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Resumo: 
Discutir as festas populares como expressões folkcomunicacionais, levantando alguns 
elementos para uma proposta metodológica de análise das manifestações da cultura popular. 
Esta é a proposta do presente artigo, que parte de uma abordagem conceitual sobre festas 
populares para apresentar um levantamento das principais manifestações no Paraná, 
indicando assim um roteiro para estudo do objeto proposto em duas vertentes: 1) aspectos 
folkcomunicacionais das festas populares; 2) cobertura midiática dos eventos. A proposta é 
resultado de reflexões desenvolvidas pelo Centro Folkcom de Pesquisas, que ao longo de 
2012 está desenvolvendo uma pesquisa integrada de mapeamento e análise das festas 
populares nos Campos Gerais do Paraná como forma de contribuir para o reconhecimento 
da cultura popular na região e o fortalecimento dos estudos em folkcomunicação.  
 
Palavras-chave: Folkcomunicação; produção jornalística; cultura popular; festas 
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Considerações Iniciais 

 O presente artigo busca promover uma reflexão sobre as festas populares como 

manifestações da cultura popular marcadas por aspectos religiosos, folclóricos, 

gastronômicos, étnicos, entre outros que configuram as expressões folkcomunicacionais. O 

tema festas populares já foi amplamente abordado em estudos fundamentados na 

folkcomunicação – teoria criada originalmente por Luiz Beltrão nos anos 1960, que tem 

sido difundida e atualizada nas últimas décadas -, sendo identificados dois movimentos: 1) 

pesquisas de caráter etnográfico que registram e desvendam a singularidade dos fenômenos 

da cultura popular, focadas na busca pela identificação de elementos folclóricos; 2) 

pesquisas que discutem as relações e apropriações entre a cultura popular e a cultura de 

massa, analisando estratégias de apelo comercial a partir da transformação das 

manifestações populares. Nesta abordagem, situam-se estudos de pesquisadores como 

Osvaldo Trigueiro e Severino Lucena, que tratam, respectivamente, de “eventos 

folkmidiáticos” e “folkmarketing”. 

 A partir da preocupação em desenvolver uma estratégia metodológica capaz de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professora Dra. do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG/PR), 
coordenadora do Centro Folkcom de Pesquisas da UEPG, diretora científica da Rede de Pesquisadores em 
Folkcomunicação. E-mail: karinajw@hotmail.com. 
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orientar estudos sobre as manifestações culturais populares, desenvolvidos por estudantes e 

professores do Centro Folkcom de Pesquisas da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG/PR), o artigo apresenta inicialmente algumas noções centrais para compreender o 

conceito de festas populares, partindo em seguida para a apresentação de um levantamento 

das principais festas populares do Paraná, com ênfase nas manifestações culturais 

reconhecidas no calendário de festas da região dos Campos Gerais. Depois de oferecer 

elementos sobre o objeto proposto, são traçadas algumas orientações, com base em estudos 

sobre festas populares, que podem servir de base para instrumentalizar a realização de 

pesquisas voltadas à observação dos aspectos folkcomunicacionais das festas populares, 

bem como à análise do modo como as manifestações da cultura popular são (ou não) 

tematizadas pelos meios de comunicação. 

 Com esta proposta, busca-se oferecer um olhar amplo sobre as festas populares, com 

o objetivo de registrar e identificar tanto as características das festas populares quanto o 

modo como tais manifestações são representadas na mídia. Assim, pretende-se traçar um 

percurso de investigação das festas populares que procura contribuir para o reconhecimento 

da cultura popular na região e para o fortalecimento dos estudos em folkcomunicação, 

revelando sua pertinência para as pesquisas sobre cultura e jornalismo na atualidade. 

 

As festas populares como manifestações folkcomunicacionais 

 A teoria da folkcomunicação se ocupa das dinâmicas presentes no processo de 

comunicação, reconhecendo múltiplas formas de expressão utilizadas pelos grupos sociais. 

Luiz Beltrão dedica seus estudos à compreensão da folkcomunicação como um processo 

artesanal e horizontal. Isso se deve porque, para ele, as mensagens folkcomunicacionais, à 

semelhança da comunicação interpessoal, “são elaboradas, codificadas e transmitidas em 

linguagens e canais familiares à audiência, por sua vez conhecida psicológica e 

vivencialmente pelo comunicador, ainda que dispersa” (1980, p. 28). 

Além de reconhecer as expressões folkcomunicacionais (comunicação através do 

folclore) como meios informais de comunicação, utilizados por grupos considerados 

marginalizados, a folkcomunicação também envolve os intercâmbios entre a cultura de 

massa e a cultura popular, em um processo dialético de aceitação, negação reinterpretação 

das mensagens pelos grupos sociais. É neste sentido que uma abordagem sobre as festas 

populares como expressões folkcomunicacionais exige tanto um olhar sobre os aspectos 
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culturais das celebrações, vistos como processos comunicativos, quanto uma leitura sobre a 

presença destas manifestações na mídia. 

De acordo com Osvaldo Trigueiro (2007, p. 107), as festas populares “são 

acontecimentos identificadores dos fatos locais, são celebrações simbólicas das diversas 

relações sociais vivenciadas por uma comunidade nos territórios sagrados e profanos”. As 

festas populares, contudo, podem ser classificadas de diversas formas, em função do perfil 

da celebração, do caráter comercial e dos processos culturais que ela aciona. 

 José Marques de Melo (2002, p. 110) reforça os elementos que identificam as festas 

populares como celebrações: 

 
Fenômeno de natureza sócio-cultural, a festa permeia toda a sociedade, 
significando uma trégua no cotidiano rotineiro e na atividade produtiva. 
Sua natureza é intrinsecamente diversional, comemorativa, pautando-se 
pela alegria e pela celebração. 

 
Roberto Benjamin (2002, p. 19) identifica diferentes categorias de festas: públicas e 

privadas (ritos de passagem, comemorados no âmbito das famílias e das comunidades), 

festas institucionalizadas (ritos normativos, sujeitas aos ditames da hierarquia) e festas 

espontâneas (festejos folclóricos tradicionais). Entende-se que são principalmente as festas 

institucionalizadas que ganham espaço nos meios de comunicação, em função do forte 

apelo comercial que projetam. As manifestações populares espontâneas, por sua vez, 

utilizam fluxos comunicativos informais, que contribuem para a permanência de aspectos 

tradicionais, ao mesmo tempo em que passam também a ser incorporadas pela divulgação 

midiática. 

 Em sua abordagem sobre as festas populares, José Marques de Melo (2002, p. 115) 

identifica diferentes fluxos de comunicação3, que convergem em um processo de múltiplas 

relações, atribuindo sentido e representatividade para as manifestações culturais. Para o 

autor, 

 

                                                 
3 Marques de Melo (2002, p. 115) assim se refere aos processos comunicacionais presentes nas festas juninas: 
“a) A festa enquanto ativadora das relações humanas, produzindo comunhão grupal ou comunitária em torno 
das motivações socialmente relevantes. Trata-se de um fluxo de comunicação interpessoal. b) A festa 
enquanto mobilizadora das relações entre os grupos primários e a coletividade, através das mediações 
tecnológicas propiciadas pelas indústrias midiáticas, em espaços geograficamente delimitados – locais, 
regionais, nacionais. Trata-se de um fluxo de comunicação massiva. c) A festa enquanto articuladora de 
relações institucionais, desencadeando iniciativas de entidades enraizadas comunitariamente e antenadas 
coletivamente, que decidem o que celebrar, em que circunstâncias, com que parceiros. Trata-se de um fluxo 
de intermediação comunicativa, produzindo a interação das comunicações interpessoais e massivas.” 
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A gênese da festa localiza-se no imaginário coletivo, sendo resgatada 
periodicamente através de fluxos de comunicação interpessoal 
(parentesco, vizinhança, trabalho) que desencadeiam iniciativas de 
celebração por parte das instituições sociais (escola, igreja, partido, 
empresa, governo), cuja intermediação comunicativa suscita o interesse 
dos veículos de difusão coletiva, que a elas se associam, desencadeando 
fluxos de comunicação massiva, responsáveis pela mobilização dos 
indivíduos para participar desses atos comemorativos. (MELO, 2002, p. 
115) 
 

Cada vez mais, torna-se evidente o processo de incorporação da cultura popular pela 

indústria cultural.4 No caso das festas populares, Osvaldo Trigueiro (2007, p.109) assim 

descreve as relações entre a cultura de massa e a cultura popular: 

 
Não se pode negar que as festas populares estão agregando valores 
culturais da sociedade midiática, assim como a sociedade midiática agrega 
valores culturais da sociedade tradicional. É nesse campo híbrido entre o 
midiático e o tradicional que emerge uma cultura de base local vinculada à 
cultura global em fluxos contínuos de apropriação e incorporação de 
novos significados. 
 

É preciso atentar para estas dinâmicas comunicacionais que envolvem a cultura 

popular, de modo a compreender as transformações das manifestações culturais, bem como 

a presença e o tratamento das festas populares nos meios de comunicação.5 A partir desta 

preocupação, busca-se apresentar neste texto um levantamento das festas populares no 

Paraná e na região dos Campos Gerais, que deve servir a dois propósitos: conhecer os 

aspectos históricos e culturais das manifestações e, com base nas respectivas datas em que 

os festejos acontecem, analisar a sua tematização na mídia paranaense, para levantar 

elementos capazes de indicar a presença ou invisibilidade das festas populares na ‘agenda’ 

dos veículos. 

 

Festas populares no Paraná: Mapeamento e marcas culturais 

 Nas páginas que seguem, será apresentado um mapeamento das principais festas 

populares do Paraná, com o objetivo de traçar um quadro das celebrações e de suas 

características culturais. Entende-se que esta etapa da pesquisa, que envolve o 

conhecimento sobre o objeto, é fundamental para subsidiar o estudo das festas a partir da 

                                                 
4 Sobre as estratégias de apropriação da cultura popular pelo mercado, ver estudo sobre a festa junina em 
Campina Grande/PB de Severino Alves de Lucena Filho (2007).  
5 Conforme destaca Jesús Martín-Barbero (2003, p. 270), “a comunicação está se convertendo num espaço 
estratégico a partir do qual se podem pensar os bloqueios e as contradições que dinamizam essas sociedades-
encruzilhada, a meio caminho entre um subdesenvolvimento acelerado e uma modernização compulsiva”. 
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perspectiva da folkcomunicação, bem como a cobertura midiática realizada sobre o assunto. 

 No quadro abaixo constam as festas populares mais relevantes do Paraná, com 

ênfase nos Campos Gerais (celebrações religiosas, gastronômicas, diversionais, comerciais, 

entre outras variações) que acontecem ao longo do ano. Na sequência, serão apresentadas 

informações sobre alguns eventos, com destaque para aqueles que apresentam 

características singulares relacionadas à cultura popular. 

 

Quadro 1 - Festas populares no Paraná 

Mês Festa popular 

Janeiro Folia de Reis (Caravana de Reis Magos) – 5 e 6 de janeiro 
(Castro) 
Dia de São Sebastião – 20 de janeiro 
Fesuva (Ponta Grossa) 

Fevereiro Iemanjá/Nossa Senhora dos Navegantes – 02 de fevereiro, no 
litoral paranaense 
Carnaval 

Abril Páscoa – Malhação de Judas (diversas cidades) 
Rodeio dos Rodeios (cultura tradicionalista) – 5 a 8 de abril 
(Ponta Grossa) 
Tropeada – 21 de abril (Fazenda Monte Alegre, Ponta Grossa) 

Maio Procissão do Trabalhador (1º de Maio) 
Carreata de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça – 1º domingo 
de maio (Ponta Grossa) 
Festa do Divino – diversas cidades, principalmente Ponta Grossa 
Corpus Christi 
Romaria à Santa do Paredão - último domingo de maio 
(Jaguariaíva) 

Junho Festas Juninas (Santo Antonio, São Pedro, São João) - 13 a 29 de 
junho em diversas cidades paranaenses 

Julho FEAC – Feira de Alimentos da Agroindústria Caseira (produtos 
caseiros e artesanato) – 6 a 8 de julho (Ponta Grossa) 
Festa de Sant'Ana do Iapó - 26 de julho (Castro) 
Festa de Santa Pastorina - Tibagi (26 de julho) - santa popular da 
cidade 
Dia do Motorista (São Cristóvão) – 25 de julho 
Festa Nacional do Carneiro no Buraco - Campo Mourão 

Agosto Festa do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria - 6 de agosto 
(cavalgada com charretes, carroças e carros de bois, além dos 
festejos religiosos) - Jaguariaíva 
Festa de Nossa Senhora das Pedras (Palmeira) 

Setembro Festa do Fandango – 26 de setembro (Paranaguá) 
Festa do Pastel (Itaiacoca) 
Cavalgada de São Miguel Arcanjo (Sociedade Afro-Brasileira 
Cacique Pena Branca, Ponta Grossa) 
Festa do Porco no Rolete (Toledo) 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 6

Outubro Haru Matsuri – Festival da Primavera (entre setembro e outubro) 
– Curitiba e Paranavaí 

Novembro Festa do Colono – 10 a 11 de novembro (Guaragi) 
Münchenfest (Ponta Grossa) 
Festa de Nossa Senhora do Rocio – de 6 a 15 de novembro 
(Paranaguá) 

Dezembro Festa de Santa Bárbara - 9 de dezembro (Capela Santa 
Bárbara/Fazenda Pitangui) 
Festa de São Benedito - Lapa - final de semana que antecede o 
Natal (celebrações religiosas e cultura negra) 
Festa de Nossa Senhora das Brotas – 27 de dezembro (Piraí do 
Sul) 

Fonte: Centro Folkcom de Pesquisas, 2012 
 

 Entre as festas populares representativas da cultura paranaense que foram mapeadas 

pelo Centro Folkcom de Pesquisas da UEPG, destacamos algumas com o objetivo de 

identificar elementos históricos e características folkcomunicacionais. Este levantamento, 

embora não tenha a pretensão de dar conta da totalidade das celebrações, indica a 

importância de compreender as origens, as permanências e as transformações ocorridas nas 

festas populares, que serão verificadas a partir de pesquisas de campo.  

 Abaixo, seguem informações sobre 12 festas populares que serão objeto de estudos 

realizados pelo grupo de pesquisa, extraídas de sites oficiais dos municípios e registros da 

Secretaria de Cultura do Paraná.6 Na descrição das festas, observam-se diversos aspectos 

folkcomunicacionais que compõem as celebrações, destacando-se características religiosas, 

gastronômicas e étnicas presentes na cultura regional. 

1. Folia dos Reis - Caracterizada pela sua tradição portuguesa, a Folia dos Reis ou 

Reisado é uma festa de cunho religioso realizada entre os dias 24 de dezembro e 6 de 

janeiro. Durante esse período, as pessoas se vestem de reis magos e saem nas ruas em busca 

de doações, cantando hinos que invocam o Menino Jesus. No Paraná, as regiões norte e 

noroeste do Estado são exemplares principais dessa festa. No município de Castro, na 

região dos Campos Gerais, a Folia recebe o nome de “Caravana de Reis Magos” e acontece 

durante os dias 5 e 6 de janeiro.   

A Folia dos Reis se insere no denominado “catolicismo popular” e é esse um dos 

elementos que a identifica como festa popular. É a partir do entendimento desta celebração 

como acontecimento simbólico que se pode identificar as características 
                                                 
6 Para este breve levantamento, tomou-se como referência informações históricas de domínio público e 
registros de sites de cultura e turismo referentes às celebrações e eventos festivos no Estado. A principal fonte 
utilizada foi o livro “Festas populares do Paraná”, publicado pelo Governo do Estado do Paraná em 2005. 
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folkcomunicacionais presentes na Folia dos Reis, como o processo de transmissão oral, 

tendo como um dos aspectos a influência portuguesa. Isso demonstra a sua natureza 

dinâmica, pois a festa chegou ao Brasil no século XVIII e, no decorrer do tempo, foi 

adquirindo componentes da cultura brasileira. Para os portugueses, por exemplo, a principal 

finalidade da festa era a diversão, por isso a denominação de "folia". Ao chegar ao Brasil, 

no entanto, seu caráter tornou-se mais religioso. 

2. Festa de Nossa Senhora do Rocio - A Festa de Nossa Senhora do Rocio, 

realizada todos os anos entre os dias 6 e 15 de novembro em Paranaguá, acontece em 

homenagem à Padroeira do Estado do Paraná.7 Na festa, dois aspectos podem ser 

levantados como característicos da folkcomunicação: o teor religioso e o popular que se 

encontram e formam um todo nessa manifestação, já que a festa se divide em duas partes, 

sendo a primeira composta por missas, novenas e procissões, e a segunda marcada por 

venda de artesanatos e pratos típicos locais e regionais. A Festa de Nossa Senhora do Rocio 

também acontece no município de Ivatuba uma vez por ano e, mais do que uma simples 

celebração, as pessoas se reúnem para participar também das cerimônias sociais. 

3. Caminhada à Santa do Paredão - Realizada no último domingo de maio de 

todos os anos na cidade de Jaguariaíva, município dos Campos Gerais, a romaria à Santa do 

Paredão tem origem nos anos de 1920. Conforme o conto popular de um antigo morador 

local, caçadores que caminhavam pela região tinham encontrado uma imagem de uma 

santa, entretanto, ao tentar buscá-la mais tarde, os caçadores perceberam que a imagem 

tinha sido transferida para outro lugar: o alto do paredão, a 80 quilômetros de altura. A 

história foi disseminada pelos tropeiros que passavam pelo local e passou a atrair romeiros. 

Desde então, acontece uma peregrinação feita a pé e a cavalo por 22 quilômetros, levando 

em torno de 8 mil fiéis para a romaria. No mesmo dia também ocorre a celebração de 

missas e a venda de comidas e outros artigos. 

Como aspecto folkcomunicacional, além da tradição oral e do caráter religioso, 

faz-se necessário destacar a aceitação coletiva e o tipo de comunicação presente no contexto 

do pagamento de uma promessa. Como escreve José Marques de Melo, a comunicação dos 

pagadores de promessa “[...] é realizada de modo natural pelos peregrinos que aluem aos 

centros de devoção, porque são dotados daquela ‘experiência sociocultural comum (...) aos 

seus comunicadores’.” (MELO, 2007, p. 84) 

                                                 
7 Informações baseadas em: Festa Nossa Senhora do Rocio – Padroeira do Paraná. Disponível em: 
http://www.paranagua.pr.gov.br/conteudo/eventos/novembro. Acesso em: 17 maio 2012. 
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4. Festa Nacional do Carneiro no Buraco - Marcada pela sua tradição 

gastronômica, a Festa Nacional do Carneiro no Buraco acontece anualmente, geralmente no 

mês de julho, no município de Campo Mourão e tem duração de três dias. A festa recebe 

esse nome por causa de um prato típico preparado na cidade e inspirado num filme de 

faroeste, na década de 1960, que retratava a preparação de carnes dentro de um buraco 

escavado no solo. Tony Nishimura, fotógrafo, artista plástico e interessado em culinárias, 

aprofundou a técnica de preparação e, por volta de 1990, Campo Mourão oficializou a festa. 

Nishimura também criou uma espécie de ritual para servir o prato, no qual os convidados 

precisavam seguir em fila e acompanhar o dono da festa na retirada do alimento do tacho, 

sempre acompanhado pelo som do berrante.8 

No âmbito dessa festa, a gastronomia é o elemento principal da cultura popular, 

pois a culinária também é uma forma de comunicação e traz consigo todo o aspecto 

histórico e tradicional de um determinado povo. Ao instituir um prato como típico de uma 

região, ocorre uma mobilidade da sociedade envolvida. Há o reconhecimento de uma 

tradição e de um valor com base na cultura popular. 

5. Fandango de Paranaguá - De origem europeia, o Fandango é uma dança 

folclórica trazida a Paranaguá aproximadamente no ano de 1750. Imigrantes açorianos 

recém-chegados nessa região, em um clima de nostalgia, organizavam festas com o intuito 

de relembrar sua pátria e, como no litoral do Paraná havia outras culturas de povos como os 

espanhóis, portugueses e índios carijós, a dança sofreu influências das mesmas e modificou-

se ao longo do tempo. 

A Festa do Fandango ocorre na Ilha dos Valadares, anualmente, no dia 26 de 

setembro, onde são comercializadas comidas típicas da região, além de artesanatos e 

instrumentos musicais. O folclore dessa região, claramente fundido entre brancos e índios, 

demonstra uma relação com a folkcomunicação. A difusão de culturas fez com que o 

Fandango, estritamente europeu, ao chegar no litoral paranaense tivesse contato com outras 

culturas e se modificasse. Na comunicação feita por grupos marginalizados, encontram-se 

desejos e necessidades comuns, índios e açorianos excluídos do resto da sociedade reúnem-

se para festejar e, nesse contato, uma nova dança folclórica é criada. Não mais o Fandango 

açoriano, mas o brasileiro. 

                                                 
8 Informações baseadas em: VEIGA, Pedro. Carneiro no buraco – história. Disponível em 
http://pedrodaveiga.blogspot.com.br/2008/07/histria-do-carneiro-no-buraco-prato.html. Acesso em 12 maio 
2012. 
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6. Congada da Lapa - Caracterizada por uma festa de cunho religioso e popular em 

louvor a São Benedito, é baseada nos cultos em tempo de escravidão. Como muitos 

escravos viviam próximos à Lapa, juntamente com a devoção de outro povos que existiam 

ali, a Congada fundiu-se com a influência de africanos e portugueses. A Congada da Lapa, 

originalmente realizada no dia da Festa de São Benedito (26 de dezembro), consiste em um 

desfile de pessoas comemorando a coroação do Rei do Congo no Brasil, também com 

cânticos e danças originárias de seus colonizadores. Acontece esporadicamente com 

mobilizações para lugares mutáveis a cada ano e é a única ainda existente na região Sul do 

Brasil. 

A relação entre o sagrado e o profano está claramente inserida nesta festa. O 

sincretismo religioso entre portugueses e escravos na adoração a São Benedito ocasionou 

uma ruptura no monopólio religioso detido pela Igreja Católica. “É o espaço sagrado da 

experiência religiosa heterogêneo, por isso mesmo cheio de rupturas” (MARQUES, 2007, 

p.127). Negros escravos, a partir disso, passaram, também, a fazer cultos em adoração a São 

Benedito, originando hoje o que se chama de congada. 

7. Cavalhadas - Surgiu com influências portuguesas e de escravos, no ano de 1855, 

em Guarapuava, incorporando-se à cultura popular da região.9 A primeira cavalhada 

realizou-se na Capela de São Sebastião, logo após, transferida para a Praça Nove de 

Dezembro, com festas baseadas na luta entre mouros e cristãos, com influência do Império 

Carolíngio, na Idade Média. 

Consiste em encenações das cruzadas, onde mouros e cristãos encenam combates 

coreografados, havendo no final a conversão dos mouros. Além disso, há uma série de 

apresentações musicais e competições equestres com premiação aos vencedores. 

Os procedimentos de comunicação feitos pela população da época fez com que 

muitas manifestações fossem expandidas e modificadas. A periodicidade com que as 

Cavalhadas ocorreram manifestam a influencia que a cultura Ibérica teve sobre a região. 

Alguns fazendeiros locais, tradicionalistas no que dizia respeito às cavalhadas, não tinham 

um lugar específico para realizá-las, entretanto, com o aumento de participantes, um novo 

lugar foi estabelecido. Atualmente, o evento das Cavalhadas sobrevive, fazendo parte da 

cultura  não somente do povo medieval, mas também de um costume regional paranaense. 

8. Festa do Divino - Festa tradicional do folclore brasileiro em comemoração à 

                                                 
9 Informações baseadas em: CASAGRANDE, Sandro. Histórico de Guarapuava. Disponível em: 
http://www.portaldodivino.com/Cavalhadas/guarapuava.htm. Acesso em: 17 maio 2012. 
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descida do Espírito Santo, a Festa do Divino é celebrada sete semanas após o domingo de 

Páscoa. Provavelmente foi trazida por povos açorianos no século XVIII. 

Em Ponta Grossa, há um local específico onde o evento acontece, a Casa do Divino. 

No ano de 1882, foi encontrada, pela família Xavier, uma imagem do Espírito Santo e, logo 

após, levada para a Casa do Divino, onde se estabelece até os dias atuais. Diariamente, a 

Casa é aberta para fiéis fazerem doações e levarem variadas oferendas, agradecendo pelos 

pedidos concedidos. Na Festa do Divino em Ponta Grossa são realizadas novenas, 

apresentações religiosas, musicais, procissões, missas, entre outros. 

Manifestações religiosas, atualmente, já não pertencem a um pequeno grupo.  A 

Festa do Divino recebe pessoas das mais variadas culturas e devoções e, como a Igreja 

Católica acabou aceitando a festa, foi inevitável que houvesse um sincretismo religioso. 

Hoje, a festa permeia da religião ao profano, ou seja, já não tem mais um caráter apenas 

sagrado. 

9. Festa do Porco no Rolete - Sendo o maior evento gastronômico da região Oeste 

do Paraná, a Festa do Porco no Rolete é realizada em dois municípios do estado: Toledo e 

Imbituva, tendo sua principal importância no primeiro. A festa passou a ser concebida a 

partir de 1974, em Toledo, época em que o churrasco no rolete foi substituído pelo porco e 

desenvolveu assim desafios de melhor porco assado. 

O segredo está na preparação do suíno, que deve ter aproximadamente seis meses de 

vida e deve trocar de alimentação um mês antes do abate. Quando o porco estiver limpo e 

pesando 30 quilos, ele é temperado e recheado com muitos condimentos de acordo com a 

preferência de cada assador. Essa técnica diferenciada de assar o porco é considerada, no 

município, como uma “arte”. 

A festa anual geralmente ocorre em setembro e significa, para os toledanos, a 

valorização da cultura e produção da região. O prato faz parte da identidade local e é 

considerado um bem cultural, já que se diz que é de lá a melhor Festa do Porco no Rolete. 

10. Haru Matsuri (Festival da Primavera) - O Festival da Primavera é uma 

comemoração em homenagem à imigração japonesa no Brasil e, principalmente, no Paraná. 

A festa se baseia em tradições e costumes da cultura nipônica e ocorre principalmente em 

Curtiba e Paranavaí. A comemoração em Curitiba é realizada durante dois dias, na Praça do 

Japão, e conta com culinária, apresentações instrumentais e de dança e lutas marciais 

japonesas. Em Paranavaí, a comemoração do evento é bem parecida com a da capital, 

exceto por ter duração de três dias. 
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O Haru Matsuri é comemorado anualmente em setembro ou outubro e, segundo sua 

filosofia: “a alma da planta muda de lugar conforme as estações do ano, sendo que, na 

primavera, a alma está nas flores”. O evento foi idealizado especialmente para reverenciar a 

primavera e o amor à natureza e à arte. A intenção desse festival é preservar a identidade 

nipônica no Paraná, que é muito forte e marcada por outras tantas tradições anuais. 

11. Carreata de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça - A Carreata de Nossa 

Senhora Mãe da Divina Graça é um evento que ocorre desde 1964, em Ponta Grossa, em 

homenagem à santa padroeira da diocese do município. A carreata sai do centro da cidade e 

vai até o Parque Estadual de Vila Velha, normalmente no primeiro domingo do mês de 

maio. 

O bispo da diocese de Ponta Grossa durante os anos 1960, Dom Geraldo M. 

Pellanda, tinha o sonho de construir um santuário no Parque Estadual de Vila Velha, que foi 

realizado em 1963, pelo papa Paulo VI, que também benzeu a imagem de Nossa Senhora 

Mãe da Divina Graça e proferiu a seguinte mensagem: “Que esta imagem de Nossa 

Senhora de Vila Velha – Mãe da Divina Graça seja portadora de todas as bênçãos e favores 

celestes para a Diocese de Ponta Grossa e para o bom povo do Paraná e do Brasil”. Isso 

significou um marco para a cultura ponta-grossense, que a partir de então possui uma santa 

padroeira da diocese. 

12. Festa de Santo Antônio - A Festa em homenagem a Santo Antônio geralmente 

ocorre em abril, maio, junho ou julho, em aproximadamente dez municípios do Paraná. O 

evento conta com venda de comidas típicas de cada cidade, shows musicais, desfiles, 

procissões e em alguns lugares tradições juninas (quermesses, quadrilhas, fogueiras). 

Em Bela Vista do Paraíso, a festa é também conhecida como Festa do Cardoso e 

acontece sempre no final do mês de abril. Já em Cambé, o evento ocorre há mais de 50 

anos, de 26 de maio a 26 junho. Em Dois Vizinhos, Farol, Indianópolis, Santo Antônio do 

Sudoeste e Lapa as festividades costumam ser maiores, já que Santo Antônio é o padroeiro 

desses municípios. No último, a festa é considerada o evento religioso mais importante do 

município, acontece na Praça São Benedito no dia 13 de junho. 

Além desses, a Festa de Santo Antônio também acontece em Maringá, Morretes e 

Santo Antônio do Caiuá. O evento de Maringá é muito conhecido em todo o Estado, devido 

à tradição de distribuir pedaços de bolo com medalhinhas de prata de Santo Antônio. A 

importância dessas festividades de Santo Antônio para o Paraná está no resgate e 

preservação da cultura religiosa nos festejos juninos, sempre mantendo tradições e 
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manifestações que permanecem ao longo dos anos, configurando-se como meios informais 

de comunicação. 

 

Uma proposta metodológica para estudo das festas populares 

A partir da identificação de elementos históricos e culturais das festas populares 

paranaenses, pretende-se traçar algumas orientações para subsidiar o estudo do objeto 

proposto. É preciso, entretanto, atentar para as características atuais das festas, que passam 

a incorporar aspectos comerciais e, paralelamente, se inserir gradativamente (com maior ou 

menor visibilidade) nos meios de comunicação. Existe, portanto, um processo de correlação 

entre o que Luiz Beltrão denominou de sistema de comunicação social e sistema de 

folkcomunicação. 

Para Osvaldo Trigueiro (2001, p. 146), “as festas populares estão sendo alcançadas 

pela mídia, pelas empresas de turismo e de entretenimento, passando por profundas 

transformações para atender novos interesses e sentidos do mercado de consumo do mundo 

globalizado”. 

Contudo, segundo o autor, “a incorporação de bens simbólicos modernos nas festas 

tradicionais não elimina a cultura folk, mas a transforma e insere no novo mercado de 

consumo da sociedade midiática” (TRIGUEIRO, 2001, p. 148). Neste sentido, não cabe 

falar apenas da perda dos referenciais tradicionais das festas populares, e sim em um 

processo de transformação que não suprime as redes informais tradicionais de 

comunicação. 

Esta reflexão deve ser levada em conta na análise das festas populares como 

manifestações folkcomunicacionais. Ao se fundamentar nos princípios da 

Folkcomunicação, pretende-se oferecer uma contribuição para os estudos de jornalismo e 

cultura popular, seja pela observação das lógicas e estratégias de agendamento midiático, 

ou pelo reconhecimento das festas populares como manifestações da cultura que passam a 

ser apropriadas pelos meios de comunicação. 

Com vistas a este propósito, as etapas de investigação adotadas pelo grupo de 

pesquisa seguem os seguintes procedimentos: 

a) Pesquisa e observação dos aspectos folkcomunicacionais das festas populares: Nesta 

etapa, considera-se o calendário de festas populares já institucionalizado no Estado, que 

serve de ponto de partida para o mapeamento das celebrações. Através de pesquisa histórica 

e bibliográfica, são levantadas inicialmente informações sobre a história da festa e suas 
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características. Considera-se também a pesquisa de campo, que deve fornecer outras 

informações a respeito dos hábitos culturais, oferecendo uma descrição da celebração e dos 

modos de participação popular. Aspectos como a presença de elementos como dança e/ou 

música, referencial étnico, gastronomia, jogos/brincadeiras, vestimenta, entre outros, são 

considerados na observação. Interessa ainda identificar a principal característica das festas 

estudadas, em que se apresentam as seguintes opções: cívica, expressão étnica, 

lazer/entretenimento, produção agrícola/pecuária, religiosa, gastronômica, musica/dança. 

O registro da festa é realizado por meio de entrevistas com organizadores e 

participantes, bem como imagens em foto e vídeo, que devem oferecer materiais para 

análise folkcomunicacional. O uso de meios de comunicação próprios (tais como cartazes, 

faixas, carros de som, espaços on-line, entre outras variações) também revela-se pertinente 

no registro dos modos de divulgação das festas populares. 

b) Análise da cobertura midiática das festas populares: Com base nas datas em que 

acontecem as celebrações, deve-se reunir o material empírico da pesquisa (matérias, notas, 

anúncios e imagens em jornais, sites e telejornais) para analisar a presença das festas 

populares na agenda midiática. Com base no referencial teórico da Folkcomunicação, em 

diálogo com os parâmetros de produção jornalística, serão analisadas as seguintes 

categorias comunicacionais:10 

- Jornalismo: registro dos fatos da atualidade, em todo espaço noticioso dos veículos; 

- Divulgação em formato jornalístico: matérias e notas sobre produtos, serviços, eventos, 

etc; 

- Entretenimento: matérias e espaços com finalidade didática/educativa, ou que possuem 

intenção de entretenimento. 

A partir desta classificação, a análise da produção jornalística será realizada com 

base em determinados eixos, de modo a explorar os aspectos que caracterizam as diferentes 

formas de tematizar as festas populares nos veículos. Para um maior aprofundamento dos 

dados da pesquisa, além da identificação do espaço de cobertura das festas populares na 

mídia, busca-se observar o modo como se dá a caracterização das celebrações, em que se 

destacam aspectos ligados ao folclore, à gastronomia, à religiosidade, aos grupos étnicos, 

entre outros marcadores da cultura popular. 

                                                 
10 As categorias são inspiradas em estudo organizado por José Marques de Melo e Waldemar Kunsch (MELO, 
José Marques de; KUNSCH, Waldemar Luiz (org.). De Belém a Bagé: imagens midiáticas do Natal 
brasileiro. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo: Cátedra Unesco/Umesp de 
Comunicação para o Desenvolvimento Regional, 1998.) 
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Como procedimento que permite analisar, além de elementos quantitativos (número 

de ocorrências), aspectos qualitativos da pesquisa, valorizam-se os ângulos e a forma de 

tratamento do tema, destacando para isso fragmentos de texto ou transcrições dos produtos 

que serão utilizados para ilustrar as observações realizadas. 

Com base nestes procedimentos, que se somam para oferecer um olhar ampliado 

sobre o objeto em questão, pretende-se traçar um inventário das festas populares no Paraná 

que considera o registro e a análise das celebrações a partir do viés teórico da 

folkcomunicação. 

 

Considerações finais 

Ao longo do presente artigo, buscou-se levantar algumas referências sobre as festas 

populares no Paraná, seja contemplando uma reflexão teórica, seja indicando um panorama 

inicial, em que se destacam características culturais próprias das manifestações. Este 

percurso, ainda em fase de realização, tem a intenção de contribuir para o registro das festas 

populares e para a sua investigação como manifestação folkcomunicacional. 

Assim, a pesquisa orientada por uma perspectiva que articula observação de campo 

com análise da produção jornalística pode oferecer relevantes reflexões sobre a cultura 

popular, tendo como referência a presença (ou ausência) das festas na agenda da mídia e a 

convivência de meios informais e oficiais de comunicação, na perspectiva beltraniana. 

Diante destes aspectos, busca-se levantar elementos para identificar a construção de 

identidades por meio dos referenciais culturais presentes na tematização das festas 

populares, reconhecendo o papel da mídia no Paraná nos processos de apropriação e 

visibilidade da cultura popular. Trata-se de um caminho teórico e metodológico ainda a ser 

descoberto, na busca pela investigação dos processos de comunicação instituídos pelas 

festas populares. 
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