realizada via e-mail, em abril de 2018 o 

redator Eduardo Auad, da agência responsável pela criação da campanha, a Griffo 

Comunicação, que há anos é a responsável por gerenciar boa parte da divulgação das ações e 

canais do Governo do Estado do Pará. 

Deste modo, ao longo dos seis primeiros meses deste ano, reuni e analisei as 

publicações (sejam fotografias, peças ou vídeos) feitas nas redes sociais, bem como fotografei 

a presença de elementos da campanha presentes em avenidas da capital paraense e pude notar 

a recorrência da imagem do “caboclo”, além da entrevista que me possibilitou compreender a 

necessidade de reposicionamento da marca, possibilitando as discussões que começamos a 

apresentar a seguir. 
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“Paraensismo” Caboclo – Relação do sujeito com mídia e cultura 

 No período contemporâneo, mais do que “somente” gerar produtos para consumo, 

essencialmente de cunho comercial, o homem para Stuart Hall (1998) passa a ser influenciado 

pela indústria da cultura de massa, pois “as indústrias culturais foram algumas das primeiras a 

se globalizar: tanto causa e consequência do planeta em encolhimento” (SILVERSTONE. 

2002 p.200). 

O conceito de indústria cultural nos ajuda a entender como “a cultura contemporânea 

confere a tudo um ar de semelhança” (ADORNO, 1985, P.113), ou seja, nada mais é criado e, 

sim adaptado a partir da existência de um produto anterior, o que muito vem ocorrendo nas 

campanhas publicitárias e, a estetização do Ver-o-Peso, atraindo novos olhares, que vão do 

artesanato à gastronomia
13

. 

Para mais, nota-se que o “paraensismo” há algum tempo “está na moda”. A 

exploração da imagem cabocla foi feita, por exemplo, pelas atrizes Isis Valverde e Zezé 

Polessa, respectivamente na “pele” de Ritinha e Edinalva, durante a Novela “A força do 

Querer” da autora Gloria Perez, exibida na Rede Globo
14

. As atrizes eram de uma cidade 

fictícia chamada “Parazinho”, onde precisaram aprender a trabalhar a linguagem para que as 

personagens fossem “fiéis” ao “real”. Neste caso, o ideal seria o caráter “interiorano”, 

caboclo, visível até mesmo no sotaque e trejeitos. 

Além disso, é importante deixar claro que a categoria “caboclo” é daquele que está 

nas franjas, nas fronteiras da modernidade, o que estava antes da modernidade, o que é de 

certo modo, contra a modernidade.” (RODRIGUES, 2006, p. 125, grifos da autora). Mais que 

isso: “a categoria caboclo é complexa, ambígua e está associada a um estereótipo negativo; no 

uso acadêmico, refere-se aos pequenos produtores rurais de ocupação histórica, também 

classificados como camponeses” (LIMA-AYRES apud RODRIGUES, 2006, p. 122). 

Tal imagem acaba sendo transformada em produto. Assim, percebemos o surgimento 

de uma estratégia mercadológica, voltada para fins publicitários a partir a partir da percepção 

do imaginário popular (CRUZ e LEÃO, 2015). Surge daí, então, uma espécie de “marca 

Amazônia”, muitas vezes ligada não somente a publicidade, mas à mídia como um todo. 

Falar de “Marca Amazônia” é, então, falar muito mais que o seu conceito e sim, 

trabalhar na forma de comunicação verbal e não verbal dos indivíduos, é falar sobre a estética 

envolvida na imagem dos caboclos possibilitando que os processos da marca Amazônia 

                                                 
13

 Informação disponível em: <https://glo.bo/2JvBs0H>. Aceso em 05 de junho de 2018. 
14

 Disponível em <https://bit.ly/2sy94Bi>. Acesso realizado em 05 de junho de 2018. 

https://glo.bo/2JvBs0H
https://bit.ly/2sy94Bi
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caracterizarem uma função pedagógica na mídia. Esse tipo de consumo “natural” nos permite 

aproximar da perspectiva da produção publicitária (...) sedutora para atrair, encantar, 

deslumbrar.  (CASTRO; COSTA e AMARAL FILHO, 2015, p.114). 

Em razão disso isso é perceptível nos vídeos promocionais do Banpará, uma 

regionalização e integração junto à instituição dando voz nos meios de comunicação a grupos 

sociais e étnicos (CARDOSO, SANTOS e VARGAS 2009), como os caboclos, incentivando 

o público a se perceber e esta “nova fase” da instituição. 

 

“Cheiro do Pará” – a utilização de personalidades locais como atrativo publicitário 

Como já dissemos, a campanha foi idealizada pela agência Griffo Comunicação, 

sendo esta responsável por cuidar da imagem do Banpará junto ao público. A “praça” da 

campanha é a Grande Belém, envolvendo ainda municípios da região metropolitana, como 

Ananindeua, Marituba e Benevides. 

Os vídeos de lançamento e promoção do Banpará Digital ficaram no “ar” de 

dezembro de 2017 a abril de 2018, enquanto as peças promocionais com a imagem de 

Pinduca e Coló estão espalhadas por vários pontos da cidade em equipamentos de mídia 

urbana como empenas, mega empenas, frontlight, outdoors. O período de veiculação teve 

início em 18 de dezembro de 2017 e estão sendo utilizados até o envio deste trabalho, 10 de 

julho de 2018. 

O banco busca trazer conceito de inovação instalando dentro de um shopping em 

Belém uma agência nova e “moderna”, fortalecendo mais ainda o conceito de “digital” 

proposto pela instituição. 

Na entrevista anteriormente citada, Eduardo Auad o redator da agência Griffo 

pontua-nos que: “o target da campanha são os clientes do Banpará, (todos os stakeholders do 

banco – clientes e não clientes). As campanhas do Banpará
15

, incluindo esta última, têm por 

finalidade mostrar a inserção do banco na sociedade, na economia, no desenvolvimento do 

estado, fortalecendo a marca do banco como parte da própria vida dos paraenses”, afirmou. 

O conceito de reposicionamento é usado para mostrar um novo banco, mais próximo 

e simples de utilização, integrado ao digital, necessitando assim de uma campanha simples e 

com pessoas do cenário do local. Para Di Mingo, o posicionamento é mais do que slogans 

engenhosos e bem sucedidas campanhas de comunicação o verdadeiro posicionamento é o 

                                                 
15

 Campanha Institucional Banpará com Dira Paes disponível em <https://bit.ly/2sCd4AM>. Acesso em 07 de 

junho de 2018. 

https://bit.ly/2sCd4AM
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processo de distinguir uma empresa ou produto dos seus concorrentes em dimensões reais 

para tornar uma empresa ou produto preferido” (1998, p. 44). 

Além disso, o Banco do Estado do Pará em sua campanha de lançamento do 

“Banpará Digital” em março de 2017, utilizou como apresentador do VT o jornalista Marcelo 

Tas. É neste primeiro momento que identificamos a aparição de uma das erveiras, a Dona 

Coló, apresentando assim uma nova estética associada à imagem de Marcelo Tas buscando 

promover o novo produto. Com vídeos exibidos nas redes sociais do banco, VT’s divulgados 

na imprensa local, percebemos um novo (re)posicionamento fazendo com que Dona Coló e 

Pinduca “conversem” com o público através das mídias que são utilizadas para promoção da 

campanha – mídias digitais e mídias tradicionais. 

 

 

Figura 04. Screenshot do vídeo de lançamento do Banpará Digital, 00:59’’- Marcelo Tas e Dona Coló.
16

 

 

O segundo vídeo começa com imagens captadas por drone, do alto do mercado Ver-

o-Peso, aproximando e nos levando ao um diálogo entre Pinduca e Coló dentro da feira das 

ervas, anexo ao mercado de ferro
17

. Pinduca dialoga com Coló e a erveira mostra produtos 

(banhos regionais) ao cantor e este pede algo para ter um 2018 melhor, Coló indica um 

“vidrinho de Banpará” em seguida Pinduca com vestes de Carimbó dança com as demais 

pessoas do local. 

 

 

 

 

                                                 
16

 Vídeo disponível no YouTube  <https://bit.ly/2JknfDR>. Acesso em 03 de junho de 2018. 
17

 Vídeo exibido em celebração ao novo ano (2018). Disponível em <https://bit.ly/2Hjwqz4>. Acesso em 03 de 

junho de 2018. 

https://bit.ly/2JknfDR
https://bit.ly/2Hjwqz4
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Figura 02. Screenshot do vídeo de final de ano do Banpará, 00:28’- Dona Coló no mercado do Ver-o-Peso. 

 

 

Figura 03. Screenshot do vídeo de final de ano do Banpará, 00:25’’- Pinduca no mercado do Ver-o-Peso).
18

 

 

Ainda na mesma entrevista por e-mail, em abril de 2018 a agência Griffo explica que 

“nas ultimas campanhas institucionais, o Banpará já vinha reforçando a sua identidade com as 

coisas do Pará, recorrendo à atriz paraense Dira Paes em duas oportunidades. Somente em 

2017, por ocasião do lançamento do Banpará Digital, no Boulevard Shopping, foi chamada 

uma personalidade de fora do estado, Marcelo Tas, buscando associar o novo produto à 

imagem de modernidade”. 

Sendo assim, a imagem de Dona Coló e o cantor Pinduca, passa a disseminar esse 

novo conceito proposto pela instituição. “o próprio conceito com o qual estamos lidando, 

“identidade”, é demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco 

compreendido na ciência social contemporânea” (HALL, 2005, p.8). 

A mídia, com isso, passar a flexibilizar a importância da identidade cultural 

(JUNQUEIRA, 2006, p.148) com a “estética” do Ver-o-Peso que sempre esteve presente no 

                                                 
18

 Vídeo disponível em <https://bit.ly/2Jpptyv> Link Acessado em 06/06/2018 

https://bit.ly/2Jpptyv
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cenário Paraense. É com o advento da pós-modernidade que percebemos como a influência 

midiática atua sobre determinados locais turísticos, promovendo-os como verdadeiros 

sinônimos da cultura local de uma região, pois “ao entrar em contato com indivíduos nunca 

vistos, os consumidores dos meios de comunicação eletrônicos podem ser afetados por 

tradições com as quais não possuíam qualquer ligação anterior” (SHOHAT e STAM, 2006, 

p.453). 

Os cenários escolhidos para compor a campanha juntamente com as personalidades 

são sempre os que remetem a uma memória na qual “em sua potencialidade permite reacender 

utopias, reconstituir outros tempos, representar diferentes ideias e ideais, reativar emoções, 

rememorar convivências ou conflito” (CAPRINO e PERAZZO, 2008, p.17) associando assim 

ao “imaginário instaurador [...] colocando o caboclo na dimensão do mundo por ele habitado” 

(PAES LOUREIRO, 2001, pp. 45-46). O Ver-o-Peso mais uma vez aparece como 

composição de um produto (campanha) sendo (re)conhecido e tratado como “rosto” da cidade 

(ALVES, FIGUEIREDO e OLIVEIRA ,2018). 

O equilíbrio visual do material da campanha é percebido na junção de Coló (vestida 

sempre com simplicidade, colares que remetem as guias das religiões afro-brasileiras, cabelo 

amarrado com presilhas que chamam atenção pela simplicidade ou cor e brincos que lembram 

a folha de arruda e uma pimenta dedo de moça – acreditando assim combater o mau-olhado). 

Pinduca aparece com um ar moderno, ligando tradição e modernidade em sua imagem, roupas 

claras, bem floridas, cantando e dançando e sempre usando o seu famoso chapéu que lembra-

nos chapeis mexicanos, porém a sua personalidade é visível na maneira como este grande 

chapéu é ornamentado, deixando implícito a sua expressão cultural regional. 
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Figura 05. Screenshot respectivamente do vídeo de final de ano do Banpará. 

 

A utilização de empenas, megaempenas, frontligths e paineis de LED
19

 para essa 

campanha, visa atingir ao máximo um número de indivíduos, pois o impacto mensal dessas 

mídias tradicionais é capaz de atingir um publico estimado em 3.650.400 (três milhões, 

seiscentos e cinquenta mil e quatrocentos)
20

 pessoas. Diferente do vídeo postado no YouTube, 

onde foi analisado que em 1 (um) ano o vídeo da campanha atingiu aproximadamente 207.000 

(duzentos e sete mil) visualizações
21

. 

Com isso, o YouTube, torna-se um meio especifico de divulgação, segmentando o 

publico alvo desejado pois “a produção midiática regional, supre as necessidades locais, 

reforça identidades culturais, dá voz a grupos sociais e étnicos que normalmente não tem 

acesso aos meios de comunicação”(CARDOSO, SANTOS e VARGAS, 2009, p.22) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 São respectivamente estruturas metálicas que podem ser afixadas nas paredes, laterais de edifícios e até 

mesmo no solo, com a finalidade de divulgação publicitária, com exceção do led’s que são painéis luminosos 

utilizados pela publicidade. 
20

 Dados coleados do site da Prisma Painéis <https://www.prismapaineis.com.br>. Acesso em 03 de junho de 

2018. 
21

 Informação disponível em <https://bit.ly/2HfIlhD>. Acesso em 03 de junho de 2018. 

https://www.prismapaineis.com.br/
https://bit.ly/2HfIlhD
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Figura 06 e 07. Frontlight e Empena, respectivamente localizados na BR 316 – KM 03 e, Avenida Visconde de 

Souza Franco, esquina com Av. Antônio Barreto. Há ainda equipamento Rotativo na AV. Almirante Barroso e 

Avenida Independência. Fonte: Autor da pesquisa. 

 

 

 

 

Utilizar pessoas advindas das massas, do meio do povo, agrega simplicidade ao 

conteúdo da campanha. O desejo de “identificação com o regional, no caso desse trabalho 

com a cultura cabocla, é apenas uma das formas de identidade que interpelam as populações 

que vivem na Amazônia” (LINS, 2006). Como afirmou Eduardo: “Pinduca foi uma escolha 

quase natural, pois a sua imagem passou a projetar tradição, modernidade, atualidade, e 

principalmente “paraensismo”. Dona Coló foi o contraponto escolhido por ser uma figura 

conhecida no lugar mais paraense possível, o Ver-o-Peso, formando uma dupla de muito 

carisma”. 
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Figura 08. Fonte: Reprodução capa de facebook do Banpará- Dona Coló e Pinduca
22

 

 

Paralelamente, ocorre uma ressignificação do conceito de caboclo, pondo a margem 

excludente o sentido regionalista da palavra, É nesses limites e fronteiras conceituais, 

políticas e éticas, que se abre o espaço para se pensar a questão do caboclo como uma 

identidade e cultura de resistência (RODRIGUES, 2006), como perceptível na campanha 

analisada. 

Pinduca, como vimos, já possui uma imagem de caboclo paraense formada na cabeça 

do povo, “[...] que em geral se apresenta com calça branca e uma camisa estampada, com 

detalhes florais, vestimenta que passou a ser associada inicialmente ao ritmo” (OLIVEIRA, 

2016), agregando ainda mais prestigio e peso visual nas imagens, devido ao seu 

posicionamento estratégico observado em sua apresentação pessoal. 

O fato de trabalhar com a imagem dessas profissionais da feira nos leva a pensar em 

um conceito de inclusão sócio/digital, pois como antes foi dito, essas personagens estão 

altamente ligadas ao imaginário urbano local, uma “alusão à Amazônia celeiro do mundo, de 

matas e tesouros infindáveis tem a ver com essas raízes que subjazem no imaginário [...]” 

(CASTRO, VEJMELKA, 2010, p. 107.), sendo até hostilizadas pela profissão que exercem e, 

são vistas com olhares preconceituosos, por comercializar instrumentos e objetos que vão de 

contra um dogma religioso. Para Lima-Ayres (apud RODRIGUES, 2006): 

                                                 
22

 Informação disponível no facebook do banco: <https://www.facebook.com/banpara/>. Acesso em 03 de junho 

de 2018. 

https://www.facebook.com/banpara/


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 13 

 

a categoria caboclo é complexa, ambígua e está associada a um estereótipo 

negativo (...) na região amazônica o termo é também empregado como 

categoria relacional; o termo identifica uma categoria de pessoas que se 

encontra em uma posição social inferior em relação ao locutor o termo 

pode ser aplicado a qualquer grupo social ou pessoa considerada mais 

rural, indígena ou rústica. 
 

Para, além disso, a contemporaneidade traz uma série de mudanças no processo 

comunicacional, provocando a evolução da tradicional estrutura classificada como one-to-

many (um para muitos) para many-to-many (muitos para muitos), surgindo com isso os 

influenciadores digitais. (ALMEIDA, et al. 2017), que nada mais são do que pessoas comuns 

que utilizam o cibermeio para associar a sua imagem a imagem de grandes marcas e produtos 

A demanda social e a necessidade de inclusão possibilita que seja criada uma relação 

de confiança – depositada na figura de Coló e Mestre Pinduca, pois “[...] a auto-identidade 

[...] envolve mistura de descendência, feições culturais, distinções de classe, categorias 

ocupacionais e regionalidade”. (CHIBNIK 1994, p.82) aproximando assim o Banpará de seu 

público-alvo. 

 

Considerações finais 

Trabalhar com a imagem dessas pessoas significa mostrar que a identidade cabocla 

pode ser “transformada” para se colaborar para o reposicionamento institucional; neste caso, 

no Banpará, sendo assim possível levar o banco para mais próximo de seu público, sem deixar 

de lado os traços idenitários de cada região (PAES LOUREIRO, 2010). 

Ao falamos de caboclos, fazemos alusão ao “[...] “sujeito amazônico” que não 

somente observa, vive e compreende a sua realidade como também busca apresentá-

la/representá-la de modo peculiar” (OLIVEIRA, 2010).  

O que mais tarde viria a ser observada no traçado deste homem/caboclo, a maneira 

de se vestir e portar, o linguajar o gingado, todas as características que compõem a imagem 

deste personagem, sendo usadas e associadas a produtos e serviços locais, promovendo e 

aproximando sempre da população regional. Dona Coló e Pinduca, representam muito do 

traçado caboclo permitindo assim a tradução sobre o que é ser um “cidadão amazônico”, mas 

que também podem ser utilizados pela mídia, inclusive pela perspectiva publicitária. 
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