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Resumo: Parintins é uma cidade conhecida nacional e internacionalmente por causa do Festival             
Folclórico de Parintins. Um evento que atualmente atrai investimentos e recursos de grandes             
empresas nacionais e multinacionais. Nesta comunicação objetiva-se analisar esta manifestação          
cultural como um produto cultural de massas sob a influência da indústria cultural. O conceito de                
indústria cultural é utilizado aqui a partir das análises dos filósofos da Escola de Frankfurt, Adorno e                 
Horkheimer, a partir do qual se conclui que existe uma clara relação entre o mercado e o Festival,                  
transformando a festa em um produto mercadológico. A cultura é objetificada, feita em série,              
industrialmente, para as massas. A indústria cultural se apropria de elementos da cultura e, através               
de um processo de sedução e convencimento, vende-a ao público como mercadoria.  
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Introdução 

 
Parintins é uma cidade do Estado do Amazonas conhecida nacional e            

internacionalmente por causa do Festival Folclórico de Parintins. O crescimento do           

Festival Folclórico foi significativo ao longo de 100 anos e hoje se consolida cada vez               

mais como uma festa de massas no que Rodrigues (2006) chama de produto             

cultural, com o aumento do turismo, do setor hoteleiro e do comércio da cidade, com               

a inserção de grandes multinacionais patrocinadoras da festa, ampla divulgação e           

cobertura da mídia. Hoje o evento possui dimensões gigantescas “[...] creditando           

visibilidade à cidade de Parintins, e mais do que isso, atraindo investimentos e             

recursos para a continuidade do festival, além de fomentar a economia local”            

(MONTEIRO, et al., 2018, p. 8). 

É sob a perspectiva de um produto cultural de massas que se pretende             

analisar essa festa grandiosa: uma manifestação cultural que tem hoje aspectos da            

cultura de massa, que transforma o espetáculo em produto mercadológico. Essas           

mudanças ocorrem de diversas maneiras como: na composição das toadas e na            

utilização de equipamentos eletrônicos (MONTEIRO, et al., 2018); nas relações do           
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mundo do trabalho (SILVA, 2015; CATALÃO; NOGUEIRA, 2013); no surgimento de           

um turismo de massa (PIRES, 2014). 

Todavia, diante da impossibilidade de analisar em detalhes cada uma destas           

transformações ocasionadas pelo crescimento do Festival enquanto produção        

mercadológica, vamos concentrar nossa análise na ideia de um produto cultural           

como reflexo da indústria cultural. Em outras palavras, como a ideia de uma indústria              

cultural, tal como pensada pelos teóricos Adorno e Horkheimer, se aplica           

perfeitamente ao Festival de Parintins nos moldes em que ele se realiza hoje,             

através da relação que se estabelece entre o mercado e o Festival, transformando a              

festa em um produto mercadológico. Horkheimer e Adorno (1985) elaboraram o           

conceito de indústria cultural identificando a exploração comercial e a vulgarização           2

da cultura por parte de empresas e instituições interessadas na produção em massa             

de bens culturais para fins mercadológicos: “a proposta do sistema é de que a              

humanidade inteira se torne cliente ou empregado da indústria” (LOSSO, 2005, p.            

163). Santos (2014, p. 26) pondera que as críticas feitas por Adorno e Horkheimer “à               

indústria cultural visam mostrar como na sociedade moderna a cultura          

transformou-se em uma grande força capaz de transmutar a arte em qualquer            

mercadoria”. 

Conclui-se esta análise, que adota como metodologia a pesquisa bibliográfica,          

com um discurso crítico sobre a crescente e aparentemente inevitável          

mercantilização do domínio da cultura, onde se localiza o Festival Folclórico de            

Parintins, onde empresas nacionais e multinacionais fabricam produtos cuja         

finalidade é o seu valor de mercado, que possa ser consumido e transformado em              

capital. A cultura é objetificada, feita em série, industrialmente, para as massas. A             

indústria cultural se apropria de elementos da cultura e, através de um processo de              

sedução e convencimento, vende-a ao público como mercadoria.  

2 O termo indústria cultural aparece no capítulo Kulturindustrie - Aufklärung als Massenbetrug             
(Indústria Cultural – o Esclarecimento como mistificação das massas) na obra Dialektik der Aufklarung              
(Dialética do Esclarecimento), de 1947 (HORKHEIMER; ADORNO, 1985), e designa a situação da             
cultura na sociedade capitalista industrial. 
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O Festival Folclórico de Parintins 

Parintins é uma cidade localizada a 369km da capital Manaus, no Estado do             

Amazonas, conhecida nacional e internacionalmente por causa do Festival Folclórico          

de Parintins: uma festa popular realizada anualmente no último final de semana do             

mês de junho. A projeção que o Festival folclórico deu à cidade é tamanha que a                

cidade recebeu o título de Capital da Cultura e do Folclore Amazonense em 2012 e,               

em 2017, foi declarada como a Capital Nacional do Boi Bumbá.  

O Festival é uma festa a céu aberto, realizado no Bumbódromo, com três             

noites de apresentação, onde o Boi Caprichoso (identificado pela cor azul e uma             

estrela na testa) e o Boi Garantido (identificado pela cor vermelha e um coração na               

testa) exploram temáticas regionais como lendas, rituais indígenas e costumes dos           

povos amazônidas através de alegorias, indumentárias, toadas e encenações. “A          

história de Parintins, suas riquezas naturais e as temáticas regionais como lendas,            

rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos, são explorados pelos bois Caprichoso e            

Garantido” (FURLANETTO, 2011, p. 4). 

A história dos bois de Parintins remonta ao início do século XX. “Desse             

período origina-se o embate que fundamenta a rivalidade entre as duas agremiações            

e que atualmente estrutura o Festival” (SILVA, 2015 p. 117). França (2014, p. 45-47)              

ressalta as controvérsias existentes sobre a criação dos bois Garantido e Caprichoso            

“pois há muita rivalidade entre suas torcidas e fraca documentação histórica sobre            

os mesmos”. Especula-se o ano de 1913 como sendo o ano de origem dos bumbás               

mas não há um consenso sobre esta data “pois não há registros oficiais do ano               

exato da fundação dos bumbás, o que se apresenta visível são os relatos dos              

moradores mais antigos” (PIRES, 2014, p. 101).  

Desde o início do século XX, portanto, a brincadeira de boi vem fazendo parte              

da tradição da Ilha Tupinambarana, como também é conhecida a cidade de            

Parintins, e sofrendo mudanças e adequações em sua realização e apresentação,           

ganhando novas dimensões com o passar dos anos. Oficialmente o Festival           
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Folclórico de Parintins foi criado em 1965 “por meio da Juventude Alegre Católica             

(JAC), tendo como início oficial o dia 12 de junho de 1966” (FRANÇA, 2014, p. 47).                

Nesse período o festival era realizado na pequena quadra da catedral do município,             

com um tablado de madeira. 

Com o crescimento do público e da brincadeira, o Festival foi levado para             

espaços maiores como o Estádio Tupi Cantanede e passou a ter apoio da prefeitura              

Municipal de Parintins. Com o espaço do Estádio foi possível, ao final da década de               

1970, a incorporação de movimentos mecânicos às alegorias, que continuavam a           

crescer em tamanho. Em 1979, Jair Mendes inseriu a primeira alegoria no Festival:             

paisagem de um rio com sua filha sentada como Yara mãe d‟agua . 3

A Juventude Alegre Católica “ficou responsável pelo Festival até o ano de            

1982, momento em que o poder público municipal começa a atuar mais            

incisivamente e não como um mero parceiro” (FRANÇA, 2014, p. 50). 

Na década de 1980 a brincadeira de boi ganha nova dimensão com o apoio              

do poder público municipal. Foi sob a coordenação da Prefeitura Municipal de            

Parintins que os Bois sofreram adequações “em suas formas de organização, antes            

comunitárias, em estatutárias, materializadas nas Associações Folclóricas       

Boi-Bumbá Caprichoso (s.d.) e Boi-Bumbá Garantido (1982)” (SILVA, 2015, p. 60).           

Como organização estatutária, os Bois passaram a ser dirigidos por uma diretoria,            

eleita por seus associados, na forma de pessoa jurídica o que possibilitou, mediante             

o registro de um CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – a compra de               

terrenos e barracões (chamados de galpões, destinados a abrigar as alegorias que            

são construídas para a apresentação durante o Festival) que passaram a compor o             

patrimônio físico das associações e, inclusive, comprar a força de trabalho do que             

antes eram os brincantes de Boi. 

3 “O pioneiro destas transformações é o Mestre Jair Mendes, que mesmo antes da inauguração do                
Bumbódromo, já desenvolvia pequenos engenhos artísticos no chamado “Tabladão” do Estádio Tupi            
Catanhede. Mestre Jair Mendes é considerado o “pai” de todos os artistas plásticos parintinenses de               
boi-bumbá” (BIRIBA, 2005, p. 164). 
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Ainda na década de 1980 o Festival recebeu investimentos do poder público            

estadual com a construção do Centro Educacional Desportivo Amazonino Mendes,          

conhecido como Bumbódromo, que se tornou o palco da disputa entre Caprichoso e             

Garantido. Como no Sambódromo, o Bumbódromo é uma espécie de palco a céu             

acerto, e é divido em dois lados, cada um pintado de acordo com as cores dos                

bumbás, ou seja, azul e vermelho. “Na busca permanente de novos meios de             

expressão, o Boi de Parintins não hesita em ousar, apresentando sempre novas            

atrações, efeitos cinematográficos e técnicas arrojadas como os raios laser e os            

materiais sintéticos, trazidos ao coração da floresta” (FREIRE, 2009, p. 15). 
 

Após tais transformações, observa-se a caminhada do evento para         
alcançar as dimensões que hoje possui, passando a não se restringir           
apenas à população parintinense, [...] creditando visibilidade à cidade         
de Parintins, e mais do que isso, atraindo investimentos e recursos           
para a continuidade do festival, além de fomentar a economia local           
(MONTEIRO, et al., 2018, p. 8). 

 

Primeiro uma brincadeira que tomava as ruas da cidade de Parintins. Depois            

a transformação da festa em Festival Folclórico. Em seguida a construção do            

Bumbódromo que deu outra dimensão à brincadeira de Boi Bumbá, consolidando a            

tradição cultural por um lado e criando uma festa de massas no que Rodrigues              

(2006) chama de produto cultural, com o aumento do turismo, do setor hoteleiro e do               

comércio da cidade, a inserção de grandes multinacionais como patrocinadoras da           

festa, a ampla divulgação e cobertura da mídia. 

 
O que outrora foi um momento de lazer organizado pelos jovens           
parintinenses na década de 60, [...] abre-se como uma nova          
perspectiva econômica para o município [...] É o marco da passagem           
do Festival como um fenômeno, produto da indústria cultural         
(CATALÃO; NOGUEIRA, 2013, p. 5). 

 

A brincadeira de Boi Bumbá cresceu em criatividade, em público e em            

brincantes, assim como cresceu a economia e a população do município de            
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Parintins. O Boi Bumbá deixa de ser uma brincadeira de rua, para ser apresentado              

na Arena e observado por expectadores que pagavam para assistir a competição. 

 

 

Filosofia da Arte Indígena: o elemento indígena no Festival Folclórico de 

Parintins 

A brincadeira de Boi Bumbá tem origem nas promessas feitas por Lindolfo            

Monteverde e Roque Cid, do Boi Garantido e Boi Caprichoso, respectivamente. No            

que concerne ao Boi Caprichoso, os irmãos Antônio e Roque Cid, nascidos em Crato              

no Ceará, migraram para a cidade de Parintins e “fizeram uma promessa a São João               

Batista para obterem prosperidade na nova cidade” (RODRIGUES, 2006, p. 69).           

Caso a promessa se concretizasse, o pagamento seria feito através da brincadeira            

de boi que seria realizada durante as festividades juninas, como ocorre em várias             

cidades da região Nordeste. Já no Garantido, Lindolfo Monteverde foi acometido por            

uma doença grave e, temendo a morte, fez uma promessa ao mesmo São João              

Batista: “Se ficasse curado, enquanto vida tivesse, colocaria um boi nas ruas para             

alegrar as pessoas” (RODRIGUES, 2006, p. 60). Como os pedidos foram atendidos            

em ambos os casos, o compromisso de brincar de boi também foi cumprido, dando              

origem aos bois Caprichoso e Garantido, que, através de cortejos, percorriam as            

ruas da cidade de Parintins “sendo liderados por bois-alegóricos e animados pelo            

som de tambores, versos de desafio e toadas” (SILVA, 2010, p. 25). 

Herança do bumba-meu-boi do Nordeste, o boi-bumbá muda de nome ao           

chegar na Amazônia, mas mantém em sua tradição diversos elementos do           

bumba-meu-boi e somente bem depois insere elementos da cultura dos caboclos e            

dos índios.  

Alguns personagens que desempenharam um papel importante na brincadeira         

de boi desapareceram e cederam lugar a outros itens, incluindo itens da tradição             

indígena. “Entre outros, estão a Rainha da fazenda, a Princesa da fazenda, a Rainha              

da pecuária, a Miss do boi, etc. Estes itens foram transformados em Sinhazinha da              
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fazenda, Cunhã-Poranga, Rainha do Folclore e Porta-Estandarte” (VIEIRA FILHO,         

2002, p. 30). Silva (2015, p. 94) ressalta a presença de elementos indígenas no              

Festival a partir da década de 1980 quando “os Bumbás se fundamentam em danças              

típicas dos diferentes povos indígenas, às quais são atribuídos passos outros tipos            

de dança para além da dança folclórica e também movimentos gímnicos”. 

Com a inserção de personagens indígenas, como a Cunhã-poranga , o Pajé , 4 5

os Tuxauas , o Festival de Parintins 
6

recria a Amazônia, fazendo em seu espetáculo uma nova         
interpretação dos mitos, lendas e história. A cultura regional se          
revitaliza e contribui para a construção de uma identidade amazônica          
em diálogo com a cultura mundial. Lá o tradicional e o moderno            
dialogam continuamente e, ao mesmo tempo, trazem nas suas         
concretizações uma relação tensa e complexa (VIEIRA, FILHO,        
2002, p. 32). 

 

Os personagens indígenas dão uma nova dinâmica ao Festival com seus           

rituais, tradições e valores. 

 

Apropriação do Festival Folclórico pela Indústria Cultural 

Ao adquirir aspectos de uma cultura de massa o espetáculo transforma o            

Festival Folclórico de Parintins em produto mercadológico, sobretudo a partir da           

década de 1990, quando há o interesse de empresas nacionais e multinacionais pelo             

espetáculo. Na trajetória de mais de 100 anos de festa “pode-se distinguir dois             

momentos bem diferenciados: o boi que brincava nas ruas, em frente das casas e              

nos quintais; e o boi participando do Festival Folclórico de Parintins, hoje um             

megaespetáculo na arena do Bumbódromo” (VIEIRA FILHO, 2002, p. 27). 

4 Representa a moça mais bela da tribo: “guerreira e guardiã, expressa a força através da beleza”                 
(SILVA, 2015, p. 93). 
5 É o curandeiro, que “possui o poder de comunicar-se com as diversas potências sobrenaturais e                
seres não humanos, o sabedor do futuro e médico curador, fundado nos encantamentos místicos da               
espiritualidade Amazônica” (BIRIBA, 2005, p. 218). 
6 Representam os chefes da tribo. “Representantes da lei e do dogma, estes guardam segredos               
invioláveis, só transmissíveis aos substitutos na hora da morte. [...] são apresentados com fantasia              
feitas de materiais naturais, como penas e fibras para concorrer a categoria originalidade e de               
materiais sintéticos e brilhantes para concorrer a categoria luxo” (BIRIBA, 2005, p. 137). 
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O Festival se torna um mega espetáculo atraindo o interesse do grande            

capital e estabelece uma relação mercantil com a cultura e arte. É nesse contexto              

que Adorno e Horkheimer (2002, p. 36-37) ponderam como tanto a cultura, quanto a              

arte, se tornam “tipo de mercadoria, preparado, inserido, assimilado à produção           

industrial, adquirível e fungível”. O lucro se torna não apenas a intenção, mas o              

princípio exclusivo de objetificação da cultura e da arte que, por isso, perdem o seu               

valor estético e se tornam um objeto de interesse destinado à venda para obtenção              

do lucro. Freitag (2004, p. 73) reforça a crítica da obra de arte como produto               

mercadológico: 
Numa sociedade em que todas as relações sociais são mediatizadas          
pela mercadoria, também a obra de arte, ideias, valores espirituais se           
transformam em mercadoria, relacionando entre si artistas,       
pensadores, moralistas através do valor de troca do produto. Este          
deixa de ter o caráter único, singular, deixa de ser a expressão da             
genialidade, do sofrimento, da angústia de um produtor (artista,         
poeta, escritor) para ser um bem de consumo coletivo, destinado,          
desde o início, à venda, sendo avaliado segundo sua lucratividade ou           
aceitação de mercado e não pelo seu valor estético, filosófico,          
literário intrínseco. 

 

A crítica à indústria cultural parte da análise de como os bens culturais são              

planejados para atingir os consumidores. Alguns exemplos de apropriação dos          

elementos da cultura popular pela indústria cultural pode ser visto através da            

publicidade de empresas como a Coca Cola, o Bradesco, a Brama, que geram renda              

e lucro, transformando a festa em um produto vendável. Para se adequar aos             

valores culturais do festival, as empresas adaptam suas logomarcas e passam a            

produzir seus produtos de acordo com as cores que dominam o Festival. É assim              

que a Coca Cola e a Brama (ou a Kayser, dependendo de qual empresa de bebidas                

se torne a patrocinadora da festa) mudam as cores de suas marcas e chegam a               

produzir até cerveja e refrigerantes em lata nas duas cores: azul (ou preto) e              

vermelho (ou branco). Não é demais lembrar que a cerveja em lata da Brama, por               

exemplo, é predominantemente na cor vermelha. Mas para o Festival eles produzem            
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o mesmo recipiente na cor preta e branca, por exemplo, alternando as cores para a               

grande festa. 

A partir da ideia de que qualquer produto artístico ou cultural é transformado             

em mercadoria visando fins comerciais, Santos (2014, p. 27) destaca os seguintes            

aspectos que o processo de industrialização da cultura pode ocasionar: 

 
a) a cultura transformada em mercadoria perde o seu valor crítico; b)            
seduz os indivíduos com produtos que não incitam a crítica e           
mascaram a realidade sujeitando-os aos interesses do capital; c) a          
partir do aperfeiçoamento da técnica, a produção e reprodução da          
cultura deixa o seu caráter genuíno para ser produzida como          
qualquer outra mercadoria. 

 

A apropriação da tradição popular e a vinculação da imagem do festival a             

produtos mercadológicos e às marcas dos patrocinadores da festa é justificada,           

segundo as empresas, com o argumento de que, pelas proporções que o Festival             

existe hoje, ele não se auto-sustenta e, por isso, precisa de patrocínios para             

subsidiar os gastos. “Com isso a tendência é que as manifestações se tornem cada              

vez mais um produto midiático, em vez de serem a expressão humana baseada na              

cultura de um povo” (MONTEIRO, et al., 2018, p. 7). 

Essa apropriação é intensificada ainda mais quando o governo do Estado           

repassa a responsabilidade do financiamento do Festival para o patrocínio de           

empresas privadas que adquirem, dessa forma, o direito de comercializar os           

elementos culturais do Festival. O mercado em torno da produção da festa é             

movimentado por “empresas nacionais e internacionais, em especial as instaladas          

no Polo Industrial da Zona Franca de Manaus, fornecedoras de materiais para a             

produção do Festival” (SILVA, 2015, p. 76). Bens culturais, transformados em           

mercadorias, são padronizados segundo critérios do mercado. 

A cultura, que antes era predominantemente voltada para o lazer, um costume            

comunitário, como expressão própria dos costumes advindos do modo de produzir a            
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existência em sociedade na cidade de Parintins, torna-se mercadoria a partir do qual             

são 
produzidas uma variedade de outras mercadorias, alçadas a partir         
dos Bois-Bumbás, como as apresentações vendidas aos turistas dos         
cruzeiros, camisetas, os CDs, as miniaturas dos Bois, ou da cultura           
indígena, como o guaraná, o artesanato, os utensílios indígenas, as          
comidas típicas indígenas e as regionais, dentre outros (SILVA, 2015,          
p. 79). 

 

A manifestação popular já não pertence mais apenas aos seus protagonistas           

como pondera Trigueiro (2005, p. 2): “As culturas tradicionais no mundo globalizado            

são também do interesse dos grupos midiáticos, de turismo, de entretenimento, das            

empresas de bebidas, de comidas e de tantas outras organizações socais, culturais            

e econômicas”. São as empresas, que não fazem parte da tradição popular, que             

promovem o entretenimento e dominam as ações para as quais não interessa o             

universalismo simbólico das culturas a não ser como forma de mercadoria.  

O domínio da indústria cultural se exerce, portanto, sobre a esfera do lazer e              

do entretenimento, mas de um entretenimento em que as pessoas não precisam ter             

nenhum pensamento próprio. “Eles são levados estupidamente, com efeito, a          

pensarem conforme os parâmetros estabelecidos de antemão pela indústria do          

consumo e, assim são impelidos a pensarem acriticamente” (SANTOS, 2014, p. 29). 

As festas populares, na qual se situa o Festival Folclórico, transformam-se           

para atender as demandas do mercado de consumo dessas empresas. “A indústria            

cultural, portanto, não mede esforços para lançar os indivíduos em estado de            

indigência estética, isto é, no mais completo empobrecimento da reflexão crítica e da             

sensibilidade artística” (SANTOS, 2014, p. 25). O Festival se constitui “em           

mercadoria de lazer de elevado valor comercial” (SILVA, 2015, p. 84). E uma             

mercadoria de lazer que não é acessível a todos, pois nem todos têm condições              

financeiras de comprar o que é produzido. 

Trigueiros (2005, p. 5) chama a atenção para as mudanças pelas quais            

passaram e passam as festas populares “que eram realizadas espontaneamente          
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pelos grupos locais e agora são organizadas com a participação de grandes grupos             

multimidiáticos, empresas de bebidas e comidas, promotores culturais e empresas          

de turismo”.  

A partir desta análise temos ensejo para discutir a exploração turística neste            

contexto. A questão do turismo é relevante para os propósitos deste artigo pois,             

como afirma Azevedo (2002, p. 60): “A articulação do bumbá com o mercado que              

consome o fenômeno cultural se dá via turismo, enquanto organização mercantil de            

lazer”. O turismo proporciona um esquema de empreendimentos onde turismo e           

cultura se interpenetram. 

O turismo é uma importante fonte de renda e emprego na cidade de Parintins,              

sobretudo na época do Festival, fazendo com que a cidade se transforme em uma              

importante fonte de negócios e o Bumbá se transforme em produto cultural. Mas é              

nessa época também que acontece a exploração do capital, como ressalta Silva            

(2015, p. 69) ao fazer o seguinte comparativo: 
 

em 2007, uma diária no Hotel Amazon River custou         
aproximadamente R$160,00 (cento e sessenta reais) e em 2015,         
essa mesma diária custou aproximadamente R$ 1.000,00 (hum mil         
reais), evidenciando uma diferença de aproximadamente seis vezes        
mais. 

 

Vemos assim que, para atender à ordem econômica da indústria cultural, de            

produção e consumo de bens materiais e imateriais, o Festival Folclórico           

transforma-se em um acontecimento midiático que envolve redes de televisão, o           

interesse das grandes empresas como marcas de bebidas e instituições financeiras,           

interesses do turismo e até de pequenos comerciantes que aproveitam a           

espetacularização da festa para obter alguma renda e reorganizar a economia           

familiar por algum tempo. São interesses opostos: para os comunitários e moradores            

locais o Festival continua tendo um significado lúdico, mítico, mágico e até religioso.             

Por outro lado, o interesse comercial e empresarial, interesse prioritariamente          

econômico, transformando a festa em produto de consumo, em que a cultura deve             
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ser consumida pelo maior número de pessoas possível, quer dizer, quanto maior o             

seu consumo, melhor será o resultado para as empresas e, portanto, sua            

espetacularização é uma estratégia de consumo desse produto cultural. 

Como estamos falando em arte e cultura, finalizaremos com uma poesia que            

retrata bem as questões aqui analisadas. A poesia, de autoria de Jousefe de             

Oliveira, foi publicada na página do facebook Fotografias & desenhos Parintins , e            7

reproduzida aqui com a autorização do autor. A poesia foi publicada em conjunto             

com uma imagem na mesma postagem que é reproduzida em sequência. 

 
 
 
A PROSTITUTA 
 
Vida prostituta! 
Vida ordinária! 
Usam-te e te exploram, 
Anos e anos se passando 
Nas mãos de poderosos. 
Sofres durante todo o ano, 
Esquecida pelo tempo. 
Esquecida por todos. 
Não há lei que te proteja, 
Não há heróis pra defender-te. 
Passas fome,  
Sofres muitas dores. 
Sem saúde e 
Sem emprego, 
Mas quando chega o período festivo 
A melancolia se esvai. 
E lá está tu a bailar, 
O dois para lá, 
E o dois para cá. 
Prepara-te toda, 
Usas maquiagens 
Pra esconder as marcas 
Deixadas por outros. 
Compra-te o melhor traje, 
Tira do teu sustento para manter uma pose, 
Cuja aparência só é usada para agradar  

7 Disponível em: <https://web.facebook.com/Artejousefeoliveira/?epa=SEARCH_BOX>. Postagem do 
dia 24 de maio de 2019. 
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Aqueles que mais irão lhe maltratar. 
E lá está você pronta pra recebê-los 
De braços abertos, 
De pernas abertas, 
Aqueles que todos os anos 
Vem de longe lhe ver. 
Por três longas noites és consumida, 
Sem tempo e sem pausa, 
Mas no fim dessas noites, eles se vão, 
Mas no próximo ano retornarão. 
E tu alienada ficará a espera. 
Por mais três longas noites de festa. 
E assim ficaste mal acostumada, 
Pois sua integridade foi violada, 
No tempo em que vendeste tua essência 
Para uma breve fama alcançar. 
Filha da mídia, responda-me: 
O que sonhas para te? 
O que queres no futuro? 
 

Jousefe de Oliveira 
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Considerações Finais 

A partir das análises que foram feitas ao longo deste artigo podemos concluir             

que o Festival Folclórico de Parintins se constitui na atualidade como mercadoria de             

lazer, baseada no consumo, produzida por força de trabalho explorada, em que o             

capital passa a ser investido não apenas pelo Estado, mas por grandes empresas             

patrocinadores, que veem na festa em si mais uma oportunidade de extrair seus             

lucros a partir da comercialização de produtos da cultura do Festival. A brincadeira             

de boi bumbá ganha novas proporções. O brincar de Boi-Bumbá no contexto            

capitalista de produção social determina mudanças e transformações no modo de           

vida dos brincantes do Festival Folclórico de Parintins.  

Nesse contexto continua válida as análises dos pensadores da Escola de           

Frankfurt, Adorno e Horkheimer, cujas reflexões sobre a indústria cultural objetiva           

decifrar as contradições sociais e problemas do homem moderno, representando          

proposições históricas e filosóficas que podem servir de embasamento para uma           

ciência social crítica sobre a cultura. O discurso crítico sobre a indústria cultural é,              

assim, um discurso contra a manipulação dos meios de comunicação de massa que             

objetiva manipular os indivíduos transformando-os em meros consumidores. Um         

discurso crítico sobre a crescente e aparentemente inevitável mercantilização de          

todos os domínios da experiência humana, de objetificação do sujeito, reificação           

(transformação em coisa) e fetichização (culto) da mercadoria. 

É neste contexto que pode-se afirmar que o Festival Folclórico de Parintins se             

transformou em um mega espetáculo onde o aspecto mercadológico se sobressai ao            

aspecto cultural da festa em que há um empobrecimento do valor estético, filosófico             

e cultural da festa, que se transforma em mero entretenimento, ou seja, o Festival se               

constitui em mercadoria de lazer de elevado valor comercial. 

Por isso não se pode fechar os olhos para a influência que a indústria cultural,               

tal como pensada por Adorno e Horkheimer, exerce sobre o Festival de Parintins. É              

preciso compreender criticamente como se dá e se opera essa influência. Trata-se            

de entender as reais intenções determinadas pelo mercado que monopolizam a           
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cultura como mercadoria que anula ou impede uma visão estética da cultura e da              

arte por parte dos sujeitos. Uma cultura que não pode ser pensada de forma              

desvinculada da formação humana, contrapondo-se ao poder exercido pelos         

interesses mercadológicos através de uma autorreflexão crítica e autônoma. 
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