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Resumo 

 
PARINTINS CIDADE RITUAL: BOI-BUMBÁ PERFORMANCE E 

ESPETACULARIDADE, concentrado na linha temática Matrizes Culturais na 

Cena Contemporânea do Curso de Doutorado do Programa de Pós Graduação 

em Artes Cênicas da Escola de Teatro e Escola de Dança da Universidade 

Federal da Bahia trata dos processos de transformação ocorridos nos Bois-

Bumbás de Parintins, Amazonas. Estes Grupos incorporaram novas tecnologias 

desenvolvidas por artistas locais, como recursos cênicos para as suas 

apresentações, que foram intensificadas com a criação do Festival Folclórico no 

ano de 1965. 

Situado na investigação de questões relativas a estudos etnocenológicos sobre a 

linguagem cênica dos Bois-Bumbás Garantido e Caprichoso enquanto fenômenos 

da cultura amazônica; discute a transculturação, a performance e o ritual 

enquanto processos dialógicos, entre os valores culturais locais, o imaginário 

indígena e as novas tecnologias na cena espetacular do Festival Folclórico de 

Parintins, e, como este interfere na construção da identidade cultural parintinense; 

contribui para estudos das formas cênicas, métodos e processos criativos de 

manifestações da cultura brasileira com perfil étnico. 

Este trabalho traz também para o âmbito acadêmico das artes, estudos a partir de 

análises dos métodos e dos processos criativos e das linguagens que compõem 

as cenas dessas manifestações com foco de atenção situado na condição de um 

espetáculo-ritual-performático e suas relações que se estabelecem entre o artista, 

a obra de arte e o público. 

 

Palavras Chaves: Cultura Amazônica, Boi-Bumbá de Parintins 
Etnocenologia, Performance, Artes Cênicas e Artes Visuais. 

 

 

 

 

 



 

Abstrat 

 

PARINTINS RITUAL CITY: BOI-BUMBÁ, PERFORMANCE AND 

SPECTACULARITY concentrated on the themattic line culltural matrixes on the 

comtemporary scene of the doctorate cource for the Post Graduation Program in 

Scenic Arts at the Theater School and Dance School at Bahia Federal University 

deals with the processes of transformation occurred on the Bois-Bumbás of  

Parintins, Amazon. These groups have incorporated new technologies developed 

by local artists, as scenic resources to their presentations, that were intensified 

with the creation of the Folk Festival in 1965. 

Situated in the investigation of issues related to ethnocenological studies about the 

scenic language for Bois-Bumbás Garantido and Caprichoso as Amazonic culture 

phenomena. It discusses the transcultural and transformation processes, 

performance and ritual, as dialogic processes, among the local cultural values, the 

indian imaginary and the new technologies on the spectacular scene of the 

Parintins Folk Festival and as it interferes on the Parintinian cultural identity 

construction. It contributes to the studies of the scenic forms, methods and 

creative processes of manifestations with the ethnical profile of the Brazilian 

Culture. 

This work also brings to the arts academic extent studies starting from the analysis 

of the methods and creative processes and of styles that compose the scenes of 

the manifestation focusing on the condition of the performing ritual spectacle and 

its relations that are established among the artist, the work of art and the public. 

 

Key words: AMAZONIC CULTURE, ETHNOCENOLOGY, PERFORMANCE, 
SCENIC ARTS AND VISUAL ARTS 

 

 

 

 

 



 

Introdução 

 

 

Parintins Cidade Ritual: Boi-Bumbá, Performance e Espetacularidade concentrado 

na linha temática, Matrizes Culturais na Cena Contemporânea do Curso de 

Doutorado do Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da Escola de 

Teatro e Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia discute os processos 

de transformação ocorridos nos Bois-Bumbás parintinenses. Estes Grupos 

incorporaram novas tecnologias desenvolvidas por artistas locais, como recursos 

cênicos para as suas apresentações, que foram intensificadas com a criação do 

Festival Folclórico no ano de 1965. 

Parintins, cidade situada no arquipélago de Tupinambarana, Médio Amazonas 

possui uma população estimada em oitenta mil habitantes e uma área geográfica 

de aproximadamente sete mil quilômetros quadrados. Ocupando a posição de 

segunda maior cidade do Amazonas, Parintins se tornou conhecida nacional e 

internacionalmente pela qualidade artística da sua “arte popular” manifestada 

através dos espetáculos dos bois-bumbás na arena do Bumbódromo (espécie de 

teatro ao ar livre) construído em 1989, especialmente para abrigar as disputas 

entre o Boi-Garantido e o Boi-Caprichoso, que acontece todos os anos no mês de 

junho. 

Enquanto Festival Folclórico de grandes proporções, este evento tornou-se o 

principal acontecimento cultural dessa região fundado nos princípios da “festa”, 

possibilitando como atrativo principal, um espetáculo de qualidade visual, teatral e 

musical que interage diretamente com um público participante que compõe a 

“galera” de cada boi-bumbá. 



 

O Boi Garantido, vermelho e o Boi Caprichoso, azul dividem a cidade de Parintins 

em dois territórios demarcados pelas cores padrões de cada grupo. A 

identificação de Garantido e Caprichoso estão expressos nas casa, nos barcos, 

nas ruas, nos carros, nas roupas, nos telefones públicos, nas peças publicitárias e 

em quase tudo que há em Parintins. 

A história dos Bois Bumbás Garantido e Caprichoso datam do início do Século 

XX, apesar das controvérsias e incertezas das datas de suas fundações, há um 

consenso manipulado pela mídia que foi em 1913 que Lindolfo Monte Verde e 

Egídio Vieira criaram os referidos Bois-Bumbás. E, que de lá para cá construíram 

sua história, entre disputas acirradas em encontros que aconteciam nas ruas da 

velha Parintins. 

Situado na investigação de questões relativas a estudos etnocenológicos sobre a 

linguagem cênica dos Bois-Bumbás Garantido e Caprichoso enquanto fenômenos 

da cultura amazônica, este estudo discute, sobretudo os processos de 

transculturação, a performance e o ritual enquanto processos dialógicos, entre os 

valores culturais locais, o imaginário indígena e caboclo e as novas tecnologias 

incorporadas na cena espetacular do Festival Folclórico de Parintins, e, como este 

interfere na construção da identidade cultural parintinense. 

Este trabalho traz também para o âmbito acadêmico das artes, estudos a partir de 

análises dos métodos e dos processos criativos e das linguagens que compõem 

as cenas dessas manifestações com foco de atenção situado na condição de um 

espetáculo-ritual-performático e suas relações que se estabelecem entre o artista, 

a obra de arte e o público. 

Os estudos aqui apresentados dão continuidade às nossas investigações sobre o 

culto ao boi-alegórico no Brasil, principalmente ao que se refere às manifestações 



 

conhecidas como bumba-meu-boi. Nesta caminhada como pesquisador tivemos a 

oportunidade de desenvolver dois projetos em nível de pós-graduação 

acompanhados de apresentação artística: O primeiro, para a obtenção do título de 

especialista em Coreografia (Escola de Dança - UFBA – 1992), no qual 

apresentamos uma coreografia sob o título "Boi Encantado", trabalho este, 

montado juntamente ao Balé Folclórico da Bahia (Teatro Vila Velha, 1992) e 

orientado pela Prof.ª Jussara Bárbara Pinheiro, a partir de pesquisas sobre a 

dança do bumba-meu-boi do Maranhão e o segundo, no Mestrado em Artes 

Visuais – UFBA concluído em 1997, onde realizamos uma instalação 

performática, sob o título "Nordestinados, uma Performance Armorial", 

apresentadas no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA, este, 

fundamentado a partir de análises sobre performance, personagens, corpo e artes 

plásticas do bumba-meu-boi do Capitão Pereira, localizado na região do formigão, 

no bairro de Afogados em Recife, Pernambuco e orientado pela Prof.ª Drª Suzana 

Maria Coelho Martins. 

O nosso compromisso como educadores e formadores de opinião ligados às 

Instituições de Ensino Superior é conduzir os resultados aqui alcançados, como 

parte dos conteúdos de disciplinas que discutem linguagens artísticas brasileiras, 

direcionando-as como estratégias sócio-educadoras e fontes de conhecimentos e 

saberes relevantes para a formação do artista e do professor de artes. 

Assim, os capítulos que compõem este trabalho estão organizados na seguinte 

ordem: 

O Capítulo um trata da etnocenologia como base para a construção da 

metodologia que orientou os procedimentos investigativos relacionados às 

questões e aos pressupostos levantados no início da pesquisa. Com isso, 



 

direcionamos nossos trabalhos a partir da observação participante, que por sua 

vez possibilitou uma relação com os sujeitos que integram o objeto investigado. 

Neste sentido, adotamos como etapas de observação e de coleta de dados, 

formas de convivência entre o pesquisador o sujeito e o objeto, que se 

encontraram no olhar, no tocar, no interpretar e no conhecer etnocenológico. 

Neste capítulo esclarecemos ainda as categorias de análises utilizadas na 

ivestigação dos processos criativos dos artistas do boi-bumbá e anunciamos 

também o campo teórico que fundamenta este trabalho. 

O Capítulo dois passeia pela gênese, memória e história do culto ao boi no Brasil 

e sua condição de festa e teatro performático de identidade negra, índia, cabocla 

e mestiça, como estratégia política de grupos sociais marginalizados e fonte de 

economia e de lazer, turismo, expansão e inserção cultural na cena 

contemporânea brasileira. Para fundamentar os fatos históricos aqui abordados 

nos utilizamos de estudos realizados por Câmara Cascudo (1972, 1956), Mário de 

Andrade (1982), Artur Ramos (1935), Hermilo Borba Filho (1982), entre outros 

que discutem a formação do povo brasileiro como Marilena Chauí (2004), Darcy 

Ribeiro (1995), Munanga (1999) e DaMatta (2001). 

O Capítulo três conta a história do processo colonizador da Ilha de 

Tupinambarana, sua ancestralidade e memória indígena. Como base para estas 

investigações recorremos a estudos da etno-história, desenvolvidos por Antônio 

Porro (1995) e Tonzinho Saunier (2003), que se basearam nos escritos, diários e 

crônicas de navegadores, antropólogos e cientistas que percorreram esta região, 

como Cavarjal, Heriarte, Acuña, Nimuendaju, Spix e Martins (1981). 

Consideramos este fator fundamental, para entendermos os novos procedimentos 

adotados no fazer artístico dos bois-bumbás de Parintins, ou mesmo, como esta 



 

tem se defendido dos abusos impostos pelo vetor externo, e, como este tem 

fortalecido os processos de construção da identidade Amazônica. Tratamos 

prioritariamente da cultura do boi no Amazonas apontando Parintins como centro 

de projeção cultural a partir das festas de bois-bumbás enquanto tradição festiva 

da Ilha de Tupinambarana. O culto ao Boi-Bumbá Garantido, a criação do Festival 

Folclórico e a construção do Bumbódromo, a disputa dos Bois e a confecção das 

primeiras alegorias para os primeiros festivais realizadas pelo mestre Jair Mendes 

concluíram os estudos preliminares para entendermos as discussões que 

fundamentam Parintins como cidade ritual, onde os Bois-Bumbás promovem a 

performance espetáculo que dão corpo a este trabalho. 

O quarto capítulo adota o título desta tese como forma de centralizar as 

discussões para responder às questões que foram levantadas durante as nossas 

investigações. Com isso, buscamos subdividir este capítulo, de acordo com as 

diferentes áreas de intervenção artística dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso 

definidas como performance, espetáculo e ritual que se integram e se 

complementam na “celebração de suas rivalidades” na disputa do Festival. Turner 

(1982), Schechner (1988), Hall (1997), Mandresi (1998), Maccio (2000), Coehn 

(1989), Glusberg (1987), Geertz (1989, 1994, 1996), Phelan (1998), Debord 

(2003), Peirano (2003), entre outros nos fornecem conceitos que fortalecem o 

campo teórico discutido.  

Neste capítulo tratamos ainda de questões que tocam a construção da identidade 

cultural parintinense e sua extensão a outras regiões de domínio cultural indígena 

e cabocla sustentadas por manifestações que se tornaram estratégicas como 

fortalecimento da diversidade cultural amazônica.  



 

O quinto capítulo reforça nossos pressupostos pela condição de análise, 

descrição e interpretação do universo técnico, material, criativo e imaginário do 

Boi-Bumbá de Parintins. Para percorremos este caminho, até seu desfecho na 

arena do Bumbódromo com o espetáculo cênico, iniciamos esta jornada 

etnocenológica estudando o universo musical, universo coreográfico e teatral e o 

universo plástico e visual para compreender como se dá os Preparativos do 

Festival Folclórico de Parintins. Nesse contexto, os fatos históricos do universo 

artístico parintinense vieram à tona, contribuindo para o entendimento e o 

conhecimento dos processos transformadores e transculturalistas interferentes 

nesta manifestação e a sua forma cênica final na performance do Festival. Pavis 

(2005), Canevacci (2001), Souza (2001), são os autores que fornecem o suporte 

teórico para este tipo de interpretação. Contudo os autores sociais que compõe 

este trabalho são referências que representam com seus depoimentos, os dados 

que fundamentam parte desta tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I 
Etnocenologia: Construção do Processo Metodológico de Pesquisa sobre a 

Cultura do Boi-Bumbá no Amazonas, com foco no Boi-bumbá Garantido. 
 

 

A metodologia de pesquisa utilizada no levantamento de dados, 

investigação de campo e análise de documentos para a realização desta tese 

cumpriu uma ordem preestabelecida no cronograma de trabalho, percorrendo 

etapas seqüenciadas que se iniciaram no ano de 2000, em Parintins e se concluiu 

em Valencia, na Espanha em 2004. 

A cidade de Parintins é o campo principal desta investigação e local onde 

se encontra o objeto desta tese e a Escola de Belas Artes da Universidade 

Politécnica de Valencia foi o campo de estudo das teorias da performance e área 

de conhecimento que nos serviram como campo teórico, fundamentando o nosso 

olhar, voltado para o fazer artístico dos Bois-Bumbás de Parintins. 

Iniciamos os nossos trabalhos, com um levantamento bibliográfico sobre o 

que já se produziu sobre esta temática, buscando também na internet, 

publicações sobre essa referência, “fuçando” nos programas de pós-graduação 

das universidades de Manaus, UFAM (Universidade Federal do Amazonas) e 

UEA (Universidade do Estado do Amazonas), onde encontramos diversos 

trabalhos acadêmicos concluídos, outros publicados e alguns em fase de 

conclusão, entre monografias de graduação e de especialização, teses de 

doutorado e dissertações de mestrado. 

Com o levantamento da produção acadêmica, referente aos Bois-Bumbás 

de Parintins, constatamos que o campo ainda é pouco estudado, principalmente 

como objeto de pesquisa em Programas de Pós-Graduação. Nesta caminhada, 

tivemos acesso a alguns trabalhos científicos que tratam desta temática, dentre 



 

os quais podemos destacar: a dissertação de Mestrado, realizada na Escola de 

Comunicação da UFBA, pela paraense Keyla Gusmão Negrão, com o título 

“Parintins para o Mundo Ver” (1999). Esta dissertação aborda a dinâmica do 

processo de construção, num discurso da identidade cultural amazônica, a partir 

da análise mediática de imagens televisionadas do Festival para a Região Norte 

do Brasil. Tomamos conhecimento também de outros trabalhos científicos, a partir 

da Revista Somanlu - Revista de Estudos Amazônicos, publicação do Programa 

de Pós Graduação em Natureza e Cultura na Amazônia, da Universidade Federal 

do Amazonas, revista essa que compreende resumos de quatro Teses de 

Doutorado dos seguintes autores: Sérgio Ivan Gil Braga, Elizabete da Conceição 

Santos, João de Jesus Paes Loureiro, José Maria Silva; três dissertações de 

Mestrado dos autores: Luiza Azevedo, Jônia Carvalho, Amarildo Gonzaga. E 

encontramos ainda, 15 monografias de conclusão de curso, quatro projetos de 

Iniciação Científica, entre outros artigos, comunicações orais transcritas, livros e 

um ensaio fotográfico de Andréas Valentin. Algumas destas importantes 

referências estão publicadas nesta revista em forma de resumos, entre estas, 

conseguimos posteriormente, o trabalho integral, através de contato com os seus 

respectivos autores, e nas bibliotecas das UFAM – Universidade Federal do 

Amazonas e UEA – Universidade Estadual do Amazonas, Campos de Manaus e 

Parintins, Biblioteca Municipal de Parintins e Museu do Índio.  

Os referenciais que fundamentam esta Tese de Doutorado perpassam por 

conceitos que refletem a necessidade de aprofundamento entre os campos da 

Ciência e da Arte. Estas referências nos deram subsídios para ampliar nossos 

estudos sobre a “Arte no Pensamento Contemporâneo” (DEUS, 2001), analisadas 

a partir da observação das “manifestações artísticas populares tradicionais”, 



 

designadamente para esse trabalho, os Bois-Bumbás de Parintins, 

especificamente o Boi-Bumbá Garantido. Esse grupo possui uma trajetória 

histórica desde 1913, que apontam transformações bastante relevantes, como, 

por exemplo, técnicas atreladas às suportes tecnológicos, incorporadas no seu 

fazer e pensar a arte do espetáculo, principalmente nestes últimos quinze anos. 

Com isso, levantamos questionamentos sobre: Que fatores externos e internos 

possibilitaram e possibilitam a transformação desse grupo, criado há quase um 

século, numa localidade tão distante dos grandes centros urbanos para chegarem 

na atualidade, à condição tecnológica, cênica, espetacular, ritual e performática? 

Partindo de alguns pressupostos que apontam estas transformações e em 

conversa informal com a Sra. Teresa, Diretora Financeira e Presidente da 

Comissão Julgadora do lado do Boi-Bumbá Garantido, no Festival do ano de 

2001, esclarece que, a espetacularização dos Bois-Bumbás, se dá em sua maior 

expressão, a partir da inauguração do Bumbódromo Amazonino Mendes, no ano 

de 1988 e com a entrada de grandes patrocinadores multinacionais como, por 

exemplo: a Coca-Cola, Cerveja Kaiser e o Guaraná Kuat, em contrato firmado de 

20 anos de exclusividade, para produzir o Festival. Estes patrocinadores 

capitalizaram os Bois-Bumbás Garantido e Caprichoso e acirraram ainda mais a 

disputa nas apresentações do Festival Floclórico de Parintins. Isso possibilitou 

aos artistas e brincantes de cada Boi-Bumbá, desenvolverem novos experimentos 

com pesquisas práticas, técnicas e materiais, direcionados às alegorias, às 

formas de encenação, às fantasias, à musicalidade e à dança. Entendemos que, 

tanto a disputa entre os bois-bumbás quanto a pesquisa e os incentivos 

financeiros para este fim, são os fatores indispensáveis para a evolução técnica e 

artística dos Bois-bumbás de Parintins. Com isso, Parintins, hoje, se tornou um 



 

dos principais centros de cultura da Região Norte do país, exportando tecnologia 

e mão de obra especializada no campo das artes cenográficas e alegóricas para 

diversas regiões do Brasil, entre elas, os Carnavais do Rio de Janeiro e de São 

Paulo. 

Parintins, com uma população de aproximadamente 70.000 habitantes, os 

Bois- Bumbás movimentam em torno de 7.000 pessoas, 3.500 cada grupo, ou 

seja, 10% da população esta envolvida diretamente com a produção e encenação 

desse espetáculo, e, indiretamente mais 30.000 sujeitos que compõem a “galera”, 

são parte integrante das apresentações no Bumbódromo. Uma participação 

bastante ativa, considerando as formas de atuação, como artistas exclusivos de 

cada Boi-Bumbá, entre estes, aderecistas, figurinistas, alegoristas, músicos, 

cantores, coreógrafos, dançarinos, encenadores, diretores, figurantes, 

cenotécnicos, fogueteiros, etc. 

Para entendermos a dinâmica e a evolução dessa manifestação popular e 

o cotidiano parintinense, recorremos como bases teóricas e conceituais aos 

fundamentos da Etnocenologia, que por sua vez, abre campos para exploração 

de idéias, possibilitando o diálogo com outras áreas de conhecimento. Então, 

fomos buscar suportes teóricos na Antropologia Cultural, na Antropologia Visual, 

na Performance e na Sociologia Compreensiva. 

Um dos responsáveis pela criação destas possibilidades de investigação e 

método de pesquisa, é o professor Jean Marie Pradier, da Universidade de 

Sorbone - Paris VIII, que conceitua a Etnocenologia mais como uma disciplina, do 

que um método de pesquisa acabado, diz Pradier1: 

A etnocenologia estuda as práticas e os comportamentos humanos espetaculares 
organizados (PCHSO) dos diversos grupos étnicos e comunidades culturais do 
mundo inteiro. (...) entendendo-se que se trata de uma disciplina em que não é 

                                                 
1 Pradier, 1998, p.9 



 

um corpo de saber já constituído e dogmático, mas, bem ao contrário, uma 
direção dada, um elã em favor de um canteiro de investigações permanentes.  
 
Segundo o professor Armindo Bião (2000), esta nova disciplina tem um 

horizonte metodológico multiparadigmático e assenta-se em cinco conceitos 

básicos, são eles: estados de corpo/estados de consciência; 

teatralidade/espetacularidade; transculturação; matrizes culturais; práticas e 

comportamentos humanos espetaculares organizados (PCHEO), divididos em: 

artes do espetáculo; ritos espetaculares; formas do cotidiano, descartando muitas 

vezes a formulação de hipóteses, como indica este trecho retirado do manifesto 

da etnocenologia2: 

A Etnocenologia designa um certo método de abordagem, que não implica 
hipóteses a prioi sobre a natureza daquilo que se observa. Do mesmo modo que 
se pratica comumente a etnologia, a etnocenologia compreende as “análises 
interiores”, que partem dos critérios próprios à cultura estudada, e de “análises 
exteriores”, fundadas sobre as noções e os métodos científicos em uso.  
 

Estudar a evolução das culturas tradicionais, até apreender a capacidade 

de sua produção artística, porventura modelada por meio de mega eventos 

culturais, neste caso as Artes Cênicas para a grande massa, estaremos 

possibilitando a incursão da arte e das manifestações populares, na geração de 

novas alternativas para o desenvolvimento de ações culturais que favoreçam ao 

grande público o acesso à cultura e a discussão crítico-social gerida neste âmbito, 

até, então, dirigida por uma classe privilegiada. Com isso, o nosso papel, de 

artistas-pesquisadores contemporâneos, a partir deste trabalho, pretendeParintins 

Cidade Ritual boibumbá performance e Espetacularid contribuir também para a 

evolução e aperfeiçoamento de métodos de pesquisas em artes que apontem 

                                                 
2 Trecho do Manifesto da Etnocenologia, in: PERFORMÁTICOS, Performance & Sociedade, 1996, p.22. 
Grifos nossos 



 

estratégias de renovação no pensamento científico, que ora passa por uma 

revolução paradigmática. 

Segundo Sílvio Zamboni (2001), não se pode negar que as novas 

linguagens ainda não solidificadas em termos artísticos têm a necessidade 

premente de pesquisas para a sua afirmação enquanto tal. Diante do pensamento 

contemporâneo nas artes, os estudos e as pesquisas sobre a linguagem artística, 

buscam cada vez mais conhecer a mecânica da sua produção, estabelecendo 

interações entre as linguagens emergentes e os saberes populares. 

Podemos citar, como exemplo, o movimento Mangue-Bit, criado pelo 

músico Chico Science, no qual pesquisou as manifestações populares de 

Pernambuco, entre elas o Maracatu, Coco de Roda, Cavalo Marinho, etc., para 

criar a sua forma de fazer rock in rool. Esse processo criativo, vivenciado também 

pelos bois-bumbás de Parintins, entretanto, de modo inverso; os bois-bumbás vão 

buscar nos recursos tecnológicos e nas novas linguagens cênicas, o suporte 

necessário para fazer as suas apresentações, denominadas pelo povo 

parintinense, de “folclore”. 

Outro exemplo foi demonstrado por Armindo Bião3, citando Marcelo 

Dantas, destaca o Grupo Cultural Olodum (Salvador – BA) por vivenciar uma 

dinâmica que valoriza a interdisciplinaridade de recursos e linguagens que, 

atualmente, vem se incorporando nos grupos artísticos com perfil étnico 

tradicional. Diz ele: 

Alguns Centros Culturais de grande vocação turística (a Bahia, por exemplo) já 
vivenciam uma dinâmica que valoriza, simultaneamente, as numerosas e 
variadas práticas espetaculares da tradição e a experimentação de novas 
performances e tecnologias. O exemplo organizacional do Grupo Cultural Olodum 
(Marcelo Dantas), onde relações familiares tradicionais coexistem com relações 

                                                 
 
3 Bião, 1996, p.19. 
 



 

amicais baseadas num imaginário libertário, igualitário e cidadão e com as 
relações de mercado e de globalização tecnológica, comunicacional e econômica. 
 

Estes grupos artísticos (com perfil étnico tradicional) se revestem no 

mínimo de uma dupla coerência: a vocação pelo sentido tecnológico do cenário 

contemporâneo, e, o reencontro com a poderosa e eficiente sabedoria popular 

que perpassa o cotidiano, para através do espetáculo, "recriar" uma realidade 

nova, multimídia e propor mudanças que reflitam os possíveis “benefícios ou 

malefícios” permissíveis pelos processos de transculturação na convivência entre 

as novas tecnologias e a arte tradicional. Nesse contexto, a singularidade da cena 

espetacular parintinense, está justamente nessa habilidade e na capacidade de 

integração dos valores tradicionais locais, com as novas linguagens que emergem 

na atualidade. 

Em nossas discussões sobre esta forma cultural dita “cultura popular”, em 

um sentido mais amplo, é válido falar, pois, de “arte popular”, desde o momento 

que é possível reconhecer valores criativos e expressivos e intenções estéticas 

em certas manifestações culturais. Pois, estes valores e intenções não se 

produzem separados dos processos coletivos, senão que formam parte ativa de 

seu dinamismo e ainda de sua constituição: a “arte popular” representa uma 

identidade específica e uma elaboração das condições sociais das que parte, e 

supõe pautas coletivas de produção e – tradicionalmente – circuitos de circulação 

e consumo comunitários. Enquanto que, ao menos em parte, significam uma 

marca alternativa da comunidade de ver-se a si mesma e compreender o mundo. 

As formas de “arte popular” implicam um fator de auto-afirmação e uma 

possibilidade política de resposta à sociedade. 



 

Consideramos a “arte popular” como o conjunto das formas sensíveis e das 

expressões estéticas dessa cultura enquanto sejam capazes de revelar suas 

intenções sócio-culturais, ainda que estejam conectadas com outras culturas e 

carregadas de diversas funções, usos e valores sociais próprios. 

A partir destes conceitos e estabelecendo uma ponte, com as teorias da 

performance (Schechner, Turner, Goldberg, Picazzo, Kaprow, Coehn, Glusberg) 

nos voltamos para o Festival Folclórico de Parintins como foco deste estudo onde 

discutiremos as performances dos Bois-Bumbás, frutos de experimentos cênicos 

interativos e de práticas artísticas interdisciplinares adotadas pela “cultura 

popular” amazônica. 

Renato Coehn (1989) destaca a performance contemporânea como um dos 

movimentos artísticos que soube refletir e aplicar os conhecimentos científicos e 

saberes populares de forma aberta, livre e comprometedora, diz ele: 

A performance contemporânea anos 90 revitaliza todas as formas artísticas 
conhecidas, numa releitura para o universo de cada indivíduo ou grupo. São 
utilizadas as fusões da linguagem, o uso da tecnologia, a liberdade temática, a 
tonicidade para o plástico e para o experimental. 4 
 

A performance artística, além de ser uma expressão que trabalha, entre 

outros itens, com ênfase na improvisação, possui a característica de fortalecer a 

identidade pessoal do artista, explorando suas emoções, sentimentos e intelecto. 

Em contra partida, o processo criativo é conduzido de forma conjunta, busca com 

esses meios atingir uma arte humanista5, deixando que a fluência e a 

espontaneidade tenham uma participação total, aberta, democrática e organizada 

nos seus princípios artísticos.  

                                                 
4 Coenh, 1989 p. 161. 
5 Entendemos esta relação humanista como: um princípio filosófico que afirma ser o homem o criador dos 
valores morais, que se definem a partir das exigências concretas, psicológicas, históricas, econômicas e 
sociais que condicionam a vida humana. Dicionário Aurélio Séc. XXI versão 3.0. 



 

O Antropólogo e Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Arte, Wallace de Deus, atento para as reflexões teóricas sobre a arte 

contemporânea, aponta para o artista que: 

O artista contemporâneo, na busca de exorcizar a estetização pura e simples do 
seu trabalho, quer que a crítica e o público percebam suas obras com a mesma 
profundidade ou “densidade” com o qual o etnólogo analisa o objeto de cultura 
material, atentando não apenas para sua forma, para as técnicas utilizadas em 
seu feitio, como também para cada simbologia ligada a cada material empregado; 
seu texto e seu contexto. 6 
 
Com base nessas reflexões, poderemos analisar e interpretar os 

procedimentos criativos do fazer artístico dos Bois-Bumbás, refletindo a 

construção do pensamento artístico contemporâneo, a consciência dos brincantes 

e a ligação com as origens históricas como pontos essenciais desse processo.  

Tomando como base, o depoimento de um brincante, através de entrevista 

para nossa pesquisa, desenvolvida no Mestrado em Artes, ele declarou7: “Quando 

nós perdemos e não sabemos mais a origem da nossa brincadeira, a gente não 

sabe mais quem a gente é”. Constatamos a necessidade do grupo, a partir da 

declaração deste brincante, de manter sempre uma relação com o passado 

histórico, como forma de conhecer as suas identidades social e cultural. Isso é o 

ponto fundamental do seu processo criador. Há na sua arte, um compromisso 

estético inconfundível, perceptível em qualquer localidade que se apresente. Isso 

não quer dizer que não se transforme, pois toda manifestação artística tradicional 

sofre mudanças e renovações em todos os aspectos, sejam eles conceituais e/ou 

plásticos. A sociedade se transforma e o artista não está fora desse contexto. 

Pois, não entendemos tradição enquanto estagnação cultural, mas como 

dinâmica social de valores culturais inerentes e inseparavelmente ligados a uma 

determinada civilização. 

                                                 
6 (In Artes Visuais – Pesquisa Hoje. 2001, p.116) 
7(apud Biriba, 1997, p. 49)  



 

A performance dos Bois-Bumbás está impregnada de realidade conduzida 

pela “estética do cotidiano”, presente na vida e no dia-a-dia do brincante, como 

estados perceptíveis nas condições e efeitos da diversidade de emoções e 

sentimentos, que suscitam no “homem comum parintinense”, novas reflexões na 

arte de fazer o boi-bumbá. 

Tratando da Performance, Renato Coenh,8 analisa o progresso da criação 

performática, ressaltando que, “a performance constrói a sua arte a partir da 

imagem emocional, de estruturas arquetípicas básicas e de situações que 

pertencem ao inconsciente coletivo da comunidade”. O comportamento do 

Brincante é semelhante ao do performer. A “brincadeira” do boi nasce, vive e 

morre na alma da “gente do boi”, é a própria vida deste segmento social, como 

declara um outro brincante9: “A gente não pode parar de fazer o boi, ele é a nossa 

vida, sem ele acabou-se tudo”. 

Outros conceitos sobre a performance encontramos no texto de Peggy 

Phelan,10 que salienta a efemeridade da forma artística performativa, “a 

performance acontece num tempo que nunca mais será repetido e num sentido 

estritamente ontológico, trata-se de uma arte não reprodutiva.” É importante 

observar que os Bois Bumbás de Parintins apresentam suas performances 

espetaculares somente uma vez, a contento, após a apresentação de cada cena, 

suas alegorias e fantasias são completamente destruídas ou parcialmente 

reaproveitadas, enquanto materiais para serem reciclados, contudo, o festival 

acontece todos anos e sempre apresentando inovações e surpresas.  

No campo sociológico, fundamentamos o nosso trabalho, a partir da 

sociologia compreensiva, discutida por Michel Maffesoli (1988), como práticas 
                                                 
8 (1989, p. 159) 
9 (apud Biriba, 1997, p. 50) 
10 (1988, p. 171) 



 

superadoras do condicionamento estruturalista11, para descrever o vivido naquilo 

que é, contentando-se, assim, em discernir as visadas dos diferentes atores 

envolvidos, para produzir teorias “locais”, decorrentes do processo de degradação 

dos “valores” sociais, e, fazer-nos atentos a todos os aspectos constitutivos do 

dado social. O que Maffesoli tenta alcançar como exigência científica passa por 

uma sociologia “aberta”, apta a integrar saberes especializados num 

conhecimento plural, sempre em via de se constituir e de se desfazer, para 

suscitar novas indagações. 

A antropologia cultural colaborou com as opções metodológicas dessa 

pesquisa, por propor “estudos de natureza social em sua evolução e 

particularmente sob o ângulo dos processos de contato, difusão, interação e 

aculturação, isto é, de adoção (ou imposição) das normas de uma cultura por 

outra”, 12 e, pela utilização da etnografia como método, para se ter acesso ao 

objeto almejado. O ponto central desta abordagem está, portanto, na 

compreensão irredutível das formas insistentes das mudanças sociais, ligadas à 

dinâmica própria de uma determinada cultura e suas ininterruptas transformações 

provocadas pelos processos transcuturalistas vivenciados pela sociedade 

parintinense. 

A Antropologia Visual nos auxiliou quanto à interpretação visual da cena 

espetacular parintinense, das apresentações dos Bois Bumbás e do material 

documentado para este fim, na ótica da Etnocenologia, compreendendo: 2500 

fotografias e 40 horas de vídeo. Nesse contexto, Massimo Canevacci citando 

Paolo Chiozzi13, “aponta a antropologia visual, por um lado, como interpretação 

                                                 
11 Que procura entender os fenômenos sociais como estruturados em sistemas de relações lógicas, formais, 
que vigoram num nível inconsciente nos diversos aspectos da vida coletiva. 
12 Laplantine, 1998. p.122 
13 (2001, p.175) 



 

visual de uma certa realidade e, por outro, interpretação dos dados visuais 

próprios dessa realidade”, que no nosso caso se deu a partir das observações in 

loco do objeto de interesse e a interpretação dos dados visuais, a partir das 

imagens fotográficas e filmográficas deste mesmo objeto, o que se configurou 

como complemento da primeira interpretação visual, por acrescentar dados que 

passaram despercebidos. 

Nos baseamos também nos estudos de Patrice Pavis publicados na sua 

obra: A Análise dos Espetáculos, para dar suporte às nossas investigações, 

referentes ao espetáculo em si, sem deixar de lado o entendimento estético que a 

performance art aponta para expressões artísticas de natureza intermédia, 

interativa e efêmera. Isso nos ajudou a definir os elementos da cena do Boi-

Bumbá que seriam analisados isoladamente, entendendo, todavia, que, em se 

tratando de uma performance espetacularizada, o nosso olhar para as partes 

isoladas do espetáculo, como: a fantasia, a alegoria, a musicalidade, a 

coreografia e a apresentação do brincante, por exemplo, não foram observadas 

desvinculadas da totalidade cênica na qual estão relacionados. 

As condições da análise da cena, realizadas neste contexto, passaram 

principalmente por um diferencial metodológico fundamentado pela etnocenologia. 

Ou seja, por uma interpretação da cena que se construiu com a nossa vivência, 

experimentada no bumbódromo (local da apresentação), portanto, adotamos 

como procedimentos de análise, a descrição dos fatos sentidos, observados e 

absorvidos no momento da performance dos Bois Bumbás. Neste sentido, a 

etnocenologia nos possibilitou estudos e análises da cena espetacular, 

sistematizados e teorizados a partir da presença física, estética, energética e da 

emoção, ou como esclarece Pavis (2005) a “racionalização dos sentidos”, 



 

encarados com uma análise antropológica de uma manifestação cultural extra 

ocidental. 

Nossa atenção se voltou para a carga simbólica, representativa do universo 

imaginário amazônico, pela energia circulante da cena e sua integração com o 

ambiente Parintinense. Para Pierre Gaudibert14, “Para julgar uma obra de arte é 

presiso, pois fazer intervir essa noção de energia: será que esta obra nos toca, 

será que ela cria uma perturbação na nossa sensibilidfade, no nosso imaginário, 

será que vivenciamos intensamente o que ela evoca.” 

De um modo geral, a estratégia de investigação proposta pela 

Etnocenologia nos possibilitou uma abordagem metodológica qualitativa, numa 

pesquisa etnográfica e multireferencial, levando em consideração a natureza do 

fenômeno investigado na localidade original. A intenção foi desvelar a realidade 

do objeto pesquisado tal como é vista pelos seus protagonistas. 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, individuais e conversas 

informais, articuladas aos objetivos da pesquisa. Adotamos como estratégia 

metodológica, para apreender os valores do sujeito abordado, ouvir e analisar os 

seus depoimentos e suas explanações, considerando a linguagem nativa, as 

posturas, os gestos, as entonações, as alterações de ritmo e outros sinais verbais 

e corporais que surgiram. 

Quanto à documentação, demos preferência às fontes primárias 

(documentos produzidos pelos sujeitos envolvidos na pesquisa), consideramos 

também as fontes secundárias (reportagens em jornais, revistas e bibliografia 

suplementar). As informações que extrapolam a escrita (a performance dos 

artistas, por exemplo) foram registradas também, através de vídeos e fotografias. 

                                                 
14apud Pavis 2005, p 216  



 

A análise e interpretação do material pesquisado, tanto os já existentes, 

como os produzidos para este fim - as notas de observação, os dados das 

entrevistas, os conteúdos dos documentos escritos, e audiovisual, foram 

analisados e catalogados, segundo tópicos comuns, através da aglutinação de 

dados convergentes, selecionados a partir de palavras chaves e conceitos. 

Obedecendo também a ordem cronológica. 

O nosso olhar de observador durante quatro Festivais, onde tomamos 

parte, correspondente ao período de 2000 a 2003. Estivemos presente na 

condição de integrante do corpo de jurados, brincante de galera e no ano de 2003 

acompanhando de dentro, todo o processo de elaboração e criação do espetáculo 

do Boi-bumbá Garantido, porém com um certo distanciamento, ou seja, com uma 

observação objetiva e uma participação subjetiva. 

 Neste sentido, fomos cúmplices e sabedores dos mistérios e dos segredos 

que, todavia trancados a “sete chaves”, tivemos a oportunidade de conviver com o 

fazer artístico e com os artistas em seu devaneio criativo e domínio técnico, 

preparando-se e preparando as suas obras para a disputa na arena. Para esta 

investigação, nos foi fornecido uma concessão especial pelo Presidente do Boi-

Garantido, Sr. José Valmir para ser realizado este trabalho. Para tal, tivemos 

acesso aos galpões ou os conhecidos QGS (quartéis generais), onde são 

realizados estes trabalhos, restritos aos artistas e às pessoas que direta ou 

indiretamente participam do processo de preparação do Festival. 

Quando tratamos do processo criativo, adotamos como método de análise, 

um dos modelos mais conhecidos, que é ainda o de Wallas (1926), com os vários 

estágios do processo criativo (preparação, incubação, iluminação e verificação). 



 

Optamos por este método, pela objetividade e subdivisão das fases que compõe 

o percurso imaginativo do artista, segundo Walls15: 

1-Fase 1: PREPARAÇÃO 

A fase da preparação inclui todo o processo de educação intelectual, no 

qual a informação é armazenada na mente sob a forma de estruturas abstratas de 

conhecimento (os “esquemas”). Durante esta fase, os indivíduos fundamentam os 

seus atos criativos adquirindo o conhecimento e as perícias requisitadas pelo seu 

campo. Um fator importante a reter é a flexibilidade da representação do 

conhecimento: pensar criativamente é ser capaz de pensar de forma 

independente, produtiva e flexível. Os criativos possuem aptidões que lhes 

permitem selecionar os conhecimentos necessários, e que lhes possibilitam 

controlar a codificação da informação por forma a mantê-la flexível e aberta a 

reestruturações. 

Fase 2: INCUBAÇÃO 

É o período da gestação, caracterizando-se pelo “trabalho livre do processo 

inconsciente ou parcialmente consciente da mente”. Durante esta fase o 

conhecimento flexível, adquirido na fase anterior, começa a ser reestruturado para 

criar novas estruturas mentais. Como este processo ocorre exatamente, é ainda 

desconhecido. 

Uma perícia metacognitiva característica do indivíduo criativo, durante a 

fase de incubação, é o seu controle sobre o trabalho das suas representações 

cognitivas flexíveis (ex. os criativos não excluem prematuramente informação 

aparentemente irrelevante). 

Fase 3: ILUMINAÇÃO 

                                                 
15Apud SOUZA, 2001, p.59 



 

A iluminação é o “flash”, o “click” ou o “aha!” final, isto é, a culminação da 

fase de incubação. A iluminação é inspiração, revelação, compreensão; é tornar 

de repente aquilo que foi inconsciente em algo completamente consciente. É o 

reconhecimento de uma representação mental que satisfaz a meta do 

empreendimento criativo, ou que tem esse potencial. 

A iluminação parece ser um evento metacognitivo. De fato, os indivíduos 

criativos poderão ter uma melhor capacidade de reconhecer o “click”, para saber 

quando uma perspectiva está coerente com a temática, ou se vale a pena 

persegui-la. 

O processo criativo pode acabar na fase da iluminação, dado que algumas 

criações estão completamente formadas nessa fase. Contudo, esse não é o caso 

habitual. 

Fase 4: VERIFICAÇÃO 

No caso típico, o produto incompleto da iluminação é assunto para uma 4ª 

e última fase do processo criativo: a verificação. A verificação refina ou procede à 

correção/revisão do produto. Trata-se da avaliação das idéias surgidas na fase 

anterior. 

É nesta fase que ocorre o “diálogo” entre o artista (ou cientista) e o seu 

“produto”: o produto é verificado em relação a um modelo interno: a proposta 

original do empreendimento criativo; o produto é verificado contra um modelo 

externo antecipado: o que pretende uma determinada audiência. É o que se 

relaciona com as formas de comunicação de uma descoberta. 

Utilizamos estes procedimentos para categorizar os estudos referentes aos 

processos de criação dos espetáculos do Boi-Bumbá-Garantido, contemplando 

assim, formas de análises aos diversos projetos artísticos dos espetáculos do 



 

festival folclórico de Parintins. Este método de trabalho adotou como suporte de 

observação e coleta de dados as etapas seguintes: 

 

Capítulo I.1. O Olhar Etnocenológico. 

 

O olhar do pesquisador, chamada por nós de Olhar Etnocenológico, 

abordou dois campos fundamentais para a compreensão da arte cênica 

amazônica nos bois-bumbás de Parintins, inclusive as manifestações do cotidiano 

que se manifestam na festa dos Bois-Bumbás Garantido e Caprichoso no festival 

folclórico desta cidade: a primeira, a vivência visual real e a segunda, os registros 

fotográficos e filmográficos de diversas procedências. 

O olhar etnocenológico compreendeu numa busca de informações visuais, 

a absorção de fatos e imagens específicas da cultura local vivenciadas no 

primeiro contato com o objeto de pesquisa. Neste estágio procuramos não eleger 

espaços, nem sujeitos e nem aspectos, entretanto, nosso comportamento de 

voyer da cultura alheia, tentou incorporar através do nosso olhar, o olhar do outro. 

Fitando nos olhos, contemplando, olhando de cara e encarando, sendo visto de 

frente, cercado de “piscadelas” (Gertz) e interpretando. Um pesquisador? 

Observador? Sonhador? Examinador? Investigador? Creio que tudo isso, porém, 

atento, sem reparações nem ponderações. Desvencilhamos-nos dos filtros que 

impermeabilizam as emoções dos cientistas, choramos e rimos, gritamos e 

calamos pela primeira vez. Orgulhosos, animosos, corajosos e ousados, 

espiamos. Todavia, espiamos além dos olhos, espiamos com os dedos, com as 

mãos, com os corpos curiosos por sentidos, fotografamos e filmamos, “comemos” 



 

e “bebemos” os olhares. “Inebriados” do visual que convivemos, simplesmente 

olhamos. 

A percepção do olhar “estrangeiro” voltou-se intensamente para a 

informação visual, absorvida da convivência física com a imagem real e com a 

imagem virtual da cena espetacular parintinense, proporcionando então, a 

formulação dos parâmetros de interpretação cultural, daquilo que os bois-bumbás 

provocaram na cidade de Parintins. 

Este laborioso ato de tentar conhecer a cultura brasileira, de sentir-se pelo 

menos índio, caboclo, negro ou até mesmo branco, nos levou para muito longe, 

mas não tão longe assim. Saímos para dentro, para dentro da obra de “arte 

popular” que liberta o homem com o encontro dos seus estados de consciência 

profunda, de identidade, de alteridade e de reconhecimento da sua história. 

Percorremos, olhando e observando cada detalhe, respirando o seu cheiro 

e tateando a sua forma. Nesses últimos quatro anos de andanças por Parintins, 

rios e florestas da Amazônia, os sentidos do nosso Olhar Etnocenológico 

estiveram afiadíssimos. Nesse período, registramos na memória, uma infinidade 

de imagens raras que ficaram na lembrança, além do olhar enquadrado na nossa 

Canon, que contribuiu com centenas de fotografias analógicas, mais umas tantas 

digitais e não sei quantas horas de vídeo. Este material visual foi complementado 

ainda com revistas e jornais, todos ilustrados com fotografias em cores e p&b e de 

documentários videográficos já comercializados sobre o Festival Folclórico de 

Parintins. 

Nosso material documental produzido pra este fim corresponde a imagens 

realizadas, tanto sobre o cotidiano parintinense, o dia-a-dia da cidade quanto os 

trabalhos de artes plásticas nos galpões do curral do Boi-Garantido, na sala de 



 

criação onde se reúne a comissão de arte deste mesmo boi-bumbá, nos ensaios 

de dança, de música e de encenação do espetáculo, as entrevistas realizadas em 

diversos pontos da Cidade de Parintins, inclusive nas casas dos brincantes, na 

festa do boi de rua do Boi-Garantido que tradicionalmente saia às ruas da cidade, 

na tradicional ladainha realizada no Curral Velho, antiga residência de Lindolfo 

Monteverde, o criador do Boi-Garantido, na concentração dos bastidores do 

bumbódromo, minutos antes de iniciar o espetáculo, no espetáculo, na arena. E, 

finalmente, no dia seguinte ao festival, a apuração dos resultados e o impacto da 

vitória e da derrota e o seu reflexo na cidade. 

Percebemos a importância desta nossa olhadela especial para 

compreender a função da exuberância visual, natural, necessária, extravagante e 

a grandiosa forma de manifestação da arte parintinense. Pois, no Amazonas tudo 

é muito grande, tudo é muito longe, o tempo parece que não passa, e isso reflete 

diretamente no fazer e no pensar artístico dessa gente muito pouco conhecida de 

outras partes do Brasil, e por conseqüência reflete também no nosso trabalho. 

Seguindo esta lógica, tentamos construir um método de trabalho que 

pudesse dialogar com as características dessa cultura, levando em consideração, 

principalmente, o tempo do outro. Incorporamos esse tempo, essa espera do 

tempo passar e nos valemos disso para observar mais demoradamente, as cenas 

do cotidiano, que ao nosso redor, se mostrava à mirada fotográfica da nossa 

câmera. 

Observamos, também, o jeito do artista, a forma de seu trabalho, a sua 

relação com o material, com os instrumentos e as técnicas de preparação para a 

grande festa. Fitamos e filmamos cada detalhe, o trabalho dos músicos, dos 



 

coreógrafos, dos dançarinos, dos escultores, dos pintores, dos soldadores, dos 

desenhistas, em fim, do incansável trabalho desses brincantes de boi-bumbá. 

 

Capítulo I.2. O Tocar Etnocenológico. 

 

Configurou-se como complemento do Olhar Etnocenológico no processo 

metodológico de pesquisa, o ver e o tocar caminharam juntos e inseparáveis, 

porém com estímulos que inspiraram sentidos diversos, divergentes e 

suplementares, às vezes suprindo e compensando a deficiência do olhar. 

No tocar [do latin vulgar toccare] necessário e imprescindível, para as 

nossas relações interpessoais, vagamos entre os sentidos do tato aguçado e os 

sentidos do corpo do outro. Além de vermos para crer, pormos as mãos, 

apalparmos, mantermos contatos, ouvirmos e de nos anunciarmos, fomos 

tocados, e tocados também fomos pelas toadas16 que nos tocaram aos ouvidos e 

que por sua vez nos contaram uma linda história, comovente, sensível, abaladora, 

impressionante, agitada e excitadora. 

Estarmos inseridos neste universo e confinados pelos limites dos rios, nos 

conduzimos em círculo, avançamos sem receio, “tocamos o barco” e assim nos 

aproximamos cada vez mais do “objeto de desejo”. E, presos, nos relacionamos, 

nos pertencemos, nos roçamos como se estivéssemos esfregando de volta a 

nossa cultura nos nossos próprios corpos. 

Nos tocamos, mas de leve, entramos, mas de passagem, fizemos uma 

escala, passamos raspando e extraímos sons, fizemos ouvir o nosso e o vosso 

soar, até mesmo nos entrechocamos, e então, sinalizaram-se de que pelo menos, 
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encontramos um ponto comum de contato, ponto culminante de aproximação e de 

união. 

As vivências cinestésicas foram possibilitadas através do contato de corpo 

a corpo e com o nosso adentramento no campo, a subjetividade das ações 

implementadas no decorrer do processo, o estado sensorial estimulado com as 

relações de troca que o toque etnocenológico do corpo provocou entre o 

pesquisador e o pesquisado, legitimou o fator emocional circulante gerado nas 

inter-relações que se estabeleceram durante a nossa convivência em Parintins. 

Confrontado e confortado com este momento singular, deixamo-nos vencer 

pelo objeto e nos tornamos sujeitos desse contexto. Confirmamos no ato da 

investigação a impossibilidade da imparcialidade científica, cultural e social, 

enquanto cientistas em trabalho de Tese de Doutoramento em Artes Cênicas. 

Assumimos os trabalhos com uma postura política definida e pública, coerente, 

longe da condição desapaixonada de julgamento, mas na qualidade apaixonante 

de interpretante daquilo que vivenciamos.   

Neste sentido, a metodologia a qual utilizamos propõe não só o máximo de 

aproximação do objeto de pesquisa, mas, também, a integração com este objeto, 

para que pudéssemos digeri-lo pausadamente, senti-lo em todos os possíveis 

níveis de comunhão e sermos ao menos verdadeiros com os nossos sentidos e 

com os sentidos do outro, buscando uma interpretação coerente com a realidade 

vivenciada na nossa investigação. 

 

 

 

 



 

Capítulo 1.3. O Interpretar Etnocenológico 

 

Chamamos de Interpretação Etnocenológica, ao terceiro momento do 

processo metodológico da nossa pesquisa, no qual a definimos como etapa de 

reflexões sobre os conhecimentos, sabedorias absorvidas e nas relações que se 

estabeleceram durante a convivência com os sujeitos e objetos deste trababalho. 

Esta etapa teve início no momento que substituímos o pronome “seu” para 

“nosso”, ao tratarmos o objeto de estudo, como por exemplo: “o nosso Boi, 

entrará na arena ao som da batucada”. Passamos nesse sentido, a ser também 

um sujeito interpretante em primeira mão, integrado ao objeto e alterando o 

clássico distanciamento científico, uma forma de iniciação em uma cultura. Nos 

sentimos parte deste todo que é o boi-bumbá. 

A interpretação etnocenológica, portanto, é resultado das duas últimas 

etapas, que se fizeram necessárias para se estabelecer vínculos comunitários e 

re-ligações que nos induziram a incorporar o tema de investigação, tanto na 

evolução da festa em geral como na dinâmica social do povo do boi-bumbá. 

Portanto, nosso propósito consistiu em averiguar como e porque, uma festa 

marginalizada, próprio de classes populares, emergiu nestes últimos anos até 

chegar a convertesse na identidade cultural do povo amazônico. 

A tradição moderna do ritual festivo do boi-bumbá e objeto de nossa 

atenção constitui um atributo consubstancial de caráter parintinense. Tonzinho 

Saunier, (2003) diz que os parintinenses herdaram a tradição artística dos Índios 

Saterés Maués e dos Parintintins. O Parintinense exalta a imagem de uma terra 

amável, festiva e aconchegante, fundamentando-se a partir da eclosão da festa 

contemporânea. Sabendo da importância política do festival para o Amazonas, 



 

tanto como construção de uma identidade como para projeção de personalidades 

públicas, o que não consideramos como prioridade um estudo da festa sob essa 

perspectiva.  

Nosso objetivo não consiste, pois, em uma descrição etnográfica da festa, 

nem pretendemos elaborar uma teoria normativa, a partir das áreas de 

conhecimentos abordadas. Na nossa ótica, o festival funciona como indicador da 

dialética cultural em certo sentido, da dialética social. Para alcançar este objetivo, 

partimos da nossa questão central, refletida no conhecimento do sujeito e vice-

versa, o que nos permitiu obter uma solução satisfatória do problema. Porém, 

Segundo Wilson17 (1977), a pesquisa Etnográfica fundamenta-se em dois 

conjuntos de hipóteses sobre o comportamento humano: 

Hipótese naturalista-ecológica, que afirma ser o comportamento humano 
significativamente influenciado pelo contexto em que se situa. Nessa perspectiva, 
qualquer pesquisa que desloca o indivíduo do seu ambiente natural está negando 
as influências dessas forças contextuais e em conseqüência deixa de 
compreender o fenômeno estudado em sua totalidade; e a Hipótese qualitativo-
fenomenológica, que determina ser quase impossível entender o 
comportamento humano referencial dentro do qual os indivíduos interpretam seus 
pensamentos, sentimentos e ações. De acordo com essa perspectiva, o 
pesquisador deve tentar encontrar meios para compreender os significados do 
manifesto e latente dos comportamentos dos indivíduos, ao mesmo tempo em 
que procura manter sua visão objetiva do fenômeno. O pesquisador deve exercer 
o papel subjetivo de participante e o papel objetivo de observador, colocando-se 
numa posição ímpar para compreender e explicar o comportamento humano. 
 

Após toda essa permanência em Parintins, com todas as sensações ainda 

à “flor da pele”, e com todo o material coletado em campo, a oportunidade “bateu 

a minha porta” e fui contemplado com uma bolsa da CAPES – MEC – 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Ministério da 

Educação e Cultura, para realizar o Estágio Doutoral Sanduíche, no período de 

setembro de 2003 a agosto de 2004 na Escuela de Bellas Artes da Universidad 
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Politécnica de Valencia, España. Distante fisicamente e geograficamente, tanto de 

Parintins quanto do Brasil e, por conseqüência, da cultura brasileira, senti a 

sensação do tal “distanciamento científico” do objeto de estudo, para por fim, 

analisar e interpretar tudo ou quase tudo o que tinha vivenciado nestes quatro 

anos de Festival em Parintins. 

Sabendo da existência de um Centro de Estudos em Performance situado 

na Universidad Politécnica de Valencia na España, elegi este Centro, como local 

para complementar meus estudos sobre esta temática, e assim se procedeu. 

Neste estágio, a pesquisa desenvolvida correspondeu às seguintes etapas 

de estudos: 

1 – Participação como aluno ouvinte das disciplinas: Escultura como 

Comportamiento - Performance (Curso de Graduação em Artes Visuais); Hacia 

um Art de la Experiencia e Espacios Híbridos, Crítica e Intercambio Social en la 

Producción del Art Contemporâneo (Curso de Doutorado em Artes Visuais). 

2 – Observação de exposições, atuações performáticas e teatrais em salas 

especializadas, ruas, festivais, teatros, museus e centros de artes das seguintes 

cidades: Valencia, Madrid, Segóvia, Barcelona, Aielo de Maveritch, Sollana, 

Godella, Algemesí, e Sevilla, na España, Paris e Lisboa. 

3 – Participação como Performer e Artista Plástico em Salões de Artes 

Plásticas, Festivais, Ações-Artísticas públicas, nas Cidades de Ceuta, Valencia, 

Godella, Sollana, Algemesí. 

4 – Pesquisa bibliográfica e filmografica em bibliotecas, livrarias, 

videotecas, centros de cultura, museus e acervos particulares. 

5 – Organização, análise e seleção de material coletado para ser utilizado 

como suporte teórico e fundamentos da prática criativa ao que a tese se propõe. 



 

Este estágio correspondeu às atividades programadas no cronograma de 

estudos desta tese, referente ao campo da performance artística, proposto para 

concorrer à bolsa de estudos. 

Paralelamente a estas atividades, começamos o processo de interpretação 

do material coletado em Parintins, isso após transcrevermos e selecionarmos os 

documentos áudio-visuais realizados em campo. 

Tomando Geertz (1989), como orientação e suporte teórico para este 

trabalho, adotamos uma leitura das fontes originais colhidas em Parintins e a 

inserimos no bojo da tese como fundamentos teóricos, que por sua vez, vieram 

fortalecer nossos pressupostos e muitas vezes, responder aos nossos 

questionamentos e inquietações, levantados em nosso projeto de pesquisa. 

Percebemos que Parintins e os seus artistas configuram um estado de 

ritual coletivo movido a arte, onde o povo comunga com o boi-bumbá, a sua forma 

espetacular de viver performaticamente. Digo, performaticamente, enquanto “arte 

e vida que não se separam”, considerando a condição fundamental para a 

performance, desenvolvido em 1956, na Nova Escola de Investigação Social, New 

York onde lecionavam pintores, músicos, poetas e cineastas, Alan Kaprow e Jonh 

Cage entre eles, defendiam este princípio artístico18. 

A interpretação da cultura do boi-bumbá passou inegavelmente por uma 

associação de idéias formatadas na imagem que não se apagou no tempo e 

permaneceu viva na memória durante esta etapa. Enquanto pesquisador, a 

ambição para a descoberta, para o inusitado, para o desconhecido e pela ânsia 

de conhecimento nos deixou conectado a todos os acontecimentos que por 

ventura ocorressem na Ilha de Tupinambarana (Parintins), através do site dos 
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Bois-bumbás e do provedor Jurupari.com.br. A partir desta qualidade de 

comportamento, conduzimos nossas reflexões e interpretações rumo a uma 

compreensão aproximada, a partir da interpretação em primeira mão, tomando-a 

como fonte de sabedoria e conhecimento para a fundamentação deste trabalho. 

A primeira interpretação com anuncia Geertz, já está conferida pelos 

nativos. Nesse sentido, não gostaríamos de configurar uma interpretação da 

interpretação, mas, direcionar este trabalho a partir das sensações incorparadas 

em nossas vivencias, tomando como apoio os depoimentos dos sujeitos que 

convivemos no dia-a-dia. 

Os pontos de conexão que se estabeleciam no dia-a-dia no Centro de 

Estudos de Performance na UPV19, nos ajudou a levantar novos questionamentos 

e comparações frente aos conteúdos apreendidos em Parintins e ao que se cria, 

atualmente enquanto arte performática em Valencia. As teorias dos diversos 

autores, os procedimentos técnicos de diferentes artistas, performers ocidentais e 

os elementos que compõem suas ações, foram analisados e utilizados para a 

interpretação do conteúdo artístico dos bois-bumbás, suas relações com o meio 

em que vivem, a efemeridade da obra, a inexistência do espectador, a condição 

de espetáculo aberto e intermédia e o uso de aparatos tecnológicos, entre outros. 

Estes aspectos da obra de arte performática anunciavam em meus 

sentidos, que a contemporaneidade deste fazer artístico tem características que 

intuitivamente ou intencionalmente, manifestam-se na arte amazônica dos bois-

Bumbás e vice-versa. Essas características são visualizadas também em diversas 

outras formas de arte que conhecemos, inclusos rituais sagrados de encantados e 
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de orixás, os Nêgos Fugidos de Mucugê, as Burrinhas de Irará, as Caretas da 

Praia do Forte, entre muitas outras que estão espalhadas pelo Brasil. 

Em detrimento a esta constatação, sabemos que o Francês Robert Fililou 

(1926 – 1987) uma das cabeças do Fluxos, Grupo de criação Performática, 

pesquisou formas artísticas da cultura africana negra para atuar como performer e 

cineasta, como também os acionistas vienenses, entre eles Hermann Nitsch 

(1938 - ....), e a Cubana Ana Mendieta (1948 – 1985) que trabalhava com 

sacrifícios de animais e derramava sangue sobre seus corpos para purificação da 

alma e do corpo, uma prática milenar dos povos iorubanos, por exemplo. 

Contudo, temos a intenção de abrir caminhos para novas interpretações, a 

partir desta mesma ótica ou de outros pontos de vista, enriquecer e diversificar as 

formas de estudos, as teorias da arte contemporânea e contribuir com a história 

da arte parintinese nos contextos brasileiros e mundial. 

 

Capítulo 1. 4.  O Conhecer Etnocenológico. 

 

O Conhecer Etnocenológico, quarta e última etapa do percurso 

metodológico que adotamos, se configurou como reconhecimento dos saberes 

presentes na cultura do boi-bumbá, entendidos por nós como 

“etnoconhecimentos”. 

As formas de conhecimento para se fazerem reconhecidas nesse âmbito, 

faz-se necessário sua inserção nos campos teóricos da ciência oficial, que 

comumente utilizamos como abordagem conceitual nos Ensaios Científicos, nas 

Monografias, nas Dissertações de Mestrado e nas Teses de Doutorado. 



 

Optamos por utilizar os conhecimentos apreendidos no campo desta 

pesquisa, como fundamentação científica, extraída do contexto experimental e da 

observação da realidade cotidiana parintinense, somados às teorias acadêmicas, 

com objetivos de criar novas perspectivas, que valorizem os saberes que se 

encontram fora dos parâmetros da universidade e inseri-los como forma de 

“etnoconhecimento” no âmbito científico desta tese. Acreditamos que esta opção, 

possibilita às diversas culturas falarem de si por si mesma, discutir formas de 

conhecimento com perfil étnico, domínio tecnológico e propriedade intelectual. 

O nosso papel de pesquisador exerceu, além disso, a função de facilitador 

e organizador de idéias para dar visibilidade a estes “etnoconhecimentos”, não 

raro, utilizados, como fontes de sabedoria para os paradigmas científicos 

formulados por cientistas ou teóricos da arte, neste caso, a arte performática. 

Com essa referência, tivemos observando no contexto artístico valenciano, 

as diversas formas de ações performáticas, conferências, explanações de 

métodos e elementos da performance adotados por performers europeus. Um 

destes performers, em conferência na Escuela de Bellas Artes de Valencia, muito 

claramente, anuncia sua forma de fazer performance oferecendo comida à terra, à 

natureza, como forma de alimentar o seu espírito, para isso, coloca comida na 

rua, nas encruzilhadas, aos pés das árvores e em diversos outros lugares. Esta 

prática, bastante conhecida na Bahia, já há alguns séculos, é realizada nos 

Rituais Sagrados de Camdonblé. No entanto, “seu” princípio filosófico é declarado 

como propriedade intelectual sua e como uma forma pessoal de fazer 

performance-art. 

Gostaríamos de atentar para algumas formas artísticas ocidentais de cunho 

performático, para as teorias e para os conceitos que estão sendo levantados em 



 

alguns Centros de Arte, e investigar a procedência destes “princípios artísticos”, 

como os citados anteriormente. 

Outros aspectos que foram observados nesta etapa tratam-se das 

manifestações tradicionais valencianas. Encontramos algo curioso, que de 

imediato nos remeteu a Parintins.  Trata-se da festa das “Fallas de Valencia”, mas 

que uma festa anual é a festa do ano, pela sua envergadura, celebrações e 

atividades realizadas pelos componentes de suas comissões. A participação dos 

cidadãos e dos visitantes a converte na “maior festa” enquanto número de 

participantes e volume comercial que se tem em Valencia.  

As fallas são feitas em louvor a São José, patrono dos carpinteiros, mas 

nem sempre foram como as conhecemos agora. O seu processo evolutivo 

acompanhou o desenvolvimento do conhecimento humano. A sua origem, data de 

muitos séculos atrás, procedentes das festas cristianizadas de “origem pagã”, dos 

tempos dos romanos de celebração de solstícios e equinócios. 

Podemos, assim descreve-las: são construídas estruturas escultóricas 

feitas de papel-cartão, sobre um esqueleto de sustentação de madeira, com 

grandes dimensões, revelando o imaginário da cultura espanhola e européia. 

Estas estruturas são expostas nas ruas no mês de março por alguns dias, onde 

uma comissão especialmente escolhida irá julgar as mais expressivas, utilizando 

critérios predeterminados. No último dia da festa, acontece a sua queima, 

produzindo uma grande fogueira. 

A Criação de uma falla possui similaridade com os procedimentos artísticos 

das alegorias dos Bois Bumbás de Parintins, identificados na técnica empregada 

na sua confecção, pela revelação de uma identidade cultural, a efemeridade das 

esculturas, e o clima festivo que paira na cidade. Portanto, como percebemos tal 



 

semelhança fizemos um acompanhamento da produção desta manifestação. Para 

tal visitamos o “Museo Fallero” localizado na cidade fallera e vários talleres desta 

região, conversamos com alguns artistas, fizemos algumas imagens fotográficas e 

filmográficas. Esse material foi avaliado e analisado, com objetivos de realizar 

estudos comparativos com as estruturas cenográficas dos bois-bumbás de 

Parintins, enquanto uma ação ritual e festiva formalizada. Estes aspectos foram 

estudados relacionados às teorias da performance, como indicadores de uma 

prática artística onde: “a arte é o que faz a vida mais interessante que a arte”.20 

Os conhecimentos absorvidos nesta etapa sinalizaram para as 

transformações artísticas, ocorridas com a modernização da sociedade, a 

descoberta de novas técnicas e a chegada das novas tecnologias, que passaram 

a interferir diretamente nas formas tradicionais, tanto nas Fallas Valencianas 

quanto no Boi-Bumbá Parintinense, configurando um processo entendido como 

transculturação. Nas duas manifestações, se entendemos os processos de 

modernização como um pacote global, devemos afirmar que, os falleros21 e os 

brincantes do Boi-Bumbá adotam posturas semelhantes, alguns demonstram 

entusiasmo e aceitação quanto à evolução do processo técnico e adotam uma 

atitude crítica, enquanto outros são mais resistentes às inovações sócio-culturais. 

Nada tem de particular esta discriminação, pois esta é a atitude mais comum em 

diversas sociedades artísticas de caráter tradicional. 

O que esta Tese se propõe, enquanto construção de uma metodologia de 

pesquisa em artes cênicas, é expor à discussão a opção de investigação do 

processo metodológico aqui aplicado, apontando prioritariamente para as formas 
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de reconhecimento dos saberes ou dos “etnoconhecimentos” que estamos 

tratando. 

Ao tempo em que os Bois-Bumbás de Parintins receberam contribuições 

externas para o seu desenvolvimento tecnológico e artístico, Parintins, enquanto 

Centro de Cultura e referência nacional de bois-bumbás e diversidade de saberes 

e conhecimentos no ramo da arte alegórica, seus artistas têm cruzado as 

fronteiras do amazonas para outros centros de arte do país, interferindo e 

exportando conhecimentos para outras regiões. 

Pretendemos agora, que os bois-bumbás contribuam para o repensar as 

teorias da arte tradicional e contemporânea, tendo como ponto de reflexão a 

diversidade artística brasileira e os princípios filosóficos praticados pelos 

brincantes, os saberes e “etnoconhecimentos” que o identificam. 

Parintins Cidade Ritual: Boi-Bumbá, Performance e Espetacularidade 

expõe a trajetória de estudos que se efetivaram com o esforço apaixonado por 

esta metodologia que desenvolvemos. O que apresentaremos a seguir é a 

manifestação dos nossos sentidos em forma de tese científica, um apanhado da 

espontaneidade de um pesquisador, mergulhado na diversidade de 

manifestações de “Bois de Pano” em Festa, apreendidos, vivenciados e 

incorporados das inúmeras fontes da sabedoria “popular” brasileira.  

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 
A MITIFICAÇÃO DO BOI, A SUA LOUVAÇÃO E HISTÓRIA COMO ANIMAL 

INSPIRADOR DA CULTURA BRASILEIRA. 
 

 

Capítulo.II.1 – Vida de gado e de boi-bumbá 

 

A cultura do boi no Brasil tem início com a expedição de Martins Afonso de 

Souza, donatário da capitania de Pernambuco sob a interferência da sua mulher 

Ana Pimentel, segundo a antropóloga Francisca Ester de Sá Marques22, que trata 

da “gênese geográfica do boi no Brasil”. Desde então, inicia-se em terras 

brasileiras, uma das maiores façanhas do culto ao boi e sua transfiguração em boi 

alegórico, ou seja, em bumba-meu-boi com suas variantes que se espalhou em 

terras a fora deste imenso país. E, é a partir do Nordeste brasileiro, 

especificamente, do Estado de Pernambuco que a cultura do boi ganha fronteiras, 

se estendendo pelo Vale do Rio São Francisco, expandindo em seguida rumo ao 

Norte do país, chegando até o Maranhão e atingindo por fim, toda essa região. 

Câmara Cascudo23 (1954) descreve a gênese do boi no Brasil, alimentado 

por uma literatura oral que narra as façanhas das pelejas entre o vaqueiro e o seu 

rebanho em terras nordestinas. O verbete Boi, do seu famoso Dicionário do 

Folclore Brasileiro, narra a seguinte história a este respeito: 

 

Pelas regiões da pecuária vive uma literatura oral louvando os boi, suas façanhas, 
agilidade força e decisão. Especialmente no nordeste, onde outrora não havia 
divisão das terras com cercas de arame, modificando a fisionomia social dos 
agrupamentos, motivando uma psicologia diversa, os bois eram criados soltos, 
livres, nos campos sem fim. Novilhos eram beneficiados: ferra, assinalação na 
orelha e castração. Cada ano os vaqueiros campeavam o gado para a apartação, 
separando-se a boiada segundo os ferros e a inicial da ribeira, impressa a fogo na 
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coxa. Alguns bois escapavam ao cerco anual e iam criando fama de ariscos e 
bravios. Eram os barbatões invencíveis, desaparecidos nas serras e várzeas, 
bebendo em olheiros escondidos e sesteando nas malhadas distantes. Vaqueiros 
destemidos iam buscar estes barbatões, com alardes de afoiteza e destemor. 
Vezes o boi escapava e sua fama crescia pela ribeira. Cantadores se 
encarregavam de celebrizar suas manhas, velocidade e poderio. Outros 
cantadores levavam, cantando, esses versos para outras regiões. O boi ficava 
célebre. Um dia, inesperadamente, um vaqueiro ou grupo surpreendia-o, corria 
horas e horas em seu encalço, alcançando-o, derrubando-o, pondo-lhe a máscara 
e trazendo-o ao grito do aboio vitorioso, para o curral. Como não era possível 
conservar este animal, fugitivo e feroz, abatiam-nos a tiros, aproveitando a carne. 
Novas cantigas narravam sua captura, a derradeira batalha e o sacrifício. 
Naqueles versos o boi era transfigurado, tornava-se gigantesco e o cantador, 
humoristicamente, fazia a divisão dos melhores e piores pedaços com as pessoas 
conhecidas da redondeza. Bois, toros, novilhos, vacas, o ciclo do gado, possuem 
sua gesta gloriosa. 
 

É importante ressaltar a vocação artística do vaqueiro para a cantoria ou 

cantos de trabalho, conhecido como aboio24. O aboio dessa classe de 

trabalhadores chamou a nossa atenção e destaca-se na cultura tradicional 

brasileira pela singularidade artística e a força expressiva dos seus cantos e 

sonidos solfejados. Esses sons caracterizam-se pela supressão das consoantes, 

onde são explorados os níveis de tons vocálicos que vai do mais grave ao mais 

agudo na escala musical. Este canto estabelece uma forma de comunicação entre 

o vaqueiro e o boi, quando este conduz o seu rebanho, que a depender do 

andamento rítmico e da forma harmônica como é cantado, destina-se a um fim 

específico de manejo do rebanho. 

Segundo Cascudo (1972), o pastoreio do gado em todo mundo possui 

algum tipo de cantoria na arte de pastorear, mas o aboio do nordestino sertanejo 

contém características que divergem das tantas outras que há no mundo, mas 

que possui uma semelhança muito grande com os da África mulçumânica, da 

Costa do Marfim e dos negros Peuhls do Sudão, povos de cultura pastoril milenar. 

Cascudo afirma, ainda que, esta espécie de cantoria destinada a tanger o gado é 
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de origem Moura, Berbere, da África setentrional e que veio para o Brasil 

possivelmente da Ilha da Madeira, com os escravos Mouros aí existentes. 

Artur Ramos25 esclarece, também, que as tribos africanas que foram 

trazidas para o Brasil, no tráfico de escravos, pertenciam a povos totêmicos, 

principalmente, de procedência Bantu e Sudanesa. Já Nina Rodrigues26 afirma 

que: “Os negros importados para o Brasil era todos Povos Totêmicos” O que 

estas etnias encontraram no Novo Mundo a nível cultural foram:  

 

De um lado os brinquedos de origem peninsular do ciclo das Janeiras – Pastoris e 
outros autos de Natal e Reis – e do outro lado, festas populares de origem 
ameríndia, confrarias religiosas e outras instituições, onde eles se acomodaram 
com o sobrevivente das suas organizações totêmicas. 
 

Ramos (1935), citando Pereira da Costa, aponta para os fins do Século 

XVI, a chegada dos bailes pastoris no Brasil e que vários fatores contribuíram 

para a sua transformação e o enriquecimento do seu enredo com os novos fatos 

da nossa história. Estes bailes serviram também ao processo de catequese, onde 

os jesuítas souberam aproveitá-los em suas missões evangelizadoras.  

Os bailes Pastoris na Bahia adotaram uma nomenclatura diferente e 

passaram a ser chamados de Ternos e de Ranchos, e foram nestas 

manifestações que Nina Rodrigues (1988), encontrou traços totêmicos 

identificados como sudaneses. A princípio, conforme o mesmo autor, eram a 

burrinha e o boi, depois foram criados outros personagens, como: o cavalo, a 

onça, o viado, o galo. Além destes, o folguedo possuía personagens com 

representações da flora – a Rosa Amélia; inanimados – o navio a coroa; os 

fabulosos – a caipora, o mandu, etc. 
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Estas influências são encontradas ainda hoje no sertão nordestino, além 

dos Ternos e Ranchos, temos também os aboiadores de roça, que são cantos de 

lavradores destinados à agricultura, plantação de mandioca, milho e feijão. Esta 

última, muito famosa, denominada de Bata de Feijão, contêm características 

musicais semelhantes ao aboio do vaqueiro. A sua sonoridade é também 

desprovida de consoantes, somente as vocais são entoadas, esta qualidade 

marca sua autenticidade ritualística de cantos de trabalhos desta categoria. 

Ressaltamos que estes lavradores são de procedência negra, de mãos 

escravizadas descendentes. Esta categoria de trabalhadores rurais mantém ainda 

hoje, a forma de aboio voltada tanto para o cultivo agrário como para a pecuária. 

Artur Ramos (1935), afirma ainda que: 

Os negros fizeram no Brasil uma curiosa mistura de todas essas tradições e nós 
assistimos à sua progressiva complicação – desde o totemismo simples dos 
ranchos, até as confrarias e procissões de coroações de reis negros, os reisados 
(com o totemismo do boi), os autos sincréticos de guerreiro-totêmicos.  
 

Apesar do repasto totêmico africano em alguns autos populares no Brasil, 

Ramos27 salienta, também, que: 

 

Não existe no Brasil autos populares típicos de origem exclusivamente negra, 
aqueles onde interveio em maior dose o elemento africano, obedecem, em última 
análise, à técnica do desenvolvimento dramático dos antigos autos peninsulares. 
Quer dizer: o negro adaptou elementos de sobrevivência histórica e até enredos 
completos, ao teatro popular que ele encontrou no Brasil trazido pelos 
portugueses. 
 

O tema do boi no Brasil conhece três origens, a portuguesa e a africana, 

por tradições pastoris, procedentes das suas regiões de origem e a indígena por 

conseqüência histórica, no processo de “aculturação” deste povo, no qual foram 

integrados aos autos populares dessa natureza. A presença do boi na cultura 
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popular tradicional brasileira é encontrada em todas as regiões, mas parece ter 

maior força na Região Norte e Nordeste, principalmente quanto à sua 

teatralização, transformando o animal em elemento lúdico, personagem alegórico 

central, festivo, sarcástico e fio condutor do espetáculo dramático de rua dos mais 

conhecidos que temos. 

 

Capítulo II.2 – Do boi ao boi-bumbá.  

 

Artur Ramos (1935) trata do ciclo do boi e sua sobrevivência totêmica no 

Brasil, ressaltando o bumba-meu-boi como a expressão mais típica que aborda a 

herança totêmica do boi em terras Brasileiras, e, afirma ainda, que é um erro filia-

lo apenas à tradição natalina do Boi de presépio e/ou ao ciclo de vaqueiros de 

origem cabocla do sertão Brasileiro. Segundo ele, o africano trouxe uma 

contribuição fundamental com a disseminação totêmica do boi, entre os vários 

povos Bantu que foram trazidos para o Brasil. 

Mario de Andrade28, aponta para esta “dança dramática” (termo de sua 

autoria, para identificar as danças populares brasileiras), identificando-a também, 

como manifestação de cunho totêmico, diz ele: “uma noção mística primitiva, 

encontrável nos ritos do culto vegetal e animal das estações do ano, e que 

culmina sublimemente espiritualizado na morte e ressurreição do deus dos 

cristãos”. Entretanto, a temática morte e ressurreição do boi, o referido autor 

pontua sua genealogia muito mais próxima das manifestações oriundas dos 

Congos de origem negra, dos Caboclinhos de inspiração indígena, dos Reisados 
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e dos Cordões de Bichos. Pois, não teria encontrado tal semelhança em 

manifestações da cultura ocidental européia, nas palavras do autor: 

  

O complexo de morte e ressurreição não aparecem nestas danças dramáticas 
oriundas de civilizações mais tecnicamente avançadas. É justo nos bailados mais 
próximos das culturas primitivas, nos congos de origem negra, nos caboclinhos de 
inspiração ameríndia, e nos reisados e cordões de bichos de sobrevivência do 
culto animal, que se dá morte e ressurreição. A importância do boi na vida 
brasileira, do chefe no organismo tribal, da mourama na conquista de terras, deu 
ao boi, ao chefe, ao mouro, um valor místico, um valor religioso, esotérico às 
vezes, e sempre simbólico, que foi o convite à criação das danças dramáticas. Foi 
a finalidade religiosa que deu aos bailados a sua origem primeira e interessada, a 
sua razão de ser psicológica e a sua tradicionalização. 
 

Para Mário de Andrade29: 

 

O cortejo das nossas Danças dramáticas deriva de cortejos religiosos 
antiqüíssimos, de fontes pagãs, a comemoração ritual das calendas, mesmo 
princípio do teatro grego, porém anterior a ele. Tais costumes, quase que 
universais, se prendem sempre a esse verdadeiro complexo de morte e 
ressurreição (do ano, da primavera, do vegetal, do animal, do deus, do rei...) da 
psicologia coletiva. (...) As Maias, as Janeiras, o São João, o Dia de Todos os 
Santos, apesar da luta que o cristianismo empenhou contra isso na Europa, 
continuam paganizados até agora (Conf. 24). O meio mais hábil que a igreja se 
serviu para destruir os cortejos e cerimônias pagãs dessas datas, foi convertê-los 
a elementos do próprio Cristianismo, o que é sabido. [...] Esse processo de 
cristianização que desde o século XIV, os portugueses convertiam Maias e 
Janeiras em procissões católicas, foi usado sistematicamente dois séculos mais 
tarde pelos jesuítas, nas suas acomodações com os brasis. A semiprofanização 
das procissões principiou muito cedo aqui. Pelos interesses da catequese, os 
jesuítas permitiram desde logo que os selvagens incorporassem às cerimônias 
religiosas coloniais a colaboração própria deles [...] essas folias com que não 
apenas os “negros” destas Índias Ocidentais, porém os “negros da Guiné” e 
mesmo os brancos acompanhavam com danças as procissões católicas, foram no 
país, o maior incentivo para a tradicionalização do princípio do cortejo-baile, 
usado pelas nossas danças dramáticas. 
 

Para conceituar o que é Boi-bumbá ou bumba-meu-boi, hoje, teremos que 

entender um pouco da sua dinâmica histórica e performática, enquanto 

manifestação “folclórica” e fenômeno da “cultura popular” existente em quase 

todas as regiões do território brasileiro. 
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As formas dessa manifestação, o seu enredo temático sempre trata da 

história da morte e da ressurreição de um boi que está representado por uma 

alegoria feita de pano, pau e que leva em seu bojo um homem para animá-lo, 

como se fosse um boi de verdade. A estória trata do desejo que Catirina grávida, 

esposa de Pai Francisco (escravos negros) deseja comer a língua do boi preferido 

do dono da fazenda. Desejo este, que é realizado pela coragem e ousadia do seu 

esposo Pai Francisco, que rouba o referido animal, mata e arranca sua língua 

para satisfazer o desejo da sua esposa. Então, dando por falta do seu boi 

preferido, o Amo (dono da fazenda) manda prender Pai Francisco pelo fato 

ocorrido. Pai Francisco, para se livrar dos castigos do seu Amo terá que dar um 

jeito de devolver o boi são e salvo ao seu patrão, fato este, realizado pelo 

feiticeiro que o ressuscita. Este episódio se transforma numa grande festa, na 

qual todos participam, comemoram a ressurreição do boi e a liberdade de Pai 

Francisco. 

 Na maioria dos grupos por mim observados, a temática morte e 

ressurreição do boi, os personagens Mateus ou Pai Francisco, Catirina e o amo 
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do boi, nos grupos de Sergipe, Pernambuco, Maranhão, Santa Catarina e 

Amazonas cumprem o mesmo papel, inclusive com a mesma seqüência de 

enredo e com o termo “bumba”, identificando a manifestação com características 

da brincadeira de boi alegórico. Através desta encenação são desenvolvidas 

diversas outras cenas paralelas e a presença de vários personagens que 

aparecem como uma solução para resolver o problema. Nestes entremeios são 

explorados os discursos políticos e satíricos que caracterizam a sua forma 

dramatúrgica. 

Alguns grupos, principalmente os do Estado do Maranhão e os de 

Parintins, realizam ainda a tradicional “Matança do Boi”, ritual que marca o final 

das festividades, geralmente entre os meses de julho e agosto, onde o boi é 

morto, parta ressuscitar no próximo ano. Neste ritual, os grupos oferecem um 

grande churrasco aos seus associados e convidados, que geralmente é 

financiado pelos padrinhos do boi do respectivo ano. Em Parintins, os padrinhos 

dos Bois-Bumbás eram geralmente algum fazendeiro ou comerciante da região.  

Para Artur Ramos30, é no auto do Bumba-meu-Boi, que os complexos 

totêmicos se mostram com mais evidência, simbolizando a morte do (pai), que no 

festejo é o leitmotiv: 

Os filhos matam o pai. Sentimento de culpa conseqüente. Fases de lutas e 
confusões, entrevistas nos autos, nas cenas em que os partidos se digladiam. O 
filho herói assume a responsabilidade da culpa. Esta fase heróica exprimia todo 
um ciclo, entremostrados nos autos populares, nas lutas do matriarcado. É o ciclo 
das mães (Rainha, Ginga, Sereia, Lira...). Mas esta fase tem que acabar (morte 
da Lira...) para ceder lugar ao pai assassinado que volta redimido (ressurreição do 
boi). 
 

O autor salienta, ainda, que o auto do Bumba-meu-Boi exprime o mesmo 

episódio das festas cíclicas do sacrifício que era ritualizado por povos afcricanos. 
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Diz Ramos31: “O negro africano guardou no inconsciente estas festas rituais e, 

pelo princípio da repetição, expandiu-se periodicamente nos festejos populares 

que encontrou no novo habitat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O repasto, com a abundância de comida e de carne de boi, configura-se 

como confraternização e comunhão simbólica (encontradas em várias religiões) e 

de re-ligação com o espírito de Deus, do Pai Sagrado. Entre os africanos, o tótem 

todo poderoso é o alimento espiritual dos filhos que o cultuam, protegendo-os. 

Ramos32 nos lembra que: “Ninguém mais do que o negro oprimido e explorado, 

tinha necessidade dos seus clãs e dos seus tótens protetores. Ranchos, clubes, 

confrarias, mocambos e quilombos...Temos aqui toda uma sociologia do Negro 

Brasileiro.” 

As formas de rituais e de espetáculo dessa natureza, apresentadas nas 

diversas regiões brasileiras são completamente diferentes. Cada uma delas, traz 

a marca ancestral e identidade cultural própria. Apesar de manterem algumas 
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características, são poucas as que mantêm a tradição da matança e do repasto. 

Somente encontramos a matança e repasto em grupos de São Luis do Maranhão 

e de Parintins. Queremos salientar que o termo Matança possui também o mesmo 

sentido que o termo auto-do-boi, que diz respeito à representação teatral que 

encena a morte e a ressurreição do boi.  

No que se diz respeito ao termo “bumba”, que compõe a palavra bumba-

meu-boi, Câmara Cascudo (1972), esclarece que, sendo a primeira denominação 

a mais comumente conhecida, lembra a pancada do bumbo, levando a um 

significado de ação para o boi bumbá, chifrar, dançar, bater, funcionado como 

interjeição: “Êh Bumba”. 

Este termo é bastante explorado enquanto musicalidade que acompanha 

os seus cantares na poesia dos brincantes, servindo como expressão de 

surpreendente sonoridade que ecoa no espaço aberto das ruas e dos terreiros 

onde os bumbas-meu-boi se apresentam. 

Quanto às denominações que o bumba-meu-boi recebe nas diversas 

regiões do Brasil encontramos as senguintes: bumba-meu-boi em Pernambuco e 

Maranhão e Bahia, boi surubi no Ceará, boi-bumbá e garrotes no Amazonas, boi-

bumbá no Pará, boi-calemba no Rio Grande do Norte, Cavalo-Marinho na 

Paraíba, bumba-de-reis no Espírito Santo, reis-de-boi no Rio de Janeiro, boi-de-

mamão em Santa Catarina, boizinho no Rio Grande do Sul, bumba-boi na Bahia e 

boi-a-serra no Mato Grosso. 

Na maioria destas regiões identificamos tanto a crença fervorosa dos seus 

brincantes aos santos católicos como a sátira que vai de encontro aos dogmas 

que são praticados na crença religiosa cristã. Estas relações, nesta ótica, não se 

demonstram tão distantes uma da outra. As práticas religiosas, as rezas, as 



 

ladainhas e as promessas aos santos católicos fundem-se ao lado festivo, regado 

a cachaça e farta comida com objetivos políticos, críticos, lúdicos e interativos. 

Percebemos com isso, que a cultura do boi, seja como animal motivador de 

uma celebração religiosa ou como alegoria de entusiasmo festivo, tornou-se 

centro de atração na vida cultural e por suposto econômica entre o homem e o 

referido animal. Luís da Câmara Cascudo (1954), assinala que no Brasil, seu 

ambiente foi o litoral, os engenhos de açúcar e as fazendas de gado, irradiando-

se para o interior desde as primeiras décadas do século XXVIII, e descreve ainda, 

a influência européia e as várias formas de culto ao boi encontrado nas diversas 

regiões do mundo, estudado por um certo número de pesquisadores, ele aponta 

tais referências: 

A figura poderosa do touro tem a mais diversa e prodigiosa bibliografia no domínio 
mítico, hinos védicos, lendas hindus, tradições brâmanes, iranianas, taurinas, 
eslavônicas, germânicas, escandinavas, francas, celtas, gregas, latinas que Angelo 
de Gobernatis (GOBERNATIS, Angelo Zoological Mythology, I. 1-282, London 1872) 
compendiou e debateu com suficiência e paixão assim como Frazer (Lea Rameau 
D’or. III, Paris, 1911) através dos cultos agrários. O touro, o boi (Zeus ,Poseidon, 
Dionísius: imagem da potência fecundante; atributo solar e lunar égide da 
conservação física; sagrado no Egito, Caldéia, fenícia Creta,  Cartago) mereceu 
figurar nos presépios, engalanado, festejado, divinizado, e uma sobrevivência é sua 
participação material em cerimônias religiosas da igreja católica, com intervenção 
sarcedotal, o boi de São Marcos (25 de abril), levado aos templos, assistindo a 
missa perto do altar-mor, acompanhado pelos fiéis numa devoção indiscutível. Julio 
Caro Baroja (El Toro de San Marcos, “Revistas de Tradiciones Populares. Madrid 
1944) estudou-o na estremadura espanhola e Rodney Gallop (Rodney Gallop, 
Portugal. A Bookof Folk-ways, 117. Cambridg, 1936) em Penafiel e Braga, “ A Boi 
Bento (sacred ox) figures in several Portugueses religious processions” nas festas 
de Corpus Chritis, como comparecia na mesma data em Marselha e em Aix (França) 
e na procissão de são Zopito em Loreto, Aprutino (Itália) nas comemorações de 
Pentecostes, até poucos anos. Sem inclusão direta na liturgia cristã, houve o boef 
grass em Paris na época do carnaval (Louis Barron, Paris Pitoresque, 1800-1900, 
Paris, s.d.), com séqüito de luxo espaventoso e também na Galícia, Buey Gordo, em 
Orense, conforme a citação de Vicente Risco (Vicente Risco, “Notas sobre Las 
Fiestas de Carnaval de Galícia,” Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares, 
IV, cad. 3-340, Madrid, 1948). No planalto de Huila, Mossâmedes, Angola, há o On-
dye Lwa, saimento do Boi Sagrado, que os padres A. Lang e C. Tastevin registraram 
(Lang e C. Trastevin, La Tribo des Va-Nyaneka, 159-161 Corbeil, 1937), préstito 
ligado aos deuses da vegetação e aos manes do Rei, propiciando chuvas regulares 
pois é festa de verão. Não encontro em nenhuma cerimônia votiva ou lúdica africana 
(Geoffrey Gorer, Africa Dances, London, 1938) influências sensíveis no auto 
brasileiro, criação genial do mestiço, sem intuito, expressão ou sentido sagrado, 
exceto para pesquisadores vocacionalmente dedicados às comprovações expressas 



 

sob “l’autorité irresistible dês prefèrences personnelles,” como diz Pierre Gaxotte. 
Naquelas exibições o boi é animal vivo, cumprindo missão de atrair e fixar a 
benevolência dos deuses agrários, sem bailado do personagem central e longe de 
qualquer volição humorística e recreativa. É forma protocolar, hierárquica, sagrada, 
respeitosa, imutável pela inflexibilidade do costume. Teófilo Braga (Silvio Romero, 
Uma Esperteza, 50, Rio de Janeiro, 1887), que nunca assistira a um Bumba-Meu-
Boi, nunca o compreendera, sugeriu que o folguedo era reminiscência do Boi Geroa 
dos Ba-Nianecas ou Va-Nianecas de Huila. Houve também em Espanha e Portugal 
os touros fingidos, feitos de vime e bambu, arcabouço de madeira frágil e leve, 
animada do por um homem no seu bojo, dançando e pulando para afastar o povo e 
mesmo desfilando diante dos Reis. Foram as touras corpos de canastra com 
cabeças de fingimento (Bluteau, Moraes, domingos Vieira), repetindo no plano da 
simulação risível as afoitezas e agilidades dos toureiros famosos. Na tourinha a 
finalidade era divertir, alegrar, distrair a multidão. É desta toura que fala Garcia de 
Resende na Miscelânea, Lisboa, 1554: “Vimos grandes judarias, / judeus, guinolas, 
& touras” (Garcia de Rezende, Miscelânea, “Crônica Del Rei D. João I, III”, 185, 
Lisboa, 1902). Não havia enredo, temática, declamação. Era unicamente ação 
lúdica. Luís Chaves (Luís chaves, “Bumba-meu-boi no Brasil,” Ocidente, LVI, nº 254, 
Lisboa, 1958), lembra que na Vila Real, brincavam de tourinhas os rapazes do seu 
tempo. A armação constava de uma tábua com um pau pregado na extremidade, 
saliente para ambos os lados, fingindo chifres. O rapaz que dirigia atacava os 
companheiros toureadores com a falsa cornamenta. No conselho de Vila do Conde, 
pelo natal, “fazem o bicho da manta em que uma pessoa, coberta de um pano, a 
imitar um animal, com os braços de fora em ar de chifres, investe contra os 
presentes,” escreve Ernesto Veiga de Oliveira (Trabalhos de Antropologia e 
Etnologia, vol. 15, fasc. 1-12, pág. 108, Porto, 1954). Ismael Del Pan (Ismael Del 
Pan, “Recuerdo Folklórico de Algunas Fiestas Tradiconales de Españolas,” Revistas 
de Tradiciones Populares, tomo 1, 195, Madrid, 1944 ) registra a Fiesta de la Vaca 
(25 de janeiro) em San Pablo de los Montes, Toledo, onde o essencial para o gáudio 
público era “La Vaca que se armava de un palo, adornado con cintas y flores, en 
cuyo extremo van sujetos unos ingentes cornos de toros o de vaca, asimismo 
extraordinariamente exornados. E el mozo que representa La Vaca va dando 
cornadas con el emblema atado, haciendo correr delante de él a todos los 
forasteros.” São estes os únicos elementos europeus determinantes longínquos do 
folguedo brasileiro típico. O auto como existe no Brasil, não ocorre em paragem 
nenhuma do mundo (Luís da Câmara Cascudo, Literatura Oral, X, 448-461, Rio de 
Janeiro, 1952). Origem: O boi de canastra português surgiu no meio da escravaria 
rural, sem a imitação da tourada, bailando, saltando, espalhando o povo folião. 
Havia grito, correria emulação. No reisado da borboleta, do maracujá e do pica-pau”, 
que Sílvio Romero (Silvio Romero, Folclore Brasileiro, I, 52, 333, Rio de Janeiro, 
1954) recolheu em Sergipe, o boi afugentava o auditório tendo ao lado o vaqueiro 
negro, com a toada característica de sua função: “Olha o boi, olha o boi, / Que te dá; 
/ Ora, entra pra dentro, / Meu boi marruá.” Ainda em janeiro de 1900, Max Schmidt 
(Max Schmidt, Estudos de Etnologia Brasileira, 17, São Paulo, 1942) vê em Rosário, 
Mato Grosso, o boi assustando as crianças, mas sendo assistido por um médico 
para curá-lo do seu desmaio. Não há outro assunto. Alceu Maynard Araújo (Alceu 
Maynard Araújo, Poranduba Paulista, 1º, 84, São Paulo, 1957), informa que em São 
Luís de Paraitinga, S.Paulo, 1951, comparece o boi fugido, com a ocupação 
exclusiva de defender dos meninos atrevidos e curiosos a figura hirta de Miota. 
Recordava, na limitação funcional, os modelos espanhóis e portugueses do século 
XVI. O boi espalhador de pavores infantis, é imagem na cantoria sertaneja. O 
cantador João Faustino (serrador) afirmava que seu nome “faz mais medo a 
cantador / do que boi faz a menino (Leonardo Mota, Cantadores, 151, Rio de 
Janeiro, 1921). O animal figurado no Bumba-Meu-Boi não é uma reminiscência 



 

tauromáquica ibérica, mas um legítimo boi-de-era, afeito ao trabalho rural, com sua 
escolta de vaqueiros e não de espadas, capinhas e bandarilheiros.33 
 

As formas cênicas das manifestações populares brasileiras desta natureza, 

ou seja, com fins de “divertimento” para o público e tendo o boi alegórico como 

centro atrativo da festa, estão muito distantes das encontradas pelos 

pesquisadores citados por Cascudo. A qualidade cênica do bumba-meu-boi 

extrapola o fator lúdico, passa pelo sagrado e atinge o campo político através da 

brincadeira. 

Ao final do seu relato Cascudo aponta, sobretudo, a origem do bumba-

meu-boi a partir dos erados, ou seja, das criações de gado de corte. Estas 

características se repetem na economia pecuária brasileira. Este fato está de 

acordo com as nossas indagações e pressupostos que apontam a sua gênese e 

expansão no Brasil a partir do Nordeste, provavelmente entre os estados da 

Bahia e de Pernambuco. Nestes Estados, as formas cênicas do Bumba-meu-boi 

apresentam aspectos agrestes mais evidentes do que os de outras regiões. 

Roger Bastide34, em seus estudos antropológicos investigou o bumba-meu-

boi e afirmou que mesmo tendo origem extra-brasileira, não deixa de ser, como 

“auto teatral” uma criação da “cultura popular” do Brasil. 

Podemos deduzir que tal procedência, o contingente negro por ser maioria 

neste substrato de abrangência “popular”, no bumba-meu-boi, esta etnia domina 

estes espaços desde suas origens. 

Não temos a intenção de provar a sua gênese, o que nos interessa nesse 

percurso histórico, é compreender os sentidos da sua forma de expressão 

performática e sua transformação no decorrer dos anos. E, com isso, entender os 

                                                 
33 CASCUDO, 1972, p.193-194 
34 Bastide (1983) p. 142 



 

porquês dessas características, levantadas na nossa investigação e relacioná-las 

à quem as mantém até os dias de hoje. 

Neste sentido, a característica performática que identificamos nos bumbas-

meu-boi, corresponde às inter-relações sócio-artísticas entre as formas da vida 

cotidiana do brincante, onde a arte, o trabalho e a vida, praticamente não se 

fazem distinção e se complementam para reconstruir a tradição do bumba-meu-

boi. 

Os aspectos étnicos que encontramos, apontam para o povo 

mestiço/negro, como os mantenedores do Bumba-meu-boi na história cultural do 

Brasil. Porém, Salvo algumas regiões, a figura do negro se diluiu com a 

interferência de outras culturas e da sua expansão por outras regiões. Ainda 

assim, até meados do Século XX, o bumba-meu-boi era de predominância negra. 

É difícil ou quase impossível se afirmar com segurança, a procedência 

exata de sua gênese. A manifestação, somente pode ter sua origem, entre 

portugueses e africanos recém chegados ao Brasil, por volta dos séculos XVIII e 

XIX. Como também não se pode afirmar que esteja somente ligado ao pastoreio 

do gado ou somente aos presépios de Natal. A versão mais provável é que a sua 

origem pertença às classes menos favorecidas economicamente do Brasil 

colônia. Mas, temos a certeza que foi o povo negro e mestiço que o manteve. E, 

com isso, adaptou-o às suas realidades, dando-lhe o formato cênico, que chegou 

até os nossos dias, principalmente nos estados do Maranhão, Pernambuco e 

Bahia. Como é certo também que: se a presença do colonizador português faz 

parte da sua gênese, este, não deu a continuidade necessária e rapidamente se 

excluiu da manifestação. 

 



 

Capítulo II.3 - O teatro performático afro-brasileiro do bumba-meu-boi. 

 

A arte afro-brasileira tradicional percorre vários setores da produção 

cultural nordestina no campo teatral com perfil étnico negro. Podemos identificar 

na linguagem dessas manifestações teatrais de rua, a história social do negro 

brasileiro, impressa na forma do seu espetáculo de expressão performática, 

representativa e dramatizada. Uma forma de resistência cultural que tenta 

contribuir para a transformação política e social, frente ao preconceito e ao 

racismo sofrido por esta etnia. Além da condição ativista, o bumba-meu-boi 

demonstra a crença religiosa dos seus brincantes configurada em uma 

manifestação de práticas artísticas, onde o lazer, a festa e a brincadeira estão 

fortalecidos pela fé, como valor sagrado essencial para o folguedo. 

De fato, a marca afro-brasileira e mestiça prevalece na forma particular da 

dança e da música, na estética plástica, no conteúdo poético e na intermediação 

destas, na maioria dos autos dos bumbas-meu-boi. A aparência biotípica mestiça 

e negra é visível nos seus brincantes e identificada com facilidade por quem 

assiste a estes espetáculos, tanto pela expressão da sua forma artística quanto 

pela cor da pele da maioria dos seus brincantes. 

Os termos mestiço e negro ou mesmo índio e caboclo, que utilizaremos no 

decorrer deste capítulo e na tese como um todo, nos remete, antes de tudo, para 

a construção do sistema racial brasileiro fundado na tríade branco-negro-índio. O 

mestiço, segundo Rbeiro (1995), Munanga (1999), Chauí (2000) e DaMata (2001) 

é visto como ponte transcendente dessa tríade, que se encontra e se dissolve em 

uma categoria comum, fundante da identidade nacional. Para estes autores a 

mestiçagem permite construir a imagem de uma totalidade social homogênea. Daí 



 

o mito da democracia racial brasileira e o ideal do branqueamento sustentados 

pela mestiçagem, diz Munanga35 que: 

 

Pensada como uma categoria que serviria de base na construção da identidade 
nacional, a mestiçagem não conseguiu resolver os efeitos da hierarquização dos 
três grupos de origem e os conflitos de desigualdades raciais resultantes dessa 
hierarquização. Na verdade, os mestiços entraram nessa relação diferencial 
constituindo uma categoria intermediária, hierarquizada entre branco e 
negro/índio. Porém eles não constituem uma categoria estanque pelo fato de o 
preconceito racial brasileiro ser de cor e não de origem (one-Drop) como nos 
Estados Unidos e na antiga África do Sul. Ao combinar o critério de cor, ou seja, o 
grau de mestiçagem e a condição socioeconômica, eles podem atravessar a linha 
de cor e reclassificar-se no grupo branco. Nos primeiros meses de campanha às 
eleições presidenciáveis de 1994, o então candidato mais cotado fez uma 
declaração à imprensa alegando que é “mulatinho e tem os pés na cozinha”. Esse 
exemplo, embora considerado depois pelo próprio autor como brincadeira, tem um 
fundo de verdade. Mostra que a possibilidade do mestiço brasileiro de realizar o 
“passing”, embora difícil não é impossível. Muitos entre nós já teríamos 
atravessado a fronteira. 
 
 Já Ribeiro (1995) aponta para o enorme contingente negro e mulato 

(mestiço) o mais brasileiro dos componentes do nosso povo e fundamenta seu 

conceito porque: 

Desafricanizado na mó da escravidão, não sendo índio nativo, nem branco reinol, 
só podia encontrar sua identidade como brasileiro. [...] Assim é que os negros não 
se aglutinam como uma massa disputante de autonomia étnica, mas como gente 
intrinsecamente integrada no mesmo povo, o povo brasileiro. 
 

Munanga aponta, que em O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, há 

contradições profundas a respeito da consciência própria do mestiço, um exemplo 

disso é quando ele, afirma que os mulatos só progridem na medida em que 

negam sua negritude e tentam participar biológica e socialmente do mundo do 

branco. Estes fatos estão explícitos quando Ribeiro36 relata algumas figuras 

mestiças, identificadas como “dignas” e “cultas” nas letras, nas artes e na política, 
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que acercaram-se melhor da cultura erudita negando a sua herança negra 

africana. Entre elas o autor destaca: 

[...] o artista Aleijadinho; o escritor Machado de Assis; o Jurista Rui Barbosa; O 
compositor José Maurício; o poeta Cruz e Souza; o tribuno Luís Gama; como 
políticos, os irmãos Mangabeira e Nelson Carneiro; e, como intelectuais Abdias do 
Nascimento e Guerreiro Ramos. Teve Também por sua vivacidade e pela 
extraordinária beleza de muitos deles – sobretudo das mulatas -, resultantes do 
vigor híbrido, maiores chances de ascensão social, ainda que só progredisse na 
medida que negava sua negritude. Postos entre os dois mundos conflitantes – 
o do negro, que ele rechaça, e do branco que o rejeita -, o mulato se humaniza 
no drama de ser dois que é o de ser ninguém. 
 
Percebemos com isso que Darcy, coerente na sua definição do atual 

brasileiro, visualiza a sua formação como uma “democracia racial” que se apóia 

no desaparecimento do negro pelo processo de mestiçagem.  Entendemos esta 

visão fundamentada a partir de conceitos que fortalecem a consciência de uma 

identidade mestiça que nega sua origem negra. Munanga (1999) analisa a obra 

de Ribeiro (1995) e a interpreta, como declaração de que o racismo brasileiro é 

melhor por na ter criado uma linha de cor e por permitir o passing, ou seja a 

drenagem dos mestiços mais claros na categoria de brancos. 

Ao que se diz respeito ao processo de mestiçagem referente ao Caboclo 

da Amazônia, este configura um tipo que está restrito á área de floresta tropical 

da Bacia Amazônica que cobre quase 50% do território brasileiro, mas que sua 

população corresponde a menos que 10% da nacional. Sua formação se fez pela 

emigração de meio milhão de nordestinos que emigraram para a Amazônia no 

final do século XIX e início do Século XX para a exploração dos seringais nativos. 

As emigrações desse contingente humano tiveram como protagonistas 

alguns lusitanos, muitos mestiços “neo brasileiros” (Ribeiro, 1995), negros e 

índios engajados como mão-de-obra escrava para todas as tarefas pesadas 

desse duro trabalho. 



 

Segundo Darcy Ribeiro37, a disciplina imposta por esse trabalho e as 

condições de convívio entre índios de diferentes matrizes impuseram a 

homogeneização lingüística e o enquadramento cultural compulsório do indígena 

no corpo de crenças e nos modos de vida dos seus cativadores. Eles passaram a 

falar a língua geral – nhagatu, aprendida não como idioma indígena, mas como a 

fala da civilização, como ocorria com quase toda a civilização brasileira, na época. 

Através do processo de contágio com outras culturas, muitas das 

populações tribais autônomas foram dizimadas e com isso surge uma nova 

população, herdeira da cultura tribal no que ela tinha de forma adaptativa à 

floresta tropical. Ribeiro (1995) define essa nova gente, como caboclos da 

Amazônia. 

Para a nova realidade que se estabelecera, os saberes herdados dessa 

gente são valores de grande importância para a continuidade do processo de 

ocupação da Planície Amazônica e que se caracteriza como “sabedoria cabocla”. 

Ribeiro38 descreve o caboclo como aquele que aprendeu com o tempo a dominar 

conhecimentos herdados de culturas indígenas como: 

A identificação de plantas e bichos da mata, as águas e as formas de vida 
aquática, os duendes e as visagens, segundo conceitos e termos das culturas 
originais. Provia sua subsistência através de roçados de mandioca, milho e de 
algumas dezenas de outras culturas tropicais, também herdadas dos índios, 
caçava, pescava, coletava pequenos animais, frutos e tubérculos. Navegava pelos 
rios com canoas e balsas indígenas, construía suas rancharias e as provia de 
utensílios segundo as velhas técnicas tribais. Ainda como os índios comia, 
dormia, vivia, enfim no mundo de florestas e águas em que se iam instalando. 
Como os índios, finalmente, localizava e coletava na mata as especiarias cujo 
valor comercial tornava viável a ocupação neobrasileira da Amazônia e a 
vinculara à economia internacional. 
 

Segundo Romildo Campos, parintinese, compositor de toadas declarou que 

em Parintins: “O caboclo tem vontade de ser branco, porque ser índio pra ele é 
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ser atrasado, então, ele não gostava de ser comparado com o índio, hoje as 

coisas estão mudando um pouco”. 

De certa forma há ainda no Amazonas uma forte rejeição ao índio e ao 

caboclo, que se configuram no campo ideológico como seres que pouco se 

diferenciam nos traços biotípicos como nas condições sociais. Isso reflete 

incisivamente na construção da identidade cultural destes povos, que permeia 

entre a identidade indígena e a cabocla, hoje, já discutida suas diferenças 

identitárias, seus valores e suas formas de afirmação enquanto etnias que se 

unem objetivando fortalecer seus movimentos sócio-culturais. 

Roberto DaMatta39 chama a atenção para a formação da sociedade 

brasileira, questionando que: “Quando acreditamos que o Brasil foi feito de 

negros, brancos e índios, estamos aceitando sem muita crítica de que estes 

contingentes humanos se encontraram de modo espontâneo, numa sociedade de 

carnaval social e biológico”. 

Tendo em conta a população brasileira, estimada em mais de 160 milhões 

de habitantes e caracterizada pelas diversidades étnicas e culturais, buscamos 

identificar os segmentos sociais que fazem os bumbás no Brasil, afirmando suas 

etnias, sustentadas pelas declarações da maioria dos próprios brincantes, os 

quais conversamos. E, assim, contribuindo para o fortalecimento da diversidade e 

das diferenças culturais e indo de encontro à ideologia brasileira de “caráter 

nacionalista” (Chauí, 1999). Adotaremos então, as categorias étnicas mestiça ou 

negra, para os grupos de bois-bumbás de predominância afro-descendente, e, 

cabocla ou índia para os grupos de predominância índio-descendente. 
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Entendemos também que enquanto diferenças sociais e culturais, esses 

contingentes detêm suas formas culturais específicas e diferenciadas, muito 

distantes de uma cultura brasileira padrão. Nesse contexto, não identificamos 

uma “unidade na diversidade”, como se costuma explorar quando refletimos as 

formas culturais que compõem o Brasil. 

Enquanto forma teatral, Luis da Câmara Cascudo40 (1956), aponta que a 

origem do bumba-meu-boi lhe parece clara e simples. Ele cita Sílvio Romero que 

recolheu em Pernambuco o “Reisado do Cavalo Marinho e Bumba-Meu-Boi”, que 

os toma como núcleos originários para os quais convergiram outros bailes, como: 

a “burrinha”, a “borboleta”, o “maracujá”, o “pica-pau”, O “Antônio Geraldo”, etc., 

fundidos no bumba-meu-boi. Segundo este autor:  

Não há em Portugal nada que se pareça com este auto, nem o conheço noutro 
país com a mesma extensão e plano temático. Em Portugal havia as “tourinha”, 
tourada de novilhas ou de fingimento. Na primeira toureava animais mansos, sem 
maiores exigências de coragem ágil. As de fingimento, muito populares, 
constavam de um arcabouço, de canastras de vime cobertas de pano, com a 
cabeçorra do boi ameaçante. Fingindo-o atacar, os rapazes eram perseguidos 
com rumor de alegria e algazarra coletiva. Pertencia ao Minho, uma das maiores 
fontes de imigração histórica para o Brasil. Provinha da “tourinha” possivelmente 
de um entremez vilarengo, resistindo nas zonas das pastorícia. Não havia cantiga 
nem coreografia regular. Não encontrei a “tourinha” no Brasil, mas o motivo 
emigrou, a idéia de fazer o boi dançar e cornar de brincadeira os falsos toureiros e 
uma assistência folgazã. Como os toureiros, embora não tivéssemos touradas no 
Brasil, medrassem pelo sertão, substituíram-se os vaqueiros negros, ou caboclos, 
numa herança natural para o espírito ambiente. Quem cuida ou toma conta do boi 
não é o toureiro é o vaqueiro. Curioso é apenas notar que o auto não surge 
noutras zonas de pecuária como minas gerais e Rio Grande do Sul ou na 
Argentina ou Uruguai. Aproximar o “bumba-meu-boi” do “boi-geroa” ou do “boef 
gras”, exibição processional, é apenas esforço erudito. Houve mesmo quem 
datasse do Monólogo do Vaqueiro de Gil Vicente o aparecimento do gênero. 
Semelhante há em Nicarágua uma procissão popular em que figura um “boi” 
idêntico ao nosso. O Sr. Pablo Antônio Guarda descreve – Al Guaque, que es una 
armazón en forma de toro, bajo la cual va un hombre, acompaña siempre una 
grande mascarada en que se imitan faces de fera y pájaros...este toro es la bestia 
principal en la zoológica mojiganga, la cual baila en determinadas procesiones, al 
son de tamboriles y de pitos. Na República Del Salvador há o Tunco de Monte, o 
Cujtan Cuyamet, representados pelo arcabouço de um touro sob o qual pirueteia 
um homem. São estes animais fingidos aprisionados, depois de caçada 
movimentada, mortos e feita a divisão da carne e ossos, cantada, talqualmente 
ocorre nalgumas “bumba-meu-boi”. O Sr. Rafael Gonzáles Sol registrou o folguedo 

                                                 
40 (Cascudo, 1956 : 50-53) 



 

e nesta parte as vozes recordam a brincadeira brasileira: Ni gourdura, / ya guichan 
señor cura, / ni lengua, / ya guichan ña Rosenda. / Ni tripa, / ya guichan lipa / etc. 
Sílvio Romero, Pereira da Costa, Rodrigues de Carvalho, Gustavo Barroso, 
Amadeu Amaral Júnior, Renato Almeida, Artur Ramos, Edison Carneiro, Melo 
Morais Filho recolheram várias versões de “bumba-meu-boi”. O Radialista 
Almirante, então na Rádio Nacional, divulgou variantes e textos musicais. Era 
motivo para um inquérito, como fez Monteiro Lobato com o “saci-pererê” 
registrando-se o documentário completo. Lembro ainda que Alagoas, de 
riquíssimo patrimônio de autos tradicionais, não conservou extensivamente o 
“bumba-meu-boi”. A divisão do “boi”, nalguns autos, é interpretada com 
reminiscência do repasto totêmico. Creio antes verificar-se a presença de milenar 
obrigação cinegética, indispensável no protocolo da caça doando-se as partes 
nobres da peça abatida às autoridades e as demais aos amigos. Há mesmo o mito 
em Meleagro na Etólia, cuja morte proveio de ter dado a princesa Atlanta a cabeça 
de javali de Calidon. Ainda hoje esta divisão é sagrada nas obrigações 
consuetudinárias das caçadas.” 
 

Cascudo41 anuncia também que: 

O bumba-meu-boi surgiu no meio da escravaria do nosso país, bailando, saltando, 
espalhando o povo folião, suscitando grito, correria, emulação. O negro que 
desejava reviver as folganças que trouxera da terra distante, para distender os 
músculos e afogar as magoas do cativeiro nos meneios febricitantes de danças 
lascivas, teve participação decisiva nesta criação genial, nela aparecendo 
dançando, cantando, enfim, vivendo. Os indígenas logo simpatizaram com a 
“brincadeira” foram conquistados por ela e passaram a representá-la incorporando 
também suas características. O branco entrou de quebra, como o elemento a ser 
satirizado e posto em cheque pela sua situação dominante. 
 

Hemilo Borba Filho,42 em seu livro "Apresentação do Bumba-meu-boi" 

considera que se trata de uma teatralização mestiça procedentes da: “Aglutinação 

de reisados em torno do reisado principal que teria como motivo a vida e a morte 

do boi”. 

Silvio Romero43, o define com uma manifestação cultural com tipos de 

participantes chamados por ele de “magote de indivíduos” e Melo Morais Filho, o 

identifica como brincadeira de “gente de pé rapado”.  

A primeira referência publicada sobre um Bumba-meu-boi, que se tem 

notícia, foi escrita pelo Padre Miguel do Sacramento Lopes Gama44 (1791-1852) 
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no jornal “Carapuceiro” de 11.01.1840 em um artigo intitulado “A estultice do 

Bumba-meu-boi”, esta fonte que tem orientado diversos trabalhos acadêmicos 

que tratam desta temática: 

De quantos recreios, folganças e desenfados populares há neste nosso 
Pernambuco, eu não conheço um tão tolo, tão estúpido e destituído de graça 
como, aliás, o bem conhecido bumba-meu-boi. Em tal brinco não se encontra um 
enredo, nem verossimilhança, nem ligação. É um agregado de disparates. Um 
negro metido embaixo de uma baeta é o boi; um alapardado enfiado pelo fundo de 
um panacu velho chama-se o cavalo marinho; outro alapardado sob lençóis, 
denomina-se burrinha; um menino com duas saias uma da cintura pra baixo outra 
da cintura pra cima, terminando para a cabeça, com uma urupema, é o que se 
chama caipora; há além disso outro capadócio que se chama Pai Mateus (...) todo 
o divertimento cifra-se em o dono de toda esta súcia fazer dançar ao som de 
violas, pandeiros e de uma infernal berraria. 
 

Percebemos também com esta descrição, a total rejeição da brincadeira 

pelo clero e era de se esperar, pois, o enredo temático do bumba-meu-boi vai de 

encontro com os princípios evangelizadores da Igreja. E não só por isso, mas as 

descriminações raciais e culturais eram declaradas publicamente. Um dos 

personagens explorados no auto era a figura do padre. Sua personalidade é 

caricaturada de forma engraçada e satirizada, expondo ao público os fatos que 

estão por detrás da sacristia. Neste sentido, o bumba-meu-boi era tido como uma 

manifestação “profana”, por esta classe de pessoas. O que temos ovsrevado na 

realidade, é que o bumba-meu-boi tenta dialogar com o público e aproximá-lo 

cada vez mais, interagindo com ele e, sobretudo, trazendo-o e colocando-o em 

cena também, fazendo com que ele participe do espetáculo. Além disso, a 

presença do negro já era um fator importante e de atenção dos governantes para 

com o folguedo, pois a manifestação já conseguia movimentar uma grande massa 

de gente e o seu enredo demonstrava certo grau de subversão política e religiosa 

frente ao sistema dominante. 
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Nos relatos de Maria Michol45, a segunda notícia sobre esta mesma 

temática, data do ano de 1850, no Jornal “A Voz Paraense”, que descreve o “Boi 

Caiado” , como o mais terrível folguedo de escravos, compartilhado por mais de 

trezentos moleques pretos, pardos e brancos de todos os tamanhos. Neste 

mesmo ano, o jornal “O Velho Brado do Amazonas” publica nota sobre o “Bumba 

de Óbidos” , como um folguedo de escravos, que saía às ruas na época junina, 

realizado por um lado de moleques, contra quem se voltavam os rapazes da 

“melhor” sociedade local.  

Diante do exposto podemos, todavia constatar a forma como esta 

manifestação de negros era recebida pela classe dominante branca. Hoje, estas 

barreiras estão sendo vencidas nos centros de produção cultural, que, não raro, a 

indústria cultural e o poder econômico, os utilizam como mercadoria imaterial 

altamente vendável. 

Pontuamos com isso, que o negro aproveitava as oportunidades oferecidas 

para apresentações do bumba-meu-boi e as utilizava como teatro ativista e 

performático de rua e como uma forma de catarse das suas mágoas e 

sofrimentos, protestando contra a injustiça social, pela qual passavam. 

De acordo com análise desenvolvida por Araújo, M. S. (1984) em sua 

Dissertação de Mestrado “Tu Contas, eu Conto!”, citado por Maria Michol, o 

bumba-meu-boi do Maranhão, até mais ou menos meados de século XX, foi 

violentamente discriminado, rejeitado, perseguido, reprimido e considerado como 

folguedo estúpido, imoral e como uma brincadeira própria dos negros que 

atentava a boa ordem, chegando a ser neste mesmo estado, no período de 1861 

a 1867, totalmente proibido as suas apresentações. 
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Até então, a marca afro-brasileira, perceptível e inconfundível predominava 

no auto, estava presente no conteúdo dramático, na música, na indumentária, na 

dança, no gesto e no passo do brincante. Gostaríamos de ressaltar que essa 

característica, ainda hoje, está presente muito mais nos bois nordestinos. No 

Amazonas, este contexto desapareceu com o tempo. Hoje, a temática indígena e 

cabocla, a floresta, os rios e a preservação da Amazônia tomam conta da cena. 

Já em Santa Catarina, o boi-de-mamão agregou valores e personagens da cultura 

da região. Isso demonstra a variedade e a adaptação do folguedo aos diversos 

ambientes e às diferenças culturais nas quais foi inserido. 

Na performance do bumba nordestino, o negro viveu um momento de 

transcendência pessoal e política, consciente do seu papel que representava na 

sociedade e como era visto pela classe dominante branca. O boi pernambucano 

herdou estas características, e atualmente, durante o auto, por exemplo, Mateus 

ou Pai Francisco (a depender da região) – escravo negro transforma a sua dor em 

comicidade, a humildade em astúcia, a ingenuidade em malícia, o choro em riso, 

a tragédia em comédia e a morte em ressurreição. Aí, o bumba-meu-boi 

representa uma comicidade amarga trazida com o tempo, um tempo de prisão, de 

mordaças, de sangue derramado e de memória histórica que desencadeou na 

condição atual de subsistência deste segmento étnico. 

Estas características teatrais foram analisadas por Hermilo Borba Filho46, 

que faz uma comparação sobre o auto do bumba-meu-boi em si, com o teatro 

antiilusionista Brechtiano, alguns séculos antecipados, considerando o Bumba 

uma verdadeira teatralização do teatro: 

“A ação não acontece mais neste ou naquele lugar imaginários, mas no próprio 
lugar da função. Fundem-se a realidade e a imaginação. Ao lado de cenas 
fingidamente reais fazem referências ao próprio espetáculo; os mesmos 
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intérpretes desempenham vários papéis, às vezes mesmo sem máscaras; os 
homens vestidos de mulher não sequer tentam se fingir de mulher. A ausência de 
cenários não os preocupa, subvertem-se às unidades do tempo, lugar e ação, os 
objetos são, quase sempre uma confrontação da realidade”. 
 

Nesse sentido, a realidade e a imaginação do brincante de bumba-meu-boi 

correspondiam aos fatos vivenciados no seu dia-a-dia, onde eram expressos com 

criatividade, transformados em ações, que podiam funcionar como movimento 

político, frente aos valores sociais impostos pelo poder burguês da época. 

A fabulação, os relatos dos acontecimentos imaginários e o efeito de um 

suposto distanciamento com o público, eram estruturados de forma a despertar a 

visão crítica deste mesmo público, enquanto observador e espectador, que estava 

todo o tempo interagindo com a cena da brincadeira. 

Essa dinâmica interacional configura uma linguagem performática própria, 

com um alto poder de comunicação, digerível com facilidade, atingindo todas as 

classes sociais. É importante não confundi-la com o sectarismo ideológico que 

visa converter o expectador a esta ou a aquela causa. A performance do bumba-

meu-boi pernambucano suscita interesse pelo grau de comicidade picante e 

maliciosa, no qual é conduzida a ação. 

 

Cap. II.4 - A Marca Indígena 

 

A influência indígena, nos bumbas nordestinos é notada principalmente nas 

máscaras e indumentárias dos personagens indígenas, das caboclinhas, caboclos 

reais e tuchauas47. A presença do índio é também percebida na dança dos 

brincantes; com passos curtos, rápidos, movimentos corporais, trocadilho de pés 

                                                 
47 Personagem que simboliza o grande Che da tribo dos caboclos ou dos índios, ostentando exuberante 
paramento  



 

marcados em contratempo e formações coreográficas circulares, em fileiras e 

entrelaçadas. A presença indígena no bumba pernambucano é menor comparada 

a do Maranhão, de Parintins e do Pará. Nessas localidades, os grupos são 

reforçados pelo contexto cultural da região, onde o contato com os povos 

indígenas ainda permanece muito próximo. Destes aspectos trataremos 

detalhadamente nos capítulos sobre os Bois-Bumbás de Parintins. 

 

Cap. II.5 – As Marcas ocidentais do colonizador 

 

Na gênese destas manifestações, a presença da cultura Luso-brasileira é 

marcante no contexto hierático cristão, ligado ao auto de natal, ao reisado e ao 

boi de manjedoura, em Pernambuco, e, aos santos juninos, São João, São Pedro 

e São Marçal, no Maranhão e Amazonas. O tema morte e ressurreição do boi, 

também, podem estar ligados ao mistério do Cristo ressuscitado. Este espírito 

religioso do bumba-meu-boi, muitas vezes entra em choque com a ideologia 

cristã, da não conformação que o boi morre e ressuscita. “Só quem ressuscitou foi 

Nosso Senhor Jesus Cristo” diz o Capitão Pereira do Boi Misterioso de Afogados 

em Recife. Por isso, no Bumba do Capitão Pereira, já desapareceu uma das 

cenas mais poéticas. O auto foi transformado e o boi não morre, desmaia e a 

carniça que exala, é porque ele veio de longe, e está “estropilhado”, deitado, 

descansando, ele se levanta após tomar uma forte dose de remédio aplicado pelo 

Doutor Penico Branco48. 

No bumba-meu-boi, os elementos da cultura européia são perceptíveis 

também no figurino de alguns personagens confeccionados (cetim, brilho, 
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dourado, veludo, etc) com o exagero do barroco readaptado a realidade dos 

grupos. Estes elementos são utilizados de forma extravagante quanto às cores, 

às imagens religiosas cristãs e um grande número de objetos, que são afixados 

nas roupas – adereços com espelhos, fitas, etc. Isso configura uma estética 

peculiar e original, na qual a cultura do branco se mescla à estética negra e/ou 

índia. 

A Teatróloga Leda Alves, em entrevista a TV Universitária de Pernambuco: 

“O que Temos, o que Somos” (1987), trata a comicidade encontrada no Bumba-

meu-boi de pernambuco, identificando-o com a comédia dell’arte. Ela comenta 

esse aspecto, relacionando-o à antiga comédia popular italiana, em torno do qual 

são improvisados os diálogos e onde os vários personagens assemelham-se 

entre si. 

Podemos acrescentar às essas indagações e à forma de espetáculo 

popular do bumba-meu-boi, a participação criativa do brincante. As relações que 

se estabelecem entre eles, configuram uma comédia da vida real, espirituosa, 

ativa, de gestos estereotipados, improvisados, com enredos e personagens fixos, 

que permanecem até hoje como tipos característicos, consagrados dessa 

brincadeira. Essa forma coincide com a comédia do século XVII, que floresceu na 

Itália como comédia dell’arte, ou comédia de improviso.  

Outra marca que identifica a comédia dell’arte é o personagem Mateus que 

apresenta características próximas do pantaleão, representando o protótipo do 

cidadão simples ou pai bondoso ou do velho avarento, crédulo, libertino e 

meticuloso, o identificamos também com o bobo da corte, que divertia os reis e os 

grandes senhores com suas chalaças e momices. Esses tipos cumprem papéis e 

funções muito parecidos. 



 

No reisado Sergipano, por exemplo, a presença do Mateus é uma marca 

importante no tema do auto, também é chamado de palhaço, é ele que orienta 

toda a cena, puxa os cantos, as danças, abre e fecha o espetáculo. O domínio 

deste personagem na cena do bumba-meu-boi expressa a malícia do negro, o 

jeito negro de ser, o conhecido “jogo de cintura”, a “ginga” característica para 

sobreviver diante da sociedade racista. 

Outra referência feita por Leda Alves é com o teatro Elisabetano, onde os 

papéis femininos eram realizados por rapazes, por estes estarem com a 

tonalidade vocal ainda em processo de formação. Tanto no teatro Elisabetano 

quanto no bumba eram proibidas a participação das mulheres, ficando estas, 

restritas à função de cantadeiras, juntas à orquestra que acompanha o auto 

dramático. A única exceção da presença feminina como integrante do auto do boi 

era a pastorinha, papel desempenhado por uma criança, uma menina. Essas 

características foram encontradas nos bumbas-meu-boi de Recife – PE, período 

não revelado pela pesquisadora. Acrescento que na década de oitenta, os grupos 

que observei em Recife, para a pesquisa de mestrado, ainda eram assim 

constituídos. 

Já nos “bumbas-meu-boi de Juazeiro – BA, a mulher sempre interpretou as 

personagens femininas – borboleta, jandaias etc”, segundo informação do 

Professor de artes da UFBA Luis Freire, não havia restrições à participação da 

mulher nesta brincadeira. Ele, que conviveu com estas manifestações durante 

algum período de sua vida apontou também, que não havia discriminação de cor 

ou raça, pois todos brincavam juntos, senhores brancos e fazendeiros com os 

brincantes brancos, mestiços e negros e respeitosamente se interagiam. Aqui 

levantaria um pressuposto: No que se refere à não existência de prconceito de cor 



 

ou raça, podemos lembrar de fato, que esses tipos de relações sempre existiram 

na história do Brasil, onde negros e mestiços divertiam os seus senhores com 

suas danças, cantos e músicas em uma condição festiva e alegre, onde todos 

participavam. Podemos apontar como uma dessas manifestações, o lundu, que 

era praticado por negros e negras numa dança laçiva, e que culminava com 

cenas de sexo esplícitos para divertimentos de senhores escravistas e seus 

convidados. Não estamos fazendo um quadro comparativo entre estas formas de 

relações destas manifestações, mas vale salientar que as diferenças existem e 

em Juazeiro segundo o professor Freire, o clima de festa reflete a união de 

grupos sociais diferentes sem descriminação racial. 

Quanto à presença feminina, não encontramos no auto do bumba-meu-boi, 

em nenhuma época, pelo menos, até conhecer os Bois de Parintins, a figura da 

mulher, nem como representação da mulher propriamente dita, nem tão pouco 

como atração para turista. Isso passa a acontecer principalmente, nos bois-

bumbás de Parintins, somente na década de 60 do século passado. Foi a marca 

indígena que possibilitou esse papel à mulher, e principalmente a indústria cultural 

e do turismo que se aproveitou deste contexto, para explorar valores da estética 

corporal feminina semi-nua como marketing cultural. Não queremos dizer com 

isso que os Bois de Parintins incorporou a figura da mulher nas suas 

apresentações com estas intenções, muito pelo contrário, isto foi uma conquista 

de espaços que sempre foram negados a este gênero. 

Nessa ótica, entendemos a não participação da mulher nessa forma de 

espetáculo, como uma afirmação da cultura machista, uma das formas de relação 

de poder na nossa sociedade. Esta característica permanece ainda em muitos 

grupos, entretanto já se percebe um avanço na conquista de espaços pela 



 

mulher. Nos bois-bumbás de Parintins – AM, por exemplo, as mulheres exercem 

funções e papéis de suma importância, tanto na cena artística quanto na parte 

administrativa das Associações de cada boi-bumbá. Todavia, a sua participação é 

explorada como objeto de desejo e atração para o turista, o seu corpo, a 

sensualidade e a beleza da cabocla amazonense são enaltecidos e exibidos. 

Nesse contexto são substituídos os valores femininos que dentro do auto 

do bumba-meu-boi, eram praticamente inexistentes. A mulher passa ocupar um 

papel de destaque e sua presença incorpora geralmente a índia, as pastorinhas 

ou caboclinha, (Maranhão e Penambuco) a depender da região onde se 

manifesta. 

 

Cap. II.6 – O Bumba-Meu-Boi como estratégia política dos grupos 

sociais marginalizados 

 

O caráter político dos Bumbas-meu-boi tornou-se um dos pontos 

fundamentais para sua sobrevivência no cenário cultural brasileiro. A encenação 

dos autos dramáticos funciona como estratégia para suas ações políticas, 

relativas às desigualdades sociais e étnicas, e, são expressas de forma 

sarcástica, satírica, anárquica e cômica. O emprego desta técnica cênica, quase 

sempre improvisada, explora geralmente os acontecimentos do dia-a-dia e que 

são inseridos na sua dramaturgia oral. As autoridades políticas e policiais que são 

louvadas, cantadas e enaltecidas ironicamente, recebem destaque na cena. Uma 

condição de estabelecer relações de dupla intencionalidade e disfarce para 

assegurar o espaço conquistado pelo boi-bumbá. O Mateus (um personagem), na 

sua posição de escravo do seu amo, conduz a sua fala, direcionada às 



 

autoridades de importância na sociedade, ao mesmo tempo faz críticas com tons 

irônicos ao sistema político, inventa brincadeiras com os presentes e explora as 

notícias de relevância sociais e políticas significativas da região. 

José Ribeiro49 já tinha atentado para essa qualidade política apontando 

para a fusão de elementos culturais diferentes e antagônicos. Estas cenas foram 

percebidas pelo autor em diversas situações e entremeios do auto do bumba-

meu-boi, diz o autor: “O ‘faca’ ou o ‘tripa’ quando se mete na armação do boi, não 

apenas visa brincar como se pode julgar superficialmente. Ele toma uma atitude 

de frente, em relação às diferenças sociais”.  

Observamos no Maranhão, o amo de um dos bumbas da ilha de São Luís 

que cantava homenageando um senador de destaque, representante da bancada 

maranhense. Interpretamos essa postura do brincante do bumba como uma forma 

consciente de manter a sua cultura viva, e de barganharem alguns benefícios 

para o grupo. De outra forma, não conseguiriam chegar onde estão ou na pior das 

hipóteses, já nem existiriam. Atentamos para esse aspecto, devido ao 

compromisso que este grupo, teria na ocasião, com os promotores de suas 

apresentações – o Governo do Estado, responsável pela maioria das 

contratações de grupos artísticos dessa categoria em especial. Essa prática, 

aparentemente, despreocupa as estratégias políticas do poder governamental e 

garante ao grupo de bumba-meu-boi sua atuação profissional no mercado 

cultural, que são disputados entre os numerosos grupos de São Luis. No entanto, 

não descartamos a hipótese de que algum grupo em nome do seu Amo (dono) 

compactua de fato, com o poder político estabelecido no Maranhão, tendo no seu 

comando o Ex-Presidente da República, o Sr. José Sarney. Sabendo que os 
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cachês pagos a estes grupos estão aquém do que se esperava, suas intenções 

correspondem a outras formas de conquistas. A captação de espaços para dar 

visibilidade às suas reivindicações como grupo social. 

Esta estratégia política é visível em quase todos os grupos populares que 

obtivemos contato. E, não acontece somente nos bumbas-meu-boi, mas em 

várias outras formas de manifestações como forma de sobrevivência, resistência 

e manutenção cultural. O maracatu pernambucano, o candomblé e as congadas 

são exemplos fundamentais desta prática, como princípio de sobrevivência no 

cenário cultural brasileiro. 

Os brincantes, das diversas manifestações folclóricas existentes no Brasil, 

como elementos integrantes da sociedade, na qual todos têm os “mesmos 

direitos”, expressam-se no auto dramático, com uma “ingenuidade” transfigurada 

e disfarçada. Os conteúdos das ações cênicas são tratados “simbolicamente”, 

com objetivos de fortalecer o seu ponto de vista, enquanto uma manifestação que 

se posiciona contra os preconceitos e males que a exclui, culturalmente e 

socialmente. 

Neste sentido, Cascudo (1954), chama atenção para a imaginação e a 

malícia congênita do negro. Uma herança que vem passando de pais para filhos, 

de geração a geração e se mantém cada dia mais atuante e diversificada, porém, 

voltada sempre para as questões sociais e políticas. É na verdade a função 

primordial do auto do bumba-meu-boi, mesmo desapercebido por alguns, ou até 

mesmo pela maioria das pessoas que o apreciam. 

É através do bumba-meu-boi que estes agrupamentos populares subsistem 

à condição social em que vivem, interferem nas políticas públicas, como seres 

que pensam, expressam suas opiniões, sentimentos e posições políticas. Com 



 

isso, têm conquistado espaços de relevância e a atenção dos governantes para a 

sua causa social. 

As manifestações tradicionais, entre elas, o bumba-meu-boi, além da 

função social que têm, são necessidades de prazer e formas inteligentes de 

organização e realização crítica, capaz de despertar a consciência sócio-político-

cultural do público e principalmente, dos seus integrantes, uma necessidade de 

resposta ao modelo de sociedade implantada no Brasil. A satisfação com a qual 

os brincantes se dedicam para realizar a “brincadeira”, catando níqueis, fazendo 

sacrifícios imensos, para demonstrar a sua existência como grupo que age e 

reage, talvez seja uma prova da formação dessa consciência artística e política 

deste segmento social. 

 

Cap. II.7 - A cachaça e o Dinheiro. 

 

O espetáculo do bumba-meu-boi na sua mais antiga forma de 

apresentação ainda é praticado também em espaços abertos, ruas, praças e 

terreiros. O público vai se agrupando e formando um círculo, que se fecha em 

torno dos brincantes. A participação do público é uma variante de fundamental 

importância no desenrolar da apresentação. Há uma interação direta do público-

obra-artista, favorecida pela configuração espacial. A quarta parede 

“transparente”, que no estilo de palco italiano separa o público dos atores, no 

Bumba-meu-Boi, desaparece, todos estão no mesmo plano, e, principalmente, no 

contexto participativo cênico, as personagens são tomadas com referências às 

pessoas presentes, amigos, figuras políticas, entre outros. As bexigadas50 do 

                                                 
50 Pancadas dadas  com uma bexiga de boi cheia de ar, utilizada pelo Mateus 



 

Mateus, as chifradas e investidas do boi, perguntas, piadas do Amo e quase todas 

as ações dos brincantes têm uma relação com os presentes, que dançam, 

brincam e bebem a cachaça servida a todos de forma integrada, agitada, 

arrebatada, desinibida e cheia de entusiasmo. A inspiração criadora é instintiva, 

natural, espontânea, tumultuária, confusa, desordenada e semelhante às 

comemorações a Dionísio - deus grego do teatro - quando os sátiros e as 

bacantes entregavam-se à orgia. 

Nesse sentido, a cachaça constitui-se um combustível primordial dos 

brincantes do bumba-me-boi, como o vinho era para o teatro grego. A cachaça, 

“corre solta” antes, durante e depois da apresentação, o que pode estimular o 

público dar o “tutu” (dinheiro) com facilidade. Às vezes acontece o inesperado, um 

espectador mais afoito pode não aprovar as liberdades do Mateus, as marradas 

do boi, as investidas do Jaraguá51 e criar a maior confusão, que algumas vezes 

viram verdadeiros “quebra-quebras” e até mortes, como já ocorreram em alguns 

bumbas no Estado de Pernambuco. 

No Maranhão, há registros de verdadeiras guerras de “matracas”52 entre os 

brincantes dos grupos rivais. Em São Luis, quando a cachaça não está “correndo” 

ou por algum motivo não é servida durante a apresentação, o que é raro de 

acontecer, diz-se que “o boi está seco”, ou seja, está com sede, não de água, 

mas de “cana”53. 

Não queremos dizer com isso, que a cachaça é a responsável pelo tumulto 

que pode ocorrer nas apresentações dos bumbas-meu-boi, porém o estado de 

                                                 
51 Jaraguá, Personagem fantástica do bumba-meu-boi , a qual pode apresentar as mais diversas formas e 
comportamentos: um homem com caveira de cavalo na cabeça e camisolão até os pés, guiado pelo dono, e 
que dá passos e arremetidas diante da platéia. 
52 Instrumento musical composto de dois pedaços de madeira que produz a sonoridade característica dos bois 
de matraca do Maranhão   
53 Denominação conferida a cachaça em algumas regiões. 



 

consciência alterada que o álcool provoca no organismo, pode servir como 

estimulante para as ações das mais imprevisíveis. Os grupos de bumbas-meu-boi 

aterrorizaram platéias, comunidades, políticos, autoridades policiais e a classe 

burguesa de todas as localidades onde se manifestaram esta forma artística. 

Alguns casos de extrema violência ocorridos nas festas de bumbás são 

insignificantes se comparadas à violência gerada em outros tipos de 

manifestações populares com grande aglomerado de pessoas, como, por 

exemplo, o carnaval. 

Outro elemento que fazia parte da cena e ainda se mantém em muitos 

grupos é a caça ao dinheiro. Cada brincante faz a sua coleta, através de piadas, 

jogos e encenação para tentar arrecadar uma grande soma. Alguns grupos 

utilizam seus objetos de cena como “chamariz”: chapéus, lenços, bandeiras, 

bastões, que são oferecidos ao público que, quando o devolve ao brincante, deve 

acompanhar alguma quantia em dinheiro. No reisado de Marimbondo, Município 

de Pirambu, Sergipe, como forma de arrecadar dinheiro, o Mateus usa uma 

bandeirola com um pequeno bolso costurado, enfiada numa vara de uns dois 

metros de comprimento, denominada de “Sabida”, esta vara alcança o espectador 

mais distante. Este entremeio cênico é sempre acompanhado de um canto 

improvisado voltado para a coleta das doações e direcionado ao perfil típico do 

sujeito abordado: 

O senhor de narizão 
Careca com bigodão 
Chega dá medo de olhar 
Com certeza é patrão 
Então vá metendo a mão no bolso 
Mas só não me dê um tostão. 
 

Hoje, em São Luis do Maranhão, a grande parte dos grupos de bumbas-

meu-boi têm contratos e cachês garantidos. Suas apresentações, na sua maioria 



 

para turistas, possuem uma duração de tempo reduzida de coreografia. Por esta 

razão, onde o enredo teatral é o auto do boi, não é apresentado, substituído por 

músicas que compõem a cena, narrando de forma rezumida a saga de Pai 

Francisco, Mãe Catirina e o boi. Assim, o grupo pode cumprir contratos de várias 

apresentações durante uma única noite. Nesta circunstância, alguns desses 

grupos, considerados os mais “populares” e aqueles que já alcançaram status de 

“famosos” entre a população, aproveitam o ensejo para comercializarem os seus 

produtos: cds, artesanatos, chapéus, instrumentos musicais, artefatos de toda 

qualidade.  

 

Cap. II.8 – Novos Caminhos: A expansão do Bumba-meu-Boi 

 

Os processos mercadológicos da indústria cultural e seus interesses 

empresariais têm buscado nas manifestações populares, novas formas de 

investimentos econômicos, direcionados ao consumo turístico em grande escala. 

Particularmente, tratando-se de Bumba-meu-Boi, As cidades de São Luís do 

Maranhão e Parintins no Amazonas, tornaram-se focos de profundas 

transformações culturais com estes fins. O novo mercado cultural do Bumba-meu-

boi contribuiu consideravelmente para modificações na forma de suas 

apresentações e o quase desaparecimento de uma das formas teatrais de 

espetáculo de rua das mais antigas do Brasil – O Auto do Boi ou como é 

denominado no Maranhão e em Parintins - “A Matança do Boi”, que no passado, 

poderia durar doze horas e até todo o dia, continua hoje, todavia, salvo alguns 

poucos grupos que ainda cumprem essa tradição, apresentam o auto do Boi 

completo, os fazem em seus terreiros. As localidades onde mais encontramos os 



 

grupos de bumbas-meu-boi com estes rituais tradicionais estão em São Luís do 

Maranhão, onde todos ou quase todos os grupos possuem seus calendários de 

festas, celebrados em seus currais ou terreiros. Michol (1995) chama a atenção 

para a cultura popular, face às referências do passado e às exigências do 

presente, que necessitam reordenar o seu universo simbólico, o que se dá 

sempre em meio a uma ação de preservação e/ou re-atualização da tradição. 

Neste contexto, a “cultura popular” tem enfrentado a resistência de si mesma, 

enquanto memória e transmissão destes saberes a outras gerações, com isso, 

tenta adequar-se aos novos modelos de civilização e de dominação capitalista. 

Dentro do exposto, temos observado nestes últimos anos, que a 

consciência política do brincante do Bumba-meu-boi vem se dispersando com os 

processos transformadores da sociedade. Os “novos” valores, os costumes, os 

modismos e a acentuada dificuldade econômica têm afetado diretamente as 

formas dos seus espetáculos. Assim, um dos mais importantes objetivos do 

espetáculo: a dimensão integralizadora do brincante com o seu drama ritualístico 

vem se diluído. Como diz Barroso54: “Onde a vida recria-se e o mundo toma 

alma”. As apresentações passam para outros estágios de consciência e 

restabelecem uma troca de valores e influências, que podemos denominar de 

medidas transculturalistas, ou seja, amenização nas perdas e intensificação nos 

ganhos ou equilíbrio nas trocas de valores. Poderíamos classificar estas trocas 

como uma guerra de interesses que se estabelecem entre as partes, sejam de 

cunho econômico ou político. Nestas relações sócio-culturais, a utilização das 

“armas” do outro são as maiores aliadas, na promoção de si mesmo. Os vetores 

externos se reforçam com a cultura local, assim como esta, tenta se projetar com 

                                                 
54 Barroso, (1997) 



 

a incorporação da novidade. Tanto o caráter artístico da “tradição folclórica” 

favorece os interesses externos (materiais, financeiros, empresariais. etc.) ao Boi, 

como estes mesmos recursos contribuem para a projeção destes grupos, 

podendo transformá-los em uma produção artística auto sustentável, geradora de 

emprego e renda para a comunidade. 

A principal responsável por estes processos de trocas pode ser 

conseqüência da indústria da comunicação de massa, que juntamente com a 

indústria cultural vêm transformando as festas populares em atrativos turísticos e 

como mais uma opção de fonte de renda para investidores e empresários. No 

Brasil temos inúmeras manifestações festivas de tradição popular que se 

transformaram em mega eventos, com divulgação para todo o país e também 

para o exterior. Citamos como exemplo, os bois-bumbás de Parintins e São Luís, 

o São João de Capina Grande na Paraíba e o de Areia Branca, Estância e Capela 

em Sergipe, a festa do peão em Barretos entre muitas outras. Estas festas, hoje, 

proporcionam um grande movimento de capital nas devidas regiões e uma 

considerável alta na receita dos cofres públicos. 

O nosso trabalho não tem a intenção de aprofundamento quanto a estas 

questões, entretanto, trataremos deste tema quando nos referirmos ao fenômeno 

Boi-Bumbá de Parintins e as razões da criação do seu Festival Folclórico, que 

estão estreitamente ligados aos processos renovadores impostos por gestores 

culturais. 

Como interesse para este trabalho e para podermos responder a questão 

central - Que fatores internos e externos possibilitaram a transformação dos Bois-

Bumbás de Parintins, criados há quase um século, produzirem um espetáculo 

multimídia “hi-tec” de grandes proporções, numa ilha localizada no coração da 



 

floresta amazônica tão distante dos grandes centros urbanos e difícil acesso? E, 

compreendermos a dinâmica das transformações ocorridas com a criação do 

Festival Folclórico. Para tal, iniciamos este percurso procurando instruirmo-nos a 

respeito dos processos colonizadores da região de Parintins, e dos 

acontecimentos mais significativos da sua história. 

Como base para estas investigações recorremos a estudos da etno-

história, desenvolvidos por Antônio Porro (1995) e Tonzinho Saunier (2003). Eles 

se basearam nos escritos, diários e crônicas de navegadores, antropólogos e 

cientistas e jesuítas que percorreram esta região, como Cavarjal, Ave L’aleman, 

Heriarte, Acuña, Nimuendaju, Spix e Martins. 

Consideramos este fator fundamental, para entendermos os novos 

procedimentos adotados no fazer artístico dos bois-bumbás de Parintins, ou 

mesmo, como esta tem se defendido dos abusos impostos pelo vetor externo, e, 

como este tem fortalecido os processos de construção da identidade Amazônica, 

assunto que trataremos no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III 
Parintins: Ancestralidade, Memória e História da Ilha de Tupinambarana. 

 
Cap. III.1. A Amazônia Tupinambarana e a Chegada do Colonizador. 

 

A escassez documental sobre a história das culturas indígenas na 

Amazônia é agravada pelas suas situações geográfica, política e cultural, as quais 

se encontravam no período colonial até finais do séc. XVII. Esta região, 

principalmente o Alto Amazonas, foi a área fronteiriça de grande influência 

espanhola. Este fato, talvez tenha inibido interesses dos historiadores, 

antropólogos e pesquisadores brasileiros, por essas populações. Nos alerta 

Antônio Porro (1995) em seu Livro “O Povo das águas”. 

A História da cultura pindorama55 ainda está por ser escrita, muito pouco se 

produziu sobre a história da cultura indígena brasileira, sobre a sua imensidão, a 

sua diversidade de tribos, as suas aldeias e as suas nações que sucumbiram ou 

subsistiram. Isso constitui uma lacuna irreparável na História das Américas, que 

aos poucos vem sendo preenchida com trabalhos da Etno-História realizados 

mais intensivamente nestas últimas três décadas. Segundo Porro:56 

  

Poucos especialistas se debruçaram sobre a documentação disponível, para lhe 
extrair e interpretar notícias sobre a distribuição geográfica das numerosas tribos, 
sua cultura, organização social, sistemas políticos e religião, e sobre as vicissitudes 
porque passaram a partir da ocupação européia. 

 

A primeira descrição do Rio Amazonas e suas populações ribeirinhas já 

datava o ano de 1542, pelo Frei Gaspar Carvajal, cronista integrante da 

expedição comandada por Francisco de Orellana, que parte do Peru e se estende 

                                                 
55 Região ou país das palmeiras, nome que dão ao Brasil, aos povos ando-peruanas e pampianas. 
56 PORRO. 1995, P 7 



 

até a foz do Amazonas, no Oceano Atlântico. O diário de Carvajal, hoje, se 

encontra no museu de Madrid e trata-se de um dos primeiros documentos que 

relata a passagem desta expedição por um povoado às margens do Grande Rio, 

onde se avistavam estacas com cabeças de índios enfincadas, denominadas por 

ele de Las Picota. Logo em seguida a esta paisagem carnificínica, a expedição 

encontra a Gran Sierra (Serra Grande), possivelmente a Serra de Parintins, 

situada logo após a decida do rio. Este episódio está associado com pouca 

margem de dúvida à tribo de índios Cawaiwa – Parintintin. Pressupomos, 

também, que poderiam ter sido os índios Mundurucu, pois estes mantinham esta 

prática ritual para festejar a vitória contra os seus inimigos. O Boi-Bumbá 

Garantido reinterpretou essa passagem histórica, apresentando na arena do 

Festival, o ritual indígena denominado “Os Cortadores de Cabeça”, a partir da 

toada criada por Tony Medeiros e Marlon Brandão, que diz o seguinte: 

 
“Tempos remotos 
Povos primitivos 
Guerreiros Kawaiwa 
Antropofagia dos povos tribais 
Sanguinários, cortadores de cabeças 
Devoradores violentos, canibais 
Lendários guerreiros do norte 
Cruéis caçadores da Mundurucânia 
Armados pra grande batalha 
No vale sagrado da morte 
Filhos de Baíra 
Valentes guerrilheiros 
Na dança da vitória 
exibiam suas glórias.” 57  

 

 

 

Curt Nemuendaju58, alemão, primeiro homem branco a manter relações 

amigáveis com os Parintintins, em 1921, assim os descreve: 
                                                 
57 Letra e música de Inaldo Medeiros, Tony Medeiros e Marlon Brandão, CD Garantido 2000 

 Fig.1 - Ritual indígena Kawaiwa – Os 
Cortadores de Cabeça / Boi Bumbá 
Garantido, 2000. Fotografia: Ricardo Biriba
 



 

 

Os Parintintin parecem ser apaixonados caçadores de cabeça do inimigo, fazem 
todo o possível para obter o crânio do adversário, nem que este seja uma criança, 
e têm até aberto sepulturas para cortar a cabeça do defunto. (...) O que fazem 
depois com o crânio niguém sabe. (...) gostam muito de dançar de cantar e de 
tocar suas flautas que o fazem espontaneamente. Nunca ouvi um Parintintin 
cantar sem dançar ao mesmo tempo. A danças dos homens consiste em oito 
passos rápidos para um lado, meia volta, e assim por diante, sempre batendo com 
o pé direito com força e de uma maneira tal no chão que produz o estalo de uma 
palmada. Esta dança é sempre acompanhada por uma curta estrophe cantada e 
visivelmente improvisada, pois, em geral, não começam os cantos logo nos 
primeiros passos, mas levam primeiro algum tempo murmurando de si para si, no 
compasso da dança, para depois, de repente levantar a voz. Os textos nunca 
consegui apanhar direito porque cantam de uma maneira confusa e fanhosa”  
 

Já a Tribo Mundurucu pertencente ao tronco Tupi, inimigos mortais dos 

Parintintin, famosos na arte plumária e na arte da guerra, mumificavam as 

cabeças das vítimas mortas. Alguns autores afirmam terem chegado à Ilha por 

volta do ano 1803. A nação Mundurucu foi uma das maiores e mais importantes 

da região Norte do Brasil e delas foram escritos inúmeros trabalhos literários e 

científicos por estudiosos de várias partes do mundo. Atualmente conta com uma 

população estimada em 2.500 índios que habitam a margem direita do Rio 

Tapajós, próximos a Jacareacanga, no estado do Pará, na reserva florestal da 

Mundurucânia: falam a língua Mundurucu. 

Esta região amazônica desenha um quadro que começa a se mostrar, 

revelando a diversidade da cultura do Médio Amazonas, especificamente, no 

arquipélago onde confluem os rios Madeira, Nhamundá, Andirá, Tapajós e outros 

na fronteira com o Pará, local onde situa a cidade de Parintins. 

Uma das tribos que habitam esta região é a tribo Mawé, (Mawé quer dizer 

Papagaio falante), que conjuntamente, com a lagarta de fogo tornaram-se ícones 

desta civilização que atualmente possui população estimada em mais de três mil 

índios e estão situados às margens dos Rios Andirá, Maué Açu e à Ilha de 
                                                                                                                                                    
58 Nimuendaju, 1982 :p 94 



 

Parintins. Esta etnia é uma das principais fontes de inspiração para a arte 

contemporânea parintinense. Os Sateré-Mawé são detentores de uma forte 

expressão cultural que se destaca em seu artesanato, notadamente, na produção 

de cestos, colares e potes de barro, e no cultivo do guaraná, fruto do qual se 

extrai a essência de um dos refrigerantes mais consumidos nas Américas. São 

conhecidos como Sateré-Mawé, os filhos do Guaraná,59 (uaraná-cecé). 

A lenda do guaraná, o Noçokén - a floresta encantada, o ritual da 

tocandeira e as festas do tipiti são rituais indígenas dos mais antigos e 

conhecidos em Parintins. São também as primeiras referências de manifestações 

festivas que se tem notícias na ilha, e que até hoje, se mantêm nas aldeias 

indígenas, sob forma sagrada e ritos de passagem. E, é reinterpretada no centro 

urbano da cidade de Mawés e nos espetáculos do Boi-Bumbá Garantido e Boi-

bumbá Caprichoso, na arena do Festival Folclórico. Passamos a descrever em 

seguida, a lenda do guaraná: 

A lenda do Guaraná se passa no Noçokén, lugar encantado e paraíso perdido no 
Amazonas dos tempos imemoriais, em que deuses e heróis místicos deram origem 
a humanidade, através dos poderes mágicos, a começar pelos índios Sateré-Mawé, 
em cuja área do seu território ancestral (do Rio Tapajós no Pará até o Rio Marmelos 
no extremo Amazonas) está localizada Parintins, cidade que justifica a sua relação 
com Noçokén por tudo de mágico e fantástico que apresenta, através de seus 
artistas, no grande Festival Folclórico. Os Sateré-Mawé não dizem a exata 
localização do Noçokén, porém por estarem impedidos de revelar60.  

 

                                                 
59 O Guaraná (Paullina cupana sorbilis) é uma frutinha enérgetica, descrita pala primeira vez em 1669, pelo 
Padre jesuita João Felipe Bentedorf. Trepadeira da família das sapindácias os Saterê-Mawé o transformaram 
em arbustro cultivável introduzindo o seu plantio e beneficiamento. O guaraná é a bebida cotidiana, ritual e 
religiosa entre os Satrê-Mawé, daí a sua importância na sua organização política, social, espiritual e 
econômica  da tribo, por isso tem no guaraná sua auto-imagem, justificada a nível ideológico através do mito 
de origem do Povo Saterê-Mawé segundo o qual seriam os filhos do guaraná (Revista Garantido 2003: 
Amazônia Santuário Esmeralda, p. 29) 
59 Curuatá, espécie de formação fibrosa muito resistente retirada da palmeira, aspecto de um aguidau 
(Gamela) de onde eram feitos os Bois-Bumbás mirins. 
60 Revista Garantido, 2003. p. 29 



 

 

 

 

Tonzinho Saunier (2003), historiador, auto-didata e estudioso da cultura 

Amazônica e filho de Parintins, toma como referência os documentos dos 

cronistas, navegadores e missionários que passaram pela Ilha de 

Tupinambarana, e descreve os índios que a habitaram. Dentre os povos que 

ocupam esta região, todos do tronco Tupi, ele cita: Kaurahib, Arikên, Tuparí, 

Maués, Mundurukú, Parintim, Patuarana, Paraviana, Sapopé, Tupinambá, 

Uapixana. Entre muitos outros, os Tupinambarana que dão nome à ilha com 

mesmo nome e os Parintintin, fonte de inspiração para definir o nome atual da 

cidade de Parintins. 

Segundo Acuña61, “A ilha Tupinambarana era toda povoada pelos valentes 

Tupinambá, que das conquistas do Brasil, em terras de Pernambuco saíram 

                                                 
61 ACUÑA,apud Porro,1995. p. 57 

Fig.2 - Alenda do Guaraná - desenho / projeto de alegorias, Garantido 2003, autoria de Emerson 
Brasil e Roberto Reis execultada pelo artista Júnior de Souza e sua equipe. Fotografia: Ricardo 
Biriba. 



 

derrotados há muitos anos, fugindo do rigor com que os portugueses os iam 

subjugando.” 

Partindo do Nordeste brasileiro, os Tupinambarana teriam, então, 

atravessado as chapadas da Amazônia meridional até chegarem, pelo menos 

alguns deles, aos primeiros estabelecimentos espanhóis na Bolívia, daí teriam 

descido o Rio Madeira para se fixarem finalmente na ilha (atual Parintins) que 

levaria, então, o nome Tupinambarana. Heriarte62 aponta o início dessa migração 

no início do século XVII, “em três tropas em busca do Paraíso terreal”, esta data é 

questionada por Porro (pois já em meados do século XVI, Diogo Nunes, já 

encontrara em Machiparo uma fração dos Tupinambá, que em seguida chegaria a 

Chachapoyas, no Peru (Nunes; Gandavo; Drumond 1950; Métraux 1927). 

Segundo Porro63, No tempo de Acuña, os Tupinambá, no Amazonas, eram “filhos 

e netos dos primeiros povoadores”; eles se submeteram aos habitantes da região 

“e com o tempo se casaram uns com os outros e se aparentaram; mas não 

deixam de [re]conhecer os naturais, a superioridade que os Tupinambara têm 

neles (...) Aos que estão debaixo de seu domínio lhes dão as filhas por mulheres”. 

Já se despontava nesta época relações interétnicas entre diversas tribos, 

mostrando também com uma certa superioridade o domínio Tupinambá e 

influenciando diretamente com sua cultura outros povos, com os quais se 

relacionavam. 

O antropólogo João Américo Peret (1980) aponta Cavarjal, que em suas 

crônicas, se refere ao San Juan de Las Amazonas, nome dado ao grande Rio, ao 

chegar na região do Nhamundá, no dia 24 de junho de 1542, dia dedicado a San 

Juan. Esta região é muito próxima a Parintins. 
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Frei Gaspar Carvajal, hoje uma das mais procuradas referências para 

estudos dessa natureza, explorou esta região e a descreveu em seus relatos, 

fatos que se tornaram bastante conhecidos e discutidos por diversos 

pesquisadores que atuam nesta região da Amazônia, situada ao norte da Bacia 

do Nhamundá, norte de Parintins. Um dos fatos mais curiosos trata-se do seu 

contato com a tribo de mulheres guerreiras – Cunhãpuiara, denominadas por ele 

de “As Amazonas”, cuja existência histórica é duvidosa. Estas guerreiras 

combateram os conquistadores ibéricos na região, depois cognominada pelos 

colonizadores de Tribo das Amazonas, associação feita à mitologia grega. A 

história dessa tribo é bastante explorada pelos Bois-Bumbás de Parintins em seus 

espetáculos. A toada “As Amazonas” de autoria de David Jerônimo e Ademar 

Azevedo inspira o ritual do garantido em 2000 – Tribo das Amazonas, num dos 

mais belos momentos de re-memória da ancestralidade Amazonense: 

 
Conori Cunhãpuiara rainha Icamiaba, á, á, á, á, há 
No coração dessa selva a flecha encravada 
As virgens do sol guerreiras amazonas 
A noite do amor contagia a taba 
 
Das rãs de pedras polidas, semi-nuas 
Índias adoravam o espelho da lua 
Cantando e dançando ao brilho do luar 
 
Tribo das amazonas 
Vai começar o grande ritual 
Talismãs das Cunhãs e Cunhantãs 
Puçunga dos verdes muiraquitãs 
 
Nos tempos das mulheres Yaci Uaruá 
Ubá no grande rio onisciente 
Exaltavam a natureza continente 
A terra, a água, o fogo, a mata e o ar 
 
Guerreiras amazonas sua fama vem de longe 
Atravessou o velho mundo 
E veio para o rio-mar 
Com feitiço colorido no olhar 
Belezas de tanga 
Os guerreiros vão te amar. 



 

 

Vejamos como Edílson Martins (2001) a descreve tomando como 

referência Frei Gaspar Carvajal: 

 

“Franccisco de Orellana as conheceu, pelos idos do séc. XVI e quem nos dá notícia 
e o Frei Gaspar de Carvajal, cronista do primeiro aventureiro europeu a navegar nas 
águas do Amazonas. Lendárias incendiaram a imaginação dos homens desde a 
descoberta, segundo consta, cortavam e queimavam o peito direito, de tal forma 
engenhosa que pudessem melhor manejar graciosamente o arco, de onde 
disparavam flechadas letais, em suas lutas permanentes. Vivendo sem a presença 
dos homens, dos quais nada dependem, em grandes e numerosas aldeias, a eles 
recorrem em curtos períodos, apenas para saciar seus desejos e manter a 
continuidade de suas existências. Libertárias e valentes, esse contato se faz em 
dois ou três momentos durante o ano, ocasião em que são recebidos, desfrutados, e 
sabe Deus com que luxúria. Padre Cristóvão de Acunã, que também devassou o rio 
na companhia do Capitão-Mor Pedro Teixeira na metade do Séc. XVII, nos fornece 
informações detalhadas da vida sexual destas mulheres. Ele conta que com grande 
coragem os recebem de arco e flechas à mão. E no início apenas brincam, 
sondando, medindo a temperatura sexual desses candidatos, aguçando a libido, 
vamos assim dizer porque o padre Acunã não podia, naturalmente. Conscientes das 
imagináveis fantasias e dos luxuriosos desejos provocados, a eles se entregam em 
suas redes durante uns poucos e deliciosos dias, noitadas tórridas, pode-se 
imaginar. Decorrido esse curto período, os homens são imediatamente 
despachados para suas aldeias de origem. Nascendo menina será poupada e criada 
pela aldeia, já que perpetuará a valentia e os costumes desse povo constituído 
unicamente de mulheres. Nascendo menino, bom, aí, segundo consta é 
naturalmente eliminado. Fantasia de mentes sedentas de exotismo, mito da 
antiguidade reproduzido no Novo Mundo, lenda que começa desde o tempo dos 
fenícios, pouco ou quase nada importa. Importa sim dizer que o mito é algo vivo, 
alguma coisa que pulsa e sobrevive, não poucas vezes regendo o imaginário da 
existência dos povos.”64 
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Fig.3 - Alegoria. 
Icamiabas Guerreiras. 

Autoria do Artista Caru, 
Boi Caprichoso 2001. 

Fotografia: Ricardo 
Biriba



 

 

Outra referência da ancestralidade indígena parintinense é a do Jesuíta 

Samuel Frtiz65 que data 1691, quando escoltado de volta às suas missões, 

subindo o Amazonas, registra o despovoamento de grande parte de suas 

margens, diz ele: 

“Da foz do Tapajós à do Urubu em quase 600 Km das outrora populosas províncias, 
Tapajós, Conduris, Tupinambarana e Arawak, eram agora 14 dias de viagem “sem 
povoado nem gente” a exceção da aldeia jesuítica de Tupinambarana, nas 
proximidades da futura Parintins.(...) Este mesmo jesuíta somente veio manter o 
primeiro contato com indígenas no Médio Amazonas em 1698, desta vez com os 
Ticuna e com os Guayazis, outrora Vassalos dos Tupinambarana, que eram dados 
como os únicos habitantes da grande ilha homônima nesta época.  

 

A região da atual Parintins, compreendida até o Rio Tapajós, aponta 

ancestralidade também Tapajônica. Segundo Saunier,66 este fato, foi desvendado 

através de escavações realizadas na ilha de Parintins em várias localidades, 

inclusive, nos alicerces da catedral de Nossa Senhora do Carmo, situada ao 

Centro da cidade, onde foram encontradas peças cerâmicas na sua grande 

maioria apresentando-se com figuras zoomórficas de tradição Tapajônica. Foi 

encontrada também uma única peça de sub-tradição Guarita, medindo 10 cm de 

comprimento, esmaltado, bege, com linhas desconexas nas cores vermelha, 

verde e preta de acabamento apurado, originária muito remotamente, da 

civilização Totiahuacan do México. As crônicas de Carvajal, por sua vez, já tinham 

atentado para a qualidade da louça Amazônica em seus manuscritos, que datam 

de 1542. 

Oficialmente, a fundação de Parintins, è conferida ao Capitão de Milícias 

José Pedro Cordovil, Português, que aporta na Ilha de Tupinambarana, com seus 

escravos no final do século XVII. Ele organizou na ocasião o núcleo de 
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tupinambarana, agrupando os índios Mawés e Sapopé, formando uma fazenda 

agrícola nos moldes orientados pelo marquês de Pompal, tornando-se um grande 

explorador desses índios, obrigando-os à coleta de produtos naturais destinados 

ao comércio. Ele criou “contendas e hostilidades”67, mantendo relações nada 

amigáveis com seus contemporâneos.. 

O próprio Saunier aponta a fundação de Parintins muito antes desta data, 

segundo ele: 

“Era o ano de 1669 quando aqui aportou o padre Alemão João Felipe Benttedorff, 
acompanhado do padre italiano Píer Luigi Gonsalvi e do irmão Domingos da 
Costa, em visita autorizada pelo Padre Antônio Vieira às missões da nossa região. 
O reverendo Bettendorff era fundador de missões e Villas e havia fundado a 
missão dos Tapuias hoje Santarém, a 22 de julho de 1661. As crônicas Jesuíticas 
registraram que ele veio até uma ponta alta sobre o rio, que ficava a cinco 
jornadas do rio Tapajós (...) e, a 29 de setembro de 1669 dedica uma capela a 
São Miguel na aldeia dos Tupinambarana. Era a nossa Ilha, hoje Parintins, que 
teve como primeiro padroeiro São Miguel. É sem dúvida alguma o dia 29 de 
outubro de 1969 a data da fundação de Parintins, com o nome de São Miguel dos 
Tupinambarana.”68. 
 
A chegada do colonizador europeu nas regiões do Médio e Baixo 

Amazonas trouxe a presença Católica e a fé Cristã de forma determinante no 

processo de aculturação que se estabeleceu, daí em diante, sob orientação das 

missões jesuíticas e do Programa de Catequese, evangelização e 

apaziguamento, ou, como se denominava naquela época, “amansamento de 

índios”. A Ilha de Tupinambarana foi alvo das armas catequistas por muitos anos, 

sempre recebendo expedições missionárias. Parintins, hoje tem uma população 

na grande maioria Católica, devota à Nossa Senhora do Carmo, a sua padroeira. 

Podemos apontar uma das toadas mais celebradas em seu louvor, “Boi de 

Carmo” que se tornou uma oração de boi-bumbá, identificando a religiosidade dos 

Parintinenses: 
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“Minha Santa Paz e Amor 
Nossa Senhora, proteção de Parintins 
Boi Garantido, numa forma de oração 
Pela fé e gratidão 
Me trás rosas e jasmins 
Salve os caboclos 
Guerreiros Parintintin 
Valentes Tupinambá 
Que protegem meus jardins 
Lá na fazenda, a boiada ta gorda 
E nos terreiros curumins e cunhantãs 
Alegremente correm pra lá e pra cá 
Cantando meu boi-bumbá 
Na pureza das manhãs  
E aos domingos após missa na matriz 
Nosso boi canta feliz 
Salve irmãos e salve irmãs 
Boi, boi, boi, boi, boi-bumbá 
É boi de Carmo de amor e de fé 
Da baixa do São José” 
 

As relações da Igreja Católica com a Manifestação do boi-bumbá tomaram 

uma dimensão de integralidade entre o culto a Nossa Senhora do Carmo e os 

artistas de alegorias dos bois-bumbás. Já há algum tempo tornou-se tradição, o 

boi campeão confeccionar o andor da Santa, conferindo-lhe uma forma alegórica, 

uma estética própria amazônica, para a cena da procissão que se realiza logo 

após o festival. O dia é 17 de julho, consagrado às festividades da padroeira. A fé 

católica do caboclo Parintinense continua presente até os dias de hoje, revelando 

a religiosidade do brincante de boi, tanto a Santa está presente na arena do 

festival quanto o boi-bumbá está presente na procissão. 

Além do Pe. Bentedorff, chegara também à Ilha de Tupinambarana o Pe. 

Antônio Fonseca no final do século XVII e, logo em seguida, o Pe. Samuel Fritz, 

que aporta na Ilha, onde permanece nove dias, quando de passagem para o 

Peru. Este padre publicou em Quito, um mapa do Amazonas, considerado 

trabalho fundamental no gênero. Ainda neste período, o Pe. Bartolomeu 



 

Rodrigues, conhecedor profundo da língua Tupi, chegou também à ilha de 

Tupinambarana.69. 

Estes dados nos fazem compreender melhor o processo colonizador 

europeu, e a presença da doutrina cristã que invadiu esta região com armas e 

crucifixo nas mãos. Atentamos para as relações aculturadoras e do alto grau de 

mestiçagem, tanto racial quanto cultural, que no Amazonas se desenvolveu, 

apesar das dificuldades de acesso. Além disso, observamos em nossa pesquisa 

que, com toda a miscigenação entre brancos e índios e do “bom” relacionamento 

entre estas etnias, demonstra-se visivelmente aos olhares mais atentos que 

Parintins se mantém dividida, e, todavia com desigualdades sociais cada vez mais 

evidentes e graves entre brancos, índios e caboclos, ou seja, os representantes e 

torcedores do Boi Azul (ligado à classe mais abastada economicamente) de um 

lado e os do Boi vermelho (ligado à classe menos favorecida) do outro. Estas 

diferenças são mais efetivas e contundentes na época do Festival Folclórico, 

quando as disputas entre os Bois-Bumbás tornam-se mais acirradas. 

Dando continuidade ao nosso trajeto histórico, Saunier apresenta em seu 

último livro, publicado postumamente pelos seus filhos Tony Saunier e Alfredo 

Saunier, um breve relato de passagens de colonizadores europeus na Ilha de 

Tupinambarana, retiradas das crônicas de viagens das expedições que 

trafegaram nesta região. Seguindo a ordem cronológica, pós-fundação de São 

Miguel dos Tupinambarana, em fins do século XVI, temos: 

 

“Em 1719, os habitantes de São Miguel estavam se mudando para a povoação 
Guaia Curapá dos Tupinambarana no rio Uaicurapá, nesse mesmo ano, o 
missionário Pe. Manuel dos Reis a denominou de São Francisco Xavier de 
Tupinambarana, onde ergue uma capela substituindo a de são Miguel de 
Tupinambarana. A aldeia já era nesta época habitada por 495 índios, dos quais 
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284 já estavam catequizados. Epidemias obrigaram vários moradores a se 
mudarem para as aldeias de São José, em Boim, no Rio Arapiuns, levado pelo Pe. 
José Lapas. Outros foram para Abacaxis. Com essas epidemias de sarampo, 
varíola e beribéri a aldeia dos Tupinabarana começa a decair. Em 1755, Os 
moradores de São Francisco Xavier dos Tupinambarana protestam contra a 
decisão de Portugal em subordinar a capitania de São José do Rio Negro à do 
Grão-Pará, enviando petição à corte de Portugal, solicitando autonomia à 
Capitania do Amazonas. Daí começa a história de Parintins, que se reúne para 
exigir sua autonomia territorial. Neste mesmo Ano foram expulsos os quatro 
jesuítas mais influentes da Amazônia.”70. 
 

Sobre esta medida, Saunier, fundamentado por Artur Reis71, acrescenta, o 

quanto os padres, que ocuparam esta região andaram desobedecendo a ordem, 

em desacordo com as resoluções da corte portuguesa que: 

 

“Mandava pôr fora do território da Amazônia quatro jesuítas tidos como perigosos 
à ordem, acusados de desrespeitos aos delegados do rei, taxados de 
contrabandistas, irrequietos, entre os quais os padres Antônio José e Roque 
Ruderfreud, que missionavam no Madeira”. 
 

As Missões Jesuíticas em suas práticas doutrinaristas implementaram nas 

terras indígenas, um conjunto de princípios que deveria servir de base ao sistema 

colonialista português, como suportes de cunho religioso, político, filosófico e 

científico. Com o poder da palavra de Deus, a catequese cristã, a pregação, a 

regra, o preceito e as normas da prelazia instituída pela Igreja Católica. Estes 

padres foram responsáveis pelo extermínio de culturas indígenas inteiras. Estes 

mesmos jesuítas, em 1759 são definitivamente expulsos do Brasil e confiscados 

todos os seus bens. A partir daí, todas as missões começavam a entrar em 

declínio, inclusive a de São Francisco de Xavier, hoje Parintins. Segundo 

Saunier72, a região entrou em total decadência e foi tomada pelo matagal, 

passando todo este período desabitada. 
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Em1796, aporta na Ilha Tupinambarana o português, Capitão de Milícia 

José Pedro Cordovil, com seus escravos e agregados, organizando o núcleo 

Tupinambarana, para isso agrupou os índios Sapopé e Mawés. Esta data é 

oficialmente considerada como a fundação da cidade de Parintins. 

Saunier lembra ainda que dois anos depois, o Frei José Álvares das 

Chagas é enviado pela corte para conter a exploração movida por Cordovil e 

apaziguar as divergências. Nesse mesmo ano chegara os índios Paraviana e 

Uaipixana, que vencidos foram deportados como medida punitiva por crimes que 

ensangüentaram as praias do Rio Branco. Ainda no início do século XIX é criada 

a missão religiosa em Tupinambarana e a Ilha recebe o nome de Vila Nova da 

Rainha, por decisão do Conde dos Arcos, Dom Marcos de Noronha e Brito e sob 

a direção de Frei José das Chagas, que logo a eleva à Vila e Município com a 

denominação de Vila Nova da Imperatriz, passando rapidamente à condição de 

Comarca com o nome de Parintins e neste mesmo ano, à categoria de cidade, 

com denominação de “Santa Leopoldina”. 

Em 1880, pela lei provincial nº 499 a sede do município recebe foros de 

cidade, voltando a se chamar Parintins definitivamente. 

Este período é considerado como o marco do desenvolvimento da Ilha tão 

disputada entre índios, entre índios e colonizadores e entre colonizadores. 

Pressupomos que a atração por este local deve-se, além da característica 

paradisíaca que é a ilha, a abundância extrativista dos seus lagos, rios, florestas e 

várzeas propícias à agricultura e a criação de gado. Esta cultura se implanta 

definitivamente na região. 

A partir deste levantamento histórico percebemos que em Parintins, com a 

chegada do colonizador português, se estabelece formas de relações interétnicas 



 

onde a cultura do dono da terra, o índio, aliado à do branco, conseguiram manter-

se como forma principal de uma identidade Parintinense, denominada cabocla, e, 

por conseqüência, cabocla Amazônica. Com isso, o marco das novas 

transformações sócio-econômico-cultural com direcionamento para os nossos 

estudos, surge com o aparecimento do negro, com ele a cultura do boi e, logo em 

seguida, do boi-bumbá. 

Percebemos que em Parintins, atualmente, a presença do negro é uma 

minoria, quase não existe. Apesar deste segmento ter sido responsável pela 

introdução do Boi-Bumbá no Amazonas, atualmente, o negro não aparece, o 

caboclo passa a constituir a marca principal desta manifestação. Contudo todo 

suporte histórico, fonte de conhecimento e inspiração é indígena, que o tornou o 

centro de atração para as cenas mais relevantes do Festival Folclórico. 

Constatamos também que o interesse pela ilha de Tupinambarana se deve 

a vários fatores, todos eles muitos bem situados historicamente e oportunamente 

definidos, como ponto de extrema segurança da colônia que se estruturava nesta 

região, desde a situação geográfica, servindo de entreposto para fiscalização de 

embarcações pela Coroa Portuguesa, fluxo comercial e o contrabando de 

riquezas naturais, em tempos remotos. Hoje, nesta região se desenvolve uma das 

suas mais recentes fontes de riqueza: o turismo, a ecologia e a arte, com a festa 

do boi-bumbá. Esta localidade é estratégica para confluir ações de diversas 

naturezas, pois Parintins está flutuando na divisa entre os estados do Pará e 

Amazonas, sendo a primeira cidade Amazônica rio acima quando se entra em 

território amazonense. 



 

A seguir, no próximo capítulo conduziremos as nossa indagações voltadas 

para o movimento cultural parintinense, com a chegada do boi animal, a sua 

transfiguração em boi alegórico, os bois-bumbás Garantido e Caprichoso. 

 

Capítulo III.2 - A cultura do boi no Amazonas: Parintins, centro de 
projeção cultural de bovinos e bumbás. 

 

Um dos primeiros e breves registros que aponta a presença do gado em 

terras Amazônicas, especialmente em Parintins estão nos escritos dos viajantes 

Spix e Martius73, os quais viajaram explorando o Rio Amazonas, no ano de 1819, 

relata sua estadia em Vila Nova da Rainha (hoje Parintins), narrada da seguinte 

forma: 

A nossa estada em Vila Nova da Rainha foi-nos em todos os sentidos agradável, 
sobretudo devido ao amável acolhimento que nos dispensou o comandante, Sr. 
Elias de Seixas, a quem havíamos sido recomendados pelo irmão, o vigário geral 
do Pará. (...) Os arredores mais próximos são cobertos de mata aqui e acolá 
arejados por derribadas e roças, que passam para arbustos cerrados ou capinzais, 
onde pasta algum gado. Mais para dentro, dizem que se estendem vastas 
Campinas, sobretudo em torno das lagoas piscosas, muito procurada pela gente 
do lugar nos meses secos.. 
 

Roberto Santos (1980), distingui que os primeiros rebanhos na Amazônia 

datam de muito antes e segundo o autor os primeiros rebanhos chegaram nos 

arrabaldes de Belém por volta de 1644, procedentes do Cabo Verde e se 

estabelecem na ilha do Marajó, que se transforma no maior centro pecuário da 

Amazônia. 

A primeira notícia sobre a pecuária propriamente dita, em Parintins, data de 

1919, anunciando o segundo maior rebanho do Amazonas, com 19.349 reses, 

predominantemente a raça zebu (Bitencourt, s/data). 
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Parintins começa a se despontar como o mais importante pólo pecuário do 

estado, logo, as relações sociais, econômicas e culturais se voltam para essa 

atenção. A cultura do boi passa a se expandir e conquistar espaços para além do 

que se projetava. Coincidentemente ou não, surge então, nesta mesma época, a 

arte de brincar de boi, diversão e lazer para os habitantes de uma ilha quase 

isolada do mundo. Este fato configura-se como um momento importante para a 

cultura da região. Um encontro de culturas negra, índia, cabocla e branca. 

Entre cantos, tambores, toadas, danças, rituais, improvisos e repentes 

poéticos, o povo Parintinese, rapidamente se integra às brincadeiras de boi que 

começam a despontar na ilha como mais uma manifestação folclórica. Este fato é 

o início de uma trajetória de desenvolvimento nesta forma artística peculiar, 

denominada de Boi-Bumbá. E, que logo se transformaria em disputas das mais 

acirradas já vistas entre os Bois-Bumbás, estas disputas tinham características 

tanto artísticas quanto de poder entre os grupos que surgiam, aspectos que se 

tornaram particularidades desta tradição. 

De acordo com as nossas investigações, pressupomos que a gênese desta 

brincadeira, em Parintins, está situada e identificada com os vaqueiros e criadores 

de gado, que chegaram nesta região, vindos do Nordeste brasileiro, 

especificamente do Maranhão, Pará e Ceará, no início do século XIX. Podemos 

adiantar nesse nosso estudo, que os avós de Lindolfo Monteverde (criador do Boi 

Garantido), Dona Germana e Sr. Alexandre, negros alforriados eram criadores de 

gado na região do Aninga, próxima a Parintins. 

Dando um salto para a segunda metade do século XIX, Ferreira Reis, 

citado por João Pacheco de Oliveira (1979), aponta o maior contingente de 

nordestinos para a Amazônia procedentes da zona criatória em 1877, isso devido 



 

a grande seca desta época e, como o marco migratório em grande escala, do 

Nordeste, procedente dos estados do Ceará e Maranhão para o Amazonas. 

Por volta de meados do século XIX, é intensificada a criação do gado em 

Parintins, transformando radicalmente a paisagem parintinense. A cultura da 

floresta recebe além do boi, a cultura o negro, que tem percorrido e se 

estabelecido em muitas culturas do mundo, chega também ao Amazonas. 

Em realidade, segundo Leandro Tocantins (1988), a Amazônia não foi um 

centro de fixação para os povos africanos, ou melhor, os condicionamentos 

geográficos, sociais e econômicos tornaram-se difíceis para a exploração 

latifundiária-monocultura-escravocata: 

 “As tentativas feitas nos tempos coloniais, no sentido de criar uma área de 
agricultura à base do cacau, do cravo, da quina, da baunilha, da salsaparrilha, 
respaldadas pelo trabalho escravo, não chegaram a convencer, muito embora 
tenham aportado a Belém, de 1753 em diante, alguns navios negreiros por conta 
da Companhia de Comércio do Grão Pará. 74” 
 

Entretanto, a presença negra deixou suas marcas culturais e sua herança 

étnica em diversas regiões amazônicas, uma delas a marca do boi-bumbá, 

visivelmente uma herança negra, procedente do Maranhão. Podemos atestar a 

herança do bumba-meu-boi maranhense em terras Amazônicas, tomando como 

suporte, os documentos escritos de etnólogos e pesquisadores como Avé-

Lallemant que estiveram em Manaus em meados do século XIX e documentos 

fotográficos75 da metade do século XX. Ao analisarmos estes documentos, 

podemos observar que na discrição da cena dos bois-bumbás nas ruas de 

Manaus, como a estética visual destes mesmos grupos, após cem anos há ainda, 

a estreita identificação com o bumba-meu-boi de São Luis, principalmente com os 

                                                 
74 TOCANTINS, 1973 p.248 
75 fotos de Corrêa Lima publicadas em ANDRADE, 1985, P 159-163 



 

bumba-meu-boi de sotaque de zabumba e de matraca, estilos, dos mais antigos 

do Maranhão. 

Baseando-se nos escritos de Robert Avé-Lallemant,76 que viveu entre 

1812-1884 e que tomou como referência, dados do “Dicionário topográfico, 

histórico, descritivo da Comarca do Alto Amazonas” do capitão-tenente da 

armada, Lourenço da Silva Araújo e Amazonas, do ano de 1852, os habitantes da 

cidade de Manaus estavam assim distribuídos: “900 brancos, 2.500 mamelucos 

ou descendentes de índio-europeus; 4.080 nativos índios; 640 mestiços de negros 

e índios; 380 escravos negros; 8.500 almas ao todo, que tinham o seu variegado 

mènage em 900 fogos”.  

O primeiro registro sobre brincadeiras de Boi-bumbá no Amazonas por nós 

encontrado, trata-se do livro “No Rio Amazonas” de Robert Avé-Lallemant77 

(1812-1884), que descreve uma forma de festejo peculiar, o qual encontra logo 

depois da sua chegada a Manaus, ano aproximado de 1859, época dos festejos 

juninos, assim relatado: 

 

Vi um outro cortejo, logo depois da minha chegada, desta vez em homenagem a 
São Pedro e a São Paulo. Chamaram-no bumba. De longe ouvi da minha janela 
uma singular cantoria e batuques sincopados. Surgiu no escuro, subindo a rua, 
uma grande multidão que fez alto diante da casa do chefe de polícia, e pareceu 
organizar-se, sem que nada se pudesse reconhecer. De repente as chamas 
dalgumas archotes iluminaram a rua e toda a cena. Duas filas de gente de cor, 
nos mais variegados trajes de mascarados – porquanto caras fuscas eram 
melhores – colocaram-se uma diante da outra, deixando assim um espaço livre. 
Numa extremidade, em traje índio de festa, o tuxaua, ou chefe com sua mulher; 
esta era um rapazola bem proporcionado, porque mulher alguma ou rapariga 
parecia tomar parte da festa. Essa senhora tuxaua exibia um belo traje, com uma 
sainha curta, de diversas cores, e uma bonita coroa de penas. O traje na cabeça e 
nos quadris duma dançarina atirada teria por certo feito vir abaixo toda uma platéia 
em Paris ou Berlim. Diante do casal postava-se um feiticeiro, o pajé; defronte dele 
na outra extremidade da fila, um boi. Não um boi real, e sim um enorme e leve 
arcabouço dum boi. De cujos lados pendiam uns panos, tendo na frente dois 
chifres verdadeiros. Um homem carregava esta carcaça na cabeça, e ajuda assim 

                                                 
76 AVÉ- LALLEMANT, 1980 p.103 
77 AVÉ-LALLEMANT, 1980 P.106-109 



 

a completar a figura dum boi de grandes dimensões. Enquanto o coro 
acompanhava o compasso do batuque, entoando uma espécie de bocca chiusa 
monótona, o pajé, o feiticeiro, avança em passo de dança para o seu par e canta: 
O boi é muito bravo / precisa amansá-lo. O Boi não gosta disso empurra com os 
chifres o seu par, também dançando, para trás, para o lugar do tuxaua. Mas com a 
mesma forma amansadora, o pajé dança e empurra o boi novamente para trás; e 
depois este o pajé, e assim durou a singular dança, em meio de toda sorte de 
voltas e trejeitos de ambos os atores, diante de cuja exibição, mesmo o mais mal-
humorado dos solteirões não poderia ficar sério por muito tempo e indiferente ao 
ritmo do Maracá e ao canto dos circunstantes. Por fim o boi fica manso, quieto, 
absorto, desanimado, cai por terra, e no mesmo instante tudo silencia. Reina em 
volta um silêncio de morte! Que aconteceu ao boi? Está morrendo ou já está 
morto, o bom boi, que ainda a pouco representava tão bem o seu papel? Chamam 
depressa um outro pajé para socorrê-lo; dantes iam mesmo buscar um padre, que 
devia meter-lhe na boca o santo viático. Isso porém, é proibido agora, e têm que 
contentar-se só com o pajé. Este começa a cantar diante do boi uma cantiga muito 
sentida que, porém, não produz efeito. O boi não se mexe. Ensaia uma melodia 
esconjuratória ainda mais eficaz, mas em vão; o boi imóvel! E depois de sozinho, 
nada ter conseguido, toda a companhia ajuda, infelizmente, porém, com o mesmo 
resultado. O boi está morto. Irrompeu então, acompanhada de cânticos, uma 
dança de roda, em saltos regulares e cadenciada, que exigia certamente apurado 
estudo e ensaios. As mãos na cintura, formando uma grande cadeia, todos os 
dançarinos dão a um tempo um passo para frente e outro para trás com o pé 
direito, fazem a pausa dum compasso inteiro, e repetem os mesmos movimentos 
com o pé esquerdo, com graciosos meneios do corpo para o lado que faz os 
movimentos. Dançam assim em volta do centro, perto dos archotes atirados junto 
ao boi, o que faz com que os variegados vultos animados produzam maravilhosos 
efeitos de luz. Cantam particularmente sobre a palavra “lavandeira”, como 
pronunciam o vocábulo “Lavandeira”, que lhes dá um lenço limpo, para que 
possam se fartar de chorar, e que provavelmente deverá lavar também o boi. O 
pajé, porém, canta sempre, nos intervalos, versos aparentemente, exatamente 
como um descante vienense, levando nisso muito tempo. E como, por fim, todos 
devem estar convencidos da triste realidade da morte do boi, decidem-se como 
grande último ato, por uma intimação geral cantada: (...) chora / o boi já vai-se 
embora. E partem, cantando e batucando, com o seu boi, enquanto este, 
exatamente como um herói morto de teatro, depois de cair o pano, resolve, por 
uma louvável consideração, acompanhá-los com os próprios pés, isto é, com os 
que tinham trazido; pára na primeira esquina, e assim repetidamente, até altas 
horas, morrendo cinco ou seis vezes na mesma noite. Até onde se vislumbram aí, 
o espírito e alusão ou reminiscência duma antiga festa na selva, não posso dizer. 
Para mim também representava, com seus coros e saltos cuidadosamente 
cadenciados, algo atraente, algo de lídima poesia selvagem. Se o boi parece 
representar um papel prosaico, então aconselho ir a Paris, pelo carnaval, e 
procurar lá o boeuf gras, atrás do qual toda Paris corre, sobretudo os Faubourgs 
St. Marceau e St. Antoine, onde a alta sociedade olha pelas janelas, tensa como 
se aguardasse a passagem de um herói, dum César: Assim a grande tragédia 
inglesa faz puxar o carro do seu tribuno popular, a plebe romana que ainda ontem 
ovacionava Pompeu para hoje aclamar César. No carnaval, porém, o parisiense 
contenta-se em deixar viver o boeuf grass, enquanto em Manaus na véspera de 
São Pedro e São Paulo, o que agrada é o “boi bravo”. A propósito devo consignar 
que o odor do povo de Paris, por ocasião destas aglomerações, é 
extraordinariamente penetrante, e se deve chamar fétido, ao passo que o do bom 
povo de Manaus, sobretudo das raparigas fuscas, com os cabelos escorrendo, 
cheira à água do Rio Negro ou a uma odorífera flor de jenipapeiro, presa atrás da 
orelha.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, percebemos que a descrição da manifestação do boi alegórico 

encontrado por Avè-Lalleman, em Manaus, assemelha-se à forma artística dos 

bumbas-meu-boi nordestinos, apresentando os mesmos personagens, o mesmo 

fio temático, a morte e ressurreição do boi como conduto indispensável à cena. 

Personagens como índios, tuchauas, uma personagem feminina representada por 

um homem, as fileiras de índios entre outros, as apresentações nas portas das 

casas, as fogueiras em homenagem ao Senhor São João, e as tochas de fogo 

para clarear a brincadeira que fazem parte deste tipo de festa no Maranhão, em 

outras localidades do nordeste e dos grupos que saiam às ruas de Parintins, até 

mais ou menos à década de sessenta do século passado. Nesse contexto, os 

bois-bumbás e bumbas-meu-boi ganharam força e tornaram-se um dos mais 

importantes ícones da cultura destes estados. 

 

Fig.4 - Boi Mina de Ouro do Boulevard Amazonas – 1957.P Publicada em:  ANDRADE, 
Moacir. Manaus: Ruas, Fachadas e Varandas. Ed. Humberto Calderaro, 1985. p.163 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos fatos mais curiosos que nos chama atenção trata-se da presença 

marcante do negro na descrição do autor, identificando também a classe social ou 

o grupo étnico que conduzia o bumba encontrado por Avè-lalleman. No 

Amazonas, os grupos de negros disseminaram-se rapidamente entre 

comunidades de caboclos e índios, fortalecendo o processo de miscigenação, 

reforçada pelos valores culturais amazônicos reconstruídos. Aos poucos o negro 

vai desaparecendo do boi-bumbá, espaço a ser ocupado pelo caboclo daí para 

diante. Todavia, a marca cultural do negro permanece re-adaptada ao novo 

ambiente. 

 

Fig.5 - Pai Francisco, Catirina e Kazumbá. Boi Mina de Ouro – 1957. Publicada 
em:  ANDRADE, Moacir. Manaus: Ruas, Fachadas e Varandas. Ed. Humberto 
Calderaro, 1985. p 161  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo depoimento de Sr. Augostinho Macura (propietário do Boi-

Douradinho de Manaus), antes da instituição do Festival Folclórico de Manaus em 

1956, os bois, depois de se exibirem nos seus currais, saiam às ruas brincavam 

noite adentro com seu cortejo de personagens. 

Moacir Andrade (1985) descreve da seguinte forma os cortejos de boi-

bumbá nesta época em Manaus: 

 

O bater dos tambores compridos da charanga, as cuícas, os pandeiros e as 
matracas, num ritmo cadenciado, formam com as toadas, uma música 
característica dos bois-bumbás, enchendo de vida e beleza as noites quentes de 
junho e às vezes contraditoriamente causando verdadeiras tragédias quando por 
acaso se encontravam dois bois tidos como inimigos. [...] No silêncio da noite era 

 
Fig.6 - Boi Mina de Ouro com seus brincantes índios e vaqueiros na mesma formação de guerra, 
seguidos do Boi, ladeado do Amo e vaqueiro de estimação e logo atrás a multidão de parentes, 
brincantes e adimiradores. Publicada em:  ANDRADE,  Moacir. Manaus: Ruas, Fachadas e 
Varandas. Ed. Humberto Calderaro, 1985. p. 161 



 

comum ouvir-se os cantos de guerras dos bois que desfilavam mais a procura de 
encontro do que para uma “matança”: “arreda, recôa lá vai guerra pela prôa” ou “é 
ferro e aço eu te procuro e não te acho”; outra: “é hoje, é hoje, eu quero, eu quero, 
eu quero, eu botei meu boi na rua, contrário me trata sério. é hoje, é hoje, já 
mandei anunciar esse é boi-tira prosa, campeão desse lugar”. 
 

Vale ressaltar que a tradição da brincadeira dos bois já anunciava disputas 

e rivalidades com outros grupos, envolvendo batalhas de rua perigosas e 

sangrentas. Estes fatos aconteciam também em São Luis do Maranhão, de onde 

emigraram para o Amazonas. 

A dramaturgia oral passa também a apresentar traços importantes e 

representativos das culturas incorporadas à brincadeira, a marca da estética 

visual, musical, coreográfica, valores e costumes recebem uma nova configuração 

nos bois-bumbás. E, com o decorrer do tempo as culturas da floresta, mitos, 

lendas, personagens fantásticos e crenças xamânicas ganham maior visibilidade 

e relevância. Contudo, a ligação religiosa com as festas juninas mantiveram-se, 

inclusive com pagamento de promessas, rezas, ladainhas e batizados 

tradicionalmente em louvor a São João que tanto em Parintins como no Maranhão 

é o padroeiro do Boi-bumbá. 

Os santos juninos Santo Antônio, São João, São Pedro, São Paulo e São 

Marçal recebem o bumba-meu-boi como oferta ou oferenda dos seus brincantes 

nos cumprimentos de promenssa, tornaram-se tradição no Maranhão e obrigação 

religiosa de alguns devotos destes santos, principalmente a São João, referência 

que vem se transformando, e, outras realidades vão sendo vivenciadas, 

incorporadas ou absorvidas. Em Parintins, uma das últimas mudanças ocorridas 

foi a transferência dos dias do Festival Folclórico de 28, 29  e 30 de junho que 

acontece a quarenta anos neste período, para o último fim de semana deste 

mesmo mês. Com isso, no ano de 2005, o ritual de pagamento de promessa do 



 

Boi-Bumbá-Garantido, a tradicional ladainha, que desde a sua criação na década 

de 1920 é realizada no dia de São João, 24 de junho, teve que mudar seu 

calendário. Esta tomada de decisões gerou muitas controvérsias entre os 

diretores do Grupo. 

Vejamos como as lendas e mitos indígenas inauguraram as festas 

populares na cidade de Parintins e seus arredores, saindo das aldeias para os 

centros urbanos recriados e readaptados.  

 

Capítulo III.3 - As tradições festivas da Ilha de Tupinambarana: boi-bumbá, 

lendas, mitos, ritos e festas indígenas. 

 

Entendendo que a colonização do Amazonas acontece de forma menos 

intensa que da região da costa leste do Brasil, a resistência do índio se deu no 

norte do país, com mais êxito enquanto afirmação étnica frente ao impulso cultural 

branco que invade suas terras. Nesse sentido, a marca cultural indígena, sempre 

sobressaiu em detrimento às outras, de brancos e negros. 

Segundo Saunier78, a genealogia do folclore parintinense está situada nas 

festas e rituais indígenas de tribos que habitaram e habitam ainda esta região, 

para ele: 

“O folclore de Parintins iniciou certamente com os primeiros habitantes da nossa 
Ilha: Maués; Sapopés, Mundurucus, Parintins, Parintintins, Pataruanas, Paraueris, 
Paravianas, Tupinambás, Tupinambaranas e Uapixanas. [...] É sabido que o 
folclore indígena decantava a natureza e tudo que ela criou: os pássaros, os 
animais, as árvores, as plantas medicinais e as ervas aromáticas, e a imaginação 
criou os monstros da Floresta e das águas: Jurupari, Juma, Manpiguari, Curupira, 
Yara, Acãuera-de-Fogo, Cobra Grande, Tapirayauara e tantos outros seres 
misteriosos e encantados, como o  Neguinho do Campo Grande e Bicho Folharal.” 
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Saunier (2003), nos conta que entre as festas mais importantes e 

divulgadas estão: a Festa da Tocandeira, a Festa do Tipiti e a Festa do Guaraná. 

Estas tradições indígenas que tem sua origem na Aldeia dos Sateré-Maué, hoje 

são representadas pelos próprios índios no centro da cidade de Maués, localizada 

numa região próxima a Parintins. A forma festiva destes rituais é uma forte 

referência para entendermos a dinâmica cênica, o significado, os símbolos, as 

cores, o espaço, o tempo e o movimento que se configuram nas realizações dos 

espetáculos dos bois-bumbás. Estes como estes rituais foram recriados, se 

tornaram um dos momentos mais importantes do boi-bumbá na arena do Festival 

Folclórico. 

O Ritual da Tocandeira, por exemplo, pode ser considerado como uma das 

mais importantes manifestações ritualísticas de procedência Sateré-Maué, que 

tem a sua marca impressa nos bois-bumbás. Os Sateré-Maué representam uma 

grande parcela da ancestralidade parintinense. Podemos encontrar parentes 

muito próximos deste povo vivendo atualmente em Parintins. Assim, a forma 

deste ritual de passagem, incorporou-se à cena do festival folclórico, reelaborado, 

descrito e ilustrado a seguir: 

A Tocandeira é uma qualidade de formiga de fogo com veneno poderoso que 
colocadas em uma luva trançada de fibra de arumã,  são usadas por jovens 
guerreiros para o Ritual da Tocandeira – Ritual Wat’amã, ritual de passagem da 
infância para a vida adulta, que consiste na dura prova de submeter-se a picadas 
dolorosas das formigas tocandeiras. No coração da Amazônia ecoam os brados 
de provação. É tempo de testar a fibra guerreira do iniciado Mawé. Wat’amã! 
Gritam os guerrieros pintados para o ritual. O pequeno índio é trazido à presença 
do pai ni (pajé) para dele ouvir o relato da tradição do clã. “Foi o Shau-Wotó (o 
grande Tatu – criador), que nos legou a provação da tucandeira. Há séculos, 
assim está escrito no Porantin (remo sagrado esculpido no lenho da ingarana) que 
só seremos aptos a comandar nossa tribo se provarmos nossa coragem e fé, no 
ritual da dor guerreira. Se resistirmos, seremos guerreiros, eternamente 
acompanhados pelo A`t (sol) e Wa`ty (lua), nossos irmãos.” Ao som do Inhambé 
(chocalho) um par de luvas de fibra de arumã, ricamente enfeitada com penas de 
arara-canga, simbolizando a parte fêmea do ritual, cheias de formigas tucandeiras 
(paraponera clavata) são colocadas nas mãos do iniciado. Como estocadas de 
estiletes dezenas de picadas são desferidas lançando em um turbilhão de dor. 
Seu corpo se contorce e quando o dia raia, mãos e punhos estão completamente 



 

inchados, mas o iniciado está de pé. Ao vê-lo o pai’ni ergue o seu arangá (maracá) 
e decreta: “com a noite ficou o curumim com o dia surgiu o guerreiro! Bebendo 
caxiri e tarubá, o povo Sateré-Mawé faz da tucandeira sua fé”.79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da representação do Ritual da Tucandeira na arena do Bumbódromo, 

como mostra a figura acima, a condição de festa-ritual de caráter sagrado e 

iniciático, é também representado no centro da cidade de Maués, com uma 

configuração bem aproximada da que é vivenciada na Aldeia Sateré-Mawé e que 

passa agora a ter outra conotação, a de espetáculo com fins atrativos, turísticos e 

econômicos. Esta transposição da cena da aldeia indígena para a cidade, ou seja, 

do ritual para o espetáculo ou espetacularização de um ritual, trás muitas 

discussões para os antropólogos, folcloristas e cientistas sociais, sobre até que 

                                                 
79 (Catálogo de apresentação - Garantido: meu brinquedo de São João. Festival 

Folclórico de Parintins, 2000). 
 

Fig.7 - Ritual da Tucandeira. Artista: Júnior de Souza. Festival Folclórico de Parintins,  
2000 : Boi -Garantido  fotografias: Ricardo Biriba 



 

ponto esta prática tem contribuído para o avanço cultural destes povos. O Jornal 

“O Liberal” 80 divulga a seguinte nota a esse respeito: 

 

A cidade de Parintins estará realizando entre os dias 12 e 30 de junho o seu XIX 
Festival Folclórico. (...). Além dos bumbás estão sendo esperados neste ano mais 
de 40 grupos folclóricos para participarem do Festival. Os índios Saterés Maués 
do município de Maués, estarão brincando com danças como A Tucandeira e 
várias quadrilhas e pássaros como Canário, Guará e Jaçanã”  
 

O que percebemos é que o ritual sagrado passa a ser encarado pelos 

próprios Saterés como uma “brincadeira folclórica”, e que se transformou em uma 

fonte de renda para ajudar a vencer as dificuldades de sobrevivência desta etnia, 

causada pelo processo colonizador na Amazônia. 

Esta prática é interpretada por nós, como conquista de outros espaços por 

etnias que continuam buscando novas opções de sobrevivência devido à 

destruição das suas reservas naturais que tem ocorrido em grande escala em 

muitas regiões do Brasil. 

 Estabelecendo um paralelo histórico, na Bahia, por exemplo, já temos o 

“Pata Shopping”, como Centro de vendas de artesanatos dos Pataxó Hã Hã Hãe, 

na cidade de Porto Seguro. Segundo Rodrigo Grüneuold81:  

Apesar de todas as variações no artesanato Pataxó ele se apresenta como 
expressões autênticas das chamadas “artes do quarto mundo” (Gabeum), isto é, 
objetos “inventados” para consumo externo (turistas) que remetem a etnicidades 
emergentes e/ou identidades em mudanças. 
 

Já os Kiriri, da região de Mirandela, sertão da Bahia, em tempo de seca 

prolongada têm a opção de vender palestras e oficinas de Toré para as Escolas 

de Salvador, na maioria das vezes, por troca de alimentos e roupas usadas para 

suas aldeias. Em Parintins, durante o festival, uma grande quantidade de índios 
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81 Gruneuold, 2001, p 137 



 

de diversas etnias chegam à cidade para comercializar a sua produção artística, 

aproveitando o grande fluxo turístico na Cidade, nesta época do ano. São objetos 

elaborados exclusivamente para esta finalidade e o atrativo é o valor de 

autenticidade de origem com a marca cultural que os identificam. 

Grüneuold82, sinaliza para as novas formas de expansão da cultura 

tradicional, afirmando que: 

 

Os elementos da cultura que são exibidos na arenas turísticas são acionados 
pelos índios, como suas tradições. [...] Tradição como “categoria auto Consciente” 
e “inevitavelmente inventada” (Linnekin, 1983), que segundo esta autora: “é 
enfatizar que a cultura é um produto dinâmico da consciência Humana e está 
sendo constantemente reformulada no contesto contemporâneo. 
 

Outros espaços estão sendo cada vez mais conquistados, explorados e 

experimentados por índios. Segundo Mundizaré, representante da Aldeia Kiriri 

para assuntos de intercambio cultural, diz: “aguardem, isso é só o começo”.83 

As relações sociais entre as sociedades indígenas e as sociedades 

urbanas em várias regiões do país, as suas tradições culturais têm se integrado 

entre os meios da vida cotidiana destas sociedades, dinamizando as formas de 

manifestações populares com a produção de novos significados e a criação de 

novos sentidos na utilização dos seus códigos, símbolos, cores, objetos de arte, 

cantos e rituais que são agora vivenciados, num processo de readaptação ao 

novo espaço que este agora faz parte. 

Consideramos estas interferências culturais extremamente positivas, 

enquanto processos de reeducação de ambas as etnias, que se confrontam 

enquanto povos com valores distintos, mas que tentam buscar um bom senso em 

suas “trocas simbólicas” (mito, língua, arte, ciência). Os exemplos citados 
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anteriormente restauram os campos de conhecimentos e saberes, que tanto as 

tradições indígenas quanto os princípios cidadãos do homem urbano, tentam, ao 

mesmo tempo, se manterem, se re-avaliarem no desenrolar da história, na luta 

travada entre brancos e índios, até os dias de hoje. 

A herança histórica da cultura indígena ancestral da ilha de tupinambarana, 

que chega com o decorrer do tempo ao caboclo Parintinense - índio descendente, 

é mantida como forma de resistência e reforçada com a sua incorporação às 

novas formas de manifestações populares que passam a surgir na Ilha. Estas 

manifestações, procedentes ou trazidas juntamente com outras culturas para o 

Amazonas, estabelecem um diálogo interdisciplinar, nas áreas artísticas, 

empresariais e turísticas envolvidas com diversos segmentos da indústria cultural, 

que rompe o século XXI, produzindo um Festival Folclórico de grandes 

proporções, de caráter estritamente local, que hoje chega a diversos países 

através de documentários sobre o Festival Folclórico de Parintins. 

O encontro multicultural entre os diferentes valores, costumes, religiões, 

etc., que se dá em Parintins há mais de trezentos anos de colonização, no 

cruzamento de raças, de sangue, entre índios e brancos, e em menor proporção 

com o negro, fez surgir uma diversidade cultural, oriunda do sistema econômico e 

extrativista, que podemos destacar: O ribeirinho-pescador-canoeiro, o seringueiro, 

o juteiro, o castanheiro, o farinheiro e o vaqueiro. Este último, o vaqueiro, está 

presente em Parintins há mais de 150 anos e é provavelmente o responsável pela 

introdução do culto e do louvor ao boi, e a sua transformação em festa e alegoria. 

É importante lembrar que a brincadeira de boi surge primeiro em Manaus com a 

chegada de negros escravizados e/ou alforriados e em Parintins não foi diferente. 

Porém, Parintins já era detentora de um grande número de manifestações de 



 

cunho popular, com procedências indígenas e influências portuguesas e 

portuguesas de influência indígena. 

Entre as décadas de 20 a 60, do século XX, os bumbás, cordões de 

pássaros, cordões de peixes e pastorinhas dançavam em frente aos terreiros das 

casas e saiam pelas ruas da cidade arrastando a multidão que os acompanhavam 

noite adentro, como exclama os mais antigos moradores da ilha, “era uma 

beleza”. 

Saunier84 cita algumas dessas brincadeiras em seu livro “O Magnífico 

Folclore de Parintins”, transcrito parcialmente no seu último livro lançado 

postumamente: 

Os cordões de pássaros o “Rouxinol” de Florisval Telegrafista, o “Bem-te-vi” e a 
“Gaivota” do Venâncio, o “Guará” do Sr. Justino Seixas e o “Tangará”, que marcou 
época na década de 60; os cordões de peixes do Uaicurapá, e o Tambaqui, que 
era conduzido, espetado por uma menina que vestia roupas coloridas; os bumbás 
mirins “Tira-Teima” do “Gêco” e o “Dois de Ouro” do “Nego”, do Alcides Seixas. No 
período carnavalesco apareceram a “Barca Misteriosa” do Sr. Almada e o “Cordão 
do Bode” do barbeiro João Lobo; outra brincadeira que animou o povão foi o “Vaso 
de Guerra” e o “Navio Fortaleza” que alegravam as noites com seus encontros e 
“batalhas navais”, com fogos de artifício e ronqueiras (artefatos pirotécnicos 
formados por um cano de ferro, preso a cepo e cheio de pólvora, o qual produz 
uma grande detonação quando se lhe inflama a escova). Depois das batalhas 
todos se confraternizavam na festa do fogueteiro.”. 
 

A Grande Enciclopédia da Amazônia, de Carlos Roque, editada nos anos 

60, registra ainda alguns outros grupos de bois alegóricos, tais como: o boi-

bumbá Tira-Fama; Mina-de-Ouro, Boi-Bumbá do distrito de Parananema e as 

quadrilhas juninas. 

Percebemos desde já, que em tempos não muito distante de nós, Parintins 

possuía um grande número de manifestações populares e uma diversificada 

cultura, de base tradicional. Estas formas de manifestações, de referências 

indígenas e portuguesas passaram por processos transformadores determinantes 
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e questionáveis, devido à extinção de todas elas, espaço tomado pela cultura do 

boi-bumbá. Todavia, o mais importante estaria por vir, a monopolização destes 

espaços por dois únicos grupos, o Boi-Bumbá Garantido e o Boi-Bumbá 

Caprichoso. Estes dois grupos atraíram de forma tão contundente a população 

parintinense, que a cidade dividiu-se em duas partes bem definidas, identificadas, 

também pelas desigualdades sociais que delimitam a cidade, as cores azul e 

vermelho, correspondente a cada agremiação folclórica, passam a determinar os 

seus territórios, em decorrência da rivalidade entre os dois bois e os aficionados 

desta brincadeira. 

Este momento tornou-se de certa forma uma passagem para um plano 

artístico-social-econômico irreversível na região, Parintins transformou-se na terra 

dos bois vermelho e azul, e hoje é conhecida no Brasil e alguns países do mundo 

pela produção artística emergente dos Bois-Bumbás Garantido e Caprichoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 - Ilustração dos artistas: Melo menezes, Guto Nóbrega, Nilton Ramalho e Luís Antônio, mostra a 
cidade de Parintins dividida, pelos  Bois Garantido (vermelho) e Caprichoso (azul). Parintins: Toada e 
Boi-Bumbá Nº 01. Artigo: A Festa do Boi Bumba. aut. Marcos Santos, Parintins : Editora RSC p. 64-67. 



 

Cremos que a partir daí, Parintins toma um novo ritmo social e um 

fortalecimento cultural proporcionado pela criação do Festival Folclórico, 

oficializando assim, as disputas de quase um século entre os Bois Garantido e 

Caprichoso para “celebrar as suas rivalidades” na arena do Bumbódromo. A 

história é testemunha de conflitos importantes entre estes dois bois, que tinham 

as ruas de Parintins, como verdadeiro campo de batalha. Brancos de um lado e 

Caboclos do outro. 

A rivalidade entre o Boi Garantido e o Boi Caprichoso pode ser vista nessa 

ótica, onde brancos e caboclos disputam eternamente espaços de poder, no 

contexto político e cultural Amazônico. A história que lhes contaremos a seguir 

corresponde aos fatos que faz parte de um campo da cultura oral, hoje, hi-tec, e 

de um campo da arte brasileira, que traz na memória, a saga de um povo, que 

vive e convive em um mundo de afirmações das suas diversidades culturais e de 

lutas contra as desigualdades sociais. 

 

Cap. III.4 - O Culto ao Boi-Bumbá Garantido. 

 

Mitos, lendas, ritos, encantos, pássaros, árvores, peixes, rios, várzeas, 

homens, mulheres, deuses, monstros e os demais elementos típicos da Amazônia 

já se faziam presentes nas antigas brincadeiras populares do caboclo ribeirinho, 

pescador, seringueiro, castanheiro, juteiro, como também nas brincadeiras da 

mais nova figura típica cabocla, o vaqueiro, que passa a se integrar no contexto 

parintinense. Procedente provavelmente do Nordeste, dos estados do Ceará e 

Maranhão, começam a ocupar lugar de destaque no cenário artístico da arte 

tradicional e “folclórica” do Amazonas. O boi-bumbá, brincadeira destes, 



 

pescadores, estivadores do cais do porto, vaqueiros, caboclos e negros, desponta 

e sobressai perante os demais folguedos da região ganhando fama, se 

expandindo e conquistando desde o caboclo perrexé da Baixa do São José85, ao 

mais poderoso empresário da Francesa86, da Ilha de Tupinambarana. 

A história dos Bois-Bumbás em Parintins possuem diversas versões, dentre 

elas podemos apontar que a Festa do Boi, segundo o pesquisador Marcos Santos 

(2000), teria surgido num dabakuri (encontro festivo de tribos), tal o domínio que o 

universo indígena hoje exerce na vida do Boi. Indagação que não se sustenta 

enquanto memória “subjacente”. 

Marcos Santos afirma ainda que na realidade, a história do boi mais 

recente, começou mesmo foi com estivadores e pescadores, os homens do 

Trapiche – parada obrigatória dos navegantes da rota Manaus- Belém. Ele diz 

que Sr. Furtado Belém (homem público) propôs à base eleitoral formada por 

pescadores e estivadores repetir o boi-bumbá que ele apadrinhava na Praça 14 

de janeiro, em Manaus. Com isso foi criado o Boi Galante, e, a partir daí surgem 

os Bois Garantido e Caprichoso com seus respectivos donos Lindolfo Monte 

Verde e Luis Gonzaga. 

Segundo a história oral, a nossa investigação de campo, em entrevista com 

os filhos do Sr. Lindolfo Monteverde, criador do Boi-Bumbá Garantido, entre 

outros conhecedores da história do boi e da referência do livro “O magnífico 

Folclore de Parintins”, de autoria de Tonzinho Saunier, obtivemos informações 

que divergem uma da outra. 
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ainda é conhecido como “O Boi da elite”, pelos brincantes do Boi-Bumbá Garantido. 



 

Este fato já era de se esperar, pois seria difícil encontrarmos um consenso 

entre as diferentes fontes informantes, em se tratando de uma história oral, pois 

não há documentos suficientes que comprovem a gênese desta manifestação. 

A única fonte escrita que referenda a criação do Boi-Bumbá Garantido, a 

partir de informações do próprio criador, trata-se da entrevista fornecida pelo Sr. 

Lindolfo Monteverde ao mais importante historiador Parintinense, Tonzinho 

Saunier87, que diz o seguinte: 

“No dia 21 de junho de 1970, estive com Betinho Mendes na casa de Lindolfo 
Monteverde, o cantador maior do folclore do boi-bumbá da ilha. Era o 5º Festival 
folclórico de Parintins, havendo festa no curral do Garantido. Fazíamos uma 
pesquisa que publicamos no Jornal A Tribuna de 28 de junho. Mestre Lindolfo 
sentou-se entre mim e Betinho, juntamente com sua esposa Dona Antônia, e 
passou a nos contar a história do Garantido. Estas foram as palavras do Mestre 
Lindolfo: “Eu tinha dezoito anos em 1920, quando botei pela primeira vez, o 
novilho que completa este ano, 50 anos de existência e por isso estou alegre. O 
garantido sucedeu ao boi fita verde do meu compadre Izídio Passarinho do 
Aninga”. O Garantido exibiu-se pela primeira vez com 40 figuras: cantadores, 
caboclos, vaqueiros, pajé, bicho folharal, Pai Francisco, Mãe Catirina, Dona Maria 
e o Padre. Fundado em 1920 (o dia não foi registrado). Suas cores são vermelho e 
branco. Possui um coração na testa, que fora introduzido desde a sua fundação. 
Seu curral situa-se na rua Lindolfo Monteverde, baixa do São José. Atualmente 
situa-se na estrada Odovaldo Novo, nas antigas dependências da extinta fabril 
Juta, carinhosamente denominada “Cidade Garantido”. 
 
 

Isso pode nos levar a perceber, que antes do Boi-Bumbá Garantido já 

havia brincadeiras populares com tais características alegóricas em Parintins, e 

que serve de inspiração para Lindolfo Monteverde criar o seu boi-bumbá. 

Pela denominação dos personagens descritos, podemos também distinguir 

a influência dos bumbas-meu-boi nordestinos, com a apresentação das figuras 

Pai Francisco e Mãe Catirina que passam a se relacionar com alguns 

personagens da cultura indígena e do imaginário amazônico, gigante juma, 

negrinho do campo grande, manpiguari e bicho folharal, que não estão presentes 
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nos bois pernambucanos e nem nos bois maranhenses, mas que são inventados 

e criados, nos autos do boi em Parintins. 

Em uma das entrevistas que fizemos, ainda em Manaus, ao Sr. Augustinho 

Macura, 80 anos, propietário do Boi-bumbá Douradinho, nascido em Parintins, no 

Lago Macurani, filho de emigrantes do sertão Cearense, de família sem tradição 

artística, nos diz: “Meus pais muito pelo contrário não gostavam de bumba-meu-

boi”. Ele nos contou como foi que Lindolfo Monteverde criou o Garantido, nas 

palavras dele: 

 

 
O que contavam,... eu não vi, Lindolfo Monteverde e Dona         

Antônia, era um casal de namorados, aí eles foram lá pro Caprichoso e Lindolfo  
foi comprar um tacacá pra ela, aí tinha uns bêbo lá, bateram na cuia do tacacá e 
pegou nela e nele, aí ele deu um murro no cara, derrubou, o cara ficou lá no chão, 
aí vieram outros e cubriro ele, que saiu fugido de lá, deu no fora, diz que daí ele 
criou o boi dele, pronto botou o Garantido, quando foi no ano de 1917 o Garantido 
saía. 
 

Dona Raimunda Monteverde Tavares, conhecida com Dona Mundicaia, 69 

anos, filha mais velha de Mestre Lindolfo relembrou fatos da gênese do boi em 

Parintins, o que consideramos de suma importância para a cultura brasileira, no 

que se diz respeito às origens africanas da brincadeira de boi alegórico, em suas 

palavras: 

 

 
Papai contava que os avós dele eram africanos e que tinha vindo 

com a minha bisavó da África, mas não chegaram aqui em Parintins como 
escravos. Eles criavam gado aqui perto, lá no Chibuí onde eu cresci, tinha 
também no Aninga. Quando ele tinha dez anos, nesse lugar que se chama 
Aninga, tinha um outro Boi que é mais velho que o Garantido, que não existe mais 
e que se chamava Campineiro, quando ele se entendeu, já havia esse boi por lá, 
e de lá ele veio brincar aqui (...) então ele conversava muito com o avô dele, (...) e 
o velho contava dos bois de lá da África e que brincava de boi na África e ele 
cantava toadas para ele e para os meninos ouvir (...) Não me lembro bem que não 
era do meu tempo, mas eles compravam uma barrica de cachaça e passavam a 
noite tirando versos de um para o outro, então essa descendência dos versos já 



 

tinha vindo do “moreno”, do negro, deles, do pai dele (...) o Boi Garantido ele criou 
quando era menino com a ajuda da mãe, do cunhado, do Cassiano, de Izidoro... 
Ele tinha que tirar a licença do boi para brincar e a mãe dele era que ia com ele.  
 

Dona Maria do Carmo, também filha de Mestre Lindolfo contribuiu com a 

sua versão sobre a origem do Garantido. Gostaríamos de esclarecer que 

consideramos as falas dos sujeitos entrevistados, entendendo-as como 

interpretações da realidade em primeira mão (que se renova constantemente, 

ininterruptamente), absorvendo-as como memória oral da reconstrução simbólica 

e histórica do boi de Lindolfo Monteverde. Vejamos, como ela se expressa a 

respeito da sua história e da ancestralidade da sua gente:  

 

 
A minha bisavó contava que tinha nascido em 1854, ela morreu em 

1964, morreu com 110 anos, lúcida, com dentes, costurando,... As suas bisnetas, 
todas viram ela, ela custou a morrer. Ela se chamava Germana, chegou casada 
com Alexandre (negros), desta união tiveram Marcelo Rolins da Silva que se 
casou com Alexandrina Monteverde da Silva (índia), daí é que nasceu o meu pai, 
do cruzamento do negro com o índio, um cabocão alto forte... o ideal de papai era 
cantar era rimar, pegava as partes de uma latinha e pronto. Minha Vó contava as 
histórias de papai, que ele vivia cantando, inventando, com 5 anos ele já começou 
a inventar. Aí ele pegou o curuatá do inajá, uma palmeira assim que solta um tipo 
de canoa e fez seu boizinho. Com onze anos Lindolfo começou a botar o boi na 
rua, um boizinho de criança, é o que minha Vó contava. (...) quanto à promessa 
ele já estava com uns 20 anos, ele adoeceu e estava sem condições de brincar e 
que se ficasse bom, que se Deus através de São João, desse a saúde dele, que 
ele ia brincar até morrer e que depois da morte ficaria para os descendentes, por 
isso é que agente mantém a reza... Lindolfo cantava e quem dançava debaixo do 
boi eram os outros amiguinhos, todo mundo queria dançar embaixo do boi, (...) ele 
já lidava com boi na fazenda dos avós. Como a mãe dele viu que era esse o ideal 
dele mandou os artista fazerem um boi para ele, e depois foi decorado com fitas 
coloridas. 
 

Sr. João Batista Monteverde, também filho do Mestre Lindolfo conta que segundo a 

história que ouvia do seu pai: 

 
 
O Garantido nasceu na Baixa da Xanda criado pelo finado meu pai 

que surgiu onde foram enterrados o umbigo dele e o meu também. Nós 
enterramos o umbigo para não apodrecer sobre a terra e os bichos não comerem, 



 

porque naquela época não tinha hospital. Meu pai começou a brincar de boi no 
terreiro da mãe dele com alguns irmãos e vizinhos que moravam por perto. 
Naquela época, eram poucas pessoas que participavam, da brincadeira, Parintins 
não tinha ruas, nós andávamos pelos caminhos por debaixo do mato. Acredito 
que isso deve ter sido por volta da década de vinte e trinta. Mas o boi nasceu em 
1913. Na década de sessenta a quantidade de brincantes do Garantido não 
passava de 35 pessoas, entre vaqueiros, índios, ritmistas e o pessoal das 
palminhas. Quem não deixava de acompanhar o boi pelas ruas era o povo. Em 
1963 eu comecei a substituir meu pai que parou de brincar por causa da Minha 
Vó, em 1964 meu pai voltou a brincar, mas continuei cantando do lado dele. 
quando em 1966 ele pegou uma paralisia, adoeceu, ficou paralítico e não teve 
mais condições de brincar. Daí pra frente eu o substituí durante o período de dez 
anos. Em 1976 ele voltou a cantar e dois anos depois a doença voltou e em 5 de 
julho de 1979 veio a falecer. A família toda assumiu o boi, contribuindo para que 
mantivéssemos a brincadeira viva. Hoje eu não sou mais o amo do boi por 
questões das políticas internas do boi. O então presidente da época nomeou o 
Tony Medeiros pra me substituir. A minha função era de tirar versos e de cantar 
que depois foi desmembrada criando o amo que foi o Tony, o levantador de 
toadas o Emerson Maia e o apresentador Paulinho Farias, lá pra trás tivemos 
também como levantador de toadas o Isaias Costa, este só cantou com o finado 
meu pai, mas que logo debandou pro Caprichoso. Nos ano de setenta e nove pra 
oitenta criamos a Associação do Boi Garantido, até porque o boi já agrupava 
quase 200 componentes e então criamos o Grêmio e escolhemos o Ruy Faria 
como presidente que durou dois anos. E em oitenta e dois fundamos a 
Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido. O primeiro Presidente foi Zezinho 
faria eu ajudava na administração e participava de todas as reuniões. A criação da 
Associação não beneficiou a família Monteverde. Seus benefícios se voltaram 
para o corpo. 
 

O folclorista Simão Assayag,88 pelas palavras de Tomaz Cid, antigo 

morador de Parintins pertencente à família que esteve na frente do Boi 

Caprichoso durante vários anos, diz ele que: 

 

Certo dia um tal de Sr. Protázio resolveu “por um boi na rua” depois surgiu o boi 
de Sr. Tomaz Velasques, coberto com a própria rede de dormir, tamanha era a 
dificuldade de se conseguir o “couro” de pano. Outros boizinhos começaram a 
surgir aqui e ali, invadindo a cidade. Somente depois surgiram o Boi Galante e o 
Boi Garantido, quase na mesma época – idos de 1922 e 1924 (?). Há quem fale 
no Boi Galante e no Boi Fita Verde. O Galante era comadado pelo Sr. Emídio 
Vieira conhecido por Tracajá. O Garantido foi criado pelo recém-chegado 
reservista Lindolfo Monteverde, seu dono e amo – o terror dos desafios.” 
 

Outra versão nos é narrada por outro filho de Lindolfo, o Senhor Antônio 

Monte Verde, segundo filho, 67 anos, ele começou a brincar no boi do Pai ainda 
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criança, como caboclo, vestido de tanga e capacetezinho de pena de galinha, 

contada a ele por um senhor amigo do seu pai: 

 

Dizem que meu pai quando era curumim, com 11 anos de idade, 
quando assistia a uma apresentação de boi lá pras banda do Aninga pediu para 
tirar um verso e que de início não queria deixar, um curumim,... Não rapaz deixa o 
curumim tirar o verso... E por fim deixaram e foi aquele sucesso, essa, dizem que 
foi a primeira vez que botou um verso num boi. (...) Meu pai quando menino botou 
um boizinho feito de coroatá de inajá, botou dois pauzinhos para dizer que era o 
chifre e o rabo, botou um pano por cima e saiu brincando e que o pessoal mais 
velho contava que ele saía com um bando de curumim do tempo dele por aí pelas 
fogueiras, mês de junho por toda parte.. Daí pra frente ele foi pegando 
naturalmente o embalo e os outros amiguinhos, colegas, rapazinhos, jovens 
daquela época, iam ajudando e começaram a fazer o boi, e no segundo ano um 
boi mesmo, com cabeça de boi mesmo, já feito com um trabalho mais artesanato 
de artista mesmo, foi assim que foi surgindo o início da brincadeira do Garantido. 
Aquelas pessoas passaram isso pra nós. Depois eles inventaram as fantasias, 
mesmo só de um jeito, camisa vermelha de punho, só que a manga, do ombro 
para o punho eram de fitas. Faziam um bigode de uma tinta da borra do 
querosene queimado, sobrancelha bem viva e no rosto com um pincel fazia uns 
pinguinhos, faziam tudo igual, já pra brincar nas ruas, nas casas, depois eles 
ampliaram bem o boi, mas não era muita gente, só que o pessoal gostava da 
brincadeira e dos versos. Os versos eram para elogiar os donos da casa. (...) Os 
personagens mais importantes que as pessoas mais gostavam naquela época era 
Pai Francisco e Mãe Catirina, eles usavam um violão e um cavaquinho, só para 
Pai francisco e Mãe Catirina, eles tocavam um lundu que nós temos por aqui, é 
uma dança miudinha tipo de swing. (...) Na década de 40 ele é convocado par a 
guerra, mas volta do meio do caminho, eles receberam a notícia que a guerra 
tinha acabado. Aí tem uma toada que falava assism:  
Aqui nos tamos festejando o ano de 45 
Eu brinquei antes da guerra e na guerra 
E depois da guerra eu brinco 
(E depois da guerra eu brinco) 
Aí nós fomos todo ano, agente colocava o boi e voltava para o interior, trabalhar 
para botar novamente no próximo ano e assim seguia. Nós iniciamos não tinha a 
ajuda de ninguém, era só nós mesmo da família, aí ele, meu pai, criava uns 
porcos para fazer a churrascada, no encerramento. E lá no interior, no tempo da 
juta agente fazia um roçado de São João justamente para comprar a roupa do 
pessoal do boi. O dinheiro era só para aquela finalidade, trabalhamos e fomos 
ajudando a papai a manter a brincadeira. (...) Fui crescendo e vendo o Garantido 
crescendo, mais não sabia que ele era um boi de promessa de meu pai. Quando 
ele era pescador, andando com ele na poupa de uma canoa, um outro pescador 
lhe perguntou: - Lindolfo diz que este boi é um boi de promessa? Ele disse: - é 
sim, um boi de promessa, quem te contou? – Todo mundo fala aí que o Garantido 
é um boi de promessa. – Me conte então essa história. – Olhe, eu tive aí um 
abono de um cidadão para trabalhar e quando cheguei lá peguei uma doença 
chamada impaludismo, e eu fiquei lá prostrado, (...) foi quando me lembrei de São 
João Batista, que eu já tinha devoção e já fazia aquelas fogueiras no mês de 
junho, e eu me peguei com São João Batista e fiz uma promessa que eu ia botar 
o boi garantido todo ano, até o último dia da minha vida, e isso eu estou 



 

cumprindo. Foi esta a promessa que eu fiz, todo ano eu mando rezar e não parei 
mais de fazer o boi.” 
 

Depois da morte do seu pai, os filhos continuaram rezando a ladainha para 

São João todos os anos. Sr. Antônio, diz: “Porque Lindolfo Monteverde não 

morreu, ele ficou na memória do povo, nós filhos conhecemos bem esta vitória, 

porque ele recebeu a graça de Jesus por intermédio de São João Batista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ladainha em Louvor a São João é rezada em latim pelas pessoas mais 

velhas, são poucos aqueles que sabem este canto ou esta reza. Todos os anos 

no dia 24 de junho às 19:00 h, este ritual é realizado no antigo curral do Boi 

garantido, onde foi também o local da residência dos Monteverde. Estão 

presentes senhores e senhoras, juntamente com toda a família Monteverde, entre 

Ladainha em homenagem a São João 
tradicional mente realizada no dia 24 de 
junho no antigo curral do Boi garantido e 
local da casa de Lindolfo Monteverde, 
parintins 2003. foto 1- Os quatro filhos de 
Lindolfo Monteverde: D. Raimunda, Sr. 
Antônio, D. Mundicaia e Sr João Batista 
pousando por trás do altar em homenagem 
a São Joao. e na foto 2 – O momento onde 
os presentes cantam a ladainha. 
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filhos, netos, bisnetos e tataranetos, vestidos de vermelho e branco. Uma grande 

fogueira é acesa, por um dos filhos, as velas do altar também são acesas, onde 

está a imagem de São João, ornamentada com flores sobre uma toalha branca e 

os fogos de artifício dão o tom de festa junina. Crianças correm, brincam e com 

seus olhinhos curiosos investigam tudo, o boi garantido está presente e com a 

certeza da família garantido presente ao Curral, “a alma do Mestre Lindolfo está 

feliz”. Pois, segundo sua filha mais velha, Dona Mundicaia, esta promessa a São 

João foi iniciativa do seu Pai. A ladainha começa, percebemos que tem uma 

forma de lamento profundo, pela tonalidade do seu canto, que se mescla com 

algumas palavras em português”. 

Segundo depoimentos de algumas pessoas que se encontram presentes 

ao recinto deste ritual católico, a Sra. Cristina neta de Lindolfo declara que: 

“A consideração que as pessoas têm com a tradição é o mais importante, porque 
desde muito tempo, isso acontece, então não há diferença nenhuma, as pessoas 
continuam acreditando e participando com se fosse uma missa. É uma forma de 
nós parintinenses sentirmos que tanto gostamos de rezar quanto de brincar, é 
uma satisfação, porque foi meu avô quem começou a fazer isso e é muito 
importante pra família Monteverde.” 
 

Dona Mundicaia, filha do mestre Lindolfo, emocionada com a festa, nos 

revela sua preocupação com a continuidade da ladainha pelos mais jovens, diz 

ela: 

 

“Espero que a juventude não fracasse, para levar essa Ladainha em frente, 
porque do tempo do meu pai pra cá, ela já fracassou muito. Eu lembro que aqui 
tinha um barracão grande e que isso aqui ficava cheio, até lá na beira da estrada, 
tudo com aquela fé. Sou devota de São João Batista por causa do meu pai que 
ficou bom da doença, e é por isso que a gente tem fé”. 
 

Dona Maria do Carmo Monteverde, também deu o seu depoimento sobre a 

importância da Ladainha: 



 

“Depois da Reza, quando o boi saia pras ruas, as mulheres ficavam em casa 
preparando o mingau, o tacacá e o peixe para quando o” boi” voltasse comer. Mas 
nas disputas de rua, nós estávamos presente, meu pai era muito esperto, quando 
o Contrário se aproximava, ele entrava debaixo do boi e fazia a disputa ele mesmo 
e tinha a certeza que não perdia para o outro boi.” 
 

Estas versões apresentadas sobre a origem do Boi Garantido e da 

ancestralidade do Mestre Lindolfo, só nos fazem confirmar que a memória oral é 

tão efêmera quanto às interpretações vivenciadas nas possíveis e variadas 

formas de transmissão de símbolos, gestos e palavras, e, por conseguinte, da 

história de algo, ou de alguma coisa. Neste caso a cultura imaterial de uma 

civilização que se transmite de geração a geração. 

Vejamos como a trama se desenvolvia em um dos momentos de 

apresentação do Boi-Garantido, há 40 anos atrás. Para tal, nos foram contadas 

duas versões para um entrecho do auto do boi, conhecido também, como 

matança, que era realizada quando algum chefe de família pagava pela língua do 

Boi para ele se apresentar na sua porta. O Seu Didi Faz Tudo, e o Seu Antônio 

Monteverde, os mais antigos brincantes do Boi Garantido, narram assim, a 

matança do boi: 

Entrecho do auto do Boi garantido: 
Amo - O Vaqueiro, vaqueiro, fama rial / neste campo de deserto / nem a desgraça 
me teme / chamo ninguém me responde / olho não vejo ninguém / o vaqueiro, 
vaqueiro fama rial. 
Vaqueiro – pronto senhor meu amo. 
Amo – Onde estava vaqueiro que eu chamava e ninguém me respondia? 
Vaqueiro – Estava no campo da mata grossa a procura do Boi Garantido. 
Amo – Sabes que o garantido é Morto? 
Vaqueiro – Estou sabendo agora. 
Amo – eu quero que vá lá me buscar dele três coisas: Vida, sangue ou ponta de 
barba. 
Aí o vaqueiro cantava chorando89:  
Versão I: 
O boi era manso / de longe saía / bem perto morava / bem longe dormia. 
Ouvi um urro longe / não sei para onde foi / eu penso que é Pai Francisco / que 
matou vosso boi. 

                                                 
89 versos cantados por Sr. Antônio, na seqüência versos cantados por seu Didi, para a mesma cena do boi 



 

Ouvi trupi de cavalo / ouvi espora tinir / este vaqueiro era outro / meu amo mandou 
definir 
Versão II: 
Vaqueiro – Meu amo está me chamando / eu tava em Araçaí  
O portão tava fechado / eu não podia sair 
(virava para a D. Maria, que era dona do boi e continuava) 
Minha patroa me acuda / que meu amo quer me dá 
D. Maria – Se ajoelhe em boa sombra / boa sombra cubrirá. 
Alevanta-te bom vaqueiro / que teu amo não te dá 
Ele está te esperando / na porteira do currá. 
(O amo aí dizia olhando firme pra ele) 
Amo – Vaqueiro pega a ponte dançando, volta e vem me dizer o que Nego Chico 
mandou dizer. 
Vaqueiro – Meu amo, Chico mandou dizer que não entrega nada, nem vida, nem 
sangue, nem ponta de barba. Ele tem um barco velho que pesa 100.000 arroba, 
uma espingarda velha que vale 100.000... que faz um rombo de parte a parte, a 
mim e a meu amo, que nascer pintos e pintiricos, galinhas e cariosca, que mãe 
Maria roubou de Catirina. (Mãe Maria era a mulher do Amo). 
Amo – Descansa-te meu vaqueiro que mandarei buscar preso pelos meus 
caboclos. 
Amo – Ê caboclo, caboclo fama rial / neste campo de deserto / nem a desgraça 
me teme / chamo ninguém me responde / olho não vejo ninguém / ê caboclo, 
caboclo fama rial. 
(chega a caboclada (os índios)) 
Caboclo – Pronto senhor meu Amo. 
Amo – onde estava meu caboclo que chamava e não me respondia? 
Caboclo – estava nos mato com meus parente, tomando olho de gato com mãe 
Maria. 
Amo – Sabe que o garantido é morto? 
Caboclo – To sabendo agora. 
Amo – Quero que vá me buscar os três, amarrado e arrastado. 
Caboclo – Eu não posso ir sem ser batizado. 
Batizad:o Amo puxa o canto que é respondido por todos 
Frei João vinha batizar / aqui na torre de Belém (bis) 
Quando eu vi dizer oremos / Maricó vem cá meu bem (bis) 
Padre – Caboclo batizado, com a galinha arrupiada, convide teus companheiros 
para comer esta.... 
Batizo estes caboclos / no som desta viloa / pra quando ele ir pra guerra / com 
Deus Nossa Senhora 
Batizo estes Caboclo / no som deste tambor / pra quando eles ir pra guerra / por 
Deus Nosso Senhor 
Caboclada cantando: 
Da aldeia nos viemos / viemos pra guerrear / A procura do pai Francisco / quero 
ver ele atirar 
Trouxemos lindas taquaras / todas feitas de taboca / presente pro Pai Francisco / 
trouxemos lá da maloca. 
Traziam o Pai Francisco preso e entregava 
Caboclo: Boa noite Pai Francisco, Como vai a sua pessoa? 
Pai Francisco – Comendo a minha carne pôde e passando a minha vida boa 
Caboclo – Pai Francisco, Você esta preso. 
Pai Francisco – Por que? 
Caboclo – Porque você matou o boi do Senhor meu Amo 
Pai Francisco – Ah! Eu não vou preso. 
Caboclo – Você vai e é agora. 



 

Caboclo entrega Pai Francisco ao Amo 
Caboclo – Ta aqui 
Amo – Então Chico, porque matastes o meu boi? 
Pai Francisco – Foi Catirina que está grávida e desejou comer a língua do seu boi. 
Amo – Eu quero o meu boi vivo em 24 horas e 25 minutos. Foi quanto ele me 
custou. 
Chico – Tem algum doutor aí? 
Amo – Só o doutor das cachaças. 
(aí o pessoal caía na gargalhada) 
Dr. das cachaças – Olha Chico, Catirina tem que dá 3 espirros debaixo do rabo do 
boi. 
(Catirina dá os três espirros de baixo do rabo do boi, bate com a espingarda nele e 
espera). 
Dr. das cachaças – “alevanta-te boi do senhor meu amo” 
Boi – Mooooon 
Todos cantam – Urrou meu novilho na praia pequena da beira do rio. (bis) / O meu 
boi urrou todo mundo sorriu. (bis) 
(Continuava a festa, rolava muita cachaça, Lindolfo bebia um bocado mas não 
perdia o sentido. O amo ainda cantava, tirava versos e ia para outra casa.) 
 

O texto teatral do bumba-meu-boi permaneceu praticamente inalterado na 

sua estrutura dramatúrgica até pouco tempo atrás, daí para cá, só existe vivo na 

memória dos antigos brincantes da Ilha. Trata-se de uma dramaturgia oral que vai 

perdendo o seu poder de ação e com o tempo vai desenvolvendo outras formas 

de linguagens que interferem direta e indiretamente em seu drama. 

A dramaturgia oral do boi-bumbá Amazônico transcrita acima, até mais ou 

menos a década de 60, estava presente nos autos e nas matanças, nas disputas 

de rua e nos ensaios abertos ao público. Hoje, ela é revivida de forma 

diferenciada no bumbódromo90. A performance do boi-bumbá parintinense 

ampliou a sua linguagem multimédia, estabelecendo diálogo com uma nova 

tecnologia, mas com garra e com vigor, tenta conservar a força de sua tradição, 

que se mostram com a naturalidade das expressões, pertencentes aos campos 

do saber que ainda trafegam na oralidade. 

                                                 
90 Teatro de Arena com capacidade para trinta mil pessoas destinado exclusivamente para as apresentações 
dos Bois Bumbás 



 

O Seu Antônio Monteverde revelou sua posição frente a estes aspectos 

transformadores que chegaram ao boi, diz ele que:  

 

Nesta troca, já nos doamos demais para este boi crescer, precisamos agora de 
um retorno que compensasse. (...). Se voltasse o auto do boi agora, eu acho que 
eles não iam aceitar, eu acho que a transformação tinha que haver, porque tudo 
nesse mundo vai se transformando, vai se desenvolvendo e para melhor, as 
coisas antigas vão ficando, até a gente fica com saudade, mas que o negócio é 
pra frente mesmo, tem que acompanhar. 
 

As transformações ocorridas na tradição cultural dos Bois-Bumbás 

mantiveram uma das qualidades performáticas que são a sua principal marca nos 

grupos da cidade de Parintins, e que os deixaram famosos por isso. Estamos 

falando das disputas entre o Boi Garantido e o Boi Caprichoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os mais antigos brincantes relembram como a disputa sempre foi o fator 

de existência, de renovação e o objetivo principal de Garantido e Caprichoso. 

Como diz Sr. Raimundo Muniz co-criador do Festival Folclórico de Parintins: 

 

 

Fig.9 - Boi Garantido se 
apresentando nas ruas de 
Parintins, a cena mostra os 
personagens, Gigante Juma e 
Negrino do Campo Grande. 
1983 ou 1984 



 

 

 
 
O Garantido Brincava lá na baixa e o Caprichoso lá em cima, tinha 

um pessoal que todo ano levava o Garantido lá pra Francesa (território do 
Caprichoso) e o Caprichoso tinha uma Senhora, Dona Martinha Prata que levava 
o Caprichoso para o território do Garantido, e um brincava no território do outro e 
vice-versa, mas, numa dessas idas e vindas, os dois se encontravam e aí o 
“cacete comia”. 
 

As disputas dos bois Garantido e Caprichoso em tempos mais remotos, 

conta nossos informantes, os filhos do Mestre Lindolfo, que aconteciam na “base 

do verso”, nos repentes rimados entre os amos de cada boi, mas também, não 

impedindo que outros cantadores participassem e que o vencedor seria aquele 

que respondesse melhor, ao verso do oponente. É bom lembrarmos já, que o 

brincante de um dos bois não pronuncia o nome do outro e o trata por “boi 

contrário”. As disputas entre os bois vão se transformando com o tempo, os bois 

passam também a disputarem como um jogo de força, batendo cabeça com 

cabeça até aonde a sua resistência suportasse, um tinha que sair vencedor, o 

que ficasse inteiro. Em contrapartida, as disputas geraram uma ampliação no 

campo de poder para além do boi alegoria, transformando-se em verdadeiras 

batalhas, não raro com mortes. Geralmente, o boi que não conseguia responder 

“bem” ao desafio, partia para uma outra forma de disputa, a da briga, da 

“porrada”, agora entre os demais brincantes. 

Este fato nos faz recordar uma história tradicional da gênese do Garantido 

e Caprichoso. Os moradores de Parintins dizem, que os nomes dos bois-bumbás 

surgem de um acerto casual entre os donos de cada boi, Lindolfo de um lado e 

Cid do outro, que se acertam para a disputa com esta conhecida frase: “capriche 

o seu que eu Garanto o meu”, disse Lindolfo ao “amigo” ou como nos conta o 

 



 

torcedor do Caprichoso “Garanta o seu que eu capricho o meu”. Neste caso o Cid 

que disse ao Lindolfo.  

Nos lugares que andamos em Parintins, todos tinham uma história para 

contar do seu boi de paixão. Não desperdiçamos nenhuma delas, entendemos 

que estas informações continham algum interesse para nossas investigações, 

possibilitando-nos novas formas de interpretações da oralidade e da memória 

dessa gente, não importando o cunho de veracidade total ou parcial que há nas 

histórias que ouvimos. Não faz parte do nosso trabalho desvendar a história como 

fato primordial. 

Visto sob este ângulo, Geertz (1989) nos alerta que a ordem natural no 

comportamento humano são sistemas entrelaçados de signos interpretáveis. 

Neste sentido, a cultura é entendida como um contexto de algo, dentro do qual 

pode ser descrita de forma inteligível – isto é, descrita com densidade. 

A descrição dos dados que obtivemos são interpretações no campo da 

imaginação, que os brincantes de boi-bumbá declaram com bases na vida que 

levam. A forma que usam para definir o que lhes acontecem, são partes da 

realidade do seu sistema em desenvolvimento e em constante transformação 

(uma transformação incomum para uma ilha situada no coração da Floresta 

Amazônica, de difícil acesso). Segundo Geertz91, as próprias descrições dos 

sujeitos são antropológicas em si mesmo: 

Os textos antropológicos são eles mesmos interpretações e, na verdade de 
segunda e terceira mão. (Por definição somente um nativo faz a interpretação em 
primeira mão: é a sua cultura). Trata-se, portanto de ficções; ficções no sentido de 
que são “algo construído”, “algo modelado” – o sentido original de fictício – não 
que sejam falsas, não-fatuais ou apenas experimentos de pensamento. 
 

                                                 
91 Geertz 1989 p. 15 



 

De certo modo, o nosso olhar passa por uma também visão etno-

antropológica de campo, para isso, a nossa lógica interpretativa flui a partir do 

discurso do sujeito no qual convivemos, observamos, ouvimos e sentimos, para 

descrevermos e analisarmos. Estamos anunciando a “novidade”, compreendendo 

os valores culturais e expondo as suas particularidades. A este respeito, Geertz 

(1989), nos orienta que em nossas práticas, quanto mais tentamos seguir o que 

fazem os “nossos” sujeitos, mais lógicos e singulares eles nos parecem. Isso nos 

mostrou como se tornaram transparentes as relações entre o pesquisador e o 

pesquisado, abrindo um campo de descobertas, até então, não esperado por nós. 

Entendemos que a cultura parintinense, ou seja, o culto ao boi-bumbá, foi 

canal importante de abertura e de trocas de conhecimentos que favoreceram o 

diálogo entre as tecnologias artísticas Amazônicas e as novas tecnologias do 

mundo científico. Com isso, as formas de pensar e de fazer arte, o povo da Ilha 

de Tupinambarana cada vez mais tenta se afirmar, a partir de referências próprias 

da sua cultura, enquanto reconhecimento da ancestralidade indígena, que agora 

tenta mostrar-se para o mundo ver. Pois, o “brincante de boi” alimentou a sua fé, 

na arte que faz, para além do que se planejava, ou seja, a qualidade da sua arte 

revelou para os olhares do outro, capacidade criativa e técnica extremamente 

complexa no campo das artes cênicas, artes visuais, dança e música ou ainda, 

reunido-as em uma só linguagem, com especificidades peculiares às formas 

artísticas intermédia. Este fenômeno da cultura tradicional “popular” amazonense 

e seus processos transformadores, atualmente, demonstram a força e o poder 

destas manifestações, como a principal referência, impulsionadora do grande 

salto para o movimento sócio-econômico e cultural da comunidade. Entendemos, 

ainda, que nestes últimos anos, o orgulho de cada indivíduo parintinense, de se 



 

mostrar enquanto índio e/ou índio descendente renovou-se, à medida que 

Parintins tornou-se centro de atração turística nacional e conhecida fora das suas 

fronteiras como a terra dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso. Este fato é 

perceptível pela condição que os amazonenses se apresentavam de um modo 

geral, quando eles mesmos negavam sua descendência índia. Hoje, identificamos 

que eles aceitam esta referência étnica como uma revalorização de si mesmo ao 

estranho (geralmente o turista, chamado pelos parintinenses de “visitantes”), que 

começaram a chegar à ilha em maior número com a criação do Festival Folclórico 

e, precisamente, com a criação do bumbódromo. 

A seguir, descreveremos como e porque foi criado o Festival Folclórico de 

Parintins abordando seus aspectos políticos, sociais e artísticos. 

   

Capítulo III.5 - A criação do Festival Folclórico de Parintins 

 

Segundo nos conta o seu co-criador Sr. Raimundo Muniz pertencente à 

JAC – Juventude Alegre Católica, no início da década de 60: “Parintins estava 

despertando ainda para o mundo”. Nessa época, a cidade tinha três ruas que 

cortavam de norte a sul e as outras travessas que, hoje transformaram-se em 

ruas. Essas ruas não eram nem piçarradas92, eram no chão mesmo. A cidade 

estava iniciando, o município carente de infra-estrutura social, hospitalar e 

educacional, nunca Parintins teve uma economia própria, sempre vivendo de 

recursos que vinham do Estado, que provavelmente deveriam ser uma quantia 

muito irrisória. Havia luz elétrica em condições precárias e não eram todas as 

casas que tinham, pelo menos na casa da família de Sr. Raimundo usava 

                                                 
92 forma de pavimentação feita com rocha argilosa endurecida 



 

lamparina, relembra ele. A economia do Município era a juta, trazida pelos 

japoneses e, então, aos poucos a cidade foi crescendo e chegando gente de toda 

a parte. 

Mas, a economia da juta caiu e acabou-se quase que por completo, isso 

devido à juta que se produzia no Paquistão, que era mais barata e mais 

resistente. O Brasil passou, então, de exportador para importador de juta e, como 

conseqüência, o prejuízo para a cidade foi grande. Não houve uma preocupação 

em se estudar uma outra economia para substituir a juta, então, o município 

perdeu sua principal fonte econômica e até hoje não tem uma economia própria. 

Atualmente, a maior indústria desta região é o espetáculo da cidade, o Festival 

folclórico. O Galpão do Garantido (local onde se confecciona as alegorias do 

Festival), hoje, é a antiga fábrica de beneficiamento da juta. 

Em 1960, o Sr. Raimundo recebe um convite dos colegas para fazer parte 

de um grupo para ajudar a Igreja, recolher donativos, pois o Bispo tinha a 

promessa de construir a Catedral da cidade. Este projeto foi concluído em 1964, 

pelo Padre Augusto, com a ajuda dos pais que moravam na Itália. Ele consegue 

também, recursos para construir uma quadra, que foi erguida no próprio terreno 

da Igreja. Naquela época, a idéia era festejar o período junino, sem a intenção de 

criar um evento de maior proporção, como o atual Festival. O boi-bumbá estava 

em extinção, e a cada ano que passava notava-se que as pessoas estavam se 

afastando da brincadeira, não queriam mais brincar de boi-bumbá, segundo um 

dos informantes: “o boi se tornara apático, sem graça, ...esse negócio de brincar 

boi rapaz... mas, essas pessoas que descriminavam a brincadeira, hoje vestem a 

camisa vermelha ou azul e tá lá pulando.” 



 

Estes fatos fizeram com que os dirigentes da Juventude Alegre Católica – 

JAC trazerem Garantido e Caprichoso para um só lugar, segundo o Sr. Muniz, 

para que as famílias voltassem a participar da brincadeira: “Só que para trazer 

Garantido e Caprichoso para um mesmo lugar, quem garantiria a segurança?” Foi 

a primeira questão que se levantou na ocasião. Então, a comissão responsável 

fez o sorteio para escolher quem se apresentaria primeiro, para o referio Boi-

Bumbá se posicionar em frente à quadra, enquanto o outro deveria estar bem 

distante, dançando em frente a uma casa de família qualquer. Quando o primeiro 

boi já estava para encerrar a sua apresentação, mandava-se um menino de 

bicicleta avisar ao outro boi que estava aproximadamente a uns 500m de 

distância, para se aproximar do portão da quadra. Nos anos seguintes, esta 

distância foi diminuindo paulatinamente para 400 m, 300 m, 200 m, 100 m, até 

manterem-se os dois grupos na porta da quadra, aguardando a sua vez, e assim 

foi realizado o primeiro festival em 1965. 

Neste ano não houve jugamento nem vencedor do Festival e nem as 

torcidas eram separadas como são hoje, “Foi só uma apresentação para ver o 

que seria isso”, resssalta Muniz. Cada apresentação durou uma hora 

aproximadamente. 

As fantasias eram confeccionadas com simplicidade, não haviam alegorias 

como há hoje e a principal cena era pai Francisco, Catirina e o boi, que faziam a 

apresentação teatral do auto do boi, ou como se diz em Parintins, a “matança”. 

Porém, já havia personagens reelaborados e criados a partir de referências 

culturais da região, como, por exemplo, as tribos de índios, os tuxauas93, animais 

                                                 
93 Índio mais velho da tribo. Representantes da lei e do dogma, estes guardam segredos invioláveis, só 
transmissíveis aos substitutos na hora da morte (MORAIS, Raimundo. País das Pedras Verdes p 290-291). 
Estes 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. 



 

e seres do imaginário mitológico indígena. O Boi-Bumbá Caprichoso, por 

exemplo, tinha um brincante que se chamava Zeca Xibelão que confeccionava e 

exibia seus capacetes de Tuxauas que impressionava a todos e eram 

reconhecidos até pelo Boi-bumbá Garantido. 

No primeiro Ano, a sonorização era um serviço de alto-falantes, que se 

instalava na quadra e tudo era por conta da venda dos ingressos individuais e das 

mesinhas que ficavam ao redor da quadra. Não havia patrocinadores e a 

contabilidade do Evento estava em torno do que se arrecadava, depois que as 

despesas fossem sanadas, dividia-se o lucro da bilheteria com os grupos que se 

apresentavam na noite. Todavia, em valores proporcionais, entre as quadrilhas e 

os dois Bois – Garantido e Caprichoso, estes, eram os que recebiam a maior 

parte da renda líquida, pois, os Bois-Bumbás eram grupos maiores, com grande 

número de Brincantes e, portanto mais dispendiosos. 

Ao que se referem às torcidas de cada boi, neste I Festival, estas, se 

manifestaram com vaias, algazarras, gritos, assobios e xingamentos, interferindo 

drasticamente na apresentação do concorrente – o “boi contrário”, quase 

impedindo a atuação dos artistas. Segundo Muniz: “Não se ouvia nem as toadas, 

nem as poesias do amo, o teatro da ‘matança’ então, foi o mais prejudicado”.   

A partir da análise desses fatos, a comissão organizadora do festival criou 

o item de julgamento – “galera”, com objetivo de organizar as torcidas, pontuando 

de forma negativa, o Boi correspondente à galera que se manifestasse com 

qualquer atitude na hora da apresentação do boi-contrário. Então, as diferentes 

torcidas passaram a ocupar locais separados no espaço destinado à 

apresentação.  



 

A repercussão do I Festival teve uma boa aceitação na cidade, por parte da 

população e no ano seguinte, já no mês de março, o povo começava a perguntar: 

“- E o festival?... Vocês vão fazer?... – Sim, vamos fazer o festival.... aí o povo 

que gostava da brincadeira começou a fazer quadrilhas, cordões de pássaros, 

bem-te-vi, caipora...” ressalta Muniz. 

Ainda neste ano, a equipe da JAC sentia que estava faltando algo e 

perceberam que faltava animação, então, resolveram premiar com um troféu e um 

diploma de campeão, doado pela JAC, à quadrilha e ao boi “mais animado e mais 

bonito”, cada um na sua categoria. Isso funcionou como um estímulo à 

criatividade e à disputa entre os grupos. 

Nesse período ainda, os bois continuavam a sair na rua e a brigarem, no 

dia 29 eles teriam que se encontrar, diz Muniz: “Desse no que desse, mas 

Garantido e Caprichoso tinham que se encontrar dia 29 para 30 de junho um saía 

procurando o outro. Não sei o que é que tinha neles, só sei que eles tinham que 

se encontrar, parece que já tava no sangue aquele negócio”. Estabelecendo um 

paralelo entre os encontros de bumbás É importante lembrarmos que em São 

Luís do Maranhão, o dia 29 de junho, todos os bois se encontram no Largo do 

João Paulo, ali era a fronteira até aonde os grupos podiam chegar, pois eram 

proibidos pela polícia de avançarem para a cidade. Em São Luis, estes encontros 

marcaram verdadeiras batalhas entre estes grupos até meados do século XX. 

Para o Festival de 1966, foram tomadas decisões importantes, como forma 

de organização e de controle sobre a festa. Uma delas, foi a criação de um corpo 

de jurados composto por professores, vereadores, jornalistas e intelectuais da 

cidade, para escolher o grupo que se apresentasse de maneira “mais animada e 

mais bonita”. Não demorou, a cidade chegou a um estágio, onde os jurados 



 

teriam que ser de outros estados, pois todas as pessoas residentes em Parintins 

já eram identificadas como torcedoras do Garantido ou Caprichoso. Nos anos 

seguintes, outros festivais surgiram, um deles sobre a responsabilidade da 

Prefeitura com a entrada franca, um outro foi realizado por um grupo de pessoas, 

junto com vereadores, mas que não obteve sucesso. O Festival Folclórico de 

Parintins, neste ano de 1966, teve a sua renda destinada à construção da 

Catedral de Nossa Senhora do Carmo, por sugestão do Zé da Preferida94. 

No ano de 1970, o Festival ainda era realizado no Pátio Catedral de Nossa 

Senhora do Carmo, tomou grandes dimensões implicando em agitações, tumultos 

e muito barulho, as apresentações dos Grupos iam até as duas horas da manhã, 

quando o Padre chamou Sr. Raimundo Muniz (organizador do Festival), e lhe 

disse que não queria mais o Festival na quadra da Igreja, pois a algazarra dos 

brincantes o perturbava demasiadamente, pois ele teria que rezar missa no outro 

dia, então, no ano seguinte, toda a equipe da Juventude Católica Cristã – JAC se 

desligou da Igreja e com isso o Festival mudou de Lugar. Ainda o Bispo, os 

convocou com intuitos de reconciliação, o que não foi aceito pela JAC. 

Em 1971, o Festival foi realizado no terreno baldio, que pertencia ao 

Instituto de Previdência do Estado do Amazonas – IPASEA. Foi necessário para a 

sua realização neste novo espaço, a montagem de uma estrutura que oferecesse 

as condições mínimas de apresentação e segurança para os Grupos. Este 

investimento foi custeado visando a renda da bilheteria. Nesta época, já se tinha 

uma previsão mais ou menos dos lucros que se iriam obter. A fama do Festival já 

chegava até Manaus e das cidades mais próximas e Parintins começou a receber 

um número maior de visitantes para assistir ao Festival. A estrutura montada 

                                                 
94 Personalidade de forte influência política na cidade, co-criador do Festival  



 

oferecia uma arquibancada de madeira, um palanque e para o espaço de 

apresentação dos Grupos foi construído uma quadra de cimento, o Festival 

permaneceu aí até 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.9 - Apresentação do Boi Garantido no VIII Festival Folclórico, 1973, Parintins, Fotos do 
Arquivo de D. Maria Ângela Faria, Madrinha oficial do Boi Garantido. Apresentação de um 
Capacete de Tuxaua.  

Boi Garantido, 1976. Foto arquivo do Sr. Augostinho Macacura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 – Apresentação do boi garantido no VIII Festival Folclórico, 1973, Tuxaua 
exibindo seu capacete e a Fig. 11 – Toureiro e o boi no momento que este o mata com uma 
espada, vê-se também o sangue no pescoço do boi, efeito visual realizado por Jair Mendes 
(tripa do boi) que utilizou uma bisnaga com Ketchap. 

 

Fig.12 – Apresentação do 
Garantido no VIII Festival 
Folcórico. Zezinho Faria e 
Paulinho Faria, Padrinho e 
apresentador do Boi, sobre o 
palanque. Nota-se que nesta 
época era utilizado um auto-
falante tipo Mega-fone de 
onde sai um microfone 
conectado a um fio em 
aspiral. (foto Acervo de D. 
Maria Ândela) 



 

Em 1977, o Festival foi deslocado para a Quadra de Esportes Sílvio Mioto. 

Em 1978, um japonês vendeu ao Sr. Raimundo Muniz um terreno situado na Av. 

Amazonas, no qual foi realizada mais uma edição do Festival. Neste local, hoje, 

funciona o “Espaço Cultural Ilha Verde”, destinado a shows e festas. Seu 

Raimundo Muniz narra com tom de ironia este episódio: 

Como o terreno estava situado no território do Boi Garantido e nas primeiras 
noites, o Garantido meteu umas pedradas lá no pessoal do Caprichoso, então, o 
Caprichoso se negou a vir disputar a última noite do Festival, isso, do ano de 
1979. O livro, O Magnífico Folclore de Parintins, de autoria do parintinense, 
Tonzinho Saunier, aponta como campeão deste ano o Boi-Bumbá Caprichoso 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1980, o Prefeito Raimundo Reis mandou chamar o Sr. Raimundo e lhe 

ofereceu o Estádio de Futebol Tupi Cantanhede, para a realização do Festival. 

Então, foi construído um grande tablado de madeira 900 m² por 1 m de altura. O 

Festival permaneceu aí até 1982. 

 

 

Fig. 13 VIII Festival Folclórico, 1973. Apresentação do Boi garantido, da esquerda para a 
direita: Rainha da Fazenda, Índia, Personagem não identificada e rainha da floresta. Foto 
arquivo de D. Maria Ângela  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1983, o Prefeito Enéas Gonçalves convoca o Sr. Muniz para uma 

reunião na Prefeitura, juntamente com os representantes do Caprichoso e do 

Garantido, uma forma de consultoria a respeito da organização do festival. Após a 

reunião, ficou determinado pelo Sr. Prefeito que, a partir desta data, a prefeitura 

assumiria a administração do Festival. O Sr. Muniz narra, assim, o ocorrido: 

 

A partir daí, a prefeitura assumiu a coordenação do Festival, e quem ficou com a 
Presidência foi seu irmão Lauro, eu não aceitei a sua proposta e a JAC sai da 
história. Na realidade não houve uma conversa, foi uma imposição, com o poder 
que eles têm na mão, eu não pude fazer nada. Os direitos autorais que cabem à 
Associação, a gente nunca recorreu. O Festival é o município e hoje, nem o 
Município manda no Festival, quem dá as ordens é Manaus. Eles falam no 
Festival, mas não falam nos fundadores, eles não contam a história do Festival. 
Hoje, você está aqui comigo, pra esta grande festa, e, ter com um caboclo que 
nem sabe se expressar bem no português, e vindo lá de uma comunidade, mas 
tivemos a idéia e a grandeza de fazer esta maravilha, que é o carro chefe do 
Município, no dia que esse município perder este Festival, não sei como isso aqui 
ficará, tudo que se faz aqui é por causa da festa. Nós nos demos o luxo de 
receber o Presidente da República pra ver uma festa. No tempo que dirigia o 
Festival dirigia sem dinheiro, e hoje pelas fortunas que eles arrecadam... Já não 
está mais no meu jeito de trabalhar, com o montante de dinheiro que tem não 
saberia administrar. 

Fig.14 - Deus Tupã (Helivaldo Maia) e Miss do Boi, Apresentação do Garantido no 
VIII Festival Folclórico. Foto arquivo de D. Maria Ângela.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1987, o Festival foi realizado no Anfiteatro Vereador Messias Augusto. 

Neste ano, o Governador Amazonino Mendes, esteve em Parintins, assistiu ao 

festival e prometeu a população que construiria o lugar definitivo para os bois 

Garantido e Caprichoso se apresentarem. No ano seguinte, inaugura-se o 

Bumbódromo, uma obra monumental que foi construída em um ano. Que no início 

do seu funcionamento, foi muito criticado pelos moradores de cidades 

circunvizinhas, que alegavam sua inviabilidade. “Se construir uma obra nessas 

dimensões, numa cidade como Parintins seria uma incoerência cultural?” 

Questiona Sr. Raimundo. Segundo comentários do povo de outras regiões na 

época, a cidade não comportava tal empreendimento. Sr. Raimundo manifesta 

seus sentimentos a respeito disso: 

 

Fig.15 - Performance do Deus Tupã (Helivaldo Maia) em segundo Plano cercados de índios (os 
“tontos”, como eram chamados). VIII Festival Folclórico 1973. Fotos arquivo de D. Maria 
Ângela Faria.   



 

Mas com tudo isso, o que nos deixa gratificado é a beleza da festa, são as 
pessoas vinda de toda parte do mundo, uma coisa que o povo aceita, que o povo 
admira, dança e extravasa toda a sua alegria (...) 18 anos administrei o festival, 
ganhei alguns cabelos brancos e perdi muito dinheiro, hoje estou aqui entre essas 
paredes, dirigindo um time de futebol que é a minha realização. De uns anos pra 
cá, nunca mais fui ao bumbódromo, na minha idade não dá mais para ficar na fila 
da galera ou mesmo tá pedindo convite aos bois, pagar não posso. Mas este ano, 
o presidente do Garantido veio aqui me trazer um convite. O que eu acho que falta 
nestes grupos é um pouco mais de relações humanas. Na década de sessenta, as 
relações de um boi com o outro eram de facilidades um emprestava até material 
um para o outro, a gente fazia boi por amor, mas agora a coisa profissionalizou-se 
e tudo gira em torno do dinheiro. 
 

Para analisarmos os efeitos da criação do Festival Folclórico de Parintins, 

frente ao desenvolvimento cultural, social e econômico da cidade e das relações 

humanas do povo parintinense, tentamos observar as conseqüências causadas e 

vividas pelos seus habitantes,  enquanto pesquisador, participante, conivente e 

interpretante desta realidade. Neste sentido, percebemos a importância dos 

reflexos comportamentais, a partir da vida cotidiana, dos seus moradores 

urbanos, ribeirinhos, indígenas e caboclos que estão inseridos neste contexto. 

Enquanto movimento cultural, o Festival Folclórico de Parintins é 

responsável por uma série de transformações que atinge uma diversidade de 

campos de conhecimento, que vai desde a reconstrução da identidade 

parintinense, cabocla, indígena e, por conseqüência, amazônica, passando pela 

ambientação urbana, turismo, ecologia, aspectos sociais e humanos, nos quais 

devem ser entendidos para se ter a visão do todo. Porém, a grande área que 

abrange esta pesquisa, nos interessou prioritariamente as formas produção 

artística e suas transformações, o uso da criatividade e da técnica e a 

performance dos Bois.  

 

Enquanto estudos das formas espetaculares direcionadas ao advento do 

Festival, observamos que as transformações ocorridas na cena dos autos dos 



 

bois tomaram direções múltiplas, que abrem um leque de opções no universo das 

artes “populares”, aliadas à vontade de se mostrar para o mundo. Um feito 

irreversível e determinante para a sobrevivência cultural da cidade. Este fato real 

pode ser a primeira questão que poderíamos levantar. O que seria Parintins, hoje, 

sem o festival? Ou, o que seria da cidade se o Festival acabasse? Ou mesmo 

qual a importância do Festival Folclórico de Parintins para esta região? Vejamos o 

que alguns cidadãos nos dizem a este respeito. 

De acordo com Tony Medeiros, caboclo printinense, atual Amo do Boi 

Garantido, vários cds gravados e estudante da Pós-Graduação em Educação 

Artística, na Universidade Federal do Amazonas: 

 

“A cidade de Parintins só tem alguma coisa por causa do Boi, (ou seja do 
Festival), O boi está cada vez mais proporcionando melhorias na estrutura urbana 
da cidade, (...) nós vivemos sob a mesma aristocracia familiar que governa este 
município a mais de 50 anos. Neste contexto político, não vejo uma luz no fim do 
túnel, só para dar um exemplo, uma professora doutora em artes conseguiu um 
curso de artes a nível universitário e o prefeito não dá a mínima atenção para o 
projeto da professora. Teremos daqui a dez anos algumas transformações ou 
teremos um retrocesso, para todo este investimento, que poderia ser feito na 
educação.”    
 

Segundo o Mestre Jair Mendes, artista plástico de alegoria do Boi-Bumbá 

Garantido, brincante veterano e a primeira referência nesta especialidade em 

Parintins, comenta: 

Parintins sem o Boi hoje não seria nada, seria uma cidadezinha como qualquer 
outra que temos por aqui, pior ainda, aqui é uma ilha isolada, só chega de Barco 
ou de avião, não tem rodovia. Às vezes falam que o festival vai sair daqui de 
Parintins porque a cidade não comporta...Eu tenho medo que saia daqui, que 
levem para Manaus, aqui não há uma estrutura adequada para hospedagem do 
visitante. Entretanto a cidade sofre por alguns motivos, quer vê uma coisa, nove 
meses depois do Festival a maternidade não comporta tanta menina nova grávida 
e criança sem pai. Drogas, Aids, Parintins uma cidade razoavelmente pequena 
contém o maior número de aidéticos proporcional na sua população, a sorte é que 
não tem estrada pra chegar aqui, senão seria muito pior..., roubo de moto, só 
nessa época, fora do festival, aqui não tem nem ladrão. 
 



 

Para o Seu Antônio Monteverde, segundo filho de Lindolfo Monteferde 

(criador do Boi- Garantido), diz: 

O Festival Folclórico de Parintins deve dar graças ao boi-bumbá. O boi que é uma 
cultura! Essas coisas que vem surgindo, sendo inventada cada vez mais, foi o boi 
que deu essa visão para os caras fazerem todas essas coisas e que agora dá 
emprego pra toda esta gente, eu fico muito feliz e satisfeito de ter cooperado, pelo 
menos de ter contribuído com isso.  
 

Dona Raimunda Monteverde, filha mais velha de Lindolfo indaga da 

seguinte forma: 

Eu fico alegre com o festival, fico alegre porque meu pai deve estar feliz com a 
evolução que houve, e, que começou com um guarda-chuva velho e um boizinho, 
que era para ele mesmo brincar no terreiro com os coleginhas, para se alegrarem. 
Agora a gente vê uma evolução, como está agora, a gente fica muito satisfeito. 
 

Seu Raimundo Muniz faz uma comparação relevante: 

Comparo a importância do festival para a cidade como com as Escolas de Samba 
são para o Rio de Janeiro. Se se tira o festival daqui acabou-se Parintins. O 
festival é mais importante para Parintins do que o próprio prefeito. O prefeito vive 
no reboque do festival, os bois têm maior poder de barganha do que a própria 
prefeitura. Temos também o lado negativo, o povo de Parintins ainda não está 
preparado para o tamanho da festa, como não está preparado para receber o 
visitante, então chega prostituição, drogas... Falta uma campanha contra os 
abusos do uso de drogas e sexo, aids, etc. falta uma educação mais eficiente para 
os jovens que vivem em Parintins, atualmente quem mais ganha com isso é a 
coca-cola, a Kaiser, os hotéis, as companhias aéreas, as agências de turismo. E a 
cidade? Não temos um museu, falta biblioteca, falta um centro de cultura, de 
história, de memória. Garantido e Caprichoso deveria ter um museu para expor 
sua arte, suas alegorias, os rituais, a história da cidade. O FFP deveria ser matéria 
de sala de aula nas escolas. Nem os rapazes novos nem mesmo os presidentes 
dos bois sabem a história do boi-bumbá.   
 

Segundo Paulinho Faria, comerciante e apresentador do Garantido durante 

26 anos, hoje afastado, acrescenta: 

Toda a infra-estrutura que a cidade vem recebendo durante todos estes anos é 
fruto do Festival, ruas asfaltadas, luminárias, passeios, se não fosse o crescimento 
dessa festa creio que a cidade não estaria tão bonitinha, os primeiros grandes 
investimentos começaram com a inauguração do Bumbódromo em 1988, o 
repórter Francisco José da Rede Globo foi quem divulgou na televisão para todo o 
Brasil, na época tinham poucas ruas restauradas. O aeroporto foi modernizado, 
tudo em função do Festival, Parintins deve uns 80% dessa modernização ao 
festival. Depois que passa o festival, acho que fica no que era, se um turista vem 
aqui fora do festival não vai levar uma boa impressão da cidade. Acabou o festival, 



 

o pessoal não quer mais saber, não corre dinheiro na cidade, aqui não tem 
indústria, o festival é assim uma alavanca para a cidade, e vamos torcer pra que 
não acabe.  
 

Fred Góes, atual diretor de arte do Boi-Bumbá Garantido, Caboclo 

Parintinense, sobrinho de Lindolfo Monteverde expressa sua visão do Festival: 

O retorno que a festa dá para a cidade, o retorno social, ela começa a atingir um 
estágio de reclame sobre sua contribuição para a cidade. O caprichoso já tem a 
sua escolinha de artes, O garantido o ano passado ofereceu vários cursos, 
informática, inglês, espanhol, francês. Então o boi não pode se justificar em fazer 
o festival, só pelo espetáculo, este espetáculo tem que trazer frutos para o lado 
carente e dar assistência cultural, escola de música, escola de belas artes, um 
conservatório, um conhecimento mais aprofundado da matéria, teoria mesmo, o 
que agente tem que fazer é que o festival se estabeleça definitivamente, 
principalmente em termos financeiros, para que os bois possam dar esse retorno 
social, com um suporte seguro, para mim é a nossa finalidade maior. 
 

Seu Didi faz Tudo, Tuchaua mais velho do Garantido, artista plástico 

escultor, curandeiro e massagista, diz: 

Eu acho que o boi antigamente era um boi melhor da gente brincar, muito melhor, 
mais tranqüilo. Hoje tem mais animação, uma revolução maior do que era de 
primeiro, quanto ao dinheiro para o nosso trabalho ainda é pouco. 
 

Seu Alfredo Saunier, bancário ver o festival como identidade cabocla: 

Vejo o festival como reforço da identidade cabocla, só que estão tentando mudar o 
festival, ou seja, estão tentando tomar o festival das mãos do caboclo 
parintinense, Parintins ainda não soube se investir no festival, que é o cartão 
cultural de Parintins, ainda não se preocupou em dar condições de educação e 
informação cultural para sua gente. Nós não temos uma casa de cultura, nem uma 
biblioteca que contenha livros decentes, mesmo para pesquisadores sobre esta 
região. A diferença de Parintins no Amazonas é a festa do boi-bumbá. 
 

Os processos de transformações ocorridos no Festival Folclórico de 

Parintins podem ser discutidos como fundamentos sob os adventos da era 

contemporânea, que perpassam pela brincadeira de rua até à sua 

espetacularização. O centro dessas discussões levantou questionamentos dos 

mais diversos, no campo do conhecimento, entre eles, “a cultura popular”, a 

identidade cultural, a globalização, a carnavalização, a memória, o mito, o 



 

imaginário e a história dos Bois-Bumbás. Estes temas foram estudados por uma 

série de pesquisadores que apresentaram seus trabalhos no Seminário: “Boi-

Bumbá na Universidade”, no período de 5 a 8 de junho de 2001, na Universidade 

Federal do Amazonas, sob a coordenação de Antônio José Vale da Costa, José 

Aldemir de Oliveira e Selda Vale da Costa. As comunicações proferidas neste 

Encontro foram publicadas na “Somanlu”, Revista de Estudos Amazônicos, que 

nos serviu também de referência para o nosso trabalho. Segue, então, os pontos 

de relevância nas comunicações: 

Sérgio Ivan Gil Braga (2003), em “O Boi é bom para Pensar: estrutura e 

história nos bois-bumbás de Parintins”, conjectura sobre aspectos que permeiam 

entre a antropologia e a história, tendo como objetivos, o entendimento melhor do 

ser parintinense hoje, inserido no seu contexto social, a sua etnografia busca 

descrever a cena das apresentações dos Bumbás, a partir de seus personagens 

principais, fundamentadas na representação do índio, do caboclo e da Amazônia. 

Segundo Braga: “Os Bumbás têm uma estrutura de permanência que se mantêm 

nos personagens posto em cena, e que a festa, tem sido fundamentada na 

representação da Amazônia, do índio e do caboclo mestiço, na perspectiva de 

uma ”cultura popular”.” 

Enquanto isso, Raimundo Dejard, (2002), em “A Festa do boi-bumbá em 

Parintins: tradição e identidade cultural”, desenvolve o seu pensamento, a partir 

da força atrativa e aglutinadora do Boi de Parintins, da forma apoteótica e 

brilhante de sua apresentação, e, sobretudo, do ethos cultural dos seus 

brincantes, como expressão da cultura e identidade de um povo, que engloba a 

linguagem, o saber, a mitologia, a religião, a magia, as artes, os corpos de valores 



 

éticos, e a integração de todos eles em um só ethos, que é a concepção de cada 

povo sobre si mesmo em face dos demais.  

 As reflexões sobre as cenas do Festival nos levam a pensar a Amazônia, 

retomando o seu passado histórico, refletindo o presente e projetando o futuro, 

isto é, compreendendo o que fizeram com a região, mas, sobretudo, o que vamos 

fazer daquilo que fizeram com a Amazônia. 

Ângelo César Brandão Pimentel (2002), “Parintins: turismo e cultura”, 

analisa o Festival Folclórico de Parintins quanto às implicações decorrentes da 

indústria do turismo, que não atua diretamente sobre a festa no sentido do que ela 

representa para a comunidade, mas para a satisfação pessoal do visitante, 

enquanto conforto, alimentação, bem estar e infra-estrutura. Chama ainda a 

atenção para o custo benefício que o turista traz à população residente, o seu 

impacto cultural, social, econômico e político. O autor também reclama quanto ao 

aspecto cultural, até que ponto há preocupação por parte dos turistas, em 

entender o que está se passando e sendo mostrado? 

Em “A Saga do boi-bumbá em preto-e-branco”, de Fátima Guedes (2002), 

os Bois de Parintins são visualizados no contexto político, histórico e cultural, 

identificando as mudanças ocorridas neste contexto com o advento do Festival. A 

autora redefine a festa enquanto valores que estabelecem limites que segrega o 

povo, com retorno pouco satisfatório para o caboclo parintinense, este, o principal 

responsável, pelo brilhantismo da festa. Quanto aos investimentos, empenho e 

dedicação para o brincante colocar o seu Boi na arena, o fanatismo dos 

torcedores parintinenses de cada Bumbá se transformaram num sistema de 

cooperação mútua para conquistar o título de campeão do Festival.  



 

Os campos exploratórios do turismo na Amazônia têm despertado a 

atenção dos marqueteiros, sob a ótica empresarial, constituindo a mais importante 

geração de renda e de empregos temporários. O turismo é, atualmente, a 

segunda maior indústria do mundo e a que mais cresce, devendo alcançar o 

primeiro lugar nos próximos anos. 

 Elayne Correa Azevedo (2002), “Uma Viagem ao Boi-Bumbá de Parintins 

– do Turismo ao Marketing Cultural”, estabelece relações entre o Festival 

Folclórico de Parintins e o turismo, numa perspectiva de difusão cultural de ações 

locais, para a expansão da cultura Amazônica, como recursos atrativos, de 

investimentos e capital. Ela visualiza e aponta os impactos culturais e 

econômicos, com fortes contribuições para a cidade, tanto positivas como 

negativas: conservação do patrimônio cultural, intercâmbio entre culturas, 

comercialização excessiva, conflito de valores, oferta turística, globalização, 

ações locais. 

José Camilo Ramos (2002), “O Boi-Bumbá e a Nova Estrutura Urbana de 

Parintins”, alerta para o crescimento da cidade em relação ao Boi-Bumbá nas três 

últimas décadas, a urbanização, como resultado do descaso do poder público 

local, interferindo na migração campo-cidade decorrente das grandes enchentes e 

da falta de política agrícola. Ele considera o processo de urbanização excludente, 

e o Boi-Bumbá como determinante da nova estruturação urbana, todavia, não se 

pode responsabilizá-lo pelo crescimento desordenado da cidade e pelos 

problemas sociais existentes. Ramos Lembra ainda que “Parintins já foi um 

mundo tão calado, hoje agitado”, famoso, que procura criar meios e mecanismos 

para dinamizar a sua economia, que a transforme em cidade turística o ano todo, 

e não somente durante o festival. 



 

Elizabeth Conceição (2002), “Educação ambiental e festas populares: um 

estudo de caso na Amazônia utilizando o Festival Folclórico de Parintins”, destaca 

o Festival Folclórico de Parintins como a maior revelação cultural da região, 

abordando três níveis de discussão: Boi-Bumbá como prática cultural, Boi-Bumbá 

como atividade impactante e Boi-Bumbá como suporte para um programa de 

educação ambiental. A autora parte do reconhecimento de que a Amazônia foi 

apresentada ao mundo envolta em mitos, como uma região uniforme e monótona, 

um espaço sem gente e sem história, passível de qualquer manipulação por 

meios de planejamentos feitos à distância, ou sujeita a propostas de obras 

faraônicas, vinculadas a um falso conceito de desenvolvimento. Ela ressalta 

ainda, a necessidade da elaboração de um sistema ativo e criativo, adaptado a 

um modo de vida harmônico com as condições ambientais e culturais. Ao que se 

refere às atividades impactantes levanta um conjunto de indicadores do Boi-

Bumbá, como práticas culturais voltados para um programa de educação 

ambiental. 

Ana Rúbia Fernandes (2002), “Festival Folclórico: o que muda em 

Parintins”, aborda o Festival Folclórico de Parintins e a questão do 

desenvolvimento social, percebendo a mudança ocorrida, de cultura popular para 

cultura de massa. Fundamenta-se nas teorias de Edgar Morin e sugere uma 

forma de desenvolvimento multidimensional, direcionado para todos os setores da 

vida humana, na questão política, social, econômica e cultural. 

João de Jesus Paes Loureiro (2002), “Tradição, Tradução, Transparência”, 

vale-se da estética do vitral, para, em linguagem alegórica, compreender o 

fenômeno Cultural da Amazônia, cujas manifestações revelam uma transparência 

estetizadora atravessada pela luz de uma identidade, que tem na aparência a sua 



 

essência. O Boi de Parintins seria o exemplo mais vibrante da conversão 

semiótica no processo cultural, isto é, uma tradução da tradição, revelando uma 

sociedade que se encanta de si mesma. Uma identidade dionisíaca e barroca 

vivida plasticamente de forma coletiva extravasada. Ele visualiza o Festival 

Folclórico de Parintins como uma manifestação de arte pública antropofágica-

carnavalizada. Antropofágica na medida em que se alimentou e se alimenta das 

influências do carnaval e da mídia, e, carnavalizada porque se exibe, portanto, 

aspectos semiológicos, simbólicos e plásticos que são próprios do carnaval. 

“O Indianismo revisitado pelo Boi-Bumbá”, notas de pesquisa de autoria de 

Maria Laura Viveiros Cavalcanti (2002). Propõe a interpretação do Boi-Bumbá de 

Parintins como um novo indianismo, destacando na festa a valorização do 

“indígena” e do regional como estratégia de marketing bem-sucedida, a partir da 

adesão popular a uma auto-imagem regional, mediatizada pela elaboração ritual 

dos signos “índio” e “caboclo”. Nesse contexto a autora ressalta a performance 

festiva do Boi-Bumbá sob três pontos relevantes: 1- A domesticação da violência 

que caracterizava os temíveis encontros de rua, por meio do estabelecimento da 

competição festiva; 2 – A sociologia das tribos e das galeras que ampliaram a 

capacidade de adesão aos Bumbás; 3 – A força artística do gênero musical toada, 

e junto com tudo isso o apelo regional do indianismo. 

Já “Boi-Bumbá, memória de antigamente” de Selda Vale da Costa (2002), 

discute as mudanças ocorridas na ritualização do auto popular na década de 70, 

em que parecem ter deslocado o significado de tradição. A autora sustenta a 

hipótese de carnavalização do boi, observada nas transformações ocorridas nas 

últimas décadas, com a inserção de elementos alegóricos, como plumas e paetês, 

ícones que identificam o carnaval carioca. 



 

Salientamos que nos últimos anos, ou seja, do ano 2002 em diante, os 

Bois-bumbás aboliram o uso de plumas e brilhos, retirando o item “Tuchaua luxo”, 

alegoria que utilizava essa qualidade de adereços na sua fantasia. A retirada 

deste item configura uma forma de conscientização, frente aos valores que não 

interessam à proposta estétitica e conceitual do Boi-Bumbá. 

Educação, saúde, trabalho, emprego, história, cultura, urbanização, 

modernização, retorno social, identidade cabocla, indianismo, turismo, animação, 

festa e espetáculo e “pouco dinheiro no bolso”, são palavras chaves que 

encontramos nos depoimentos dos cidadãos parintinenses e demais cientistas 

sociais que parecem estar atentos aos benefícios ou malefícios causados com a 

expansão da cultura do Boi-Bumbá, com o advento Festival Folclórico de 

Parintins. 

A partir destes pontos de reflexão, cremos que FFP surge de uma 

necessidade de concentração e de refortalecimento de uma manifestação cultural 

popular, que estava perdendo forças, para as opções da indústria cultural que o 

mundo moderno passava a oferecer aos cidadãos. A desconstrução de uma 

realidade cultural que se mantinha desde o início do século passado e a 

construção de um conjunto de novos valores materiais e morais, tendo como 

centro a arte do boi-bumbá Garantido e Caprichoso, frente as suas acirradas 

disputas. Como ponto estratégico, Parintins, potencialmente demonstrava em seu 

percurso histórico, a predisposição para mudanças e trocas bruscas e radicais, 

com passagens de diversas tribos indígenas, sua troca de valores suas guerras 

sangrentas e culturais contra colonizadores e suas rápidas transformações, que 

se processaram na cobiçada “Ilha da Magia”95. 

                                                 
95 Denominação dada a Parintins 



 

A invenção do Festival Folclórico de Parintins e, especialmente, a 

construção do Bumbódromo, é o passo inicial para uma caminhada rumo ao 

espetacular, que neste sentido, vem contribuir com uma série de necessidades 

que a comunidade Amazônica carece, já anunciados pelos seus habitantes. O 

advento do Festival vem remexer por dentro a sua história, que adormecia na 

oralidade e na memória dos mais velhos. Nesse sentido, subsumir um novo 

conjunto de valores em seu habitat, constituiu, por conseguinte, um caminho para 

novas descobertas interiores, de potencialidades e de riqueza, tanto no plano 

material como imaterial, não tão desconhecidas assim. 

Todavia, a criação do Festival Folclórico de Parintins despertara nos 

brincantes de Boi-Bumbá entre negros, índios e caboclos, e, do outro lado, 

brancos, uma forma de legitimação da disputa e da conquista de valores 

simbólicos, que vão além do lúdico, do jogo e do divertimento, mas, como 

necessidade de afirmação étnica, caracterizada por uma visão subjetiva e 

espiritual do mundo amazônico. Estes acontecimentos adotam novas formas de 

expressão traduzidas por meio de uma linguagem intermédia, em que domina a 

preocupação estética. A forma artística manifestada destes grupos que se 

apresentavam em frente às casas, ao redor das fogueiras e que nas ruas se 

digladiavam, não mais teriam espaço no novo cenário público que se estabelecia. 

Com o Festival Folclórico, um novo componente aflora no fazer artístico destes 

brincantes, o da superação estética e técnica própria para um outro fim. Agora, 

suas primeiras preocupações estariam em função de um outro olhar, de um olhar 

interpretativo, externo e de um julgamento de uma banca examinadora, 

constituída para este fim, que lhe conferiria um valor quantitativo de uma nota que 

serviria de parâmetro comparativo apontar o melhor grupo de Boi-Bumbá. Com 



 

isso, toda a experiência e inteligência artística teriam que ser exploradas para 

atingir o principal objetivo - o de campeão de Festival – na disputa entre os bois-

bumbás adversários, para se superem na arena do Bumbódromo. 

Daí para adiante, os grupos que sobreviveram a estas transformações, 

passaram a buscar tudo o que fosse “novidade”, para impressionar e / ou causar 

um efeito impactante ao seu único adversário, que seria o outro boi-bumbá, “o 

contrário”. Seguindo este caminho, o brincante de boi passa a explorar sua 

criatividade experimentando o novo, o que vinha de fora, principalmente com as 

imagens veiculadas na televisão. O boi redimensiona sua forma artística – sua 

concepção cênica e se abre para a inovação sem freio e sem limites. Tudo vale! 

Esse processo criativo que aos poucos vai ganhando espaço e 

conquistando a aceitação pública é o “ponta-pé” inicial para o desenvolvimento 

técnico e imaginativo do artista de boi “renovado”, que de forma intuitiva, 

improvisada ou lógica, soube explorar esses campos da arte, penetrando em 

várias áreas de conhecimento, até então fora do seu universo de domínio. E, 

portanto, distinta da sua forma de pensar. Nesse sentido, vários motivos foram 

incorporados à cena dos bois, desde elementos da cultura amazônica, como 

caiporas, animais, yaras, Pajé, etc. como também toureiro de capa e espada ao 

estilo espanhol, os tontos (representação do índio americano companheiro do 

zorro), miss do boi, etc. Estes elementos mais externos que tinham uma 

representação captada da televisão, rapidamente perderam sua força no 

contexto, e foram descartados conscientemente, sendo substituídos por formas 

artísticas alegóricas próprias da Amazônia. Poderíamos dizer que houve um 

repensar nos valores culturais, para uma conscientização dos fazeres artísticos, 



 

que poderiam ser explorados, pois, estavam bem aí ao seu lado, mas nos parece 

que algo os impediam que os vissem. 

O Festival Folclórico de Parintins recondiciona o brincante e o faz trabalhá-

lo e pensá-lo em dois conjuntos de possibilidades, que lhe poderia levar ao 

sucesso: a técnica, como meio de concretização de uma idéia que proporcionaria 

uma maior qualidade expressiva às suas criações e a imaginação criativa, que 

agora deveria estar arraigada à sua história, isso poderia conferir originalidade à 

sua arte.  

O Festival Folclórico de Parintins foi o responsável por implementar um 

novo projeto de vida comunitária, onde a arte seria o principal conduto deste viver 

parintinense, que reencontrou nos bois-bumbás, uma saída para uma amplitude e 

um auto-reconhecimento das qualidades da vida cotidiana, que se transformaria 

em um ritual artístico, como fonte de prazer, de sobrevivência, de comunicação e 

de diálogo com os novos conhecimentos.   

A criação do Festival Folclórico de Parintins e a disputa entre os Bois 

Bumbás Garantido e Caprichoso, contribuíram também de forma determinante 

nos processos de espetacularização de suas apresentações. A espetacularização 

do boi-bumbá em Parintins, sobretudo nestas duas últimas décadas, serviu de 

referência para diversos Grupos Populares e para Festivais Folclóricos de 

Manaus e de diversas localidades Amazônicas, como por exemplo: as Cirandas 

de Manacapuru e os Boto-Cor-de-Rosa e Boto-Tucuxi96 fundados em 1997 e 1998 

respectivamente, ambos de Alter-do-Chão em Santarém no Pará e o Festival do 

Peixe Ornamental da Cidade de Barcelos, que tomaram emprestado o modelo do 

                                                 
96 Trata-se de uma inspiração das lendas do boto sedutor de mulheres e moças. Adaptada para a forma 
espetacular, estes grupos disputam o título de campeão do festival tal como os bois de Parintins. A festa dos 
Boto-Cor-de-Rosa e do Boto-Tucuxi está ligada diretamente a tradição da festa do Çairé que resiste a mais de 
trezentos anos a ação deletéria do tempo, constituindo uma tradição religiosa em louvor ao Espírito Santo e é 
celebrada no mês de setembro. 



 

Festival Folclórico de Parintins para criarem os seus próprios Eventos, sob o 

domínio da indústria cultural. Este fator aponta como os Bois–Bumbás de 

Parintins como centro das festas populares da Amazônia, influenciou os 

movimentos culturais de outras regiões. 

Os municípios que absorveram esta condição de festival acreditaram nesta 

forma de empreendimento cultural, esperando o dia em que se tornariam 

conhecidos e famosos tal como Parintins. Atualmente, as localidades citadas se 

destacam na região, pelos seus Festivais, que como Parintins, soube explorar as 

potencialidades da cultura Local. Estes procedimentos alertaram os governantes 

destas cidades e estão servindo de referência para outros, de outras cidades, 

atentarem para as potencialidades culturais e os atrativos turísticos que a 

Amazônia oferece. Insistimos em ressaltar especialmente, a contribuição para a 

redescoberta dos valores locais, história e identidade cultural, alimentada da auto-

estima do caboclo amazonense, revisto em seu ambiente, interferindo na cultura 

nacional e disputando espaço no mercado artístico. 

 

Capítulo III.6 - O Bumbódromo: a arena da disputa entre bois de 

brinquedo. 

 

O bumbódromo é uma espécie de arena em forma de uma cabeça de boi 

estilizada, construída pelo governador Amazonino Mendes, na gestão do então 

Prefeito de Parintins, Gláucio Bentes Gonçalves. Foi inaugurado no Festival de 

1988, decisão e promessa deste mesmo governador, após ter assistido ao festival 

do ano anterior. Segundo o depoimento do Sr. Muniz, co-criador do festival: “foi 

uma obra que despertou Parintins para o desenvolvimento da sua cultura, isto é, 



 

a cultura do Boi–Bumbá. Esta obra foi realizada em tempo recorde de um ano e 

causou inveja nas redondezas de Parintins”. O complexo esportivo e cultural 

dispõe ainda de Ponto-Socorro, 18 salas de aula, salas destinadas à imprensa 

equipadas com computadores, biblioteca e lanchonetes. 

 

Com uma capacidade estimada para 30.000 pessoas, o bumbódromo está 

situado entre os territórios do Garantido e do Caprichoso. Suas instalações são 

divididas em partes iguais para os dois Bois-Bumbás, como quase tudo que há 

em Parintins, obedecendo inclusive às referências geográficas que norteiam o 

universo de cada Grupo. Para quem está situado, no Bumbódromo, olhando em 

direção ao Rio Amazonas, quase tudo que se encontra à direita está pintado de 

azul, correspondendo ao território do Boi-Bumbá-Caprichoso, e quase tudo que 

está para o lado esquerdo está pintado de vermelho, correspondendo ao território 

do Boi-Bumbá-Garantido. Em um determinado ponto do Bumbódromo, que divide 

os espaços destinados às duas agremiações culturais, estão as cabines do corpo 

de jurados, de onde se tem a visão privilegiada da festa. A estrutura do 

Bumbódromo oferece ainda uma Tribuna de Honra localizada ao centro no lado 

Bumbódromo, Vista aérea, 
Fotografia retirada do Site 
www.jurupari.com.br 



 

oposto às cabines dos jurados, dividindo as arquibancadas vermelha e azul, onde 

também estão situados os dois portões de acesso à arena, um para cada boi-

bumbá. 

Analisando a estrutura física desta obra monumental quanto à sua 

funcionalidade e adequação quanto à forma artística das apresentações dos 

grupos de Boi-Bumbá, estabelece-se uma incógnita. Apesar de se tratar de um 

espaço circular, é de se esperar que a forma dos espetáculos apresentada pelos 

grupos de boi obedecesse a essa conformação arquitetônica (circular), mas, isso 

não ocorre, por obedecer à lógica da disputa, com as cenas voltadas 

exclusivamente para o corpo de jurados. O espetáculo está configurado como se 

estivessem em um palco italiano. Esta forma pode ser vista como uma 

incoerência cênica, pois, somente um por cento, aproximadamente dos presentes 

ao bumbódromo tem uma visão privilegiada do espetáculo. A tribuna de honra, 

por exemplo, é o local de onde, praticamente, não se visualiza nada do que 

ocorre na cena, pois, localiza-se no lado oposto à cabine do corpo dos jurados, ou 

seja, o espetáculo é encenado de costas para a tribuna de honra. 

Analisando a partir da ótica da performance, a estrutura de teatro-de-arena 

na qual foi construído o Bumbódromo, criou uma dinâmica espetacular jamais 

vista em nenhum outro lugar por onde temos passado. A forma de apresentação 

dos Bois Garantido e Caprichoso, reconfigurou a tradicional cena dos bois-

bumbás do passado, onde, em nossos estudos caracteriza-se uma performance, 

no sentido de que praticamente, não há espectadores para esta encenação. A 

partir do Festival Folclórico, a suposta platéia adquire destaque e presença dentro 

do espetáculo como um todo. E, que é encenado exclusivamente para o corpo de 

jurados, como o único elemento presente ao bumbódromo que não faz parte do 



 

espetáculo. No Bumbódromo tomam parte da cena 30 mil brincantes, distribuídos 

na arena e nas arquibancadas. Nesse sentido, não há uma maior preocupação 

em discutir uma nova forma na estrutura cênica da apresentação, nem tampouco 

na estrutura arquitetônica do Bumbódromo. as intenções estéticas e cênicas 

estão voltadas para um objetivo claro: vencer a disputa e obter o título de 

campeão.   

Alguns “espectadores” mais críticos, principalmente turistas, questionam 

esse “problema”, que de certa forma prejudica a sua apreciação do espetáculo, 

pois um ingresso valia em torno de 100 dólares, no ano de 2003. 

Na realidade, o papel do suposto espectador vai além do espectador 

comum, que está ali, somente para assistir a um espetáculo, no Bumbódromo, ele 

faz parte da cena, interagindo e contribuindo para o sucesso da performance do 

Boi-bumbá que eleger, trata-se de um espectador convertido em atuante. Ou com 

afirma Maria José Ragué97 em seu estudo da nova cultura americana: “somos 

todos necessários, todos atores, tudo real e não há ninguém que seja 

espectador”. Este mais novo brincante de boi pode ter até uma opção de não se 

manifestar e até se considerar neutro neste processo, mas, segundo os 

moradores da ilha, isso é impossível acontecer, pois, até o presente, não há 

nenhuma confirmação de espectadores passivos no bumbódromo, mesmo que 

estes optem em não se manifestar. Nesta condição, então, estará prejudicando 

ao boi-bumbá correspondente, podendo contar ponto negativo quanto à avaliação 

do item galera, pelo corpo de jurados – única possibilidade de contemplação, de 

neutralidade e de imparcialidade no bumbódromo. 

                                                 
97 Apud, Miralles, 1979 p 127 



 

Tomando como referências, as teorias da gênese da performance de Alan 

Kaprow, as quais ressaltam que numa ação performática não há espectadores e 

tudo se funde, a forma espetacular dos Bois-Bumbás Garantido e Caprichoso é 

interativa e contínua do início até o fim da apresentação. Há uma fluência que 

invade o campo da sensibilidade artística de quem se faz presente ao 

Bumbódromo. Tudo e todos contribuem para o sucesso ou a derrota do boi que 

está em cena. 

Algumas indagações foram feitas a este respeito, quando no ano de 2001, 

fizemos parte como membro do jurado do Festival. Uma das integrantes deste 

mensmo corpo de jurados, se sentiu incomodada em perceber que todas as 

cenas estavam voltadas para nós jurados, deixando quase 100% dos 

espectadores com uma visão parcial do espetáculo. Segundo essa jurada: “estas 

pessoas vivem o ano inteiro preparando esta magnífica festa e não a vê!”. Este 

aspecto foi contestado pela comissão de arte do Boi-Bumbá-Garantido:  

“O espetáculo é um todo, não há distinção entre galera e o centro da arena, tudo 
faz parte da cena. Os únicos que não podem se manifestar são os senhores 
jurados, nós preparamos a festa, a vivenciamos e a sentimos, Parintins prepara a 
festa do bumbódromo para o corpo de jurados definir quem será o campeão, e, 
com isso, todos os presentes dão a sua contribuição, pois se o seu boi ganhar o 
Festival ele também será o vitorioso, porque contribuiu para tal”. 
 

O bumbódromo, enquanto casa de espetáculo específica para este fim, 

favorece uma nova configuração espetacular para a condição do Festival 

Folclórico que promove. As condições espaciais da sua arquitetura possibilitam 

ao artista redimensionar a sua forma artística. Neste sentido, foram incorporados 

à cena dos bois-bumbás, elementos das novas tecnologias que chegavam a 

Parintins. O esquema de iluminação, a música, as alegorias, as fantasias, as 

coreografias e a forma de encenação, tiveram que ser repensadas. 



 

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. 

Para entendermos melhor esta transformação e as inovações que surgem 

com esse advento do festival, faremos um percurso descritivo do 

desenvolvimento artístico da estrutura cênica do Boi-Bumbá Garantido, pois é a 

partir deste grupo e da presença de Jair Mendes, como responsável pelas suas 

criações alegóricas, que Parintins hoje, interfere na cultura brasileira com sua arte 

de brincar de Boi. 

 

Cap.III.7 - O boi-biônico de Jair Mendes, o tripa genial. 

 

O elemento boi-bumbá ou boi-de-pano, como é identificado para se 

diferenciar do boi animal tem seu percurso histórico escrito nas páginas da vida 

do caboclo Jair Mendes, que transformou e idealizou as primeiras formas de uma 

arte, que não teria limites para sua imaginação, a arte de fazer o boi “bumbá”, 

nunca vista em grupos do Brasil. Seria difícil descrevê-lo de uma outra forma, pois 

todos os artistas no qual entrevistamos têm o seu Jair Mendes como verdadeiro 

guru das invenções alegóricas do boi-bumbá Parintinense.  

Jair Belém Mendes nasceu em Parintins a 12 de junho de 1942 e desde 

criança já integrava o grupo de brincantes como índio ou “tonto” das tribos do 

referido Boi, ele diz: 

“Sempre fui fanático por este Boi, aqui cada pessoa torce por um boi e com eu 
morava na parte de cima torcia, pelo Garantido. Quando já tinha uns quinze anos 



 

por aí, Seu Lindolfo Monte Verde, sabendo que eu gostava de desenhar e de 
pintar, e, como ele era amigo do meu pai, me convidou para que eu fosse pintar o 
Boi-Garantido, naquele tempo o Boi era branco, foi aí que surgiu a idéia do 
coração na testa, que era pintado de preto, uma malha no formato de um 
coração98. Então todo ano eu ia pintar o boi, naquele tempo o boi era feito de pau 
e de cipó, e a cabeça era uma caveira de boi de verdade, era também forrado de 
capim e com um pano por cima e ficou assim até 1978, quando eu fiz o primeiro 
boi se remexer99, naquele tempo tinha um seriado na TV que se chamava “O 
Homem de Seis Milhões de Dólares”, que era o homem biônico e como era 
novidade, o povo começou a chamar o Garantido de “boi biônico”, porque ele se 
mexia, a apartir daí começeram a aparecer as coisas novas no Boi. (...) A primeira 
alegoria do Boi foi em 1979, Iara a Mãe D’água, com minha filha. Cada vez ia 
encaixando estas coisas, figuras engraçadas, lendas, negrinho do campo grande, 
que hoje não tem mais, então cada ano era uma inovação e era só eu de artista 
que fazia estas coisas em Parintins, estou falando de escultor e pintor. O Boi-
Caprichoso só começou a se mexer em 1986, aproveitando um desentendimento 
com a diretoria do Garantido, fui pro Caprichoso, aí o Boi passou a se mexer 
também. Quando saí do Garantido deixei lá o Vandir que era meu ajudante, que 
ficou tomando conta do garantido. No Caprichoso quem me ajudava era Juarez 
Lima. Hoje nos dois Bois quem não foi meu discípulo foi discípulo do meu 
discípulo. Você vê que naquela época não tinha artista, só era eu, e hoje Parintins 
está empestado de artistas. Hoje nós somos referência no Brasil, fazemos 
carnaval do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, as cirandas de Manacapuru, os 
botos de Alter do Chão, conquistamos nosso espaço e tudo graças a este Festival. 
 

O Mestre Jair Mendes, o “Spielberg do Boi”, como é chamado, o homem 

que confere vida às alegorias, pioneiro da nova arte parintinense, tornou-se o 

artista inventor das magias e encantos que a arte pode proporcionar ao homem. 

Performer nato, caboclo, soube transformar o imaginário amazônico das águas, 

das lendas, dos mitos, da floresta e do índio, no mais ousado esplendor do 

festival, estabelecendo uma forma de construir e de criar inovadora, buscando 

conferir movimentos e uma dinâmica cênica à suas obras, inspiradas na 

grandiosidade do carnaval carioca e na própria vida do homem parintinense, o 

caboclo da Amazônia. 

 

 

                                                 
98Segundo Paulinho faria esta marca foi inventada porque quando Jair saia para os pasto observar o 
gado para fazer o boi-bumbá tinha um boi que tinha uma marca na testa que parecia um coração. 
Dados fornecidos Em entrevista fornecida a este pesquisador. 
99 Entenda-se como mexer a cabeça, a orelha e o rabo do boi Garantido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Sereia foi uma das primeiras alegorias, criadas pelo Mestre Jair Mendes para Festival. 

Alegoria da Cobra Grande  criada e performatizada pelo Mestre Jair Mendes, onde simula uma 
luta. XIX Festival Folclórico, 1974. Foto arquivo de jornalismo de Paulinho Farias.  



 

Foi o Mestre Jair com seus primeiros singelos painéis que representavam a 

paisagem da floresta, escondia surpresas para o público presente na quadra 

especialmente para a galera do Boi Vermelho, o inesperado podia surgir a 

qualquer momento, sempre trazendo algum efeito especial. Num passo de 

mágica, o Boi, o anfitrião da festa, manifestava-se levando ao delírio seus 

admiradores e torcedores. Era ele, o mestre Jair Mendes, performático, dançarino 

e técnico, o mago da cena, metido debaixo da sua mais nova invenção, o “boi 

Biônico” que mexia a cabeça, o rabo as orelhas, piscava os olhos e levava ao 

delírio os caboclos vestidos de vermelho e branco. A sua perfeita forma de Zebu, 

hiper-realista apresentava o natural transfigurado em fantasia, tal como era 

registrado em sua memória fotográfica, quando das suas miradas e das suas 

andanças pelos pastos de Parintins. Ele observava o gado, e o desenhava com a 

verossimilhança, a fidelidade estética e as devidas proporções anatômicas, mas a 

sua forma de representação tinha algo de incomum, ele, o “tripa genial” do Boi-

Garantido. Enquanto “criador e criatura” dava vida à sua criação e segundo 

Mestre Jair: “ Eu era o próprio Boi”. 

Um artigo de jornal do arquivo particular de Paulinho Farias do ano de 

1984, de autor desconhecido, fala do Jair Mendes como: 

“Um homem introvertido, cuja humildade chega às vezes até a irritar seus próprios 
amigos. Mais ele é mais do que isso: Os efeitos especiais que ele faz para as 
alegorias são indescritíveis. Este ano apresentou a lenda do boto, representou o 
por do sol com chuvas e trovoadas, além do pescador, são movimentos de arte 
fantástica que só o Festival de Parintins oferece.” 
 

Paulinho Farias descreve estas façanhas de Mestre Jair da seguinte forma: 

Eu fui pra estrada de Madrugada, primeiro que o Jair queria fazer o boi o mais real 
possível. Aí, eu iluminei com o farol do carro a boiada e Jair com sua mão de 
artista desenha a cara do boi, isso de madrugada, pra que ninguém pudesse 
saber. Na outra madrugada fomos pra lá com um gravadorzinho para gravar o 
urro, e passamos várias manhãs esperando que um boi urrasse, até que 
conseguimos. Quando colocamos estes efeitos na quadra a galera foi ao delírio. E 



 

ninguém sabia de nada o que ia acontecer ainda com o tal do boi biônico que o 
Jair tinha inventado. 
 

Paulinho descreve sua forma de anunciar o boi nesta noite de 1978 e 

parecia que estava vivenciando tudo novamente. Apesar de estar afastado da 

arena desde 2001, percebemos a sua emoção ao lembrar destes momentos 

marcantes na história do Boi-bumbá Garantido. Segundo Paulinho, este momento 

de glória, de surpresas, de alegria, de festa, de emoção tinha uma forma que só 

quem vivenciou sabe como foi importante para o povo da Baixa da Xanda100 e 

dos torcedores do Garantido. Assim conta ele: 

Eu chamei a atenção da galera e do jurados para a entrada do boi, que entrou 
bonito como nunca, aí eu dizia: atenção galera para esse momento, - olhem para 
o olho do Garantido. Aí o olho piscava. – Agora galera olhe para rabo, depois pra 
boca, a orelha [...] – e aí meu amigo a galera ia ao delírio, era menino, mulher, 
velho, muita emoção, a gente chorava e ria. Neste ano, o Caprichoso não voltou 
mais na segunda noite, aí disputamos o resto do festival com o Boi-Bumbá 
Campineiro. Aí, quando o Boi ia saindo, eu disse – acho que esta faltando alguma 
coisa. – a galera, Aaaaaaaah... atenção galera vermelha e branca – Aí o boi 
começou a mexer a cabeça, a dançar e se movimentar todo, aí a galera foi à 
loucura. Não tinha mais jeito, é por isso que o contrário não voltou mais na noite 
seguinte. Foi uma idéia fantástica, aconteceu tudo nessa noite. O Jair ficou 
consagrado. 
 

 As indagações que seguem no Capítulo IV correspondem ao entendimento 

da manifestação do Boi-bumbá abordadas entre os conceitos de ritual, 

performance e espetacularidade, seguindo a orientação metodológica, construída 

para o desenvolvimento deste trabalho. Nossas indagações são resultados 

também de análises construídas a partir de imagens fotográficas, as quais nos 

ajudaram a responder as questões de cunho estético e cênico, ilustrando nossas 

discussões e levando ao leitor a referência visual do objeto deste estudo. 

 
 
 
 
                                                 
100 Região onde nasceu o Boi Garantido 



 

Capítulo IV 
Universo Técnico, Material, Criativo e Imaginário do Boi-Bumbá de Parintins. 

 

 

Com o passar dos anos, com a inserção da indústria cultural no Festival, a 

institucionalização do boi-bumbá, a criação do Bumbódromo, os processos de 

preparação do Festival transformaram as relações sociais, humanas e culturais e, 

abriram campos de trabalhos com especialização profissional, em diversas áreas, 

principalmente, na área artística de forma especializada. 

Hoje, Parintins deflagrou uma diversidade de novas experiências 

profissionais no campo artístico, técnico especializados em arte de Boi-Bumbá. 

Para nossas análises etnocenológicas, tomamos como referência, observações 

realizadas nos Festivais dos anos 2000, 2001, 2002 e 2003 e utilizamos os dados 

organizacionais específicos do Boi-Bumbá Garantido, Festival de 2003, para 

discutir os processos criativos, técnicos e materiais e responder às questões 

levantadas na nossa investigação.  

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido constituiu sua equipe de 

trabalho para o ano de 2003, uma Comissão de Arte sob a Direção do Sr. Fred 

Góes. As equipes de trabalho estão assim divididas: Artistas de Alegorias, Artistas 

de Itens Individuais, Artistas de Tribo, Artistas de Capacetes, Coreógrafos, 

Direção Cênica, Direção de Arena, Direção Musical, Direção da Batucada, 

Coordenação de Concentração, Coordenação de Dispersão, Coordenação de 

Galpão, Coordenação da Batucada, Coordenação de Vaqueirada, Coordenação 



 

de Galera, Coordenação da Sessão de Placas Alegóricas, Equipe de Iluminação e 

Pirotecnia e Produção gráfica101. 

A composição destes grupos de trabalho direcionou suas atividades 

secretamente, guardando a “sete chaves” suas invenções, para que não vazasse 

informações de interesse do “Boi Contrário”. Está estratégia acirraram a rivalidade 

entre Garantido e Caprichoso e conferiram surpresas agradáveis, impactos 

visuais, coreografias e musicalidade empolgantes na arena e estimularam a 

participação massiva da galera, durante as noites de apresentação no Festival. 

Segundo o Sr. Fred Góes, os trabalhos da comissão de arte são muito 

espontâneos: “releitura, autocrítica daquilo que já foi feito e a carga de 

conhecimento que cada um possui. Os processos criativos têm características 

peculiares, onde os artistas desenvolvem suas capacidades intuitivas e técnicas.” 

Um dos primeiros aspectos foi perceber, os traços da personalidade de 

cada artista dentro do seu campo de atuação. Percebemos, então, uma forte 

ligação emocional com o mundo amazônico, como uma das primeiras impressões 

que marcam o sentimento desses artistas. As suas aptidões artísticas estão 

aliadas às suas motivações internas e festivas, demonstrando a força de vontade e a 

persistência em cada um dos brincantes, buscando conhecer cada vez mais o 

conteúdo temático, o qual deve explorar a sua criatividade e onde naturalmente, se 

incluem as características de personalidade de cada um deles. 

Com efeito, segundo nossas observações, o alegorista do boi-bumbá, por 

exemplo, dispõe de aptidões técnicas que lhe possibilita um desenvolvimento criativo 

a partir do domínio das suas habilidades com os materiais que experimentam. A 

criatividade aí, então, parece ser específica de um determinado campo de atividade, 

podendo afirmar, por exemplo, que se trata de capacidades que se desenvolveram ao 

                                                 
101 Dados fornecidos pela Comissão de Arte do Boi-Garantido dirigida pelo Sr. Fred Goes 



 

longo do tempo e que se transformam e se enriquecem a cada dia. No entanto, a 

perseverança sobre os obstáculos, a necessidade de enfrentar riscos para o 

crescimento pessoal, a abertura às novas experiências proporcionadas pelas novas 

descobertas e as novas técnicas que chegam a Parintins, constitui, traços da 

construção da personalidade artística, identidades e comportamentos, que se 

verificam em determinadas circunstâncias destes processos de vida e de arte que 

convivem entrelaçados. 

A auto-estima do parintinense, e, principalmente, dos artistas que fazem o 

Boi-Bumbá-Garantido, podemos afirmar que é um reflexo do que é mostrado na 

arena do Bumbódromo, em decorrência do que se produz na inteligência artística 

de cada um. Sem tomar como medida a inteligência e mesmo a própria definição de 

inteligência, interessa-nos perceber: o que está geralmente relacionado aos 

processos criativos observados; como se processa as interpretações do objeto de 

arte e suas atuações performáticas, como sujeitos integrados aos métodos de cada 

obra que é realizada. 

Observamos que, se, todavia estamos tratando de indivíduos cujo grau de 

escolaridade, é quase nenhum, poucos atingiram o nível universitário, em relação à 

média geral. Nestas circunstâncias, em termos de preparação escolar, o campo onde 

deseja expressar a sua criatividade, a sua escola se fez e se faz, na prática do galpão 

como espaço laboratorial de arte e nas limitações que enfrentam para resolver 

situações adversas, relacionadas ao seu campo específico de trabalho. 

As formas interpretativas conferidas aos seus trabalhos artísticos partem 

dos temas propostos pelas poesias das toadas, condicionadas aos fatos da 

História Amazônica re-memorizada, uma releitura de si mesmo, enquanto parte 

integrada do todo, que se forma e se reconstrói para dar continuidade à tradição 

do boi-bumbá, através deste ofício de brincante. 



 

Para estudar e analisar o processo artístico do Boi-Garantido adotamos as 

teorias de Wallas102 (1926), a partir dos seguintes estágios do desenvolvimento 

criativo: Preparação, Incubação, Iluminação e Verificação. Estes passos, já 

anunciados anteriormente, sugerem-nos um método de interpretação da 

criatividade, que nos foi possível abranger os aspectos quanto à metodologia 

artística e à prática visual do Boi-Bumbá-Garantido. Vejamos como distribuímos 

as etapas. 

1 – Fase de preparação: correspondem às etapas iniciais do processo, que 

vão desde o concurso de toadas se estendendo até a escolha da temática central. 

Tudo estará convergido para ela, e, é a partir dela, que se dá continuidade ao 

processo, seguido de um estudo aprofundado desta temática e suas interfaces, 

seleção de conhecimentos que serão úteis na elaboração das alegorias e 

roteirização das apresentações. 

2 – Fase de incubação: a partir dos conhecimentos adquiridos e 

organizados na fase anterior, parte-se para sua reestruturação e estruturação final 

das idéias selecionadas, correspondem às etapas de criação dos croquis e os 

primeiros rascunhos que expressem de forma mais objetiva as cenas do 

espetáculo. Nesta fase, as equipes de desenhistas, de coreógrafos, músicos, 

encenadores, em fim, os diretores dos departamentos artísticos, juntamente com 

as suas equipes detalham o projeto de criação. 

3 – Fase de Iluminação: corresponde a culminância da fase de incubação, 

os artistas chegam a um estágio de compreensão e consciência que satisfaz aos 

seus anseios e que se dá por concluída, as idéias concebidas, reconhecendo a 

culminância destas e dando por finalizado os projetos das diversas competências 

                                                 
102 WALLS apud Souza (2001) 



 

artísticas. Logo, os encenadores, coreógrafos, os técnicos e os artistas de galpão 

começam materializar as idéias planejadas e definidas pela Comissão de Arte. 

4 – Fase de verificação: são os ajustes das idéias tomadas como 

concluídas. Esta fase se prolonga até o encerramento do festival. Pois, os artistas 

que dirigem as cenas e os que confeccionam as alegorias são os próprios 

organizadores e manipuladores das estruturas cenográficas, coreográficas e 

cênicas na arena e só dão por terminado os seus trabalhos quando acaba o 

festival. 

Esta lógica de trabalho possibilitou o entendimento dos processos criativos 

do boi-bumbá. Porém, na realidade, em todo trabalho artístico há os conhecidos 

acasos, e estas etapas, aparentemente definidas e metodicamente organizadas, 

sofrem modificações radicais, principalmente na ordem do roteiro de 

apresentação no Bumbódromo, fato muito comum de acontecer. No festival de 

2003, por exemplo, o Boi-Garantido na última hora resolveu inverter a ordem da 

sua apresentação, e iniciou com o ritual indígena Reahu,103 (previsto para o final 

da noite), visando causar um impacto visual ao jurados no primeiro momento. 

Esta atitude foi seguida também pelo boi contrário, pois, este não entendeu o 

porque da tomada de decisão de última hora do primeiro Boi, e não queria arriscar 

perder alguns pontos com isso. Neste sentido, podemos reconhecer as práticas 

criativas cênicas dos “Bois-folclóricos”, desta dimensão, como uma arte 

processual, performática e semi-estruturada, que nasce e morre com o artista em 

ação, todo o tempo que dure a sua apresentação. 

O planejamento das estruturas artísticas que comporam o Boi-Garantido 

para o ano de 2003, foi distribuído em cinco partes. E, dispostos em forma de 
                                                 
103 O Rehau é um ritual osteofágico praticado pelos ídios Yanomami. Conciste na cremação dos seus mortos 
em uma grande fogueira, a cena se desenvolve em uma alegoria composta de esculturas animadas de animais 
(cobra, pássaro, camaleão, macaco e onça) que emergem meio a caveiras humanas em grandes dimensões.  



 

organograma para se por em marcha o projeto discutido pela Comissão de Arte. 

O quadro seguinte foi proposto para o festival de 2003 e foi a partir dele, 

juntamente com o planejamento de cada diretor, que se iniciaram os trabalhos de 

confecção das alegorias, das fantasias e dos objetos cênicos nos Galpões do QG. 

Vejamos o quadro a seguir: 

Distribuição das estruturas artísticas: 

Estrutura Alegoria Itens Artista Composição 

Motivos 

amazônicos / 

tribais 

Marivaldo Brandão 

Motivos Folclóricos Marivaldo Brandão 

Torres de 

iluminação 

Motivos Caboclos 

Alegorias / conjunto 

folclórico 

Teco Mendes 

Composição folclórica 

de arena 

Vitória Régia Teco Mendes 

Símbolo Folclórico 

– Brasão 

Teco Mendes 

Plataforma de 

evolução 

Cocar com motivos 

caboclos 

Itens Individuais 

Marivaldo Brandão 

Composição alegórica 

de apresentação de 

itens individuais 

Florais da 

Amazônia 

Vandir Santos 

Querubins e 

tradição do Boi 

Jair Mendes 

Celebração 

folclórica 

Representação do 

caboclo poeta 

Boi, Amo, Alegoria, 

Sinhazinha da 

Fazenda, 

Vaqueirada, Pai 

Francisco, Mãe 

Catirina 

Marivaldo Brandão 

Bailado Corrido 

(séqüito do amo do 

Boi e Sinhazinha da 

Fazenda) 

Lenda do Guaraná Júnior de Souza Tribo Sateré-Maué / 

composição cênica 

Lenda Kamukuaka Antônio Cansanção Tribos do Xingu / 

composição cênica 

Lenda Amazônica 

Lenda Diurá 

Rainha do folclore / 

Alegorias 

Amarildo Teixeira Tribo Apurinã / 

composição cênica 

Figura típica 

regional 

Caboclo 

Amazônida 

Porta estandarte 

/Amo / Boi-Bumbá / 

Jair Mendes Figurantes 

Amazônicos 



 

Pescador /canoeiro Vandir Santos Figurantes de 

pescador / canoeiro 

 

Juteiro / seringueiro 

/ Vaqueiro / 

Farinheiro 

Alegorias 

Teco Mendes Figurantes de juteiro / 

seringueiro / vaqueiro / 

Farinheiro 

Ritual Rehaú Antônio Cansanção Tribo Yanomami – 

composição cênica 

Ritual Yãkwa Amararildo Teixeira Tribo Enawené – 

composição cênica 

Ritual indígena 

Ritual Mehináku 

Pajé / Cunha-

Poronga / Alegorias

Júnior de Souza Tribo Mehináku – 

composição cênica 

Quadro de referência básica, organizado pela Comissão de Arte do Boi-Bumbá Garantido 
para orientar a confecção das alegorias. Este quadro indica também os elementos 
cenográficos e as personagens que compõem cada estrutura cênica. Estrutura: é a 
classificação alegórica dos elementos que compõe a cena na arena; Alegoria: são as 
alegorias cenográficas, principais de cada cena; itens: São as personagens principais 
que compõem as alegorias e Artista: é o responsável pela sua confecção e 
apresentação; Composição: é a cênica desenvolvida pelos brincantes na alegoria 
correspondente. 
 

Partindo deste quadro geral e estudando o seu funcionamento, 

percebemos que, a qualidade organizacional do Boi Garantido constitui uma 

estrutura fundamentada numa divisão global em grupos distintos, com atribuições 

diversificadas, associadas aos aspectos e aos elementos de domínio de cada 

artista ou técnico especializado.  

Sendo que, para se chegar a esse organograma, passos importantes já 

foram cumpridos, que são: o concurso de toadas, para a escolha do tema do 

Festival; a definição temática; os projetos cênicos e a previsão orçamentária. 

Para percorremos este caminho, até seu desfecho na arena do 

Bumbódromo com o espetáculo cênico, iniciamos esta jornada etnocenológica 

estudando: o universo musical, o universo coreográfico e teatral e o universo 

plástico e visual para compreender como se dá os Preparativos do Festival 

Folclórico de Parintins. Nesse contexto, os fatos históricos do universo artístico 



 

parintinense vieram à tona, contribuindo para o entendimento e o conhecimento 

dos processos transformadores e transculturalistas interferentes nesta 

manifestação e a sua forma cênica final na performance do Festival. 

 

IV.1 –  Universo Musical: Toadas e Boi-Bumbá 

 

Deixe a poesia da toada te levar 
Num eterno mundo de prazer 

Em Parintins é tão gostoso declarar 
Garantido sou feliz por ter você 

O sentimento mais sublime desse povo 
Surge na voz do cantador a ecoar 

No toque forte, na cadência ritmada 
Dos batuqueiros da Baixa  

Meu touro branco vem brincar 
Garra, emoção, raça e tradição 

Bate mais forte o coração da Batucada 
Contagiando livremente a Galera vermelha 
E o batuqueiro é quem traduz essa magia 

Traduzida em harmonia no batuque do tambor 
E no compasso o coração vence o cansaço 

Garantido é minha vida e meu amor 
Garra, emoção, raça e tradição 

Garra, emoção, sangue, suor e paixão  
CORAÇÃO DE BATUQUEIRO 

Inaldo Medeiros / Marcos Lima / CD Garantido 2004 
 

Os preparativos para o Festival Folclórico de Parintins começam 

oficialmente mais ou menos seis meses antes do Festival. Neste período, são 

conhecidas as temáticas de cada bumbá, quando também são lançados o CDs do 

ano, com as toadas vencedoras do concurso de cada agremiação. 

As toadas selecionadas serão as músicas que conduzirão todo o trabalho 

artístico dirigido pela comissão de arte, que por sua vez orientam os desenhistas, 

diretores de alegorias, diretores de fantasias, coreógrafos e encenadores. As 

criações artísticas partem de interpretações realizadas pelo conjunto de artistas, 

que tomam como base, as poesias que os compositores criaram para as toadas. 



 

Ou seja, são as toadas que traçam e definem o que será o Festival como um 

todo. 

Concorrem em média 450 toadas para a seleção de cada Boi-Bumbá. E, 

são selecionadas de 15 a 18 toadas para o Festival e compor o CD oficial do 

respectivo Boi-Bumbá. A escolha das toadas leva mais ou menos três meses para 

serem selecionadas. No ano de 2001, o Boi Garantido pela primeira vez lançou 

um Cd duplo, onde foram selecionadas 26 toadas, explorando o tema “Amazônia 

Viva”, já em 2002 lançou dois CDs separados, em homenagem ao centenário de 

nascimento de Lindolfo Monteverde, o seu criador, com o tema “Garantido o Boi 

da Amazônia”, selecionando 31 toadas. Todas as toadas gravadas nos Cds são 

interpretadas pelo levantador de toadas oficial de cada Boi-Bumbá, acompanhado 

de batucada, coral e a banda composta de músicos profissionais com 

instrumentos harmônicos: teclado, Flauta, violões, contra, baixo, charango, sax 

tenor, sax alto, trombone, trompete. 

O Levantador de toadas do Garantido é o Davi Assayag, que já ostenta o 

título de “Rei Davi” e de “A Voz da Amazônia”, sua qualidade vocal é tida como 

uma das mais belas do Amazonas. No Boi Caprichoso, este posto tem se 

reversado constantemente, e por ele já passaram entre outros, Renato Freitas e 

Arlindo Júnior, este último, se transformou no ícone do Boi Azul (Caprichoso), e o 

seu mais reconhecido brincante-interprete,  o “Pop da Floresta”. 

O CD oficial de cada Boi-Bumbá é somente apresentado ao público no mês 

de março, quando é realizado o seu lançamento oficial em um grandioso evento 

musical com shows em Parintins e em Manaus. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O concurso de toadas demonstra um procedimento aberto e livre quanto à 

escolha da temática do festival. Qualquer parintinense pode propor composições 

musicais de forma espontânea. Segundo o compositor Paulinho Du Sagrado, o 

processo de criação parte do imaginário coletivo da cidade que a depender do 

momento que se vive, o artista vai buscar suas inspirações poéticas na realidade 

no qual está se vivendo, na fantasia que opera em seu consciente enquanto ser 

humano, amazônico e parintinense. 

O compositor Fred Góes adota outros parâmetros: “a gente sai, vai e busca 

o que mais possa satisfazer a emoção humana, isso é um dos caminhos, a gente 

sai muito determinado a encontrar e depois de muito insistir, depois de muita 

transpiração...”. 

Toada, segundo o dicionário do Aurélio Buarque, quer dizer: “Qualquer 

cantiga de melodia simples e monótona, texto curto, sentimental ou brejeiro, de 

estrofe e refrão”. Em Parintins, a toada não tem nada de monótono e muito pelo 

 

Capa do CD 
Do Ano de 
2001 do Boi-
Bumbá 
Garantido 



 

contrário, é composta de uma complexa combinação de elementos musicais, 

instrumentos, cantos e corais e da poesia cabocla e indígena, preparada 

especialmente para os bois-bumbás se apresentarem no festival. 

Em Parintins temos diversos tipos de toadas que definem os diferentes 

momentos do espetáculo dos Bois-bumbás. Dentre elas temos: toadas de disputa, 

de Ritual, de Celebração Folclórica, para a Cunhã-Poranga, para a Sinhazinha da 

Fazenda, para a Porta Estandarte, para o Pajé, para o Boi, para a Galera, de 

Lendas Amazônicas, de Figuras Típicas Regionais, Ecológicas, etc. 

A música, como um dos elementos que integra o espetáculo é o que anima 

as emoções, é o que faz “balançar” o corpo do brincante, dentro e fora da arena, 

nas ruas, nos bares, nos shows musicais, nas festas particulares, etc. A toada, 

revela em seu cantar os desejos, os anseios, as mágoas e a alegria do 

parintinense e revela ainda, uma Amazônia oculta, misteriosa, grandiosa, rica, 

índia, cabocla e desconhecida. A toada é a força que extravasa o grito amazônico 

do boi-bumbá para o mundo. A toada conta a história que não se aprendeu na 

escola. A toada é poesia e literatura. “A toada se tornou uma espécie de ‘canto 

geral’ para se identificar a Música do Amazonas”, diz Romildo Campos, um dos 

compositores mais conceituados de Parintins.  

Tomando a mensagem poética das toadas mais antigas, que foram re-

gravadas no Cd antológico, “Toadas de Todos os Tempos: Antologia 1913-2001”, 

(2001) do Boi-Bumbá Garantido, a qualidade literária pode ser considerada um 

relato documental, histórico-sonoro, com os mesmos princípios e a forma poética 

das que são apresentadas hoje na arena do Bumbódromo.  



 

As transformações ocorridas se deram na parte instrumental e no 

andamento rítmico dos arranjos musicais. Clemilton Pinto (Peara), um dos 

maestros do boi-Garantido esclarece que: 

“Antes as toadas do boi-bumbá eram compostas de canto, batucada, percussão, 
charango e o quatro venezuelano (instrumento de 4 cordas, por isso que se 
chama quatro). A transformação do boi-bumbá começou principalmente pela 
música, com a incorporação de instrumentos musicais de outras culturas. Foram 
introduzidos instrumentos da bateria da Escola de Samba do Rio de Janeiro: 
repique, dois surdos um de pergunta e outro de resposta, o teclado, que foi 
introduzido pelo Boi-Caprichoso, e logo seguido pelo Boi-Garantido, que foi 
obrigado a acompanhar este processo evolutivo.” 
 

Os processos criativos musicais para composição de toadas têm como 

princípio básico morar em Parintins. Parafraseando Chico da Silva104, “a 

inspiração vem da natureza, do índio, do caboclo, dos costumes”. As músicas do 

Compositor Chico Silva tratam de fatos da Amazônia, da natureza, dos pássaros, 

dos rios. Segundo Romildo: “Basta você abrir a janela e mirar o horizonte e já está 

tudo aí, a gente só faz organizar esta poesia visual em forma de toada. Cantando 

o caboclo e o índio”. 

As toadas são quem anunciam o tempo de boi-bumbá no Amazonas, são 

as toadas que dão o tom da alegria, da dança, dos ensaios dos “Currais” pré-

festival reunindo milhares de pessoas para aquecerem os ânimos para a disputa. 

As letras das composições dão o perfil de cada Boi-Bumbá, são a partir 

delas, que os bumbás se mostram enquanto grupos culturais de domínio “popular” 

pertencente às classes mais abastadas ou às menos favorecidas da sociedade 

parintinense. 

  Romildo Campos não concorda com as mudanças ocorridas nas formas 

de toadas de boi que vêm ocorrendo atualmente, segundo ele: 

                                                 
104 Poeta de toadas, que junto com Emerson Maia segundo Romildo Campos, são os maiores compositores de 
toadas e as mais importantes referências para os demais compositores da nova geração. 



 

Estamos perdendo a essência da brincadeira, apesar de estarmos falando do 
nosso índio, temos que partir também, para o outro lado, que são as toadas que 
fazem alegria, temos que resgatar estas toadas de galera. Porque que nós 
tiramos o charango do boi? A poesia não tem fronteira pode ser vermelha, azul... 
a maravilha tem que ser admirada. O Caprichoso começou a “baianizar” o boi, 
com todo respeito a Caetano Veloso, mas esta música comercial que invadiu o 
Brasil, infelizmente chegou a Parintins. Nós, não permitimos isso aqui no 
Garantido. 

 

As letras das toadas, as brincadeiras, as crenças, os costumes, os valores, 

a história que ficou lá atrás e que impregna o presente, são, sobretudo, a fonte 

inspiradora do artista parintinense. Materializar o sonho através de uma toada, de 

uma alegoria, de uma fantasia, de um movimento de dança configura-se como 

poder e capacidade de transformar a realidade e de transmitir ao mundo, o 

pensamento de uma coletividade feita por artistas que se desenvolveram no seio 

deste universo de brincadeiras de Boi-Bumbá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boi Garantido, Apresentador Paulino Faria, Levantador de Toada Davi Assayag e o Amo do 
Boi Tony Medeiros, XXXVI Festival Folcórico de Parintins, 2000. Foto arquivo Ricardo 
Biriba. 



 

A comissão de arte, para chegar a um consenso e para decidir o roteiro de 

apresentação da cena do boi, trabalha intensivamente os temas sugeridos pelas 

toadas, muitos dias e noites. Depois de muita discussão, juntamente com os 

compositores, coreógrafos e desenhistas são elaborados os desenhos das cenas, 

alegorias e fantasias. São desenhos detalhados, com planta baixa, em escala 

reduzida e com os recursos materiais e orçamentários de cada item. Tudo o que 

se faz, se planeja em conjunto, na comissão, ninguém é responsável sozinho, um 

pequeno erro individual é o erro de todo o boi e compromete todo o espetáculo. 

São complicadas as tomadas de decisões individuais no boi. “Se chegou ao 

censo comum da comissão, não tem paternidade, aqui a gente não sofre do de 

querer ser o pai da criança, todas as decisões são conjuntas”, diz Fred. 

O boi é uma coisa de costume, de vivência, porque morar em “Pin” constitui 

um significado de emoção e sentimento visíveis na paixão e no amor da maioria 

dos parintinenses e, principalmente, dos artistas nativos, que deixam transparecer 

no semblante dos seus olhares e na expressão dos seus sorrisos, o orgulho de 

ser o que são. O Boi tornou-se um orgulho para o artista e para a população como 

um todo, e, é uma das formas de extravasar seus anseios, angústias, tristezas e 

alegrias, enquanto criadores de um dos mais importantes acontecimentos da 

cultura brasileira. Na verdade, através dessa sublimação do boi, falar em 

emoções, muitas vezes não é nem em relação ao boi mesmo, mas é ele o veículo 

que se tem para o parintinense extravasar seus sentimentos caboclos, indígenas 

e amazônicos. 

 

 

 



 

Capítulo IV.1.2.  Batucada e Boi-Bumbá 

 

A Batucada do Boi-Bumbá é o coração do espetáculo de arena, que bate 

sem parar. Trata-se de um agrupamento rítmico que acompanha as toadas e seus 

cantares, adequando-se ao formato musical e à qualidade temática de cada uma 

delas. A batucada é composta por 350 ritmistas (batuqueiros e batuqueiras) sub-

divididos de cinco naipes: surdo, repique, caixa, rocá e as palminhas ou seja: 120 

surdos, 80 caixas, 50 repique, 50 palminhas e 50 rocás, 350 no total e que é 

comandado por um maestro denominado de “Peara”. 

Clemilton Pinto, atual Peara do Garantido, explicou como executa a 

regência da batucada e cria os arranjos musicais para a apresentação na arena, 

disse ele: 

A minha forma de reger a batucada é muito particular, por exemplo, o movimento 
que faço com a mão esquerda de cima a baixo apontando uma direção e 
marcando o compasso, quer dizer que estamos no andamento do “boizão” e o 
sinal com a mão esquerda apontando os dois dedos, quer dizer que vamos entrar 
no ritual que é uma temática tribal. Isso está sendo regido com as duas mãos ao 
mesmo tempo. Este sinal (mostrando quatro dedos da mão quer dizer 4 
compassos retos), com as duas mãos no sentido de cima para baixo – baixar o 
ritmo, e no sentido contrário – aumentar  o ritmo, com a mão esquerda formando a 
letra “L” com os dedos indicaddor e polegar – entrar no toque com volume, e 
quando movimento as duas mãos para a esquerda e para direita estou querendo 
manter a cadência. Então, procuramos através destes simples sinais orientar os 
350 ritimistas. Os percebo como gestos elegantes, e conforme a temática de cada 
toada temos ainda vários outros sinais. Sou um tipo de arranjador das 
transposições das toadas gravadas no cd pra dentro da arena. Trabalho, participo 
e defendo uma tese, da criação de toques que dêem um caráter diferenciado dos 
arranjos criados para  CD. O espetáculo requer uma harmonia integrada onde 
emoções são vivenciadas, e isso a batucada tem por obrigação proporcionar. Eu 
não sou o mago do ritmo, então em nível de pesquisa as coisas fluem pela 
emoção, daquilo que vem de dentro, aqui não temos esta coisa de pesquisa 
musical ou algo neste sentido, a batucada do Garantido está para o festival como 
a bateria da Mangueira está para o carnaval. Eu deixo bem claro isso, por mais 
que você tenha vontade de querer introduzir, um agogô, um tamborim, com as 
pegadas do boi, com as batidas do boi, isso receberia uma resistência muito 
grande pela batucada do Garantido, só pra você ter idéia, tentaram criar uma 
coreografia para a batucada do garantido, um ano desses... Você não imagina um 
ritimista que tocou com Mestre Lindolfo Monteverde, há 60, 70 anos atrás, ou uma 
Senhora de 90 anos, que faz parte da batucada. De que forma ela vai entender 
isso, como é que agente vai conseguir passar um negócio desse? Já fazem mais 
de cem anos que a bateria da mangueira está no carnaval e é o mesmo toque, 



 

tentaram mudar o Jamelão... Então, aqui é a mesma coisa, nós temos nossos 
Jamelões. Que é salutar, daqui a pouco estão colocando guitarra, metal, prato e 
aí vai se transformar uma coisa que não é Boi-Bumbá, acho que temos que 
manter o tradicional mesmo, e ir adequando os elementos modernos, mas, sem 
perder a linha rítmica do boi. Houve uma mudança com a saída do xeque-xeque 
que foi substituído pelos rocás, essa foi aceita, porque não mudou a estrutura 
rítmica, se eu quisesse trocar as palminhas pelo tamborim, seria preso e morto 
aqui dentro. 
 

 

 

Até 1995 a parte harmônica das toadas era mais simples, a partir daí, 

então, a musicalidade começa a ganhar uma nova roupagem, adotando uma 

configuração mais diversifica. Isso é percebido fazendo uma comparação musical, 

quanto aos arranjos, variedade de instrumentos e diversidade rítmica das toadas 

gravadas antes e depois dessa época. 

Segundo Fred Góes, Diretor Musical do Boi Garantido: 

Nesse período, alguns músicos tanto de um Boi-Bumbá quanto do outro quiseram 
levar a toada pro lado do “Axé”. Houve uma busca destas referências. No 
Garantido muito menos, com certeza, mas no Boi-Caprichoso foi muito acentuado. 
Sabemos que o conhecido “ritmo quente” invenção dessa época, tinha uma 
pegada muito próxima do “axé baiano”, até porque, no momento que aconteceu 

 

 
 

 
 

Batucada do Garantido, Fotos recolhida do Site: www.Jurupari.com.br  



 

isso, o “axé” “estava em altíssima”. Então, seria contra convincente querer afirmar 
um movimento de transformação musical do Boi-Bumbá, amparado por um outro 
movimento que já estava projetado. Seria um risco muito grande. Chegamos a 
conversar com vários músicos tanto do Garantido quanto do Caprichoso e 
expomos nossa preocupação. Nós poderíamos ter enveredado por um caminho 
muito perigoso, mas felizmente conseguimos conter esse avanço. Em 1999 o Boi-
Garantido fez um discurso muito forte sobre isso. Houve tentativas também de 
acrescentar novos instrumentos de percussão, mas, depois, entendemos que 
eram desnecessários. A base da toada, é o ritmo: Tambor, caixinha, xeque-xeque 
e palminha, esta é sua estrutura básica de origem, não tem o que inventar. A 
nossa proposta é trabalhar com qualidade. Quando eu voltei pra Parintins trouxe 
comigo vários instrumentos andinos entre eles o charango, sampônias, quenas,  
tiples. Quando morava em São Paulo tínhamos um grupo de música e tocávamos 
toadas de boi. Este grupo era composto por chilenos e peruanos, Então, já 
vínhamos experimentando estes instrumentos nas toadas. A música harmônica 
sempre existiu nos Bois-Bumbás e se perdeu no tempo, estamos agora 
recuperando. O charango foi um instrumento que contribuiu bastante por ter 
mostrado a necessidade de um amparo harmônico para acompanhar as toadas. O 
tambor de onça (cuíca rústica) que é a marcação grave do Bumba-meu-Boi do 
Maranhão, no boi de Parintins foi transformado no surdão e a batida que era do 
pandeirão foi para o repique, que é um surdo em menores proporções. O nosso 
sotaque de boi adotou instrumentos diferentes, porém para cumprir os mesmos 
objetivos sonoros. As palminhas que são as matracas em São Luis são batidas de 
forma diferente também. Em algumas das nossas toadas, como “Boi-de-pano” e 
“Boi-Carbono”, o sotaque do Boi-de-Matraca do Maranhão está presente, nesta 
nossa caminhada, nos distanciamos naturalmente do Boi como era antigamente, 
mas tivemos a tranqüilidade de fazer uma auto-crítica e manter estas 
transformações de forma consciente assumindo nossa forma musical. O boi de 
Parintins conseguiu “plantar o pé” num ritmo que vem do Maranhão, mas o 
resultado é um sotaque próprio, nosso, parintinense mesmo. 
 

Outro ponto relevante no processo de transformação musical dos Bois de 

Parintins consiste na introdução do teclado para acompanhar a batucada. Este 

aspecto, segundo o Sr. Fred Góes vem da Banda Canto Verde, que se 

apresentava no Baile Vermelho e Branco. E, que daí para o Bumbódromo “foi um 

pulo”, e, em 1994, o Caprichoso incorpora de vez o teclado para acompanhar a 

sua “Marajuda de Guerra” (batucada). O Garantido, depois de muita discussão na 

Comissão de Arte, aceitou o uso do violão para a gravação da Toada 

“Paranaponera”, de autoria do Compositor Chico Da Silva. No entanto o 

Caprichoso colocou teclado em todas as suas composições, segundo o Sr. Fred: 

“Saindo na frente do Garantido e nós ainda com o preconceito, e nossa 



 

resistência à tradição continuamos com o charango e o violão como únicos 

instrumentos de harmonia”. 

Somente depois de algum tempo o Boi Garantido, por força das 

circunstâncias passou a incorporar os demais instrumentos, ainda que mantendo 

sua característica rítmica e a cadência musical. Hoje as diferenças entre a 

musicalidade de Garantido e Caprichoso está voltada para a cadência musical, o 

andamento rítmico e os arranjos percussivos imprimidos pelos seus maestros. 

Resumindo O Boi Garantido possui uma tonalidade mais grave e um andamento 

mais lento. Já o Caprichoso evidencia tons mais altos e andamento mais 

acelerado. Mas, suas bases rítmicas não são tão distantes uma da outra. 

 

Capítulo IV.1.3.  A Temática do Boi-Bumbá 

 

A sugestão temática cantada nas toadas promove a cena da arena do 

Festival, que durante as três noites de apresentação, terão uma gama de opções 

para serem exploradas, organizadas e tratadas artisticamente com coerência e 

seqüência lógica. 

Os temas extraídos das toadas obedecem a uma primeira divisão, 

buscando conteúdos específicos para cada noite de apresentação, que serão 

tratadas e desenredadas em atos que comporão o espetáculo. Vejamos com se 

comportou o Boi Garantido no ano de 2003 quanto apresentou o tema central, 

“Amazônia Santuário Esmeralda”. 

A comissão de Arte que é a responsável por tudo ao que se refere a 

decisões neste campo da arte. Então, ficou definido que as três noites estariam 

amparadas sob a temática “Amazônia Santuário Esmeralda” com objetivos 



 

definidos para desenvolver a sua performance como: Boi tribal, Boi Folclórico e 

Boi Caboclo, rituais, mitologia e as lendas como concepção cênica dos 

espetáculos distribuídos nas três noites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenhos de projetos alegóricos para o Bo-Bumbái Garantido, Artistas Emerson Brasil e Roberto Reis 
 2003 

Desenhos de projetos Alegóricos para O Boi Garantido, Artistas Emerson Brasil e Roberto Reis 
 2003. 



 

O tema “Amazônia Santuário Esmeralda” foi argumentado pelo Boi 

Garantido da seguinte forma, segundo palavras do seu então Presidente, o Sr. 

José Valmir105: 

A sensibilidade da Amazônia está em nossos corações, e na própria exuberância 
do seu esplendor, na sutileza da vida que pulsa no verde e de suas entranhas. 
Em sintonia com esse universo fantástico de seres que dividem com o homem a 
maior reserva natural do planeta, hoje ameaçada pela cobiça internacional, é o 
que o Garantido traz, no bojo do seu discurso, a bandeira da vida pela vida, e 
conseqüentemente, pela sua preservação, sem deixar que isso fique apenas no 
discurso, mas na prática, de um objetivo comum à sensatez e à dignidade 
humana. A opção pelo tema “Amazônia Santuário Esmeralda” reflete toda essa 
preocupação que tem o Garantido de mostrar e reafirmar a sua posição de 
defensor da preservação da Amazônia. Por isso o Garantido é o Boi da Amazônia, 
o Boi que justifica os espetáculos que apresenta nas três noites do Festival, pelo 
comprometimento com as suas tradições e suas raízes. Sob esta ótica o 
Garantido canta a Amazônia e enfatiza com rigor a sua preservação, a defesa dos 
povos da floresta e, em particular do índio em seu habitat natural, ação que tem 
que ser praticada sistematicamente para que não seja interpretada apenas como 
exagero preservacionista, mas que precisa de uma profunda reflexão para que a 
História da Amazônia não continue sendo escrita sob o signo da dizimação, da 
exploração predatória e da destruição dos recursos tão necessários à 
preservação da própria vida. O garantido está pronto para encher os olhos de 
emoção. Para mostrar uma Amazônia Folclórica, tribal e cabocla.  Que a bandeira 
da vitória seja não apenas a coroação positiva do resultado de uma mera disputa, 
mas de toda uma luta pela vida. 
 

Construídos sobre esta base temática, a Comissão de Arte do Boi 

Garantido orientou a construção do espetáculo desmembrando o tema nas três 

noites de apresentação, explorando: os rituais indígenas Reahu, Yãkwa e 

Mehinaku; as lendas amazônicas Kamukuaká, Guaraná e Diurá e as Cem Luas; 

as figuras típicas regionais: do caboclo (em um contexto genérico), do pescador e 

do vaqueiro e as celebrações folclóricas com os florais da Amazônia, os 

querubins da tradição e o poeta caboclo. 

Estes quadros foram compostos ainda, por tribos, grupos de baile (bailado 

corrido), tuxauas, vaqueirada e a galera, que atuam e interferem diretamente na 

temática com seus movimentos, cantos, objetos cênicos e indumentários 
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trabalhados com os temas de referência. A toada Santuário Esmeralda, de autoria 

de Demétrios Haidos e Geandro Pantoja mostrou o boi de arena, com o seu canto 

exaltando a Amazônia da seguinte toada: 

 

Amazônia santuário esmeralda 
Pôr-do-sol beija tuas águas 

Pátria verde florescida pelas lágrimas divinas 
A grinalda do luar vem te abençoar 

Templo de rios, florestas, lagos, cachoeiras 
Encontro das águas das cores da natureza 

Anavilhanas, jaú, janaurí, macuricanã, marirauá 
Teus santuários ecológicos 
Teus sublimes mananciais 

Murmuram uma triste oração 
A nossa fauna corre o risco de extinção 

Onça-pintada, cutia, preguiça, tamanduá-bandeira 
Ariranha peixe-boi, tartaruga, saguím-de-coleira 

Na revoada dos pássaros, 
A dança da liberdade 

Não tire as penas da vida, 
Preserve a bio-diversidade 

No ermo da Amazônia, 
Bicho folharal cantará 
Preservar a natureza 

É preservar o próprio homem 
Mãe, mãe natureza, mãe, mãe natureza. 

  

Esta toada revela a poesia contida na mágoa dos caboclos parintinenses 

comprometida com a preservação da fauna, flora e rios da Amazônia. O Boi 

Garantido em seu espetáculo anuncia a visão poética dos seus artistas 

formatados com idéias oportunas para a realidade ecológica do universo 

amazônico sem qualquer dúvida do que promove. Enquanto discurso cênico, 

conceitos e fundamentos, o Boi Garantido em Santuário Esmeralda abriga um 

povo transfigurado a partir das etnias indígenas (muitas infelizmente extintas), os 

verdadeiros donos da terra, que apesar de toda insensatez do colonizador deram 

origem ao mais representativo tipo humano da região, o caboclo que vive em total 

equilíbrio nesse santuário natural. 



 

No ano de 2002, o Garantido formatou sua temática fundada na sua própria 

história, e adotou como tema “Garantido: O Boi da Amazônia”. Já ostentando o 

título de tri-campeão, e buscando com todas as “forças” o “tetra”. Nesse ano o Boi 

Garantido homenageou o Seu fundador Lindolfo Monteverde em comemoração 

ao seu centenário de nascimento. 

O conteúdo político e histórico anunciado pela temática, que, embora 

aparentemente abatido, é sempre atualizado. O Boi Garantido não deixou de 

combater a devastação da Amazônia. Afinal, a biodiversidade Amazônica precisa 

ser preservada, estudada e respeitada por todos os brasileiros e por cidadãos do 

mundo inteiro. Assim, a cênica tribal de mais de trinta etnias foram mostradas 

durante os três dias de espetáculos do Festival. 

A primeira noite o Garantido deu um “mergulho na floresta” e adotou o 

Curupira como o protetor da Amazônia. Uma estrutura cenográfica em 

movimento, confeccionada pelo artista Júnior de Souza, que transcendeu todo um 

processo técnico-artístico, até então nunca desenvolvidos pelos artistas de 

Parintins. A toada “Curupira da Amazônia”, de autoria de Tadeu Garcia sintetiza a 

temática simbólica e política, que consagrou o Curupira como a mãe da mata e 

protetor da biodiversidade. Que se expressa dessa forma: 

 

A mãe do mato enganou o branco 
Que quer nossa terra tirando descanso 

Pensou que era macho só pelo nome 
E pouco dinheiro comprova o homem 

 
Curupira é um ser com traço de índio 
E os pés invertidos a mudar direção 

Se o caipora vier pra enganar 
A sua esperteza perderá a razão 

A mãe do mato guarda os caboclos 
As plantas fluorando, os bichos parindo 

E até os minerais 
 



 

Ninguém compreende o nosso destino 
Nem mesmo a ciência e somente a cultura 

Da à Amazônia o valor 
Ela é alguém que protege essa flor 

Se tirar nunca mais tem amor 
   

 O Garantido apresentou também nesta noite, o ritual Marupiara, explorando 

a organização social e o universo mágico dos povos Munduruku do Alto tapajós. 

Tribo que resistiu ao contato com o homem branco por muitos anos. Estes temas 

estão expressos na toada de autoria de Rozinaldo Carneiro e Aldson Leão, com o 

mesmo título do quadro apresentado, vejamos: 

 

Munduruku, Mura, Taguari, Paquiri, Sateré-Maué 
Nas entranhas da mata encantada 

No reino sagrado da Mundurukânia 
No meio das guerras um tempo de paz 

E as tribos guerreiras valentes tribais 
Do Tapajós, Madeira, Nhamundá, Paraná-Uaçu 

Se unem ao Marupiara iniciação Munduruku 
Prova de fogo e coragem aos filhos de Karú-Sacaibê 

Nos sete caminhos da morte a sorte não basta pra sobreviver 
Na caverna dos espíritos no nicho do jaguar 

Na toca das tucandeiras no remanso das piranhas 
No temido serpentário na cachoeira do inferno 

Na praia do jacaré 
É preciso audácia bravura e fé 

Rio de aclamação oferendas de honras e glórias 
Uma brasa lhe deixa na testa a marca sagrada da lua nova 

Para a boa-venturança unção de Cumacaá 
O pajé lhe ensina as histórias do clã e os segredos da vida tribal 

Em sete dias sete virgens para amar pela vitória triunfal 
 

 Na segunda noite, noite de São Pedro, o Boi Garantido apresentou como 

centro temático o tributo a Lindolfo Monteverde, prestando uma homenagem ao 

Mestre fundador e ícone do Boi garantido, um momento reservado ao povo da 

Baixa do São José (reduto do Garantido). A toada “Lindolfo Centenário”, de Tadeu 

Garcia, inspirou essa cena: 

 



 

Um facho de luz floresceu 
Na criação do meu boi 

O encanto da voz que nasceu 
Em prosa do melhor versador 

Lindolfo um caboclo da harmonia 
O modo sempre humilde de viver 

O canto imantado 
Que ao longe ouvimos no ar 

Lindolfo nos cem anos de saudade 
Relembro da promessa a São João 

Manteve esse boi aguerrido 
Pro povo brincar 

Na ilha na rua no mundo 
Amor ao Boi Garantido 

Tornou-se o ideal mais profundo 
Nos dias nos anos nas eras 

Lindolfo do Boi Garantido 
Versando poesias eternas 

 

Encerrando a noite, O Garantido apresenta o ritual Xamanístico que mostra, 

o ritual dos pajés no rumo do conhecimento espiritual, capazes de lidar com as 

forças do universo. A toada é de autoria de Geandro Pantoja e Demétrios Haidos: 

Espíritos vagueiam esvaindo o enlevo silente da noite 
A tribo em pesadelo desce o vale soturno da morte 

O arcano xamã vem invocar os seres sobrenaturais 
Para curar o imunara no ritual maracá 

Surge subitamente do céu apikwara 
Das matas Baya tivá e yawambaya 

Das águas com seu caduceu karowara 
Atraído ás malocas das almas 

A mal assombrada tukaia 
Divindades do mundo Assuriní 

Criaturas da alucinação 
Cantos e danças xamânicas 

Envolvem a celebração 
A cura está nas guarras do letal 

Espectro yawambaya 
Em busca do princípio vital 

O xamã omanô 
Viagem ao mundo dos espíritos 

Envoltos em alaridos irrompe o misticismo 
Sorrateiro o curandeiro vem exorcizar espíritos 

Surgiu o taumaturgo xamã renasce o poderoso xamã 
E a criatura em derrocada 

Se rende ao poder do ser iluminado 
Espectros em retirada 

Entregam o moninga sagrado  
 



 

Na terceira noite, o mundo mítico tribal deu o tom indígena do Boi da 

Amazônia com foco nos costumes, na mitologia do povo Xikrin, fábula que conta 

que esta etnia veio do céu. A toada é de autoria de Demétrios Haidos, Geandro 

Oliveira e Nairo Queiroz e tem como título “Xikrin, a Nação que Veio do céu”, 

cantada assim: 

 

Coic’uãpucá Menben Go Crê 
Nas misteriosas cabeceiras do vermelho 

Rio que cruza o Itacaiuna 
Um guerreiro nhiacricapin 

Entoava assim 
O mundo metafísico Xikrin 

Ynun Dijek atmosfera assombrosa 
Entre o céu e aterra 

A grade teia da aranha 
Protegida pela rapina gigante 

Do outro lado do mundo 
Ropicrê refugio das mandíbulas sagradas 

Sangrenta gruta morada tenebrosa do jaguar 
Buti ame o grande rio 

Acomõte Kotok a noite eterna 
Os gritos se espandem no ar 

Prenunciam o flagelo que irá começar 
Ritual Xikrin 
Ritual Xikrin 

Bemõlte protegerá toda a aldeia 
Das garras do Mecarom 

 

No ano de 2001, XXXVI Festival Folclórico de Parintins, O Garantido 

apresentou como tema central “Amazônia Viva”, para o seu Boi-de-Arena. Neste 

ano sua apresentação chamou mais uma vez a atenção para a preservação da 

Amazônia, sua fauna, sua flora, os rios e minerais, que aos poucos vem 

sucumbindo, deteriorando-se pela ação racional e criminosa do homem.  



 

O boi Garantido fundamentou o seu tema naquele ano reavaliando seus 

últimos espetáculos apresentados na arena do Bumbódromo da seguinte 

forma106: 

“A brincadeira do Boi-Bumbá faz um apelo inarredável a toda umanidade, cantando 
num coro uníssono a toada “Não Mate a Vida”. De igual modo o Garantido 
homenageia todas as nações indígenas dizimadas a partir do Século XVI, quando 
da ocupação da Amazônia pelos países ibéricos. Ressalta-se que os processos 
históricos de ocupação – descimentos, guerras justas, capitães de aldeia, 
companhia das missões e os diretórios, (medidas pompalinas) foram sem dúvida, 
os grandes responsáveis pelo genocídio e etnocídio dos povos indígenas que aqui 
viveram secularmente. A toada “Nações Extintas” retrata de forma emblemática os 
cinco séculos de conflito entre índios e brancos em nossa região. Diferentes dos 
folguedos do resto do país, o Garantido brinca exaltando o mundo Tribal – rituais, 
mitos e lendas, em consonância com a magnitude do folclore onde se destacam a 
figura do Amo do Boi, Pai Francisco, Mãe Catirina, Sinhazinha da Fazenda e 
sobretudo o item mais importante da festa, O Boi-Bumbá Ganatido. Nessa trilha, o 
Boi Apresenta, a toada “Boi de Pano” num espetáculo cênico enaltecendo Câmara 
Cacudo Lindolfo Monteverde, grandes referências do folclore brasileiro. Importa 
enfatizar que o espetáculo de arena tem seu ponto alto nas expressões dançantes, 
lúdicas, míticas e carregadas de mistérios, representadas nos momentos dos 
rituais: O segredo das Máscaras e Kupen-Diepsos do povo Karajá e, ainda no Ritual 
Purbetário, do povo Kaxinauá, habitante da Amazônia Andina. Como uma 
declaração de amor o garantido, por fim, trás para a arena, ícones da cidade. A 
Baixa do São José será o palco da festa e, por um instante a padroeira Nossa 
Senhora do Carmo se transforma no centro das atenções, carregada por brincantes 
movidos pela fé e pela paixão. A catedral é o centro dessa exaltação a Parintins, 
cidade que abriga este folclore único, que nos orgulha, nos torna “pávulos” e 
intrépidos filhos da Amazônia Viva. 
 

Neste ano o Garantido foi sorteado para se apresentar primeiro no dia 28, 

abrindo a festa, e aproveitou “[...] para imprimir o seu tom vermelho que veio dar 

lugar ao verde da floresta e aos elementos da natureza, no Bumbódromo”, 

ressaltou o jornalista Jonas Santos107. 

Este tema foi abordado na arena explorando como um dos pontos de maior 

relevância, a toada o “Segredo das Máscaras” de autoria de Demétrios Haido e 

Geandro Pantoja. Na encenação, os índios Carajás que habitam a Ilha do 

Bananal no sul do Pará, foram homenageados com a revelação de um dos seus 

rituais sagrados. A toada rememorou esse ritual cantando assim: 
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Inã-son-werá 
Os ventos incorporam o medo no silêncio da mata 

E um jovem guerreiro revela o segredo das máscaras sagradas 
Segredos milenares guardados na Aruanã-Hetô 

Enigma ás índias que assim se profanou 
Das trevas espíritos clamam 

Aos Deuses macabros por destruição 
E as Kuni semeiam no ar a sua fúria, 

Seu ódio, sua condenação 
Controlam as forças da natureza 

E os quatro elementos assolam a aldeia 
Inã-son-werá 

Ressurge o poderoso pajé 
Enfrentando o mau com seu maurehé 

 As nuvens se beijam, tempestade no ar 
Nas garras da morte o fogo virá 

Crateras que tragam ocaras, 
Ventos que devoram igaras 

Em transe o pajé começa a orar 
É o fim do povo Karajá 

Inã-son-werá 
Kuni diôri éték 

Diassó ó ó ó  
 

Vale a pena reviver a toada “Nações Extintas” de autoria de Sidney Rezende 

e João Melo, que se tornou um dos momentos de rememória da história do povo 

índio do Brasil. O Boi-Garantido, os homenageou assim: 

 

Sem terra, sem teto, sem grão 
Sem alma, sem rota a nação 

Nos primórdios do mundo de deus 
Das tabas, florestas sem fim 

Destino de índio feliz 
Mas dia chegou caos e cruz 

O fogo Kariwa, arcabuz 
Mañuçawa 

Minha terra mãe 
Pariana, Juruena, Cayarí 

Não te tenho mais 
Yabarana, Manaós, Aguarás 

Tudo o quanto amei 
Pirayuru, Tarumá, Condorí 

Branco já tomou 
Guanapurí, Mariáia, Guanamá 

Minha terra mãe 
Yamaruá, uepuríGepuá 

Não te tenho mais 
Aroazes, boanary, Quimaú 

Tudo o quanto amei 



 

Yoriman, Buraí, Apirá 
Branco já tomou 

Cocuena, Managú, Caniarí 
Minha terra mãe 

Aguayra, Guarinuma, Ararawá  
Não te tenho mais 

Caratú, Waupés, Jurupari 
Tudo o quanto amei 

Jacamin, Cayana, Acebarí 
Branco já tomou 

Aragatú, Zapucaia, Bares 
Ô ô ô ô ô 

 

Essas são algumas passagens que demonstram como a performance 

cênica, com suporte nas toadas, contêm um valor histórico, étnico e importante 

papel na reconstrução da identidade do povo desta região. 

Em defesa da Amazônia, o Garantido, através das suas toadas, ano após 

ano tem levado para a arena do Bumbódromo temas relacionados à fauna, à flora 

e aos homens da floresta. Este compromisso, que permeia os passos dos 

brincantes, reúne forças neste momento para cantar seus mitos, suas lendas e 

sua história. A magnitude com que seus espetáculos são apresentados favorece 

aos temas abordados pela importância do dado histórico, social, cultural e 

antropológico na formação da atual sociedade parintinense. O Boi Garantido 

reafirma a herança indígena, cabocla e sua “arte folclórica” resultante da 

miscigenação de diferentes etnias indígenas que passaram a receber influências 

de portugueses e de espanhóis que vindos do Atlântico ou do Pacífico, 

perseguiam os indígenas para escravizá-los. O resultado foi a formação de um 

povo caboclo de alma indígena que caracteriza a identidade étnica Amazônica 

atualmente. 

No ano de 2000 O Boi Garantido teve como desafio levar para arena o 

tema “Meu Brinquedo de São João” com objetivos de resgatar o Boi de Lindolfo 

Monteverde e suas fases da trajetória do Boi-Bumbá até o referido momento. 



 

Para isso foram divididos em três partes: A Amazônia Brasileira, A Origem de 

Lindolfo Monteverde e o Processo de ocupação da Amazônia. 

Com este enfoque O Garantido entrou na primeira noite no dia 28 de junho 

na arena conduzindo a temática para a floresta, os rios, e a fauna com 

predominância de tonalidades verdes. Já no segundo dia proclamou uma 

homenagem a São Pedro, o padroeiro dos pescadores, o santo do dia, 

conclamado com a origem do pescador Lindolfo Monteverde. E, no último dia para 

fechar o Festival deu maior ênfase ao boi tribal percorrendo o processo de 

ocupação da Amazônia, mostrando o modo de vida dos povos subjugados, 

polemizando e pedindo justiça para os povos indígenas. 

As toadas e seus temas refletiram plenamente as intenções cênicas 

apresentadas, como por exemplo “Eterno Campeão”, de autoria de Inaldo 

Medeiros e Johney Farias; “Grantido 2000”, de Chico da Silva; e as toadas de 

Ritual “As Amazonas” de David Jerônimo e Ademar Azevedo; Casa das Flautas 

de Fred Góes, João Melo e Alder Oliveira e Wat’ Amã (o ritual da tocandeira) de 

Inaldo Medeiros, Tony Medeiros e João Melo, entre outras toadas.     

Como reflexo deste Festival ficaram na lembrança toadas que marcaram a 

passagem do último milênio. “Garantido 2000” anuncia a era da renovação e da 

memória de um brinquedo de gente grande criado por um pescador ribeirinho, 

cantador e tirador de versos, que venceu a barreira do tempo, cruzou o ano 2000, 

e deixou a herança de uma nova forma de fazer Boi-Bumbá. Em sua homenagem, 

a toada canta o novo milênio: 

 

Garantido, Garantido 
Dos Bumbás o mais querido 

O campeão dos campeões 
Jamais vencido 

 



 

Ei dois mil! 
Se apresenta o Garantido pro Brasil 
Salve os povos de todas as nações 
Fraternidade, igualdade e liberdade 

 
Ei dois mil! 

Nosso povo é sereno e varonil 
Só deseja ter a glória de brilhar 

Por toda tua idade 
 

No balanço estimulante da toada 
No ritmo da batucada 

No canto da nossa galera 
Garantido é garantia 

De um sonho bem sonhado 
O amor é Garnatido é 

Assim com foi no passado 
Es a nova era ano dois mil 

O parintino e a parintina 
Evoluíram muito mais 

Vamos cantar, vamos dançar, vamos sorrir 
Vamos amar, vamos crescer, vamos vencer 

 
Meu boi, meu boi 

Brinca pro ano dois mil que já é Garantido 
Ano dois mil tu es Garantido 
Ano dois mil tu es Garantido 

 

Os temas do Garantido de um ano pra outro tem insistido em revelar as 

preocupações frente aos perigos que ameaçam a Amazônia. Sempre tem 

abordado nas suas toadas, a marca da identidade cabocla e indígena, apontando 

caminhos para uma construção da consciência ecológica do povo brasileiro, ainda 

em processo muito lento de formação desta consciência. Esse aspecto é decisivo, 

para a escolha da temática de cada ano que segundo os seus diretores: 

Não foi possível abandoná-lo, pois, a realidade sócio-ecológica e cultural do país 
carece de ações incisivas, que possam contribuir para reverter esse quadro, no 
qual, atualmente, estamos passando. É preciso impedir a destruição do maior 
patrimônio natural do planeta. Nós, enquanto seres que vivemos no Amazonas, 
somos os mais prejudicados pelo descaso dos poderes públicos, frente a esta grave 
situação. 
 

No conjunto dessas intricadas e sofisticadas histórias, se abre um painel 

ecologista que propõe um olhar para os problemas ambientais, que a maior 



 

floresta tropical do planeta vem enfrentando. A história cultural do povo 

parintinense e da Amazônia em geral vem sendo revelada através das 

encenações espetaculares dessas temáticas, reinterpretadas através da 

elaboração e a criação de uma diversidade de elementos visuais contundentes 

com o cenário ecológico e fabulário amazônicos distribuídos em alegorias e 

fantasias, que compõe o Boi de arena. Seguindo este percurso, trataremos a 

seguir, da metodologia visual e da prática criativa do Boi-Bumbá Garantido, 

acompanhado por nós, durante os preparativos do Festival, no ano de 2003 e 

observação dos espetáculos nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003. 

 

Capítulo IV.2. Universo plástico e Visual e Boi-Bumbá 

 

A nossa análise visual do espetáculo do Boi-Bumbá Garantido adotou uma 

metodologia sugerida por Mássimo Canevacci (2001) e Paolo Chiozzi (1993), que 

orienta a interpretação dos dados visuais perceptíveis in loco e os registrados no 

local da investigação, seja através da memória visual ou através de registros 

fotográficos e filmográficos. 

Nosso procedimento metodológico nos remeteu aos componentes 

interpretativos da tríade, “cultura, comunicação e visual” que segundo Canevacci 

(2001) se cruzam constantemente, se fragmentam e se justapõem. 

Parintins incorporou no seu “folclore”, recursos tecnológicos High tech, que 

promove mais um espetáculo visual de ações performáticas, desempenhadas por 

brincantes, do que um teatro verbalizado, como o boi-bumbá apresentava há 40 

anos atrás. Essas características fortalecem nossas opções metodológicas e 



 

contribuem sistematicamente, com a prática etnocenológica construída para 

responder as nossas inquietações frente ao objeto de estudo em questão. 

A função que o espetáculo visual exerce no Boi-Bumbá Parintinense se 

configura como centro organizador do espaço cênico e condutor fundamental das 

temáticas desenvolvidas no espetáculo, dando-o assim, pela predominância do 

seu encantamento visual, a forma renovada de um teatro, onde o verbal e o 

literário (apesar de permanecerem fortes e atuantes no contexto espetacular) 

estão sendo suplantados pelo visual e pela plástica. 

Como já discutimos no capítulo anterior, a criação do espetáculo cênico do 

respectivo Boi-Bumbá trilha por um campo que transforma as “idéias-temas” de 

cada toada e suas interfaces, em alegorias, coreografias e fantasias como 

sustentação visual e plástica da performance cênica dos brincantes. 

Se o espetáculo do Boi-Bumbá parintinense conduz as atenções do público 

(corpo de Jurados) mais pelo visual e pela plástica do que pelo verbal, podemos 

afirmar que o verbal – a toada, a narrativa e a poesia que compõem cada ato, se 

configuram como ponto de união ao senso do espetáculo, à vivência dos 

brincantes, à performance ritual e ao ritmo cênico da apresentação, por isso, 

indispensável. 

O visual e a plástica do conjunto da obra artística do Boi-Bumbá, 

sobretudo, é uma forma de comunicação estética sem fronteiras determinadas, os 

suportes materiais são as alegorias, fantasias e coreografias, que se sobrepõem à 

musicalidade e ao texto verbal – poético e narrativo. Com isso, percebemos uma 

inversão de valores importantes e progressivos no contexto cênico, onde as 

formas alegóricas e coreográficas tornaram-se centros de atenção da cena, 

enquanto que o texto verbal perdeu quase completamente a sua função no 



 

espetáculo. As imagens performáticas do Festival Folclórico de Parintins trafegam 

no campo da comunicação visual, da expressão alegórica e das idéias que 

configuram a sua base estética. Podemos afirmar ainda, que os processos de 

criação artística do Boi-Bumbá, para a arena do Festival Folclórico de Parintins, 

conduziram seus interesses para a exploração de um espetáculo teatral 

prioritariamente visual. 

O princípio básico da estética alegórica do Boi-Bumbá Garantido é mostrar 

com liberdade criativa, o conteúdo temático de forma mais natural possível. Para 

isso, o artista vai buscar nas técnicas, disponíveis e inventadas, os recursos que 

possibilitem alcançar este objetivo. 

 

Capítulo IV.2.1.  Alegorias 

 

A expressividade cenográfica, enquanto estruturas tridimensionais 

apresentam um realismo dramático em suas figuras, conferindo-lhes caráter de 

humanidade e uma natureza plástica próxima do real, impregnada de dinamismo. 

São imagens policromáticas de figuras com rostos expressivos que plasmam um 

estado de espírito que varia entre uma estética romântica e um expressionismo 

agressivo. As alegorias surgem e invadem a cena. São deuses, encantados, 

heróis míticos, figuras típicas da região, animais da fauna amazônica, monstros e 

elementos da fantasia e da imaginação indígena e cabocla. 

A arquitetura cenográfica alegórica ocupa proporções gigantescas e 

chegam a alcançar 20 X 15 metros de área e entre 12 a 15 metros de altura, 

superpostas em planos e volumes, que por si só, aumentam suas dimensões 

espetaculares, estendendo-se sobre a paisagem cênica em várias direções. 



 

Os princípios técnicos e materiais utilizados na confecção de alegorias são 

desenvolvidos em equipes compostas de grupos de artistas e técnicos com 

diversos domínios e habilidades. 

Cada alegoria é de responsabilidade de um artista que coordena a sua 

equipe na confecção da obra. As equipes são divididas em: Soldadores, 

escultores, pasteladores (técnicos destinados a aplicar uma camada de papel e 

cola sobre as esculturas de isopor, para proporcionar uma maior resistência) e 

pistoladores (pintores). O Sr. Teco Mendes, artista de alegoria do Boi-Garantido, 

relatou qual o seu processo de trabalho: 

Nós temos que transformar os desenhos que a Comissão de Arte nos passa, em 
alegorias, para que suportem quinze a vinte pessoas sobre ela. Como esse 
desenho vem da Comissão de Arte, muitas vezes há uma necessidade de 
adequação e de reformulação da proposta que chega às minhas mãos. Então, as 
mudanças que proponho, são sistematizadas em um pequeno projeto e 
encaminhado de volta à Comissão de Arte, para ser analisada. Por exemplo, esta 
alegoria é um cavalo que vai levar a Porta Estandarte na arena, então este 
desenho foi passado pra mim com o cavalo posicionado sobre uma outra 
estrutura alegórica, que em cena desceria por uma rampa. Então, eu achei que 
este cavalo podia ser mais bem explorado. O que foi que eu fiz? Propus que o 
cavalo estivesse ao solo escondido dentro dessa outra estrutura que é este 
painel, que se abrirá no momento exato e o cavalo surpreendentemente surgir e 
percorre toda a arena. Com isso, os seus movimentos foram melhores 
explorados, os movimentos das pernas do cavalo, da acbeça... Dando maior 
segurança à Porta-Estandarte e mais liberdade para sua evolução sobre ele. Ele 
está agora plantado no solo, sem perigo de um acidente mais grave. Isto foi 
aprovado pela Comissão de Arte. A estrutura de suporte a esta alegoria está 
formada da por 8 módulos e mede no sua totalidade 16 por 23 metros, está 
composta por algumas árvores e dois seringueiros (caboclos) que movem os 
braços. Umas das cenas trata-se de brincantes tirando leite da seringueira. Pra 
que este cenário dê certo, tem que ter toda esta cênica para mostrar como é o 
trabalho dos caboclos. A alegoria cavalo movimenta as pernas, a cabeça e 
empina ficando sobre as duas pernas traseiras. Trabalham comigo aqui 17 
pessoas, entre soldadores, pasteladores, pistoladores e escultores e auxiliares de 
galpão. Os materiais são ferro, saco-fibrado, pva, tinta acrílica, esmalte sintético, 
isopor, espuma, plástico, madeira, arame, papelão, cola, grama artificial, corda, 
cabos de aço, palha, juta, uma grua, entre outros materiais naturais e sintéticos. A 
equipe que trabalha acompanham sua apresentação no bumbódromo, eles 
ajudam dando o suporte necessário para uma eventual complicação de 
funcionamento da alegoria, eles também vão movimentar a estrutura, e seu 
trabalho só encerra quando tiramos a estrutura da arena junto com os 
empurradores (os Kaçauerés) eu estou presente também para fiscalizar e dar 
também um apoio. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas alegorias se destacam na composição cênica por produzir 

movimentos de figuras escultóricas animadas, como este cavalo descrito pelo 

Alegorista Teco Mendes. Além de cobras, lagartas, pássaros, onças, seres 

humanos e fantásticos e uma diversidade de figuras gigantescas, que surgem do 

centro da alegoria no sentido radial. Uma interação importante, entre os 

elementos do espaço central da alegoria e a cênica coreográfica que se desenrola 

no primeiro plano da arena. Essa característica poderia ser interpretada como 

própria do universo pictórico Barroco, quando as figuras se expandem para além 

dos limites do quadro. Há uma intenção de vencer estes limites que a princípio, 

estão ocultos, escondidos ou camuflados dentro das alegorias. O processo de 

expansão se dá através de movimentos e acontecem paulatinamente 

surpreendendo pela amplitude que alcançam. Poderia apontar uma outra alegoria 

com estas características, criada pelo Artista Júnior de Souza, no ano de 2001. 

 

Execução da Alegoria de um cavalo para a figura típica regional do vaqueiro, artista 
Teco Mendes, Boi Garantido, 2003. 



 

Uma arara vermelha que transportava a Rainha do Folclore do Boi Garantido e 

que sobrevoava a arena chegou até às cabines do jurados. Enquanto membros 

desta comissão tivemos a oportunidade de tocá-la com as mãos. Esta foi uma das 

experiências estéticas e performáticas vividas no Festival, a qual nos fez levantar 

algumas questões anunciadas nesta tese. 

Indagamos, com um outro artista, se as construções alegóricas, sofreram 

influências estética e importação de técnicas utilizadas no Carnaval do Rio de 

Janeiro? O que demonstrou o Sr. Júnior de Souza do Boi Garantido, não condiz 

com este pressuposto, pelo menos em parte. Foi contestado por ele da seguinte 

forma: 

Entendo que o intercâmbio de conhecimento entre a o carnaval do Rio de Janeiro 
e o Espetáculo do Boi-Bumbá de Parintins, as coisas são um pouco invertidas, 
porque os movimentos que caracterizam as nossas alegorias foram criados aqui e 
daqui foram para o Rio. A troca, na realidade é desse material sintético que ainda 
se usa aqui. Alguns artistas daqui vão pra lá e se estabelece esta troca. Eu 
mesmo já estive trabalhando na Viradouro e na Beija-Flor. O que a gente trás de 
lá, é mais o know-how de decoração, adereçagem, material sintético. Agora, a 
parte da mecânica e da robótica, nós começamos a trabalhar isso em 89. 
Interessante, eu estou com nove anos de Garantido, e começamos a trabalhar 
com cabo de aço, rolamentos, peças embutidas para organizar essa robótica toda 
nos anos de 87, 89 mais ou menos. Antigamente as alegorias eram tão pequenas 
que os movimentos não precisavam de tantos impulsos mecânicos. Usávamos 
cordas e paus, dobradiças, espumas, como material e técnica para conseguir 
algum movimento. Hoje pra dar movimentos a alegorias nós usamos mais de 250 
m de cabo de aço, cada um com uma função: armar a asa de um pássaro com 
movimento lateral e levantar a cabeça, por exemplo, e ainda inúmeros outros. Há 
uma outra ciência aqui, todos os cabos têm que vir para um único ponto, porque, 
na hora que levantam lá na extremidade da alegoria, eles não podem tencionar 
aqui, pode causar um problema técnico grave e não ter mais como rever isso. Na 
arena, não temos como voltar a cena.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As alegorias são compostas por uma grande quantidade de elementos e 

formas rebuscadas que revelam também uma tendência estilística barroca. Nesta 

ótica, as esculturas que compõem as alegorias, principalmente, os capacetes dos 

tuxauas, desempenham um papel importante na decoração cenográfica.  Estas 

obras, parecem estar posando vivas sobre a sua base estrutural, prestes a sair 

dali a qualquer momento. E, o inesperado acontece e elas saem e percorrem o 

espaço da arena com limites indefinidos. Os rostos das figuras humanas detêm 

Confecção de alegorias no galpão do Boi Garantido, 2003, fotografias arquivo Ricardo Biriba



 

uma expressividade às vezes triste, às vezes alegre ou agressiva e plasmam um 

estado de espírito, os músculos expressam tensão, os corpos demonstram querer 

se despojar das bases de sustentação da alegoria. Por toda a obra alegórica, as 

esculturas humanas são a imagem do povo caboclo e indígena. Nos diversos 

pontos da alegoria multiplicam-se índios, xamãs, seringueiros, pescadores, 

figuras encantadas, deuses, heróis míticos agitando-se nas águas dos rios e 

surgindo de seus nichos nas entranhas das cavernas e das matas. Os materiais 

que melhor expressavam essas sensações são simples e efêmeros, já descritos 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estética dos Bois-Bumbás, ao valorizar o movimento das alegorias e a 

volumetria de suas esculturas e objetos, ressaltam a monumentalidade, a 

opulência das formas, a grandiloqüência e o exagero ornamental, ampliando as 

possibilidades cênicas, explorando espaços compreendidos em planos 

horizontais, diagonais, linhas frontais e níveis verticais. 

 
Confecção de alegorias, Galpão do Boi Garantido, 2003. Fotografias arquivo Ricardo Biriba 
e do Programa do Espetáculo.  



 

Os significados e os sentidos, identificados na simbologia das alegorias 

ativam um núcleo energético, onde fluem as qualidades expressivas de cunho 

propagandista, no sentido de promoção e orgulho da cultura que lhe é inerente. 

Esta estratégia, que está presente ao longo da história dos bois-bumbás, o 

Festival Folclórico a redimensionou, e, hoje, o orgulho do Parintinense é o Festival 

Folclórico. 

É interessante lembrar que o trabalho escultórico e cenográfico dos artistas 

dos Bois Bumbás são um importante depositário simbólico da cultura indígena. A 

tradição que possui, dera ao artista parintinense, grande mobilidade intercultural 

que fez ampliar, a condição conceitual do Festival Folclórico de Parintins, 

favorecendo a continuidade do espaço de resistência aos valores culturais e de 

abertura às discussões artísticas por excelência, que permeiam os campos da 

estética, da técnica e da robótica em especial. Compete a estes artistas, a 

solução de problemas, a compreensão e a elaboração das formas plásticas e 

visuais conforme os conteúdos explorados. Sobretudo, isso representa um dos 

caminhos para o aperfeiçoamento técnico e a troca de conhecimentos, que se 

superaram com cada resultado obtido e, que vai além do que se tem rotulado em 

termos de “folclore”, como uma cultura tosca e rústica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O artista Júnior de Souza chama a atenção para o desenvolvimento do 

conhecimento artístico e técnico que se processou em Parintins, em especial nos 

Confecção de alegorias no Galpão do Boi Garantido, 2003. Fotografias arquivo do Boi 
Garantido,  publicadas no programa do espetáculo do referido ano. 



 

Bois-Bumbás, e na sua formação como um dos protagonistas da história cultural 

de Parintins: 

Eu não tive a oportunidade de cursar uma faculdade de artes plásticas, então, eu 
digo o seguinte, não existe lugar no mundo onde você vai aprender a fazer isso 
que agente faz. Certa vez chamamos aqui um engenheiro mecânico para 
colaborar conosco em alguma coisa e para receber uma orientação técnica. 
Quando começamos a movimentar nossas estruturas pra ele sentir o processo, 
ele disse: meu deus, o que é isso, isso aqui é loucura como é que vocês 
conseguem fazer isso, eu pensava que era uma coisa mais simples. Eu fui 
mostrar pra ele os cabinhos de aço, ele ficou maluco, pirou. Então, não existe 
uma escola onde você vai aprender, eu tive o privilégio de começar bem jovem, 
fui adquirindo conhecimento, primeiro conhecimento que tem que ter é estrutural, 
depois estético e plástico. A troca de conhecimento com os mais antigos e com os 
que estão chegando é maravilhoso, com isso, todos aprendem e evoluem. Eu 
penso se esta festa vem de longe, não vai acabar aqui, a gente vai passar e os 
mais novos vão dar continuidade. É uma satisfação muito grande a gente 
explanar o que agente pensa, mostrar o que a gente sabe. A gente assiste muito 
na tv que se destrói muito a floresta, a fauna e, se você observar, tudo aqui é 
sintético, claro que utilizamos alguns recursos naturais, a gente consegue mesclar 
aqui o que é natural, o que a natureza nos oferece e o sintético, palha com 
borracha, um motor eletrônico, uma bateria de 12 volts. Na realidade nosso 
trabalho se desenvolve no período de: oito meses de concepção, três meses de 
execução e 15 minutos de apresentação dos quais são 5 minutos pra entrar, 5 
minutos pra evoluir e 5 minutos pra sair do bumbódromo, a coisa ou dá certo ou 
todo o trabalho é perdido, o momento da evolução é único, não terá a segunda 
vez, não ensaio, é efêmero, acabou. Os artistas são a alma do trabalho. Por isso 
agente consegue surpreender, é muito difícil uma pessoa imaginar, porque aqui 
dentro do galpão de 4,5 m de altura, a gente apresenta uma alegoria de 12m na 
arena do Bumbódromo toda articulada. A alegoria é montada na porta do 
Bumbódromo, não tem teste, montou apresentou. Mas é a necessidade que faz a 
sabedoria popular explorar a nossa criatividade. 
 

Hoje, o Boi-Bumbá em Parintins é realizado a partir de uma estrutura 

cênica atualizada, transformada e adaptada à sua realidade. O Boi-Bumbá se 

formatou, ao longo dos anos, e já tinha chegado à condição de “grande” 

espetáculo desde muito tempo atrás. As brincadeiras de boi em Parintins 

buscaram se superar quanto às suas dimensões e quanto aos efeitos cênicos 

proporcionados pelas alegorias. Esta característica corresponde à necessidade 

de vencer desafios através da criação artística para superar os anseios da 

perturbação e da inquieta mente humana, principalmente, quando se tratava de 

uma arte procedente de um extrato social discriminado, aí, a necessidade de 



 

afirmação de valores caboclos, índios e negros tornou-se cada vez mais 

necessária. Hoje, a disputa entre estas agremiações favorece ao desenvolvimento 

artístico e às novas experiências, tanto no campo técnico como na inovação 

cênica. 

O Boi-Bumbá revelou Parintins, como um dos centros culturais do Brasil, 

onde, a arte de criar alegoria alcançou níveis de qualidade técnica e artística, para 

disputar espaços importantes no mercado artístico, dos grandes centros da arte 

alegórica brasileira, entre estes, o carnaval do Rio de Janeiro e o de São Paulo. 

Ao entrevistarmos um dos mais antigos brincantes do Boi-Garantido, Seu 

Didi Faz Tudo, indagamos sobre as criações artísticas do boi-bumbá, no início da 

década de sessenta. Ele, um dos mais antigos Tuxauas, seguramente foi a 

pessoa que deu a forma do que hoje, são os capacetes108 gigantescos. Em 1961, 

estas fantasias, já se mostravam com tendências espetaculares inovadoras, 

imponentes, contextualizadas com a grandiosidade da fauna e da flora 

amazônicas e dialogando com a interferência do novo, porém um novo que chega 

de fora. Segundo o próprio Didi: “Na década de 60, Parintins não tinha nem luz 

elétrica, mas meu capacete era iluminado com pequenas lâmpadas, era um show 

à parte”. Segundo Fred Goes, desde esse período, já havia a intenção de 

transformar o boi-bumbá em um espetáculo de grande porte. 

 

Capítulo IV.2.2.  Kaçauerés: Os Guerreiros do Boi 

 

A complexidade das estruturas alegóricas do Boi de arena foi obrigada a 

criar uma equipe especializada em transporte e auxiliares de montagem de 

                                                 
108 Fantasia grandiosa de referencia indígena que chega a medir até quatro metros dede altura, feita de 
materiais que se mesclam entre fibras naturais e materiais industrializados. 



 

alegorias na cena de cada ato que estas comporão. São os conhecidos 

Kaçauerés, os “Guerreiros do Boi Garantido”. 

Os Kaçauerés são peças fundamentais para que o espetáculo aconteça, a 

questão funcional depende diretamente dos aspectos técnicos e dos cuidados ao 

de transporte e de montagem da estrutura alegórica na arena do Bumbódromo. 

Para isso, são convocados os Kaçauerés – os empurradores de alegoria. 

Antigamente a manipulação das alegorias era feita empiricamente, o 

presidente ia para o rádio convocar o povo pra empurrar as alegorias, “para 

ajudar ao boi a sair do galpão”, isso até 1989. A partir de 1995 já se começou a 

ter uma estrutura profissional, quando o Garantido contratou os primeiros 

“empurradores”, que hoje são conhecidos como Kaçauerés – que quer dizer na 

língua Maué – Guerreiro. A distância do “QG” do Garantido para o Bumbódromo é 

de aproximadamente 2500 m, e para isso, são necessários guerreiros, para 

enfrentar essa primeira batalha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaçauerés 
transportando 
alegorias do 
Galpão do 
Garantido ao 
Bumbódromo, 
Festival de  
2003 



 

A partir do pastelamento das esculturas é que se começa a ter noção das 

estruturas que vão ser transportadas. Então, o coordenador dos Kaçauerés tenta 

saber de cada diretor de alegoria os aspectos técnicos e conhecer o roteiro de 

apresentação de cada dia no Bumbódromo, quais são as tribos que vão entrar, 

como é cada uma delas, o número de módulos e o tamanho de cada módulo. Isso 

para programar o número de kaçauerés que será necessário pra empurrar cada 

alegoria. E, baseado nesses dados, se faz uma projeção para contratação de 

pessoal. 

A largura do portal de entrada do bumbódromo mede 4,60 m. então as 

alegorias não podem ultrapassar os 4 m. O mais preocupante é o comprimento de 

cada módulo. Os rituais indígenas são os mais complicados para serem 

transportados, são estruturas muito grandes, e em número de 15 a 16 módulos 

com 9 m de comprimento em média. Alguns chegam até 15 m, e devido a área de 

concentração das alegorias e dos brincantes não ter sido projetada com precisão 

no Bumbódromo – o que configura uma falha grave na sua arquitetura, 

principalmente para este tipo de evento. 

O Boi Garantido, em 2003, trabalhou com uma equipe de 15 

coordenandores pra mais de 250 kaçauerés. A equipe foi dividida em de dois 

coordenadores por alegoria, que coordena em torno de 40 kaçauerés, para 

transportar uma alegoria para o bumbódromo. As estruturas são retiradas do 

galpão na ordem da apresentação, pois as ruas de Parintins são estreitas, uma 

vez empilhado não tem como voltar. 

A arquitetura do bumbódromo não ajuda na manipulação de entrada e saída das 

alegorias. Edjander Mota Coordenador Geral dos Kaçauerés esclarece que: 

“Nós temos que trabalhar em cima do regulamento, isso depende de muitos 
fatores: se o Garantido se apresenta primeiro, temos uma forma, se é o segundo 



 

já temos outra. Então eu fico rezando, que quando acabe a apresentação do 
Caprichoso, suas alegorias sejam empurradas de volta para o galpão deles, aí 
fica livre pra trabalhar com mais folga”. 
 

Já a dispersão do boi é um outro problema a ser enfrentado, pois, as 

alegorias têm que sair da arena do Bumbódromo muito rápido para dar tempo de 

entrar a seguinte, segundo Sr. Edjander: “Este é o pior momento do boi, se não 

fizermos uma boa dispersão, a estrutura seguinte não tem com entrar, fica 

estrangulada. A rua Paraíba tem que estar livre para dispersar as alegorias”. 

Segundo Sr. Edjander, a estrutura de manutenção e logística montada para 

os Kaçauerés congrega: 

“9.000 saquinhos de água, não compramos água mineral. Em vez de gastarmos 
4.500 reais gastamos 200 reais de saquinhos plásticos, contratamos 5 “curumins 
gelo” que trabalham 4 dias produzindo 9.000 saquinhos de água. Nas saídas das 
alegorias temos 5 postos de água. 170 L em cada posto, com gelo e os saquinhos 
dentro, que são distribuídos pelos “curumins gelo”, é uma inovação para o 
Garantido economizar quase 5000 reais. 
 

Sem essa equipe extremamente treinada, aconteceria problemas graves 

quanto à montagem das alegorias. É visível que na cena da arena estes 

kaçauerés são um espetáculo técnico à parte. Estes guerreiros executam 

manobras técnicas que preenchem o vazio ou os entremeios dos atos com um 

fundo musical animador, embora não direcionados à eles, lhes conferem um show 

de técnica de relevância no contexto da pré-cena. 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo IV.2.3.  Pirotecnia  e Efeitos Especiais 

 

   
 

 

Há também uma segunda equipe de técnicos que dão suporte a cena e 

que promovem o funcionamento dos efeitos especiais. A alegoria quando pronta e 

montada, as cores, as formas, os elevadores, as ligações elétricas, enfim todos os 

aparatos técnicos e artísticos, têm que estar conectados, bem montados e os 

seus operadores preparados. Esta equipe é responsável pelos efeitos especiais e 

pela pirotecnia, esta última, especialmente uma tradição parintinense mais antiga, 

utilizada nas festas juninas de boi-bumbá. 

Os Foguetes sempre anunciaram a chegada do boi na arena. Há 20 anos, 

isso era feito com fogos de tiro de magnésio, produzindo muito barulho utilizando 

rastilho normal e barbante com pólvora. Hoje, tudo é feito com pavio elétrico, 

acionado por mesa computadorizada. 

Para provocar efeito e alertar a galera, os Bumbás, passaram a utilizar, de 

5 a 12 toneladas de material pirotécnico, nacionais e importados da Espanha, 

Japão e Estados Unidos. Os Bumbás recorreram também aos fogos frios ou 

indoor, próprios para serem utilizados internamente, em palcos e locais 

Efeitos Pirotécnicos para a composiçao da cena na arena, Boi Garnatido. Fotografia 
Arquivo Sit internet:: www.jurupari.com.br 



 

convencionas por não serem tóxicos, produzirem pouca fumaça e serem 

acionados eletronicamente. 

O Boi-Bumbá permitiu que os efeitos especiais, a pirotecnia, a pintura, a 

escultura e a cenografia tomassem caminhos "desconhecidos", sobrepondo-se 

aos demais elementos, abrindo espaço para a participação de múltiplas naturezas 

técnicas-artísticas, ou, ainda, de novas linguagens que comunicam diversas 

ordens de significados fundamentais para prática do “Folclore” do Boi-Bumbá 

Parintinense. 

Os elementos que compõem os efeitos especiais das cenas do boi-bumbá 

agregam ainda máquinas de lançar papel picado e penas a 20 m de altura, 

máquinas de fazer fumaça, gelo seco e sons de explosões de fogos, trovões, 

relâmpagos, rugidos de animais selvagens e ruidos da floresta de um modo geral. 



 

 

 

Nesse sentido, podemos interpretar a estética nos espetáculos dos Bois-

Bumbás de Parintins por dois ângulos: 1) como forma aberta, que através da 

composição de paradoxos, pode instituir "valores" em diferentes planos. Ou seja, 

Efeitos de fogos frios (in door) para acena do ritual indígena e conduzido pelo Pajé 
do Boi GarantidoFotos arquivo Ricardo Biriba 



 

o universo artístico do Boi-Bumbá não se apresenta de forma unívoca. A estética 

concebida pelos Bois-Bumbás corresponde à necessidade amazônica de mostrar-

se grande, como quase tudo que nela se encontra, e não só grande, mas, 

diversificado, abundante e mutável; 2) a fragmentação de formas e conteúdos que 

lhe confere uma arte específica de significados simbólicos referentes às culturas 

indígenas e caboclas. A conjugação destes dois elementos re-configuram 

constantemente as formas e os princípios filosóficos artísticos da estética visual 

dos Bois-Bumbás de Parintins. 

Para a análise cênica do Boi-de-Arena optamos em observar de forma 

específica, as qualidades temáticas das estruturas alegóricas do Boi Garantido, 

tomando como base os quatro diferentes tipos de alegorias e mais as torres de 

iluminação e a plataforma de apresentação (por estarem inseridas no contexto e 

configurarem uma obra artística alegorística) que compõem cada noite do 

Festival. Isso nos possibilitou descrever, interpretar as performances e seus 

significados espetaculares que cada uma proporciona. Estão assim subdivididas: 

Ritual Indígena, Celebração Folclórica, Lenda Amazônica, Figura Típica Regional. 

 

Capítulo IV.2.4.  Ritual Indígena 

 

O ritual indígena pode ser considerado um dos momentos de maior 

expectativa para o espetáculo de arena do Festival Folclórico de Parintins. Para 

esta cena, são explorados como temática central, os rituais das diversas tribos 

amazônicas. O imaginário criativo dos artistas do boi-bumbá parte da inspiração, 

centrada em um conjunto de práticas consagradas pelas tradições indígenas. 

Estas práticas são observadas de forma invariável, em suas diversas ocasiões, 



 

seja no plano do sagrado, nos ritos de passagem, nas ações milagrosas, na 

comunhão fraternal, na guerra, na fartura, na caça, na pesca, na colheita, na cura, 

na morte, na celebração da vida, etc. Uma diversidade de rituais, com a figura 

central do Pajé, em seu comando, o “poderoso pajé”, 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. 

No boi-bumbá o pajé tem sua representação simbólica enquanto equilíbrio 

entre os opostos. Sua presença, ao mesmo tempo, ostenta grandeza e poder, 

ornado com indumentária que fortalece a expressão corpo-facial, que muitas 

vezes se apresenta agressiva, aterrorizadora e misteriosa. Mas, demonstra em 

suas ações performáticas, a força da justiça, na guerra do “bem” contra o “mal”. 

Enquanto um semideus que dança, tem como função levar a mensagem 

indígena da integridade, onde o mal não é um fato natural, mas o resultado de 

uma força contrária que se faz necessário anulá-la com “outra mais forte”, 

segundo a tradição indígena109. 

Como propagador do “bem”, a sua função, em um dos mais importantes 

momentos do festival, anuncia a guerra contra o “mal” que ameaça a Amazônia e 

o mundo, promove a sabedoria indígena, enquanto uma possibilidade de 

transformação humana para a justiça e, por suposto, em busca da paz universal e 

igualdade para todos. Esta mensagem sempre esteve presente nos rituais, em 

todos os anos que participamos do Festival.  

Ao retomar de forma alegórica, estes valores, o ritual do boi-bumbá é 

composto de uma performance que vivencia de forma eloqüente um dos milhares 

                                                 
109 Cascudo 1972, p. 661 



 

dos rituais indígenas existentes ainda, em tribos amazônicas. O ritual configura-se 

como um conjunto diversificado de linguagens artísticas interligadas. Enquanto 

composição cênica, a dinâmica coreográfica e a cenografia monumental, que 

sempre estão atreladas a suportes técnicos e engenhos artísticos complexos, lhe 

confere uma expressividade de movimentos convulsivos que “balança” as 

arquibancadas do Bumbódromo. 

A cena ritual contém referências e significados, que em grande parte, nos 

induzem a formular sugestivas interpretações conceituais, racionais e estéticas, 

ao que o artista concebeu como pontos de partida e a orientação para os 

possíveis percursos físicos e emocionais dos brincantes no Bumbódromo. 

A ação artística desta vivência ritualística, motiva o pensamento reflexivo e 

espontâneo das potências da mente e do espírito. O Ritual Indígena aciona o seu 

poder integrativo e estimula a intermediação performativa dos brincantes da 

arena110 e dos brincantes da galera111.  

Sua estratégia performática deriva da própria tradição cultural a qual 

pertence. Em primeiro lugar, é importante se levar em consideração a 

proximidade do parintinense à espiritualidade e ao pensamento religioso de 

práticas católicas, e na crença aos encantados da floresta. Neste sentido, o pajé 

como figura mística, é identificado como uma força, que vai além dos campos do 

lúdico, penetrando e tocando os sentidos mais sublimes da espiritualidade do 

parintinense. O Pajé funciona como força motriz, com a intenção lógica e racional 

de guiar este estado de transe emocional que é vivenciado no Bumbódromo. 

Podemos também reconhecer no Ritual Indígena do boi-bumbá, a 

construção de uma autêntica poética do presente, do in-transcendente que toma 

                                                 
110 centro do bumbódromo, local onde são montadas as alegorias e se desenvolvem as cenas. 
111 região do bumbódromo onde situa o públicobrincante, (arquibancada) 



 

forma própria no ritual, em breves e precisas cenas. É dizer, um transe 

performático, despojado de tempo e espaço circunstanciais, de emoções próprias 

que todo brincante pode justificar no fascínio do seu ego indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritual Indígena do Boi Garantido, XXXV Festival Folcórico, 2000, Fotografia arquivo Ricardo Biriba 

Ritual Indígena Boi Garantido, XXXV Festival Folcórico, 2000. Fotografia arquivo Ricardo Biriba
 



 

A condensação de idéias e conceitos nesta qualidade de performance ritual 

parintinense de boi-bumbá, põe em funcionamento os mecanismos de percepção 

e interiorização por parte do brincante ante a sua história, os seus valores e a sua 

cultura. A poética artística flui neste encontro, nesta necessária contigüidade entre 

o ser brincante e a cena vivenciada, a mais hermética de suas experiências 

culturais e, por suposto, a mais aberta enquanto descarga emocional. Pois, não 

se trata de meras narrativas teatrais, ao contrário, o seu principal valor (e 

conteúdo) situa-se em todas as suas declinações de tempo e espaço, de 

presente, passado e futuro, de memória, de desejo e de esperança, que fogem 

dos conceitos mais tradicionais do teatro ocidental, em direção a uma prática 

inter-relacional entre o “público” e a obra em si, um repensar-se enquanto sujeito 

de uma sociedade como tal. 

A proposta cênica e invenção da brincadeira do Boi-de-arena em Parintins 

são para serem vividos, incorporados e sentidos, desde o corpo que baila e canta, 

ao coração que rir, chora e delira. Este transe coletivo, e ademais lúdico, poderia 

significar ou aludir a muitíssimos fatos... Está em transe, segundo o dicionário do 

Aurélio é: “o estado de alteração acentuada da consciência, da percepção ou de 

outras faculdades mentais, acompanhado de mudança de comportamento, sinais 

de inconsciência ou semi-inconsciência, perda ou modificação das sensações 

físicas, etc., e que pode ser causado ou induzido...”. 

Estar em transe é estar em total situação de distanciamento frente à 

realidade imediata, submergidos, ensimesmados, em uma reflexão profunda que 

inaugura e faz possível uma nova realidade.  

O ritual do boi-bumbá proporciona um transe num sentido de rememorar 

aquilo que se havia perdido ou quase esquecido na história. Por curiosidade, sem 



 

dúvida, poderíamos nos entreter nestes e noutros múltiplos jogos de palavras e 

ademais em textos de conteúdos estritamente conceituais e obscuras etimologias, 

estaríamos perdendo tempo e incluso os espaços que podem ser possíveis às 

ações e experiências “indizíveis” que nos oferece o ritual do boi-bumbá. 

Toda esta cena performática é um convite a participar, a entrar nos 

territórios do irrepresentável, do indizível, e o que resiste o peso da memória; não 

impõe nada e permite tudo, porque é uma matriz de significados, aberta, vazia, 

privada. O ritual indígena do boi-bumbá é um espaço imaginário e coletivo, é o 

sonho e é uma viagem ao espaço privado da realidade “selvagem”. 

O conjunto cênico do Ritual Indígena do Boi-Bumbá Garantido constitui um 

espetáculo autêntico do território sagrado da iniciação indígena, transformado em 

uma obra artística intermédia composta de sons, corpos, movimentos e imagens 

num novo ritual. Esta mescla heterogênica, favorece a cena performática, 

construída para induzir nossa percepção ao mais profundo dos pensamentos e 

sentimentos que nos cercam, um percurso mental e emocional, no que há tantos 

fatos para se buscar e se reconhecer, num passado que se torna presente. 

O Ritual Indígena boi-bumbá Garantido atravessa livremente o território da 

memória indígena, consumando esta passagem no espaço alegórico da sua 

imaginação artística, deixando o brincante mergulhar em sensações de 

independência e de liberdade, em comunhão com seu próprio mundo, como se 

estivesse frente a um espelho que nos devolve à nossa imagem e à nossa força 

interior. 

 Sem dúvida, é uma das mais espetaculares formas rituais de manifestação 

que já vivenciamos, onde nenhuma força impura ou maléfica pode penetrar neste 



 

recinto sagrado do Bumbódromo, templo do “folclore” mais transcendente da 

nossa recente contemporaneidade artística. 

 

Capítulo IV.2.5.  Celebração folclórica 

 

Configura-se em um ato específico como uma das partes da apresentação 

do Boi-bumbá no bumbódromo. A cena pode ser entendida como uma releitura 

que tem como referência os antigos autos que os bois-bumbás realizavam nas 

ruas de Parintins, em frente às casas e ao redor das fogueiras das noites de 

festas juninas. Parintins vivenciou os antigos autos de bois-bumbás, com a 

importação nordestina desta forma folclórica, em meados do século XIX.  Hoje, o 

parintinense revive na arena do Bumbódromo as suas antigas formas do auto do 

boi de rua, exaltando os eventos folclóricos que contribuíram para a manutenção 

e transformação do boi-bumbá na Amazônia. O Boi-Bumbá-Garantido, para suas 

Celebrações Folclóricas, nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003, levou à arena a 

referência das quatro etnias – o branco, o negro, o índio e o caboclo, que 

constroem a cultura Amazônica, identificadas nas figuras, nas alegorias e nos 

personagens que compõem a Celebração Folclórica. 

A estrutura alegórica central da celebração folclórica representa de forma 

figurativa, ícones da cultura amazônica, que se incorporam ao boi-bumbá em 

Parintins. Entre estas, podemos identificar: elementos da fauna e da flora 

amazônica, paisagens ribeirinhas, o elemento do boi de forma gigantesca, 

personalidades representativas do folclore brasileiro, entre outros, formam este 

conjunto cênico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenas da Celebração Folclórica do Boi Garantido XXXV e XXXVI Festivais; 2000, 2001. Na foto 1, 
Alegoria do Boi garantido, que tem a tradição de lançar banho de cheiro para a galera; foto 2, Porta 
Estandarte; foto 3, Boi, Sinhazinha da fazenda, Pai Francisco e mãe Catirina; foto 4, cenas do 
cotidiano; foto 4, Alegoria de Chico Mendes – Seringueiro Assasinado; foto 6, Vaqueirada; foto 7, 
cenas do cotidiano do Caboclo ribeirinho e foto 8 alegoria com as figuras de Câmara Cascudo e de 
Lindolfo Monte Verde.  
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O Homem branco está representado na figura do Amo do Boi, “poeta 

versador” que com suas poesias exalta a cultura, provoca o boi contrário, critica 

os exploradores e os invasores da amazônia e dá o grito de alerta para a causa 

ecológica, a mulher branca está representada na Sinhazinha da Fazenda, a sua 

filha, que expressa a boa ama branca de graça e beleza. 

O homem negro está representado pelas figuras do Pai Francisco e Mãe 

Catirina, escravos que matam o boi para comer a sua língua por desejo de 

Catirina que se encontra grávida. A visão do negro na celebração folclórica vai 

resgatar a malícia e a astúcia negra e mostrar o quanto esta etnia, ainda é 

discriminada na sociedade branca. Este fato é perceptível pela qualidade das 

suas performances jocosas, engraçadas, satíricas e aparentemente ingênuas. Pai 

Francisco e Mãe Catirina contracenam com a Sinhazinha da Fazenda onde se 

estabelece uma relação que deflagra a posição privilegiada da moça branca em 

detrimento ao casal de escravos. 

O Caboclo é identificado na vaqueirada que compõe a cena. Trata-se de 40 

vaqueiros montados em cavalinhos alegóricos, como referência simbólica ao 

caboclo que cuida do gado, são chamados os guardiões do boi-bumbá. Estes 

vaqueiros levam na mão adereço de grande porte, simbolizando a “varinha de 

ferrão” que os vaqueiros do Bumba-meu-boi do Maranhão utilizam. 

O indígena está marcado com a presença dos Tuxauas exibindo uma 

exuberante fantasia, conhecida como capacete. Os tuxauas expressam em sua 

arte alegórica, a exuberância indígena, numa visão recriada dos elementos tribais, 

da floresta e dos rios, representam ainda os grandes chefes indígenas. Os 

Tuxauas até o ano de 2001 eram classificados em dois grupos, os Tuxauas Luxo, 

que exibiam uma estética visual futurista, com materiais industrializados, 



 

sintéticos brilhantes e os Tuxauas Originalidade que construíam seus capacetes 

com materiais naturais, procedentes da região, expressando uma estética visual 

naturalista. 

Em Parintins, O Boi-Bumbá-Garantido registra a presença do índio desde o 

início da brincadeira, na segunda década do século passado. O primeiro Amo do 

Boi-Bumbá-Garantido, Lindolfo Monteverde, revela isso em um dos seus mais 

antigos versos: “Batizo-te caboclo (índio) no som desta viola, para íris a guerra, 

oh! Maria Nossa Senhora”112. Este entrecho do antigo auto do Boi-Bumbá 

Garantido expressa a ordem que o amo da fazenda dá aos índios/caboclos para 

trazerem o Pai Franscisco que matou o seu Boi para satisfazer o desejo de 

Catirina.  

A cada ano que passa, a participação do índio torna-se cada vez mais 

significativa no contexto do espetáculo frente à do negro que vem perdendo 

espaços significativos nos Bois-Bumbás parintinenses. Este fato corresponde aos 

valores de domínio cultural indígena, desta Região do Amazonas.  

Das tangas de folha de bananeira, que eram a matéria prima da vestimenta 

do conjunto artístico tribal, na celebração folclórica se transformaram em 

capacetes gigantescos, das mais diversificadas formas, ganhando colorido e 

autenticidade indígena, e passam a ser uma das atrações que chama a atenção 

pela sua distinção dos demais adereços cênicos. 

Posto que a maioria dos Parintinenses há pouco tempo atrás negava sua 

identidade indígena, e considerava o indígena um selvagem de cultura e raça 

inferior, ainda que seus traços fisionômicos expressassem tais origens étnicas. O 

boi-bumbá foi o responsável por esta tomada de consciência e, contudo, uma 

                                                 
112 Trecho do antigo auto do Boi-bumbá-Garantido, (programa de apresentação do Boi-Bumbá-Garantido, 
2001, p.13) 



 

forma de educação e valorização da identidade índia, como construção da cultura 

e revisão da ancestralidade da gente parintinense e, estendida por conseqüência, 

aos demais estados da Região Norte do Brasil, como Roraima, Rondônia, Amapá 

e o Acre, fortalecidos pela cadeia de televisão que transmite o Festival ao vivo 

para estes estados. 

Neste sentido, o espaço para o índio toma dimensões que ocupam quase a 

totalidade das cenas do boi-bumbá de arena. As formas de encenações dos 

rituais e lendas indígenas, a estética plástica dos capacetes dos Tuxauas e da 

indumentária das tribos, demonstram a consciência artística dos brincantes do Boi 

Bumbá-Garantido arraigada a valores Saterés Maués, Escarianas, e outras tribos 

indígenas que habitam a região de Parintins. Podemos avaliar este processo da 

consciência coletiva na ótica da representação do índio espetacularizado, o que 

foi necessário, para que a referência destas etnias se fizesse presente no 

contexto alegórico que se encaminhava no Boi-bumbá. Ou seja, um processo de 

carnavalização espetacularizada (segundo declaração de um índio presente ao 

Festival). É importante ressaltar que nesta oportunidade, em conversas com os 

Índios Escarianas que vão a Parintins durante o festival para venderem seus 

trabalhos artísticos, como colares, pulseiras, cocares, instrumentos musicais etc. 

estes, não se reconhecem enquanto representação da sua etnia na arena do 

Bumbódromo. 

Na nossa forma de interpretação da cena indígena representada pelos 

Tuxauas e pelas Tribos coreografadas que compõem a Celebração Folclórica do 

Boi-Bumbá-Garantido, a vemos como uma releitura da arte, dos rituais e das 

lendas dessas tribos e de sua cultura, como objeto de arte e reflexão dos sujeitos 

que a fazem. Uma forma artística re-elaborada, a partir de si mesmo, como índios 



 

descendentes urbanos que são. Neste mergulho necessário na história da sua 

ancestralidade, o processo de consciência desenvolvido e o talento artístico dos 

brincantes-alegoristas, transcendem a referência natural do índio, como fonte de 

inspiração para a sua obra de arte. O artista tenta preservar também a sua 

originalidade criativa enquanto brincantes deste espetáculo. Não é de interesse 

do artista do boi-bumbá levar o índio para a arena, tal e qual se apresentam em 

suas aldeias, mas de referendá-lo de forma diferenciada, porém sem perder de 

vista a essência estética índia. 

  A Celebração Folclórica está voltada para o Boi do Boi-Bumbá. Neste 

sentido o Boi-Garantido apresenta um conceito cênico inovador. Não só no ponto 

de vista da reorganização da sua cenografia, que adotou este ato específico para 

celebrar o folclore do nordeste – gênese da manifestação em Parintins, mas 

também pelo resgate de personagens e ações que caracterizavam o Boi-Bumbá 

parintinense de rua, com as figuras do contexto amazônico. Além do índio e do 

caboclo, são explorados personagens fantásticos do antigo Boi-Bumbá como: 

Bicho Folharal, Gigante Juma, Curupira, etc.que recebem novas formas estéticas 

e suportes tecnológicos sofisticados lhe conferindo expressividade hiper-realista e 

movimentos articulados à sua estrutura anatômica. 

É Também no ato da Celebração Folclórica que o Amo, tirando versos, 

exalta a figura do Boi como causa, conseqüência e centro da brincadeira, 

conseqüência da grande festa parintinense. 

Através da performance da Celebração Folclórica comemora-se, 

sobretudo, a importância histórica da migração de cerca de 300.000 nordestinos 

que chegaram ao Amazonas, vindos dos Estados do Maranhão, Paraíba, Ceará, 

Piauí e Rio Grande do Norte, no século XIX. São com estes imigrantes que a 



 

cultura do boi chega até Parintins. Segundo o catálogo de apresentação do Boi-

Bumbá-Garantido, do ano de 2001: “a Celebração folclórica celebra o encontro de 

culturas, ao matiz de suas características e as expressões dos distintos povos 

que constroem a Amazônia”. 

A Celebração Folclórica é o próprio auto do antigo Boi-Bumbá de rua, 

reconstituído e adaptado à realidade da Arte Contemporânea Brasileira. São 

exploradas também, nesse contexto, as inúmeras possibilidades técnicas, 

estéticas, poéticas, coreográficas, sonoras e visuais, e, sobretudo, a interação 

com o seu público, reforçando o conjunto performático e ritualístico desde singular 

momento. 

 

Capítulo IV.2.6. Figura Típica Regional 

 
O quadro denominado Figura Típica Regional, mostra a diversidade de 

tipos humanos da Amazônia, com particularidades específicas, como a cor da 

pele, “morena”, “avermelhada” e “bronzeada”, as formas dos olhos repuxadas e 

pequenas e o cabelo preto e liso, como algumas das características do biotipo 

regional caboclo. Além disso, o cotidiano dessas figuras e a sua forma de 

sobrevivência no concorrido ambiente da floresta, são cenas marcantes deste ato. 

A figura do caboclo amazônico, na sua interação com a floresta e sua 

sobrevivência essencial a partir do extrativismo das riquezas que a natureza 

oferece, são momentos de uma nova vivência incorporada à plástica artística na 

arena do Bumbódromo. Entre estes caboclos, destacam-se o seringueiro, o 

pescador, o juteiro, o garimpeiro, o farinheiro, o vaqueiro, este último, o vaqueiro, 

está situado como um tipo mais recente nessa região. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alegoria de Lindolfo Monteverde, ícone do Folclore Parintinense, Caboclo criador do Boi 
Garantido, sendo apresentado pelo ex-apresentador Paulinho Faria.  XXXVIV Festival, 1999. 
Fotografia arquivo do Boi Garantido, gentilmente cedida. 



 

A figura típica regional é representada na arena por uma gigantesca 

alegoria figurativa, que representa este tipo caboclo, acompanhado de um 

tratamento cênico teatral e coreográfico, conduzido por brincantes que vivenciam 

os fatos quase reais das atividades desenvolvidas por estas personalidades que 

trabalham na economia extrativista da Floresta Amazônica.  

Lembramos ainda, que o termo caboco ou caboclo, Segundo Câmara 

Cascudo113 tem o seguinte significado: “caboclo, era até fins do Século XVIII, o 

sinônimo Oficial de indígena. Hoje indica o mestiço e mesmo o popular. (...) O 

caboclo no folclore brasileiro é o tipo imbecil, crédulo, perdendo todas as apostas 

e sendo incapaz de uma resposta feliz ou de um ato louvável”. 

Cascudo114 cita ainda Gustavo Barroso (Ao Som da Viola RJ 1921), que 

lembra que essa literatura humilhante é de origem branca, destinada a justificar a 

subalternidade do caboclo e do tratamento humilhante que lhe davam ou que lhe 

dão ainda. 

O tipo humano caboclo é determinante para o entendimento da figura típica 

regional, enquanto atitude cênica do Boi-Bumbá Garantido, pois, se discute a 

identidade cabocla em Parintins não mais como marca estigmatizada pelo branco, 

mas como etnia construída ao longo dos anos, com valores e costumes próprios, 

desenvolvidos a partir de novas realidades sociais e que hoje, ocupa a maior 

camada da sua população.  

Em Parintins, o caboclo possui valores que fortalece a sua identidade. O 

seu comportamento reflete a real situação que este vive, como ser integrado à 

natureza e que sofre com os abusos devastadores causados neste “seu” 

ambiente. O caboclo ganhou destaque com o boi-bumbá, através do Quadro 

                                                 
113 CASCUDO, 1972 p.210 
114 CASCUDO, 1972 p.210 



 

Figura Típica Regional, configurado para evidenciá-lo e homenageá-lo, dando-lhe 

visibilidade no contexto cultural. 

A homenagem ao caboclo é trabalhada no sentido de possibilitar uma 

revalorização a esta etnia, como uma forma que superou a questão ideológica, 

que buscou dissolver o índio e apagar a sua cultura do cenário brasileiro. O Boi-

Bumbá reforça a união de forças identitárias entre o índio e o caboclo para se 

afirmarem frente a estes processos ideológicos que dissimulam as desigualdades 

atingem a estes substratos sociais. O termo “caboclo” pode caracterizar uma 

aproximação conceitual de mestiçagem entre o branco e o índio, e de fato o é, 

mas, as diferenças culturais deste dois substratos étnicos apontam valores e 

identidades próprias de cada um. Contudo, as reivindicações sociais e políticas à 

questão ecológica e à causa da Amazônia, fatores que afetam diretamente estas 

etnias, ambas, compactuam e se fazem presentes no Boi-Bumbá como ícones da 

emblemática amazônica. Porém, ainda, não é difícil encontrar, expressões 

cotidianas como: “não fique pensando que aqui só tem índio, aqui tem gente 

também”. 

Segundo Alfredo Saunier, bancário e poeta parintinense, diz que a 

identidade cabocla parintinese precisa ser resgatada, pois: “Foi o caboclo que 

criou esta festa há muitos anos e se o caboclo não abrir o olho, já era, vão tirar 

por inteiro o festival das suas mãos”. 

O Boi-Bumbá Garantido ampara-se no caboclo como retrato característico 

da Baixa do São José (território desta agremiação), e como auto-afirmação do 

povo típico desta região, habitada na sua maioria por caboclos e índios 

descendentes. Podemos lembrar que os brincantes do Boi-bumbá Garantido são 



 

chamados de forma depreciativa, “caboclo perrexé”, pelos brincantes do Boi 

Contrário, que se auto-afirmam de “Boi-da-Sociedade”. 

 

Capítulo IV.2.7.  Lenda Amazônica 

 

A lenda Amazônica é o momento onde o imaginário caboclo e indígena 

revivem de forma espetacular, os aspectos da memória amazônica, que 

preservou parte da sua oralidade. As lendas, os mitos e as histórias que foram 

transmitidas de geração a geração influem em uma nova perspectiva dramática 

ao Auto do Boi. Este quadro estabelece uma nova relação entre o conto popular e 

as lendas indígenas, ou seja, entre o “folclore caboclo” e o “tribal”. Os fatos 

históricos são caracterizados e transformados pela imaginação popular e poética 

dos artistas Parintinenses. Como brincantes excêntricos que são, as suas 

vivências nesse contexto performático, conferem uma viagem estética, visionária 

ao universo da mitologia amazônica. 

A importância da incorporação dos fatos históricos no quadro Lenda 

Amazônica corresponde à emergente necessidade de levar à sua gente, os 

valores que sofreram ameaças de extinção pelo colonizador destas terras. Isto se 

configura como um novo educar ou um re-educar, através da encenação dessas 

lendas. A literatura oral das tribos indígenas ganha visibilidade e atenção 

especial, e, revelam com isso, o imaginário mitológico desses povos.  

São levadas à cena estruturas cenográficas monumentais, de dimensões 

gigantescas, que contam histórias que trafegam na memória do homem nativo 

desta região. Este ato cênico é um mergulho na história dos brincantes que se 

vêem reconhecidos, enquanto homens amazônicos, portadores de uma cultura 



 

oral diversificada e fantástica. A Lenda Amazônica é interpretada pelos próprios 

brincantes e reconhecida por nós, como revelação da epopéia indígena que se 

passa na Amazônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarações de brincantes demonstram o orgulho cativado nas suas 

revelações que são transformadas com recursos da arte que flui da inteligência 

coletiva do parintinense, um deles nos surpreendeu com esta afirmação: “não 

devemos nada a ninguém, o que nós mostramos ao mundo é a nossa cara, sem 

ter medo de afirmar que o nosso folclore é uma arte de primeiríssima qualidade e 

somos famosos por isso”115. 

                                                 
115 Depoimento de um brincante momentos depois ao fim de uma apresentação. 

Alegoria para Lenda Diurá e as Cem Luas, Boi Garantido 
2003. Lenda de origem Apurinã:  Conta que o jovem 
Diurá para casar com a bela Kixowmá teria que vencer o 
teste do Trocano (tambor de guerra). Conscistia em dar 
varias voltas ao redor da aldeia portando o tambor feito 
de tronco pesado.  Fotografia Arquivo Ricardo Biriba. 



 

Capítulo IV.2.8. Elementos de Suporte Cenotécnico: iluminação e 

plataforma de apresentação. 

 

Na composição cenográfica da arena ainda fazem parte do conjunto de 

elementos cênicos as torres de iluminação e a plataforma de evolução dos itens 

individuais (Pajé, Cunhã-Poranga, Rainha do Folclore, Sinhazinha da Fazenda, 

Porta Estandarte, Levantador de toadas, Apresentador, Amo do Boi e Boi-

Bumbá).   

As torres de iluminação do espetáculo do Boi-bumbá configuram mais uma 

obra de arte escultórica, do que mesmo uma torre de holofotes propriamente dita. 

Para cada dia de apresentação são instaladas novas estruturas cenográficas para 

compor as torres de iluminação dos quadros planejados. 

A sua forma está totalmente incorporada às alegorias que se mostram na 

arena, são explorados desde as cores, a composição, o tamanho e a temática. 

Tudo está de acordo com o que pede a cena. São, geralmente, formas figurativas, 

com abstrações relativas ao padrão formal e cromático, que se integram ao 

contexto plástico e visual entre luzes e cores.  

Os refletores estão iluminando, tanto a arena quanto a galera, constituindo 

um conjunto de relações visuais que fortalecem a união entre estas partes (galera 

e arena) que estão separadas fisicamente no Bumbódromo. São exploradas 

ainda, uma diversidade de opções e de efeitos visuais: projeções de imagens 

sobre a arena, sobre a arquibancada e sem suportes definidos. A luz toma o 

espaço como dimensão limite. Para tal, são utilizados potentes holofotes de longo 

alcance, que com os seus feixes de luz entrecruzam o céu parintinese e que são 

vistos a quilômetros de distância. 



 

O crescimento do Boi-Bumbá foi inusitado e com ele, evoluíram as novas 

técnicas de encenação. O idealizador do Festival o Sr. Raimundo Muniz, lembra 

do Boi brincando nas casas e das lamparinas confeccionadas em lata, como uma 

espécie de tambor de seis bicos e pavio de tamanho regular. Um cabo encaixava 

a lamparina em uma vara de um metro e meio pra iluminar o terreiro onde o boi 

deveria brincar. Como a energia elétrica chegou à cidade de forma insuficiente e a 

intensidade de luz nos postes de iluminação pública era deficiente, as lamparinas 

continuaram acompanhando o boi, especialmente quando este saia nos bairros 

da cidade. Nos currais também não havia luz elétrica e a lamparina continuava 

intocável. Segundo Muniz: “A lamparina tem história, os bois teriam que criar algo 

para que ela estivesse no contexto da apresentação”. 

Nos anos 80 e 90 os bois começaram a escalada em busca do 

aperfeiçoamento das formas e dos efeitos de iluminação. A luz passou então a 

funcionar como moldura das estruturas cenográficas. A evolução começou com 

lâmpadas comuns e chegou à iluminação profissional, utilizando poscan, 

roboscan, ruster e laser, que são recursos para produzir efeitos especiais. 

Atualmente são utilizados por cada Boi-Bumbá nada menos do que 14 toneladas 

de equipamentos de iluminação.  Neste contexto, a galera também oferece outro 

espetáculo de luzes, quando interferem com 30 mil velas dentro de garrafas 

plásticas cortadas produzindo efeitos surprendentes. 

 Estes recursos técnicos de alta tecnologia são ainda integrados ao 

ambiente natural de materiais da floresta como fibras, palhas, folhas, penas, 

madeira e uma diversidade de elementos que se complementam nesta relação 

material, entre o eletrônico, a robótica, o manual e o artezanal. 



 

Neste contexto, as novas possibilidades tecnológicas dialogam com as 

mais tradicionais técnicas artísticas, construindo uma “nova tradição”, uma 

mudança e/ou atualização, diferenciada do que ocorre geralmente nas 

transformações da maioria dos grupos folclóricos que conhecemos. 

A plataforma de evolução consiste no espaço reservado para a 

performance dos chamados “itens individuais”, nela se apresentam: o Boi, a 

Sinhazinha da Fazenda, o Pai Francisco e a Mãe Catirina, a Cunhãporanga, a 

Rainha do Folclore, a Porta Estandarte, o Pajé, o Amo do Boi, o Levantador de 

Toadas e o Apresentador, para disputar pontos que somarão no julgamento da 

apresentação. 

A estrutura é instalada para dar melhor visibilidade ao corpo de jurados 

durante a evolução das figuras centrais, e, configura como mais um elemento que 

compõe a cenografia da cena do boi-bumbá. 

Como todas as outras estruturas alegóricas, estas plataformas também são 

específicas para cada dia do Festival. São trabalhadas cenograficamente de 

acordo com a temática que será desenvolvida a cada apresentação. Ela está 

situada no primeiro plano da arena, mais ou menos a uns dez metros à frente do 

corpo de jurados. 

O seu engenho técnico, geralmente, funciona com uma espécie de 

elevador, que se eleva a uma altura de uns 4 a 5 metros do solo, objetivando 

alcançar o nível de visão das Cabines da Comissão Julgadora do Festival. 

Este recurso técnico põe o brincante na primeira linha de visão dos 

julgadores do festival e de costas para todo o Bumbódromo, transformando-o em 

cenário para a cena que será desenvolvida. 



 

A apresentação do boi-bumbá parintinense reforça, com isso, nossos 

pressupostos, que entende o Festival Folclórico de Parintins como o maior 

espetáculo performático amazônico para a menor platéia, que é a comissão 

julgadora. Esta forma cênica, a qual as apresentações dos bois-bumbás vêm 

desenvolvendo, mantém-se os princípios artísticos enquanto projeção da 

qualidade interativa entre os que participam desta festa e os que hipoteticamente 

“assistem”. 

Detalharemos em seguida os personagens que se apresentam na 

plataforma de evolução, identificados com itens individuais do Boi-Bumbá: 

1) O Boi-bumbá (evolução) 

A evolução do Boi-Bumbá é um dos momentos mais esperados pela 

galera. A performance do “tripa” que o manipula, a sua estética, o seu grau de 

realismo e expressividade está inspirada na forma do Zebu, tradicional dos patos 

parintineses. O engenho técnico artístico do boi é um dos atrativos que chama a 

atenção pela qualidade dos movimentos que executa imitando um animal. A 

relação que se estabelece entre o Sujeito (Tripa) e o objeto (Boi) se confundem 

enquanto criador e criatura. É importante ressaltar que a confecção do Boi é feita 

pelo mesmo brincante (tripa) que irá apresentá-lo no Festival. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cenas dos bois Garantido e 
Caprichoso, as fotos 3 e 4 Vê-
se a Sinhazinha da Fazenda 
oferecendo sal para  o boi. 
Este ato serepete todos os anos 
do Fetival. Fotografias 
arquivo Ricardo Biriba 
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A performance do boi está sempre acompanhada por uma toada, que é 

criada especialmente para este momento. O boi geralmente surge 

inesperadamente de dentro de uma alegoria, de forma “mágica”, e ocupando 

posição de destaque, sempre em um ponto alto da arena. Todos os anos são 

confeccionados de 4 a 5 bois por cada Boi-Bumbá, isso para fornecer  a condição 

necessária às exigencias do espetáculo. 

A confecção do Boi obedece a procedimentos técnicos apurados que vem 

se aperfeiçoando a cada ano. Atualmente são utilizados materiais diversos, o 

corpo é feito de fibra de vidro e rezina, a cabeça é modelada em isopor, 

pastelados e logo reforçado com uma camada fina de resina. O pescoço e feito de 

espuma sanfonada com corte especial para lhe conferir movimento. A boca é 

móvel, os olhos piscam, o rabo e as orelhas também são movimentadas através 

de um engenho técnico. O acabamento é dado com uma lâmina de espuma e 

forrada com cinco a seis camadas de Lycra e pintadas com pistola para dar a 

impressão de um couro de boi. A parte inferior da estrutura central para baixo, é 

aplicada uma saia de cetim. O “Tripa” do Boi Garantido relatou sua história de 

vida como responsável pelo boi do coração vermelho na testa. 

Denildo José matos Ribeiro 31, Piçanã - tripa do Boi-Garantido. / Comecei no boi 
desde criança, meu primeiro contato foi trabalhar em alegoria, já fui “tonto” aquele 
que só tinha uma pena atrás da cabeça, já fui índio e vaqueiro. Quando eu tinha 
14, 15 anos, mais ou menos, comecei a trabalhar no galpão, com o Artista Vandir 
Santos, trabalhava e também aprendia a fazer o boi, porque Vandir era quem 
fazia o boi no período que Jair Mendes foi pro Caprichoso. Mas, a manha mesmo 
eu aprendi com o Mestre Jair Mendes, o boi do Vandir não tinha estes 
movimentos. Quando Jair voltou pro Garantido, ele trouxe novidades. Foi quando 
teve o concurso pra escolher quem seria o “tripa” oficial do Boi. Concorri com mais 
ou menos uns 300 rapazes em 1995. O concurso consistia em analisar quem 
evoluía melhor com o boi, era observada a dança, os movimentos da cabeça do 
boi e a resistência física. A Comissão Julgadora era formada por uns dez jurados 
e aconteceu na arena do Bumbódromo. As notas variavam de 0 a 10 e a disputa 
foi dividida em 4 etapas e eu ganhei todas. Só que na última fiquei em segundo. 
Isso porque o segundo tripa que ficou comigo, era o namorado de Graça Farias e 
ela estava no corpo de jurado, me deu nota nove e nota dez ao seu namorado. 
Mas a diretoria não aceitou, até porque eu era melhor. Na minha estréia faltando 
10 minutos pro boi entrar na arena, o cara que tirou primeiro lugar, que disputou 
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comigo a final, chegou pra mim e disse que era ele que ia dançar embaixo do Boi, 
porque foi ele quem ganhou o concurso, aí eu disse sem problema o boi é seu. Se 
você se garante, pode ir, eu fico aqui. Nessa época eu ganhava 100 reais por 
noite. Só sei foi uma tragédia a apresentação dele na arena. Quando foi no outro 
dia, o telefone não parava de tocar lá em casa, as pessoas reclamavam que eu 
não era pra isso, que era um imbecil, que não era pra eu me meter nisso que eu 
não tinha condições de dançar. E pra me provar que não era eu? Aí nos dias 29 e 
30 eu fui e realmente concluíram que a mexida do boi era diferente e graças a 
deus até hoje continuo. Naquela época estava bem preparado, eu dava cinco 
voltas aqui nesse rio. Tinha um corpo bem light, naquela época o boi era de 
papelão e pesava uns 20 kg, hoje pesa uns 15 Kg. Mas, pra segurar a onda aí 
debaixo faço muita academia, malho bastante pra ta com esse corpo agora. / Sete 
anos que eu estou como “Tripa” do Garantido, ganhei sete vezes do Marquinho, 
que o tripa do Caprichoso. Antes o Marquinho era quem reinava, porque só era 
ele, e não tinha niguém pra combater ele, nem o próprio Jair Mendes, que 
também foi seu Mestre. O Mestre ensina, o discípulo tem que aprender mais. 
Assim, como ele me ensinou, eu tenho que evoluir mais ainda. / Nessa viagem 
que fiz para a França, criei um boi que piscava o olho, só que tive medo de levar 
pra arena. Então essa viagem pra França foi o teste que fiz com ele. O Boi fazia 
miséria, piscava só de um lado, dos dois lados, era muito engraçado, as crianças 
adoravam. Aí Marquinho viu, só que o Marquinho faz tudo assim de vidro, de 
cristal. O meu é todo na porrada, porque o boi é assim mesmo, sempre me 
perguntam se o boi vai ter novidade, eu respondo que a novidade é a evolução, a 
performance, a mexida, o boi não tem novidade, me perguntam porque não 
coloco luz nos chifres nos olhos, eu respondo que meu boi não é carnaval, eu não 
vou fazer um boi luminoso. Eu digo assim, tem o criador e a criatura, eu sou os 
dois ao mesmo tempo. Quando a sinhaninha da fazenda passa a mão na cabeça 
do boi eu sinto com se fosse em mim. Eu faço de mim o boi, sempre eu fico 
sentado observando em frente a um pasto os movimentos que o boi faz pra copiar 
na arena, como ele vai pro lado, como meche a orelha, pra poder fazer o mais 
autêntico possível. O tempo que levo pra confeccionar um boi desse, saindo do 
zero, passa umas três semanas pra deixar pronto. Para um boi sair bonito tem 
que ter tempo, a falta de material é o que mais atrasa o meu trabalho. Se fosse 
um boi só tudo bem, mas são seis pra cada festival. / Antes de trabalhar estudava, 
parei por causa do boi. Principalmente por causa das viagens. França, Alemanha, 
Estados Unidos, Japão... / O boi é praticamente a minha vida, o sentimento que 
tenho por ele é tudo, tudo que tenho devo a ele, ao boi que sou eu mesmo. Ele é 
meu pai, minha mãe, minha mulher..., / Com o boi contrário somos inimigos na 
arena, mas na vida somos amigos. Fazemos academias juntos, eu já tentei até 
mudar meu horário, mas ele sempre está fazendo o mesmo que eu faço, e faz 
todos os exercícios que faço, para pegar o mesmo preparo que pego, (risadas)... 
É ruim. / Tenho muito a homenagear esse boi aqui. A peça mais importante do 
festival é ele. No tempo do Lindolfo esse aqui era boi de guerra, era uma estaca 
que vinha da cabeça ao rabo, não tinha esponja na mexia, não tinha nada, era um 
boi de guerra, era todo de madeira e cipó pra fazer as costelas, boi de arena é 
assim com chifre pra frente, vaca leiteira é que tem chifre pra trás como o do 
Caprichoso. 
 

 

 

 



 

 

2) O Apresentador 

 

 

O Apresentador do Boi é o responsável pela apresentação do espetáculo 

do Boi-Bumbá. Sua função é narrar as lendas, os ritos e as performances que 

estão acontecendo na arena, atentar aos jurados para os destaques cênicos e as 

suas particularidades e orientar a galera para interferir com as ações 

programadas no momento preciso. O apresentador tem importância fundamental, 

devido à complexidade de cada cena, ao grande número de ações, ao 

detalhamento estético das alegorias e das fantasias, às formas coreográficas e à 

atuação da galera, que acontecem ao mesmo tempo e por ventura pode passar 

despercebido pelo corpo de jurados. As características de um apresentador é a 

desenvoltura na fluência verbal, a facilidade de comunicação, a clareza de suas 

ações, a alegria e a dinâmica cênica. 

 

 

 

 

 

 

Apresentador Ismael Paulaim - Fotografia Retirada do Site www.jurupari.com.br



 

 

3) O Amo do boi. 

  

 
 

O Amo do Boi é o dono da fazenda e do boi, é o pai da sinhazinha. É o 

amo que interfere na cena da celebração folclórica para com seus versos exaltar 

a Amazônia, criticar a devastação da floresta e dos rios e atentar para os perigos 

que assolam o homem em seu habitat. Antigamente os versos eram tirados de 

improviso, mas hoje, são estudados, compostos e ensaiados com antecedência. 

O amo do Boi exercia a função tanto de levantador de toada como de amo do boi. 

Na história do Garantido seu primeiro amo foi o seu criador, O Mestre 

Lindolfo Monteverde que passou o cargo para seu filho, devido a problemas de 

saúde e teve que se afastar, seguido do seu sucessor Paulinho Farias, que já 

exercia o papel de apresentador e levantador de toada e que a partir daí, assumi 

as três funções ao mesmo tempo. Com o passar dos anos estas funções foram 

desmembradas passando cada uma a ser realizada por um brincante diferente. 

 

 

 

 

Amo do Boi, Tony Medeiros - Fotografia Retirada do Site www.jurupari.com.br 



 

4) O Levantador de Toadas 

 

 

O Levantador de Toadas é o responsável pelas interpretações das toadas 

que acompanham as cenas do Boi-Bumbá no Bumbódromo. Através da 

impostação da sua voz, o levantador de toadas imprime uma marca literária no 

espetáculo, dando vida às toadas que ilustram a cena e faz “balançar” a galera, 

que o acompanha como um coral composto de 15.000 vozes. 

 

5) Pajé, Cunhã-Poranga, Rainha do Folclore, Porta Estandarte, 

sinhazinha da fazenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pajé do Boi-Bumbá Garantido anos 2000 e 2001. Fotografias Arquivo Ricardo Biriba 

Levantador de Toadas, Davi Assayag - Fotografia Retirada do Site www.jurupari.com.br 



 

 

 
 

 

O Pajé é o feiticeiro personagem principal da cena do Ritual Indígena, a 

Cunhãporanga é a índia mais bela da tribo; a Rainha do Folclore é a 

representação da Cultura Amazônica; a Porta estandarte é quem transporta o 

pavilhão do Boi-Bumbá e a Sinhazinha da Fazenda é a representação da moça 

branca, cheia de vida, graciosa, e angelical. Esses cinco personagens se 

 

1 2 

3 4 

5 6 

Foto 1 – Rainha do Folclore; foto 2 – Porta estandarte; Foto 3 e 4 – Boi e 
Sinhazinha da Fazenda;  Foto 5 e 6 – Cunhã Poranga. 



 

apresentam tanto no contexto cênico de uma lenda, mito, ritual ou Celebração 

Folclórica, como também têm suas atuações individuais para os jurados. Nesse 

momento, eles se despem da personagem que representa e assumem o papel 

que a caracteriza. Estes personagens desenvolvem coreografia com movimentos 

específicos já consagrados e identificados com passos de dança que são próprios 

de cada um deles. Além disso, atuam sob acompanhamento musical da toada 

composta especialmente para as suas performances individuais. A forma da sua 

dança está em perfeita harmonia com a indumentária que exibe.   

Suas fantasias têm também fundamental importância para o conjunto 

cênico, alegórico, temático e visual de cada noite de apresentação. Estas 

Fantasias apresentam um conjunto simétrico exuberante, composição cromática 

que obedece ao padrão do referido boi que trabalha com uma gama de matizes 

quentes entre o vermelho e o amarelo sendo que estas contrastam com o verde o 

preto e o branco. 

Estas fantasias são desenhadas por artistas figurinistas ou designers 

integrantes de cada Boi-Bumbá. No caso das roupas da Sinhazinha da Fazenda, 

estas exigem conhecimentos de corte e costura mais específicos e são 

confeccionados por costureiras especialistas. Já as fantasias dos outros itens, 

exigem conhecimento técnico diferenciado, pela característica indígena e 

materiais de manejo especial e geralmente são confeccionadas pelo próprio 

artista que a criou. Os materiais e técnicas são diversificados e abrangem um 

campo vasto de conhecimento. Algumas dessas fantasias principalmente as do 

Pajé e da Cunhãporanga apresentam efeitos especiais, que transformam, por 

exemplo, o pajé em animal ou uma cunhãporanga num pássaro. Esse recurso é 

resultado de estudos técnicos desenvolvidos pelo artista Emerson Brasil, com 



 

máscaras especiais que se abrem e se fecham causando impacto visual e 

estético. Os materiais são muito diversificados, penas naturais e artificiais, 

papelão, emborrachados, juta, sementes, tecido, plástico, acetato, etc. 

Emerson Brasil, parintinense, 29 anos, 2º grau concluído, nos declarou 

qual o seu papel como artista de Boi-Bumbá e sua história de vida da seguinte 

forma: 

Antigamente nós tínhamos uns boizinhos feito de caixa de papelão e saíamos 
brincando na rua, tentando imitar os dois Bumbás que tínhamos aqui, que eram 
Garantido e Caprichoso. Naquela época confeccionávamos os capacetes das 
tribos com dinheiro do próprio bolso, era uma brincadeira de menino que nos dava 
muito orgulho. Então, começou a despertar em mim um interesse grande pela 
arte, não só nesse lado do Boi-Bumbá, mas de uma forma geral, pinturas, 
desenhos. O Garantido foi uma porta que se abriu na minha vida, eu agradeço a 
Deus, porque aqui tive a oportunidade de mostrar meu trabalho, não só na parte 
de desenho que venho executando no boi, mas com a parte de criação, como 
cérebro do Boi. Todas as alegorias, todos os capacetes, todas as tribos, elas 
passam pela minha mão, junto com o outro companheiro, que desenha comigo, 
nós da Comissão de Arte, pensamos em grupo, depois passamos para o papel. 
Além disso, confecciono as roupas do Pajé, Cunhãporonga, e das Tribos 
coreografadas e no passado, já confeccionei também Capacetes de Tuxauas. No 
meu processo de criação, a minha inspiração, é o sentimento humano de fazer o 
bonito, porque, por exemplo, uma alegoria que estamos pensando na comisão de 
arte, depois de muitas discussões, procuro valorizar mais a parte plástica. A parte 
técnica na verdade eu não trabalho, já são outros artistas, mas a parte plástica é 
muito importante para ganhar o festival. A partir do desenho que crio, procuro 
passar uma imagem perfeita, para ajudar no entendimento pelos artistas que iram 
executá-lo. O meu processo de criação são muitas noites mal dormidas. Pra 
pensar as fantasias que crio, que são cada uma diferente da outra, sempre tento 
desenvolver uma forma completamente nova, e me orgulho disso. Tentar fazer o 
novo, ligado a Amazônia, a preservação, mostrar os animais, efeitos e a surpresa, 
a transformação, o humano que se transforma num animal, eu acho que consigo 
passar uma coisa muito especial e agradeço muito a deus por me dar essas 
idéias que venho executando. Resumindo meu método é a pesquisa, a execução 
do desenho, discussão na Comissão de Arte e execução das fantasias. Os 
Materiais que uso são simples: pena, ráfia, palha da costa, papelão, isopor... O 
prazo de execução: 2 meses de trabalho duro auxiliado por uma equipe de 6 
pessoas. O custo de material não tenho base. 
 

No campo das fantasias e das indumentárias temos ainda os Capacetes 

dos Tuxauas. Trata-se de elementos que compõem um dos quadros de 

variedades visuais que impressionam pela complexidade simbólica e figurativa, 



 

que ornamentam estas alegorias que são vestidas e incorporadas por um 

brincante especial. 

Tuxauas 

 
 

 

Os Tuxauas são capacetes grandiosos confeccionados geralmente pelo 

mesmo brincante que o apresenta na arena do Festival. Eles representam na 

arena os grandes chefes indígenas do espetáculo. Os capacetes medem em 

média entre 4 a 5 metros de altura, uns 2 metros de largura e mais 1,5 metros de 

comprimento e pesam entre 40 a 60 Kg. Seu esqueleto estrutural é feito de ferro 

(vergalhão fino) e serve de suporte para os elementos alegóricos e que é apoiado 

nos ombros do brincante para a apresentação na arena. A composição estética 

corresponde a uma fusão de elementos escultóricos figurativos, esculpidos em 

isopor, pastelados e pintados – árvores, flores, peixes, pássaros, lagartos, cobras, 

onças, máscaras, figuras humanas (índios, caboclos, pescadores, seringueiros); 

são aplicados utensílio indígenas - cuias, arco e flecha, zarabatanas, trançados 

de fibra de Arumã, entre outras; sementes – seringueira, lágrima de Nossa 

Tuxauas Do Boi Garantido, 



 

senhora, tento, olho de pombo, escama de pirarucu, dentes de animais, cocares 

gigantes, e uma arte plumária diversificada. 

Estes capacetes contam uma história inspirada na cultura Amazônia 

indígena e cabocla, e estão apoiados por uma temática desmembrada da 

temática central do Boi-Bumbá. 

Até o ano de 2001, haviam duas qualidades de capacetes, originalidade e 

luxo. Suas diferenças se caracterizavam pelos materiais utilizados. O Capacete 

Luxo foi extinto do Boi-Bumbá e era confeccionado com materiais sintéticos e com 

brilho, penas, plumas e paetês, já o Capacete originalidade, que permanece até 

hoje, expressa suas formas através de materiais naturais da própria floresta. 

Cada boi-bumbá apresenta em média de 12 a 16 capacetes de Tuxauas 

por espetáculo. Estes tuxauas não sobem à plataforma de apresentação, eles 

evoluem na arena formando uma coreografia simples que se reduz à entrada e 

saída formando duas linhas contínuas. O único brincante deste conjunto artístico 

que se apresenta na plataforma de evoluçao é o Sr. Didi Faz Tudo, que é 

escolhido especialmente como destaque especial. 

O Senhor “Seu Didi Faz tudo” 84 anos, o mais antigo tuxaua de Parintins, 

constrói seus capacetes e se apresenta com eles nas três noites de Festival 

desde a sua criação. Mas, antes disso já executava trabalhos artísticos para o 

Boi-Bumbá Garantido sair às ruas de Parintins, sob o comando do Finado Lindolfo 

Monteverde (criador do Garantido), Seu Didi nos contou como se iniciou nessa 

“brincadeira”: 

 Quando apareceu esta brincadeira eu já vinha trabalhando nas 
artes, fazia meus Passarinhos de madeira, era o meu brinquedo. Como não tinha 
material, pegava a faca de cozinha de minha mãe e ia brincar cortando a madeira 



 

pra fazer os meus brinquedos, fui tirando a minha criatividade da madeira, depois 
passeie a trabalhar com palha, e tecido. Fui criando pela minha inteligência que 
Deus me deu. Eu venho trabalhando (brincando) no boi desde a idade de 14 
anos. Dede 1932 já trabalhava e desfilava com fantasia feita por mim no Festival 
da Fundação Folclórica do Amazonas. Meu trabalho de capacete atualmente é 
feito de palha, sementes - “tento” e “zolho de Acauã”, casca de pau e pena de 
galinha. / Não faço desenho, o meu trabalho é direto com o material, vou me 
inspirando, na minha idéia, vou fazendo e vai dando certo. Primeiro junto o 
material, depois vou montando como eu quero. A cada ano modifico o meu 
trabalho. Tenho a ajuda de uma pessoa que eu vou orientando e observando pra 
ver se está igual ao que eu pedi, não há erro já vou com a idéia certa. As cores 
que utilizo são as cores do Amazonas, da floresta. Não tenho a idéia da 
quantidade de capacetes que já fiz até hoje. Porque além do Boi, recebo convites 
dos seminários. Mas, para o Boi, são três por ano, um para cada noite de Festival. 
O contrário teme pela minha figura, porque eu sou uma Figura Tradicional do 
Garantido há muitos anos. O meu prazer é desfilar no Festival de Parintins como 
artista dos mais Velhos desta Ilha de Tupinambarana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sr. Didi Faz Tudo: Exibindo Seu capacete de Tuxaua Do Boi Garantido. 
Fotografia Arquivo Ricardo Biriba 



 

Capítulo I V.3.  Uka-Uka: corpo, movimento e Boi-Bumbá 
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Foto 1 e 2 – Bailado Corrido do Boi Garantido; Fotos 3 e 4 – Movimentos de Dança da 
Rainha do Folclore do Boi Garantido e foto 5 – Movimentos de dança do Boi Garantido  
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A História da Dança dos grupos de Boi-Bumbá de Parintins e o inflamado 

movimento da “dança do boi” que se dispersou pelo Amazonas, está calcada no 

“Passo do Uka-Uka” – característico de várias danças indígenas da região do 

médio Amazonas, como fonte de inspiração e base técnica dos movimentos. E, 

possui o modelo básico coreográfico, proveniente da dança do “Bailado Corrido”, 

com o conhecido passo do “dois pra lá e dois pra cá”, que é a forma como os 

brincantes dançavam antigamente. A conjunção dessas duas matrizes de 

movimento é hoje a base para a construção coreográfica do Boi-Bumbá de arena. 

A construção coreográfica consiste no conjunto organizado de formas 

expressivas do corpo, como instrumento performatizador da cena do Boi-Bumbá. 

É o corpo do brincante e a sua extensão como corpo alegórico, que faz a dança 

dos brincantes. Este aspecto pode parecer óbvio, e o é, mas contém 

particularidades que dão o tom da diferença. 

Na realidade, a performatividade dos brincantes se confundem com as 

alegorias que estes ostentam. O brincante manifesta a carga emotiva e material 

(alegoria ou fantasia) na arena, onde o corpo conscientemente é ao mesmo 

tempo, cenário, ação e sua própria interpretação de identidade em movimento. 

No Bumbódromo, os brincantes traduzem o elevado índice de ansiedade 

identitária em seus trabalhos performativos, o que os transformam em alegorias 

vivas. Sua identidade (ou melhor, suas diversas identidades) se constroem em 

processos de trabalhos paralelos à própria produção artística. Sr. Francisco Sena, 

diretor cênico do Boi-Bumbá Garantido explica como deve ser tratada uma cena 

apresentada por uma personagem: 

Como o trabalho é realizado em cima de personagens fixos, que não muda de ano 
pra ano, é preciso conscientizar, o interprete destes personagens, para 
acompanhar as modificações temáticas, que são tratadas a cada ano. Não é 
como o teatro convencional, que a personagem vai ser estudada, aqui a 
Cunhãporanga será sempre a Cunhãporanga, mais a partir do momento que ela 



 

entra numa configuração de um ritual indígena, por exemplo, então, ela tem que 
significar alguma coisa, ela tem que representar alguma coisa enquanto estiver 
sobre a estrutura do cenário. Porém, quando ela sai dessa estrutura e vai se 
apresentar para o jurado, ela se despe dessa personagem que o cenário ou a 
alegoria proporciona e se apresenta como Cunhãporanga, com seu bailado 
específico, de acordo com a sua indumentária que foi criada pra noite, é preciso 
que haja essa separação durante a apresentação de um personagem. Por 
exemplo, a Rainha do Folclore que vai surgir na alegoria da lenda do guaraná, 
então, a orientação dada é que ela represente e expresse o próprio guaraná. 
Como é essa personagem para esse item, como é que ela vai representar o 
guaraná? – Compreender o que significa simbolicamente esta fruta e fazer com 
que através de elementos físicos e gestuais, ela represente isso para o jurado, o 
guaraná está ligado à energia, à sexualidade, por isso ela precisa ter uma dança 
sensual, que beira a dança do ventre, que é a dança mais próxima como 
referência, todo o movimento está orientado para a região dos quadris, que 
provoca a coisa da sensualidade, a nossa preocupação é para que ela tenha uma 
apresentação mais relacionada com o contexto que ela está inserida. 
 

Quanto à formação técnica dos brincantes, Sr. Francisco Sena revela o 

dom que o Parintinense tem para dançar e a naturalidade com que os 

movimentos fluem: 

Se a gente reunisse os estudiosos de dança eles ficariam impressionados como 
uma dança que não é sistematizada, como é o balé clássico ou a dança moderna, 
como eles conseguem obter um resultado, de harmonia tal, comparável a todos 
esses bailarinos que tem todo esse preparo clássico, que é a base de tudo para a 
dança moderna e contemporânea. Isso é tão mágico porque é absolutamente 
autodidata, eles não passam por um processo de formação. Se você vê, hoje, 400 
jovens ensaiando no curral, e nenhum deles tem uma preparação tal, para fazer 
essa coreografia. Isso está no sangue do parintinense, já entram nos ritmos da 
toada, e flui de uma maneira muito natural, sem essa preocupação técnica, a 
técnica vem depois. Já é uma preocupação de quem cuida de cada personagem e 
ir fazendo uma adequação pra que a dança não fique solta. A dança tem que ter 
uma significação. Estas personagens conseguem ser tão plasticamente graciosas 
em relação ao movimento, com a simpatia que elas executam sem nunca ter 
praticado dança acadêmica. Isso é coisa de sangue mesmo, uma tradição que 
passa de pai pra filho, e se configura como um estilo de dança diferenciada das 
que conhecemos por aí. 
 

A coreografia dos mais importantes personagens do Boi-bumbá 

antigamente – Pai Francisco e Mãe Catirina, que hoje, ganharam conotações 

cênicas que reforçaram a qualidade irônica característica desses personagens, 

estes cumprem os mesmos papéis que há vários anos vêm se mantendo. No Boi-

Bumbá, hoje, como o texto foi substituído por um teatro de imagens, cuja 



 

coreografia, compostas de gestos, dão o suporte para estes personagens se 

expressarem contracenando com o boi. Nesta cena ainda participam a Sinhazinha 

da Fazenda e o Amo do Boi compondo assim a “Celebração Folclórica” (já 

discutida no Capítulo V.3), que corresponde atualmente ao antigo “auto do boi”. O 

Sr. Francisco Sena descreve o papel destes personagens atualmente, da 

seguinte forma: 

Pai Francisco e Mãe Catirina, a gente sabe que na história da colonização, 
quando o negro aparece, era trancado na sua senzala. Sempre ele foi muito 
irreverente quando pensa na figura do branco. A orientação é que se crie um 
bailado específico, que reforce este contexto. Além de o espetáculo oferecer toda 
a liberdade poética, que agora se transforma num “Balé de gestos”, há um 
interesse de se buscar elementos novos sem sair do que chamamos de 
tradicional. Por exemplo, o “bailado corrido” serve de pano de fundo para a cênica 
da “Celebração Folclórica”, que trás um bailado inteiramente tradicional, desde 
quando o boi começou em Parintins, e, que é pouco explorada atualmente. A 
dança do “dois pra lá e dois pra cá”, que teria se perdido com as inovações 
coreográficas, foi recuperada pelo Garantido há alguns anos atrás. 
 

 

 
 

 

 

Cenas do Pai Francisco e Mãe Catirina como O Boi 
Garantido. Fotos retirados do Site: www.jurupari.com.br 



 

As inovações coreográficas do espetáculo do Festival Folclórico surgem 

com o processo de “tribalização do boi” que acontece de forma lenta, na medida 

que os brincantes e, principalmente, os dirigentes dessas alas foram se 

aprofundando em estudos de dança e procurando referências mais amazônicas e 

mais indígenas. 

A “Dança Tribal” iniciou com os movimentos do “Uka-Uka” que se 

caracterizam com a batida mais forte do pé direito no chão. Os artistas que 

confeccionavam as fantasias da tribo eram os responsáveis pela encenação, 

então, teriam que ensinar os passos de dança aos brincantes. Não havia uma 

preocupação coreográfica que estivesse voltada para o espetáculo. Segundo o 

Sr. Marcos Boi, pioneiro em trabalhos coreográficos do Boi Garantido: “As tribos 

entravam na arena dançando e estacionavam, ficavam lá paradas ou marcando o 

movimento do “Uka-Uka”, batendo o pé direito”. 

Em 1991, foi um ano Chave para a explosão do Boi fora das fronteiras de 

Parintins. Os empresários culturais de Manaus começam a promover shows com 

cantores exclusivos de Boi-Bumbá, e que chegava a atingir um público de 20 mil 

pessoas. Um dos espaços destinados a esses shows era o “Bar do Boi” que 

funcionava na TV Lândia, na Av. Djalma Batista. 

O Sr. Marcos Boi, esclarece que nessa época não existia dançarino de 

palco para acompanhar as bandas, ele relembra esse fato contando a seguinte 

história: 

A gente começou a levantar o braço, vamos brincar com isso aqui e observamos 
que as pessoas que estavam atrás da gente começaram a acompanhar. Eu acho 
que elas pensavam que era algum brincante de Boi de Parintins que estava ali 
para ensinar pra galera e animar o show, aí a gente entrou na onda, afirmando 
que éramos do Boi. Viramos um ponto de atração, as pessoas começaram a 
gostar da brincadeira, moral da história, começou a dar certo e comecei a 
sistematizar os movimentos e criar algumas coreografias, mesmo sem nenhuma 
formação técnica, achava prazeroso e fui criando. O Grupo azul e branco me viu e 
me chamou para o palco e me pediu que comandasse a dança pra galera, aí eu 



 

comecei a levantar o braço bem devagarzinho, tremendo a mãozinha... Quando 
eu vi aquela multidão me acompanhar, fiquei nervoso, aí não sabia mais o que 
fazer...E o pessoal lá de baixo, - não vai mudar? E eu ficava cada vez mais 
nervoso..., Foi assim que começou essa dança. 
 

Somente a partir do ano de 1995, houve uma mudança considerável, 

possibilitada com a contratação de vários coreógrafos da cidade de Manaus 

dentre estes O Ricardo Pegueite e o Marcos Boi. Primeiramente, os movimentos 

sincronizados foram experimentados na galera, com movimentos de braço de 

forma bastante natural. Mas foi em 1997, que surgiram as primeiras coreografias 

oficiais e que foram realizadas por dançarinos das bandas musicais que faziam os 

Shows de Boi-Bumbá. 

O Sr. Marcos Boi ressalta que os compositores começaram a contratar 

coreógrafos para criarem coreografias para suas composições, como atrativo 

especial e marketing empresarial. Uma delas foi a toada “tic-tac”, do Compositor 

Braulinho, que foi a toada que divulgou o boi-bumbá para o Brasil. Esta toada foi 

do Boi Garantido do ano de 1993, que o Grupo Carrapicho gravou, coreografou e 

se tornou seu maior sucesso de vendas até hoje. Então, quem inicia o movimento 

de dança nos Bois-Bumbás de Parintins são os cantores de boi nos seus shows.  

A formação do coreógrafo Marcos Boi, do Boi-Bumbá Garantido, teve início 

no Curso de Dança de Rituais Indígenas, em Santarém, que nos contou como foi 

sua passagem por este curso: 

Coloquei minha melhor roupa, me arrumei certo que ia abafar, entrei na sala e 
encontrei todo mundo lá, de calção, de camiseta e descalço. A maioria eram 
índios, eu me senti tão mau porque estava de tênis, com jaqueta... O pessoal me 
olhou assim atravessado, eu me senti tão pequeno!... Eles estavam numa roda e 
tocavam um tambor. A professora era Dona Celina Cadena, uma índia Baré. Ai eu 
entrei na deles, tirei o tênis, entrei na roda e peguei na mão deles, simplesmente 
me surpreendi, eu pensei que era uma coisa sistematizada, coreografada, mas a 
principal intenção do curso foi despertar uma consciência indígena discutindo os 
assuntos da realidade que estava acontecendo com a população indígena. Ai eu 
comecei a pensar de uma outra maneira – o  Boi dança, canta o índio... Lá todo 
mundo se veste de índio pra dançar e o que o índio passa do lado de cá, ninguém 
dá a mínima atenção, é só discurso... Comecei a questionar uma porção de 



 

coisas, inclusive uma coreografia que estava trabalhando. Esse curso me fez 
questionar todo o meu trabalho, isso me fortaleceu. E foi em 2001 que realmente 
consegui fazer um trabalho de tribo coreografada propriamente dito, a partir da 
consciência, este foi o meu aprendizado. 
 

É pertinente e oportuno ressaltar a história da dança dos Bois 

Parintinenses para interpretarmos sua gênese, a consciência dos coreógrafos e 

as matrizes culturais que deram formas à atual dança do Boi-Bumbá. 

Constatamos também nesse contexto, que há alguma inspiração do 

movimento da dança baiana que acompanha as bandas de “axé music”, segundo 

informação do coreógrafo de boi-bumbá Hélio Siqueira, em depoimento para este 

trabalho no ano de 2000. Ele ressalta ainda, que as coreografias criadas para a 

arena do bumbódromo, iniciaram mais ou menos no ano de 1997, a partir da 

reelaboração e adaptação dos movimentos coreográficos de Bandas de Boi-

Bumbá que circulavam pelo Amazonas. 

Esse aspecto configura a Dança do Boi-Bumbá como origem procedente 

de várias matrizes e que atualmente continuam agregando várias outras. Porém, 

é visível a base do movimento do “uka-uka” como matriz principal da dança tribal 

no boi de arena. 

Ricardo Pegueite, outro coreógrafo do Boi-Garantido, com passagem 

também pelo Boi-Caprichoso e por diversas Escolas de Samba de Manaus, nos 

contou a sua história e seu método de criação: 

O primeiro ano que cheguei a Parintins foi em 1994, para coreografar o Boi-
Bumbá Caprichoso, encontrei a dança do boi já bem tribal, bem pesada, que só 
os índios sabem fazer, procurei modificar. Percebi que não podia mexer muito 
nessa cultura, nessa tradição. Então, procurei me informar qual a tribo de Boi que 
estaria em evidência e realizei uma pesquisa mais aprofundada quanto aos seus 
costumes e valores, os animais que representavam essa aldeia, para poder 
realizar um trabalho coerente. Parti para o trabalho tomando como suporte o 
movimento básico que todas as tribos dos Boi-Bumbás, que utilizavam o famoso 
passo do “uka-uka” e o adaptei com outros movimentos e objetos relacionados ao 
cotidiano de uma tribo, porém de forma diferenciada. Isso enriqueceu 
consideravelmente o movimento coreográfico das tribos na arena. A gente não 
pode negar as influências de fora, principalmente da Bahia, e por esta se tratar 



 

também de uma manifestação popular, nos inspiramos na sua forma. Não dava 
pra colocar movimentos tradicionais de Boi-Bumbá de arena em coreografia de 
shows musicais, nem tão pouco as coreografias de arena nos Shows musicais 
comerciais. Houve sim momentos de inspiração a parti de outros grupos do 
Nordeste. 
 

Adotando modelos antropológicos, podemos analisar a expressão da 

dança do Boi-Bumbá como formas sensíveis, animadas por um impulso cultural e 

uma intenção de representar imaginariamente o próprio mundo indígena. Seu 

nível estético estimula a percepção formal e nos remete ao conjunto de “novos” 

sentidos, reformulados simbolicamente. Com isso, enquanto os movimentos 

tomam o corpo do brincante, o nível ritualístico que sintetiza esta experiência 

coletiva é fortalecido com a incorporação estética de movimentos pesquisados 

experimentados e recriado de diversas fontes culturais. 

Entendendo que os movimentos da dança e sua estética estão 

impregnados de elementos simbólicos que se cruzam. Arantes116 nos alerta que: 

“Embora os símbolos tenham existência coletiva, eles são passíveis de 

manipulação, se articulam no interior de uma mesma cultura, têm concepções e 

interesses diferentes e até mesmo conflitantes”. 

As representações simbólicas da dança do Boi-bumbá são executadas com 

o cuidado necessário para representar situações cujas formas transmitam 

significados objetivos. A expressividade da forma da dança do brincante, não 

deve ser medida desde a sua maior ou menor independência de significados, 

senão a partir de sua maior ou menor capacidade de expressar a unidade 

temática trabalhada na coreografia. Portanto, a temática coreográfica quanto aos 

movimentos corporais e expressões das suas indumentárias, são mecanismos de 

reforço simbólico, ordenador e revelador do imaginário indígena que passeia 
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pelas formas religiosas e lúdicas, numa celebração cerimonial, com a máxima 

intensificação da experiência corporal, um ritual performático – uma manifestação 

de “arte total”, no sentido atual do termo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por isso, a dança do Boi-Bumbá constitui uma prática etno-social, interativa 

e de formas ajustadas para que possam suportar o peso dos diversos desejos 

coletivos – característica desta qualidade de manifestação artística. Pois, como 

uma manifestação transcultural, o compromisso da originalidade estética, com 

todas as forças que intervenhem em cada processo histórico, no universo cultural 

do Boi-Bumbá, sua arte tem sido construída sobre um campo aberto, onde as 

 
Movimentos de dança da Cunhã Poranga do Boi Garantido. Fotos Arquivo Ricardo 
Biriba.  



 

culturas se alimentam uma das outras, porém, se apóiam em um eixo comum – a 

manutenção de seus valores essenciais que a identifica na diversidade. Podemos, 

no entanto, utilizar estes conceitos, como teorias que fundamentam a “arte 

popular” na era atual. E, que vão de encontro àqueles que estudam a cultura 

popular como: “Manifestações particulares dos diferentes setores subalternos nas 

quais o estético formal não conforma um terreno autônomo, senão que depende 

da complexa trama de necessidades, desejos e interesses coletivos”117. 

Este conceito aponta para os setores que produzem esta forma cultural, 

mas que não discute a sua qualidade técnica e estética. Com isso, entendemos a 

estética da dança do Boi-Bumbá, como produção simbólica de ação artística 

produzida por um setor representativo desta cultura, uma forma de expressar 

esteticamente, determinadas situações históricas, a partir da ótica de uma 

comunidade que se reconhece em seus signos e se servem deles para 

compreender seus processos culturais e atuar sobre eles. 

 

Capítulo IV.4. Tribos, Vaquierada e Galera 

 

Dentre os elementos que compõem as apresentações do Boi-Bumbá, há 

ainda as Tribos, a Vaqueirada e por fim a galera. As tribos e a vaqueirada podem 

se situar no contexto da dança e da plástica, pelas características visuais e 

cênicas que estas desenvolvem na arena. Já a galera seria um caso a parte, pois 

sua interferência cênica constitue múltiplas funções e sua forma de expressão 

enquanto torcida do boi, está sustentada na dança, no canto, acompanhando as 
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toadas e no visual de que é formado pelas cores e formas dos elementos que são 

manipulados ordenadamente compondo e complementando a cena da arena. 

 

Capítulo IV.4.1 As Tribos do Boi 

 

As Tribos Indígenas do Boi-Bumbá são a representação das várias etnias 

indígenas da Amazônia. Na arena apresentam uma coreografia meticulosamente 

ensaiada. É composta por 450 brincantes subdivididos em média de 50 a 80 

brincantes para cada tribo. Ostentam indumentária de estética recriada a partir 

dos valores e costumes característicos da tribo que representa. A arte plumária, 

os adereços e a estética das fantasia de cada tribo são o resultado da 

composição de diferentes materiais, como: penas naturais e artificiais, papelão, 

emborrachados, juta, sementes, tecido, plástico, acetato, etc. Os corpos desses 

brincantes também são pintados, exibindo um grafismo geométrico e abstrato, 

com matizes cromáticos contrastantes à indumentária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribos do Boi Garantido. Fotografia Arquivo Ricardo Biriba 



 

A estrutura utilizada como suporte para a configuração do conjunto estético 

e acomodação dos materiais que comporão a fantasia, principalmente para os 

costais, são feitos de arame e de vergalhão fino, o qual são projetados para 

serem apoiados nos ombros e oferecerem maior conforto ao brincante na 

execussão coreográfica. 

O esplendor das fantasias confere um desenho especial à composição 

coreográfica, onde o conjunto cromático da arte plumária e as formas de cada 

uma das indumentárias contribuiem e acentuam os movimentos dos corpos 

brincantes.  



 

 

 

 

Capítulo IV.4.2 - A Vaqueirada 

 

A vaqueirada é composta por 40 Vaqueiros montados em seus cavalinhos 

de pano e pau, e aportam uma lança de mais ou menos 2,5 metros de 

 

Tribos do Boi Garantido. Fotografia Arquivo Ricardo Biriba 



 

comprimento, apontada para cima e ornamentada na sua extremidade. Estas 

lanças são geralmente símbolos que representam o Boi-Bumbá de referência. No 

caso do Caprichoso, uma estrela azul e no caso do Garantido, um coração 

vermelho. Estas lanças são inspirações a partir das “varinhas de ferrão” portadas 

pelos vaqueiros, herança dos bumbás de São Luís Maranhão, que em Parintins 

foram reelaboradas visualmente e ganharam grandes dimensões e novas formas 

adaptadas às proporções do seu espetáculo de arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O esqueleto estrutural, para confecção dos cavalinhos é uma armação feita 

de um cipó flexível que dá a forma ao corpo e à cabeça do cavalo. A estrutura é 

coberta com espuma densa modelada e forrada com lycra. São conferidos o 

acabamento na crina e no rabo com fibras naturais (juta ou cizal), e na parte 

inferior da armação que dá forma ao corpo é aplicado uma espécie de saia nas 

cores vermelha, branca ou azul. Os cavalinhos do Garantido são brancos e os do 

Caprichoso são pretos. 

 

Vaqueirada do 
Garantido. 
Fotografia  
ArquivoRicardo 
Biriba  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sua evolução na arena configura uma coreografia circular explorando as 

diagonais, frontais e laterais em fileiras e são acompanhadas por uma toada 

específica para este momento. A Vaqueirada faz parte do Ato Celebração 

Folclórica e simboliza o caboclo vaqueiro de Parintins. Nos bois de São Luís do 

Maranhão os vaqueiros não estão montados em cavalinhos, mas acompanham o 

seu amo e o boi com uma dança característica e indumantária ricamente bordada 

com misangas e canutihos.  Em Parintins a expressividade visual desse 

personagem está no desenho coreográfico que realizam, no adereço de mão que 

ostentam e na figura alegórica do próprio cavalinho, o vaqueiro em si, desaparece 

nesse contexto.  

 

Caqpítulo IV.4.3 – A Galera 

 

A Galera que supostamente seria a platéia tem se definido como parte 

integrante da cena espetacular do boi-bumbá. A sua interferência corresponde a 

ações organizadas, espontâneas, dirigidas por um representante e comandadas 

Confecção de cavalinhos 
para a Vaqueirada artsta  
José Monteverde. Fotografia 
Arquivo Ricardo Biriba 



 

pelo apresentador de cada Boi-Bumbá. Cada galera tem a sua representação 

oficial, o Garantido o “Comando Garantido” e o Caprichoso a “Força Azul e 

Branca”. Estas associações funcionam como torcidas organizadas independentes 

em suas associações. Os 15 mil brincantes da Galera, de cada Boi-Bumbá, para 

conseguir seu lugar na arquibancada do Bumbódromo têm que chegar as sete da 

manhã para esperar a abertura dos portões às 15 Horas, e ainda esperar até as 

21 horas, quando darão início as apresentações. Estes brincantes, ao chegarem 

na arquibancada encontram nos assentos e nos bancos, o Kit Galera, 

correspondendo a um saco repleto de objetos como: máscaras, chapéus, velas, 

plásticos coloridos, balões, fogos indoor (fogos frios), velas etc. A arquibancada 

também já está preparada com uma grande bandeira de uns 100 X 50 metros de 

área que será aberta sobre a galera correspondente de cada Bumbá no momento 

exato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Galera do Caprichoso e do 
Garantido respectivamente. 
Fotografia Arquivo Ricardo 
Biriba



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galera do Caprichoso contracenando com o Ritual Indígena, XXXVI Festival, 2001. Foto arquivo Ricardo 
Biriba 

Galera do Garantido, Momento de abertura da sua apresentação. XXXVI Festival, 2001, foto arquivo 
Ricardo Biriba 



 

Estes brincantes realizam um espetáculo integrado com a arena utilizando 

estes materiais e atuando em sincronia coreográfica. A galera é julgada pela sua 

animação, criatividade, resultado estético e coerência cênica. Um dos elementos 

mais completos na performance do Festival, além de ser a maior em número de 

participantes, ela é responsável pela euforia e pela celebração da rivalidade dos 

Bois. 

 

Cap. IV.5 – Contrário Toma Cuidado, Minha Sina é Ser Campeão: o 

julgamento do Festival. 

 

A rivalidade dos Bois-Bumbás Garantido e Caprichoso não é recente. A 

história desses Grupos, de um lado o vermelho e do outro o azul foi construída 

até o presente, apontando como um dos principais fatos da sua existência, a 

disputa que se estabeleceu entre os brincantes da baixa do São José e os da 

Francesa. Que, até a criação do Festival Folclórico, era realizada nas ruas, não se 

reconhecendo quem de fato, era o vencedor. E, não teria como, pois não havia 

corpo de jurados para julgá-los. Como estas disputas já foram discutidas no 

Capítulo III. 4, trataremos das formas de julgamento que se estabeleceram para a 

disputa atual realizada na arena do Bumbódromo.  

 Atualmente, a disputa está oficializada e formatada sobre uma base de 

critérios e requisitos essenciais que têm que ser cumpridos para atender às 

exigências de julgamento do Festival Folclórico. Para isso, existem 21 itens118 

para serem julgados pelo corpo de jurados, que lhes vão conferir “notas” que 

variam de 8 até 10. Os itens de julgamento do Festival estão divididos em três 

                                                 
118 Regulamento do Festival Folclórico de Parintins / Concurso de Bumbás, regida pela Lei Municipal nº 
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blocos de categorias diferentes, que são ocupados por três julgadores 

especialistas nos itens de cada um destes blocos, que são os seguintes: Bloco “A” 

(comum / musical) – Apresentador, Levantador de Toadas, Batucada ou 

Marujada, Amo do Boi, Boi-Bumbá (evolução), Toada (letra e música) e 

Organização do Conjunto Folclórico; Bloco “B” (Cênico / Coreográfico) – Porta-

Estandarte, Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore Cunhãporanga, Pajé, 

Galera e Coreografia; Bloco “C” (artístico) – Ritual Indígena, Tribos Indígenas, 

Tuxauas, Figura Típica Regional, Alegorias, Lenda Amazônica e Vaqueirada. 

Estes itens foram constituídos a partir do conjunto artístico que são 

apresentados na arena do Bumbódromo e julgados pela qualidade espetacular e 

artística e a eficiência técnica das suas performances. Para dar suporte ao 

julgamento, a cada ano é criado um novo Regulamento para o Concurso dos 

Bumbás Garantido e Caprichoso, que têm os seguintes critérios a serem 

considerados pelos jurados na votação: 

01 . Apresentador – (item individual) 

Definição: Anfitrião, Mestre de Cerimônia, Porta Voz. 

Méritos: Domínio de arena e de público, fluência verbal, carisma, impostação de 

voz, dicção, alegria atenção constante no desenvolvimento do tema. 

Elementos comparativos: Indumentária e significado, voz, desenvoltura e 

animação. 

02 . Levantador de Toadas – (item individual) 

Definição: Sua voz é o fio condutor para o desenvolvimento do tema 

Méritos: Interpretação, afinação, timbre e técnica de canto. 

Elementos comparativos: Afinação , extensão vocal, dicção respiração e timbre. 

03 . Batucada e Marujada – (item coletivo)  



 

Definição: Sustentação rítmica, base para o espetáculo, agrupamento de 

percussão que fornece um referencial rítmico indispensável às toadas. 

Méritos: Harmonia; cadência, ritmo, constância. 

Elementos comparativos: Harmonia, disposição de arena, ritmo, indumentária, 

cadência.  

04 . Ritual Indígena – (estrutura artística) 

Definição: Recriação de rito xamanístico, fundamentado através de pesquisa 

dentro do contexto folclórico do boi bumbá. 

Méritos: teatralização, criatividade, beleza originalidade e efeitos. 

Elementos comparativos: Fidelidade à toada cantada na apresentação ritual, 

desenvolvimento, beleza e encenação, observada a sua fundamentação 

(pesquisa/referencias) dentro da folclorização do boi-bumbá. 

05 . Porta Estandarte (item individual) 

Definição: Símbolo do Boi em movimento. 

Méritos: Bailado, garra, desenvoltura, simpatia, elegância e alegria. 

Elementos comparativos: Indumentária, estandarte, leveza, graça, sincronia de 

movimentos entre o bailado e o estandarte. 

06 . Amo do Boi (item individual) 

Definição: O dono da fazenda, menestrel que tira versos dentro dos fundamentos 

do espetáculo. 

Méritos: Dicção, desenvoltura, postura e expressões cênicas. 

Elementos comparativos: Indumentária, voz, afinação, poder de improvisação e 

qualidade poética. 

07 . Sinhazinha da Fazenda (item individual) 

Definição: Filha do dono da fazenda no auto do Boi-Bumbá de Parintins. 

Méritos: Beleza, graça, desenvoltura e alegria. 

Elementos comparativos: Indumentária, movimentos, saudação ao boi e ao 

público, simpatia e carisma. 



 

08 . Rainha do Folclore (item individual) 

Definição: Item que representa a diversidade de valores expressados pela 

manifestação popular. 

Méritos: Beleza, simpatia, desenvoltura e incorporação às suas representações. 

Elementos comparativos: Beleza, graça, movimentos, simpatia eIndumentária. 

09 . Cunhã Poranga (Item individual) 

Definição: Moça bonita, guerreira e guardiã, expressa força através da beleza. 

Méritos: Beleza, simpatia, desenvoltura e iincorporaçao às suas representações. 

Elementos comparativos: Beleza, movimentos, simpatia e indumentária. 

10 . Boi-Bumbá evolução (item individual) 

Definição: símbolo da manifestação popular, motivo e razão de ser do Festival 

Folclórico de Parintins. 

Méritos: Evolução e encenação 

Elementos comparativos: Geometria idêntica, leveza, coreografia e movimentos 

de um boi real. 

11 . Toada - letra e música (item abstrato) 

Definição: Suporte lítero musical do Festival, elo entre a individualidade e o grupo. 

Méritos: Agrega elementos históricos, geográficos, culturais e sociais, desde os 

momentos primitivos até os nossos dias. 

Elementos comparativos: melodia, métrica,  conteúdo, interpretação, composição 

e harmonia. 

12 . Pajé (item individual) 

Definição: Curandeiro, hierofante, xamã, sarcedote, ponto de equilíbrio das tribos. 

Méritos: Expressão corporal e facial, movimentos harmônicos, domínio de espaço 

cênico. 

Elementos comparativos: Indumentária, originalidade, expressão, segurança, 

domínio de arena, encenação e coreografia. 

13 . Tribos indígenas (item coletivo) 



 

Definição : Grupos étnicos que compõem os povos indígenas do Brasil dentro do 

contexto folclórico do Boi-bumbá de Parintins. 

Méritos: Sincronia de movimentos, cores e expressões cênicas e danças 

Elementos comparativos: sincronia, indumentária, fidelidade às raízes (dentro do 

contexto folclórico do Boi-Bumbá) e efeitos visuais: plástica e adereços 

parintinenses ao contexto tribal folclorizados ou não. 

14 . Tuxauas (item coletivo) 

Definição: Chefe da tribo ou personagem caboclo em sua miscigenação, 

representação alegórica do universo indígena e caboclo da Amazônia. 

Méritos: plástica adequada ao tema do espetáculo, criatividade e originalidade. 

Elementos comparativos: Indumentária, fidelidade ao tema do espetáculo, riqueza 

dos detalhes nas confecções dos capacetes (cocar alegórico). 

15 . Figura Típica Regional (item artístico) 

Definição: Símbolo da cultura amazônica, na sua soma de valores a partir dos 

elementos que compuseram sua miscigenação. 

Méritos: Homenagem às belezas da terra, Beleza e originalidade. 

Elementos comparativos: Fidelidade ao item, acabamento, estética, porte e 

encenação.  

16 . Alegoria (item artístico) 

Definição: Estrutura artística que funciona como suportecenografico para 

apresentação. 

Méritos: Beleza, originalidade e criatividade 

Elementos comparativos: Acabamento, execução, funcionalidade, estética e porte. 

17 . Lenda Amazônica (item artístico) 

Definição: Ficção que ilustra a cultura dos povos da Amazônia dentro do contexto 

folclórico do Festival Folclórico de Parintins. 

Méritos: Imaginação, envolvimento, porte cenográfico e encenação.  



 

Elementos comparativos: Acabamento, encenação, originalidade e 

desenvolvimento. 

18 . Vaqueirada (item coletivo) 

Definição: agrupamento coletivo composto por cavalos, lanças e vaqueiros 

tradicionais do Boi-Bumbá de Parintins. Guardiões do boi em evolução. 

Méritos: Beleza e coreografia. 

Elementos comparativos: Indumentária, coreografia e sincronia. 

19 . Galera (item coletivo) 

Definição: Elemento de apoio do espetáculo, estímulo de apresentação, massa 

humana que forma maiores coreografias uníssonas do mundo. 

Méritos: Alegria, energia contagiante, sincronia, garra, evoluçao e empolgação. 

Elementos comparativos: Animação, calor humano, participação e sincronia. 

20 . Coreografia (item coletivo) 

Definição: Todos os movimentos de dança apresentados no espetáculo. 

Méritos: dinâmica, criatividade nos movimentos, ritmo e sincronia. 

Elementos comparativos: Expressividade do movimento, sincronia e criatividade. 

21 . Organização e Conjunto Folclórico (item coletivo) 

Definição: Reunião de itens individuais, artísticos embasados, no conteúdo do 

espetáculo, e, por sua vez, dispostos organizadamente na arena de 

apresentação. 

Méritos: Disposição em que se encontram suas diversidades (tribos, itens 

individuais, etc.), harmonia liberdade de movimentos na arena e tempo 

compatível. 

Elementos comparativos: Indumentária, alegria pertinente ao conteúdo do 

espetáculo, diversidade de estrutura e fantasia com fidelidade ao tema. 

 



 

Com base nestes itens de julgamentos os jurados são escolhidos 

obedecendo regras que estão no regulamento: 1) A escolha será feita segundo 

seleção e análise dos currículos de pessoas de renome nacional com 

comprovada atuação na área das manifestações populares brasileiras para cada 

especialidade. 2) É proibida a participação de jurados da região norte, exceto do 

estado de Tocantins. 3) A escolha é feita por empresa de auditoria independente, 

responsável única e exclusivamente pela escolha e escala dos nove jurados para 

o Festival. 

O destino destes jurados após o Festival se tornou complicado pela 

importância do resultado que estes conferem para eleger o Boi Campeão. A 

rivalidade da disputa transforma a cidade, já dividida em azul e vermelha em 

campos de alegria e festa para uns e de tristeza e decepção para outros. 

Até o presente, ainda não foi constatado em nenhuma versão deste 

Festival, a aceitação por parte dos brincantes do Boi-Bumbá perdedor, que o seu 

Boi foi inferior ao Boi vencedor na arena da disputa. Sempre o responsável pela 

derrota do boi é o corpo de jurados, que sempre são taxados pelos brincantes 

perdedores, de corruptos, ladrões, e que foram comprados pelo boi campeão. 

Porém o contrário não acontece, é evidente. A vitória lograda é sempre mérito dos 

artistas do Boi-Bumbá vencedor. 

Nesse sentido as ameaças podem causar episódios graves frente ao corpo 

de jurados, que têm que sair de Parintins imediatamente após o fim das 

apresentações e logicamente antes dos resultados serem divulgados. Pois estes 

podem correr o risco de agressões por parte de brincantes mais fanáticos. 

 

 



 

  
Capítulo V 

Parintins Cidade ritual: Boi-Bumbá, Performance e Espetacularidade 
 

 

O boi-bumbá parintinense, enquanto performance espetacularizada, 

constitui uma ação ritual que foge aos padrões espetaculares manipuladores, que 

Guy Debord (2003) denunciava nos finais da década de 60, como “o mal sonho 

de uma sociedade moderna”. Ao contrário das afirmações de Debord, o 

espetáculo do boi-bumbá redimensiona o sentido do espetáculo e volta-se para 

questões de cunho social, político e cultural que necessitam de voz e de mídia de 

massa, para denunciar e combater as forças que ameaçam o universo 

amazônico. 

A inversão de valores quanto às funções de um espetáculo, frente às 

teorias de Debord, o boi-bumbá de Parintins caminha em direção a si mesmo, ao 

tempo em que as feridas históricas lhe deixam cicatrizes – quando a história se 

torna real, o conhecimento de si se afirma consciente. E, o pensamento que 

domina a sociedade parintinense, ganha dimensão histórica no calendário cultural 

das grandes manifestações artísticas brasileiras, sustentada no ritual do seu 

Festival Folclórico. Neste sentido, podemos visualizar e perceber a sua 

transformação ocorrida neste âmbito, em nossas análises e interpretações, nos 

campos da identidade, do ritual, da performance e da espetacularidade 

relacionadas ano Boi-Bumbá. 

 

 

 

 



 

Capítulo V.1 - Identidade Amazônica e Boi-Bumbá  

 

O movimento artístico parintinense se desenvolveu num processo natural 

de relações internas, expandidas para um todo comum, que atinge os campos 

político, social e cultural, responsável pelo fortalecimento da auto-estima, orgulho 

e afirmação identitária “índia-cabocla” revisitada através da brincadeira de boi-

bumbá, hoje, marca da sua cultura tradicional. Este fato está presente no 

cotidiano e no “extracotidiano” dos brincantes e, funciona, como reconstrução da 

tradição tupinambarana, a partir das conexões com a ancestralidade de seu povo 

e os enlaces sócio-culturais que se estabelecem com os valores do mundo 

contemporâneo.  

Os mantenedores da resistência cultural da “arte-folclórica” parintinense, 

na ótica dos bois-bumbás, permitem uma conexão mais ampla e aberta às novas 

técnicas e às formas de espetacularização, que tomam emprestados recursos 

tecnológicos de ponta para as suas performances. As técnicas e os processos 

artísticos implementados são responsáveis pelas relações transculturais, que 

estabelecem um diálogo entre: os valores amazônicos arraigados e as novas 

tendências artísticas; os conhecimentos acadêmicos e os saberes populares; a 

engenharia, os materiais eletrônicos e os materiais naturais. Dualidades que, se 

diferenciam enquanto formas de conhecimento, conceitos e funções, mas que, 

por estarem voltados para o mesmo campo de atuação, no Boi-Bumbá, um apóia-

se no outro, para proporcionar a qualidade técnica e estética que, hoje, identifica 

esta manifestação de artística.  

Os processos de transculturação nestas interações, os analisamos a partir 

de algumas fontes teóricas conceituadas como processos de transição de valores 



 

de uma cultura a outra, que segundo Mandresi (1996)119, fudamentado por Ortiz 

(1974) diz: 

Transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una 
cultura a otra, porque este non consiste solamente en adquirir una distinta cultura, 
que es lo que en rigor indica la voz anglo americana, aculturación, sino que el 
proceso implica también necesariamente la perdida o desarraigo de una cultura 
precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, y además, significa 
la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran 
denominarse de neoculturación. 
 

A reciprocidade e intercâmbio são percebidos pela dinâmica artística dos 

bois-bumbás que se configuram como espaços de inserções culturais de etnias 

destintas. Seus objetivos estão direcionados à construção de um todo espetacular 

e performático, que tomam como alavancas propulsoras, a renovação, como 

estímulo deste processo transformador. 

Osvaldo Barroso (1997), aponta em seus escritos, que a cena tradicional 

popular é uma das principais responsáveis pelos processos renovadores do 

teatro, diz ele: 

Ao longo da História dos movimentos artísticos, a recorrência ao tradicional, por 
paradoxal que possa parecer, sempre foi uma iniciativa das vanguardas e teve o 
sentido de depurar o fazer artístico de tudo que lhe é acessório, para firmar a sua 
especificidade. O retorno às formas originais da arte surge ao longo de evoluções 
sucessivas, no momento em que as formas artísticas parecem esgotadas volta-se 
para a tradição como meio de reaver a vitalidade e o vigor inicial que havia 
perdido, num movimento antientrópico e renovador.120 
 

A arte Parintinense do Boi-bumbá, ao longo da sua história vem se 

atualizando e refletindo este avanço em suas obras, a partir de um mergulho na 

sua própria ancestralidade. Com isso, as descobertas do “mundo do eu”, 

enquanto auto valorização das potencialidades humanas que durante séculos 

foram negadas, passam a ter uma importância no reconhecimento dos próprios 
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Grenier (org.) Salvador . UFBA – PPGAC, 1998, p. 142 
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potenciais artísticos que o conduzem a uma renovação da sua identidade cultural, 

como uma renovação da coletividade. As formas mais originais da “tradição 

popular” parintinense se permitem enquanto revisão constante das formas 

comportamentais da sociedade tradicional, um diálogo sem medo do o 

desconhecido e do novo. 

O movimento de resistência cultural parintinense tem buscado rever suas 

formas artísticas, buscando direcionar e conduzir suas práticas de atuação no 

sentido racional, repensando sempre as estratégias políticas para a causa 

Amazônica, e, como esta pode contribuir para o desenvolvimento social do seu 

povo. Este fator, sempre esteve presente nas intenções da maioria dos grupos 

folclóricos de um modo geral, como estratégia e forma de manifestação política e 

cultural das classes oprimidas e menos favorecidas, frente às desigualdades 

sociais.   

A renovação, o mergulho em si mesmo, o diálogo com as forças vetoriais 

da indústria cultural e as trocas de valores, tanto no campo econômico quanto 

artístico, se tornaram parte do cotidiano do caboclo parintinense como artista 

responsável pelo esplendor do festival. O estado de ânimo que vislumbra a festa 

dos bois-bumbás tornou-se também, a fonte geradora que alimenta a identidade e 

a consciência do nativo Parintinense. Foi o que elevou a auto-estima étnica 

indígena dessa gente, resgatou sua história e seus valores, enfim, o “eu” 

enquanto ser caboclo potencializado, atuante nos campos da arte e 

empreendedor da própria cultura. 

Paulinho Faria, um dos brincantes mais importantes do boi-bumbá 

Garantido, aponta alguns destes ganhos para a identidade amazônica, dentre 

estes, a revalorização do índio amazonense. Pois, até pouco tempo atrás, os 



 

índios do cortejo tribal do boi-bumbá eram chamados de os “tontos”, isso devido à 

influência do seriado da televisão Zorro e Tonto121. Hoje, Paulinho afirma: 

Percebemos que temos índios e somos um pouco eles também, entendemos este 
fato como um avanço no sentido de uma maior consciência étnica da gente do boi-
bumbá, e um re-encontro com a nossa identidade indígena, até então apagada e 
negada enquanto origem tanto biológica quanto cultural. Antes, a gente inventava 
nomes de tribos e rituais que nem sequer existiam, hoje temos a preocupação em 
mostrar um pouco dessa história que não nos foi contada na escola, um avanço 
que considero de suma importância para o desenvolvimento cultural do brasileiro, 
estamos revivendo a nossa ancestralidade. 
 

O culto ao boi-bumbá em Parintins é uma forma organizada de construção 

identitária, de transformação de conceitos e de afirmação de “tradições” ao 

mesmo tempo.  A construção da identidade do ser parintinense, em um mundo 

que se pensa globalizado tem um sentido de busca de memória, para um sentir-

se vivo e presente no contexto social e histórico. Nestes últimos anos, os bois-

bumbás vêm interferindo com ações culturais e conquistando novos campos nas 

diversas áreas do conhecimento humano, abrindo-se para o mundo 

contemporâneo com cautela e “sabedoria cabocla”. A “sabedoria cabocla” está 

presente na consciência que o amazonense tem de viver e conviver com o seu 

ambiente, princípio do bem comum para o seu bem estar. O que seria do caboclo 

com o seu habitat destruído? Eles indagam. Essa abertura para o mundo 

moderno parece de repente que se está “entregando o ouro ao bandido”, dizem 

eles: “O que os brincantes pensam a esse respeito está explicito na arena do 

bumbódromo, é nesse ”grito de guerra” dos Bois que o parintinense declara sua 

preocupação por uma Amazônia Amazônica e não por uma Amazônia universal 

onde qualquer um pode “meter a mão”, saqueando-a, da forma que estão”. 

Tomando sua forma de fazer arte como racionalização de idéias e de 

sentimentos, e de ser a própria arte, na intimidade e na coletividade, os bois-
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bumbás e os afazeres do dia-a-dia parintinense tornaram-se mais integrados um 

com o outro. As suas “arte-manhas”, os seus costumes, os seus hábitos comuns 

e individuais, por conseqüência estendidas às formas das “artes folclóricas” da 

era atual, ganharam espaços na era da comunicação. João de Jesus Paes 

Loureiro122 ressalta este aspecto ao afirmar que: 

 A expressão cênica dos Bois de Parintins vem enriquecida pelas novas 
informações da era das comunicações. Como nos ciclos artísticos, trata-se do 
novo convivendo historicamente com o antigo... O Boi de Parintins afirma a 
criatividade de uma comunidade amazônica e reverte o processo de imitação ou 
de reflexo regional pela criação de modelos novos, geradores de influências.  
 

A marca da identidade cultural e a tradição do povo parintinense estão 

traduzidas num dos maiores espetáculos cênicos de alta tecnologia produzidos no 

Brasil, onde o binômio “tradição/inovação” está continuamente dialogando entre 

si, tanto na arena do bumbódromo quanto no cotidiano da cidade. Essa forma de 

tradição está longe de se tornar uma estagnação cultural. E, É muito mais uma 

forma de organização das “modernas tradições”, entendidas como reveladoras 

das “novas situações”, vivenciadas no dia-a-dia do parintinense. Raimundo Dejard 

Vieira Filho123 ressalta que a identidade cultural Parintinense tem haver com os 

fenômenos fundadores de uma comunidade e a apropriação de um território por 

um povo, se constrói e se reconstrói a partir de intensa interação entre os 

indivíduos de uma região e o meio ambiente que os envolve.  

No homem amazônico, a herança indígena está impregnada no seu corpo 

e na sua alma, uma Amazônia de alma indígena, cabola, cabocla, feroz, aquática, 

impetuosa, espantosa, lenta, suave e longa, infinita e profunda, dos maiores rios e 

das árvores mais altas, das florestas mais impenetráveis, das mais diversificadas 
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do planeta, do tempo que parece não passar e continua a nos levar no banzeiro 

das águas. 

O Sr. Francisco Sena, Diretor Cênico do Boi-Bumbá Garantido comenta a 

importância dos Bois-Bumbás de Parintins, como referência para a cultura da 

Amazônia, que poderia ser estendida para todo o Brasil, pois é uma das poucas 

manifestações brasileiras que dão ao índio, a visibilidade que ele não tem em 

outras regiões: 

Quando o preconceito de uma maneira geral for quebrado dentro do nosso país, e 
que o boi conseguir se estabelecer de uma maneira nacional, nós vamos ter um 
dos elementos mais ricos do folclore brasileiro, porque além de ter incorporado o 
boi que surge no nordeste, ele acrescenta a nossa essência cultural, a questão 
indígena. O nosso boi hoje, que a gente pode dizer que é tribal, folclórico e 
caboclo, ele é na realidade o que o mundo precisa conhecer, por que ele é a 
essência da cultura mais elementar do homem da Amazônia, do homem que 
conseguiu até hoje, preservar essa riqueza toda, da bio-diversidade, das coisas 
naturais da Amazônia, este é o discurso que o Garantido vem anunciando e 
determinando, já há alguns anos e que pretende continuar por muito tempo ainda, 
até que isso deixe de ser um problema, uma ameaça à questão da Amazônia de 
uma forma geral. Pra isso o Brasil precisa quebrar o preconceito e aceitar o boi-
bumbá. 
 

Em Parintins, as formas progressivas de identidades se constroem a cada 

tempo. Apesar da presença imperiosa de recursos técnicos (na cena do boi de 

arena) que o mundo tecnológico nos oferece, a necessidade de afirmação 

indentitária da etnia “indígena-cabocla” tornou-se cada vez mais importante para 

se sentir a Amazônia. Pois, vivemos assolados por uma “onda” globalizante que 

tenta instituir padrões globais com diretrizes à homogeneização cultural, que 

passa muito mais por uma nova fórmula de ocidentalização do mundo em uma 

disputa desigual de forças, poder, comunicação, e capital. Domenico de Masi124 

em seu livro o “Ócio Criativo” discute a globalização a partir das circunstâncias 
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tecnológicas e culturais que colocam todos os indivíduos diante de uma 

bifurcação: 

Deixar-se carregar pela homogeneização massificadora da globalização ou 
aproveitar as oportunidades, que, entretanto existem, para afirmar a própria 
subjetividade. Portanto diante da globalização, reage-se com a esquizofrenia 
característica de todas as revoluções de época: com euforia pela ubiqüidade, de 
um lado, e, do outro, com o impulso de buscar segurança nas próprias raízes e 
no próprio ambiente. Homogeneização ou achatamento da diversidade de uma 
parte e subjetividade e diferenciação de outra. 

 

A genialidade do parintinense parece que soube se apropriar dessa “onda” 

e dos aparatos tecnológicos da contemporaneidade, como suporte às inovações 

cênicas de seus espetáculos, discutindo com padrões da cultura tradicional que 

lhes são próprias, conquistando espaços, antes não explorados, como a mídia 

televisiva, por exemplo, onde são transmitidos na íntegra, ao vivo, para toda a 

região norte e realizados documentários culturais e inúmeras matérias 

jornalísticas que são veiculadas em diversos países. Podemos afirmar que 

Parintins dialoga com o mundo pensando globalmente e agindo localmente, ou 

seja, em processo invertido, que podemos chamar de “glocalização”. 

Stuart Hall125 nos apresenta algumas possíveis conseqüências da 

globalização, isto é, da homogeneização das identidades globais. Elas são: 

a)- globalização caminha em paralelo com um reforçamento das identidades 
locais, embora isso ainda esteja dentro da lógica da compreensão espaço-tempo; 
b)- a globalização é um processo desigual e tem sua própria “geometria de poder”; 
c)- a globalização retém alguns aspectos da dominação global ocidental, mas as 
identidades culturais estão em toda parte, sendo revitalizadas pelo impacto da 
compreensão espaço-tempo.  
 

Parintins pode ser considerada como uns dos lugares que se projetou para 

o mundo através da sua arte e da afirmação da sua reconstruída identidade 

cultural. Esta Identidade que passa de um contexto tradicionalista, para vivenciar 
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novas experiências nesta mesma tradição, que se “mostra com a mesma cara e 

de roupa nova”. O mais impressionante é como as tecnologias que chegaram até 

a sua arte tradicional, tornaram-se componentes fundamentais do processo de 

construção da identidade cultural indígena e cabocla parintinense. Michel 

Maffesoli (1988) denomina estas formas de reconhecimento de uma cultura como 

específica e mutante como, “novas identificações culturais”. Esta teoria se 

sustenta principalmente, tomando como ponto de apoio, as rápidas 

transformações sociais, tecnológicas e econômicas, que passam a definir grande 

parte do cotidiano local, sustentado pelos novos recursos da comunicação de 

massa e com intervenção eficiente nos processos artísticos do boi-bumbá. Pelo 

menos de forma aparente, estas novas formas de identificação tornam-se 

insustentáveis devido às carências sociais que ainda mantêm-se inalteradas e 

desiguais. As fortes mudanças que assolam a cultura desta região, o Boi-bumbá 

de Parintins tornou-se a referência principal de resistência e de transformação da 

cultura Amazônica ao mesmo tempo. 

Este universo de informações que chegam a todo instante a Parintins, se 

incorpora diretamente ao mundo artístico do boi-bumbá, que a cada ano vem se 

transformando muito rapidamente.  E é de se esperar, pois a festa do boi-bumbá 

é centro de atenções de empreendimentos capitalistas de alto lucro. Entretanto, 

se busca com isso, fortalecer a originalidade do Festival, como os brincantes 

denominam, “uma originalidade mais folclórica”, ou seja, culturalmente 

amazônica, voltada às suas origens e que ressalte a necessidade de uma 

reflexão efetiva sobre a realidade amazônica, tanto sobre as riquezas naturais de 

expressivo valor para a sobrevivência da espécie humana, como dos seus 

problemas ambientais que o explorador estrangeiro causa ao seu ecosistema. O 



 

enlace “tecnologia – tradicão”, busca com estas inovações, sobretudo, fortalecer a 

identidade cultural local, através da cena performatizada na arena do 

bumbódromo. Para isso, são utilizados recursos de toda a qualidade que se 

possa imaginar, desde canhões de luz, máquinas voadoras, sintetizadores de 

som e instrumentos alternativos, como um motor de limpador de para-brisa de 

automóvel para movimentar as asas de uma borboleta, por exemplo. 

A linguagem secular intermédia dos bois-bumbás manteve suas origens de 

forma natural, e para sobreviver neste novo ambiente transculturalizado se 

transformou em uma arte multimédia e tecno-ativa. Nestes últimos quatro anos de 

festival, temos observado um desenvolvimento crescente no que se diz respeito 

aos campos de atuação artística destes engenhos tecnológicos para a “cena 

espetacular” apresentada. Sua performance tecnológica tornou-se marca do 

“folclore” e da identidade parintinense. 

As estruturas dialogantes da arte parintinense atual e as conquistas de 

espaços no âmbito cultural amazônico, ligadas às questões da identidade 

amazônica, se ampliaram consideravelmente, estimulando a criação de um modo 

de conhecimento indissoluvelmente ligado aos seus espaços naturais. Formas 

identitárias que se entrechocam num jogo que serve para unir em uma só 

imagem, o antigo e o atual. Estes dois fenômenos expressam o todo bicorporal do 

universo cultural parintinense, que aniquila e renova ao mesmo tempo os motivos 

dominantes da imagem da festa popular. 

Alertamos, entretanto, que as interações entre estas culturas distintas 

implicam no risco de uma homogeneização cultural no horizonte da identidade. 

Para Jean Marie Benoist126, citando Levi-Straus, em nível de uma análise do 
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totemismo herdado por esta qualidade de manifestação, permite já, suscitar em 

termos metodológicos, a questão de passagem da individualização para a 

universalização, e vice versa, na qual desemboca toda interrogação sobre a 

identidade, diz ele: 

Del mismo modo que en plano lógico el operador específico efectúa el paso por 
una parte hacia lo concreto y lo individual y por otra lo abstracto y los sistemas de 
categorías, así en plano sociológico, las clasificaciones totémicas permiten a la 
vez definir el estatus de las personas dentro del grupo y dilatar el grupo más allá 
de su macro tradicional 
 

Deste ponto de vista, podemos, entretanto, situar nossas análises da 

identidade parintinense, a partir da manifestação do boi-bumbá como uma forma 

totêmica organizada em uma hierarquia, a qual os indivíduos dessa ordem 

comum demonstram respeito e cumprem certas obrigações para com o “totem”. 

Neste caso, um totem simbólico que é o “boi”, o boi alegórico, símbolo da sua 

identidade127. 

Para compreender a “parintinidade”, que corresponde à profusão de 

culturas que dão corpo ao parintinense, percebemos em primeiro plano a divisão 

da cidade Parintins em duas grandes “tribos”, ocupando espaços opostos na 

geografia das diferenças e desigualdades, que formam a população da 

paradisíaca Ilha. 

A primeira metade da Ilha é habitada por índios urbanos ou índios 

descendentes e caboclos, “O parintinense, na sua grande maioria, hoje, faz 

questão de ser indígena”128, esta camada menos favorecida da população, 

localiza-se na Baixa da Xanda ou Baixa do São José, bairro onde se encontra 

sediado o “curral” do Boi Bumbá Garantido, “o Boi vermelho” ou “o Boi do povão” 
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ou ainda, “o Boi do coração”. Nesta região, a maioria das casas é pintada de 

vermelho e branco e os orelhões dos telefones públicos são estruturas no formato 

do Boi correspondente. A toada abaixo129 demonstra o orgulho e a identidade 

deste segmento da população e a importância do Boi Garantido para esta esfera 

social: 

“Sou do São José não posso negar 
Tenho tradição no meu boi bumbá 
Tenho os pés no chão para caminhar 
Com o Boi Garantido nas ruas da ilha 
Na simplicidade deste meu cantar 
Balança meu boi 
Levanta poeira 
Dá volta por cima 
Uma volta inteira 
Quero ver meu povo todo delirar 
Quero ouvir o grito da minha galera 
Marcando compasso na palma da mão 
Cantando bem alto 
Seu grito de guerra 
Na cadência firme do seu coração 
Bate coração 
Balança boi bumbá 
Toca batucada 
Bate o coração 
Balança meu boi 
Balança meu povo 
Balança no balanço 
Do meu coração” 
 

A pesquisadora, folclorista e torcedora do Boi Garantido Lourdita do 

Lago130 interpreta o símbolo do coração do Boi Garantido como: “A declaração 

pública de um grande amor. O coração bombeia o sentimento ritmado da emoção, 

além dele ser sede do sentimento mais profundo do caráter, do amor, do respeito, 

do carinho. O coração na testa vai além da razão.” 

A outra metade da cidade, conhecida como “fracessa” é o bairro da elite 

parintinense, onde está localizado o “curral” do Boi Caprichoso, que recebe várias 
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denominações: “Boi de Parintins”, “Boi azul” “Diamante Negro”, “Boi da 

sociedade” e “boi da estrela na testa”, neste lado da cidade a maioria das casas 

são azuis e brancas e os orelhões dos telefones públicos têm a forma do boi 

correspondente. A toada131 transcrita a seguir expressa a alma da nação azul e 

branca, o encantamento e a paixão pela Amazônia, a mensagem da união das 

raças, depois de tantas lutas, conquistas e sangue derramado. 

“Espírito de luz venha acender a 
Chama da paz 
Oh! Terra sagrada  
Dos filhos do sol 
Do brilho da lua 
Que embala a noite 
O teu povo celebrou 
Oh! Terra encantada 
Que o verde da mata 
Reflete dos rios 
Qual espelho de prata 
Brado forte ecoou 
No ventre da terra 
O conquistador 
Verteu teu sangue 
Que o tempo levou 
Hoje clamas por uma canção 
Amazônia é Tupana 
O nosso senhor 
Dos arcos e flechas 
Da fé, do louvor 
Hoje somos na terra irmãos. 
Espírito de luz venha acender 
A chama da paz 
Traz lá no céu a nossa estrela 
Neste sonho todo azul 
Espírito de luz que a natureza o 
Consagrou 
Lança o teu manto 
Solta o encanto 
Transforma o mundo em amor” 
 

A pesquisadora e torcedora do Boi Caprichoso, Odinéia Andrade132, 

percebe a estrela na testa do boi azul como: 
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“A luz para aquele que vem de fora em busca de aventura, é como se fosse a luz 
no fim do túnel. A gente à noite, quando olha para o céu, namora as estrelas e 
sonha, então essa estrela na testa do Caprichoso é como se fosse um sonho pro 
nordestino, que um dia quem sabe, o ouro negro que eles tinham vindo atrás, lhe 
dariam condição de voltar para sua terra”. 
 

É importante ressaltar que há uma disputa acirrada entre estes dois bois-

bumbás, na qual demonstram diferenças evidentes enquanto “identificações 

culturais”, valores históricos e memória cultural, eles não negam suas origens e 

seus constructos ideológicos, gerados no ceio das suas etnias. De um lado, a do 

conquistador, declarando paz universal e irmandade entre os povos e, do outro, a 

do índio e do caboclo, mostrando a sua realidade, e o seu amor à sua terra, 

exigindo seus direitos e justiça social. Como demonstra de forma mais contudente 

outra toada do Boi-bumbá-Garantido: 

Um dia o índio civilizará o mundo 
E a terra no sentido mais profundo 
Terá que ser tratada como mãe, então 
Um dia os rios e as florestas profanados 
Queimados poluídos soterrados 
Ainda tentarão sobreviver 
É preservando seu moço 
Que o homem vai viver 
É destruindo seu moço 
Que mundo vai morrer 
(trecho da música “Não Mate a Vida”  
Tony Medeiros e Inaldo Medeiros 
Boi Bumbá Garantido 2001) 

 

As toadas em si comunicam a filosofia indígena, a cultura indígena da 

Amazônia, manifestadas como um forte fator identitário no bojo de seus 

espetáculos. Porém, há diferenças que apontam realidades distintas, enquanto 

condição sócio-cultural entre as duas agremiações, comprometida com a 

realidade e com a gênese de cada Boi-Bumbá, Laburthe-Tola & Warnier133 

afirmam que: “A identidade é um princípio de coesão interiorizado por uma 

                                                 
133 Laburthe-Tola & Warnier (1997, p.420) 



 

pessoa ou grupo. Ela permite que se distingam dos outros, se reconheçam e 

sejam reconhecidos”.  

A “parintinidade” construída pela interação de diferentes etnias está 

dividida em duas situações pelo menos, declaradamente expressas não só na 

arena do Bumbódromo, mas em diversas situações que vivenciamos em 

Parintins, aspecto este que diversifica a grandiosidade do seu Festival Folclórico. 

Estas multireferências se diferenciam pela cor da pele, pelos valores culturais dos 

brincantes de cada grupo, pela crença no Boi preferido, pelas poesias das toadas 

que cantam, pela forma de vida que levam, pela arte que fazem e 

necessariamente pelas desigualdades sociais que as separam. Sheila Negrão134 

em sua Dissertação de Mestrado, alerta que: “Não é só a diferença racial que 

define a identidade, mas as negociações, as relações essas culturas estabelecem 

com outras em diferentes contextos históricos, os posicionamentos políticos elas 

têm nesses contextos”. 

Quanto ao padrão cromático, os bois são vistos pelas pesquisadoras e 

torcedoras, citadados anteriormente, da seguinte forma: para Odinéia “a cor azul 

representa segurança, paz, assim como se fosse a cor que hipnotiza o outro e 

que te convence daquilo que faz”. Já para  Lourdita, “a cor vermelha para a nação 

Garantido é coragem, energia, força, luta e garra”135.Vale ressaltar que é 

extremamente proibido um Boi-Bumbá utilizar a cor padrão do contrário no 

bumbódromo, o regulamento do festival é decisivo nesta questão.136. 

                                                 
134 Hall Apud NEGRÃO (1999, pg. 8) 
135 Folclore na Floresta. Amazon Vídeo Graphics. Realização Rede Amazônica. Vhs. Duração 30min. 
Manaus, 2000 
136 Regulamento de Concurso de Bumbás.- 2001. pg 07. Cap. IX Art. 36. § 1º - É expressamente proibido o 
uso da cor padrão de um “Bumbá” por outro, salvo em casos excepcionais, como alegorias e em coisas que 
naturalmente tenha que utilizar a cor vermelha ou azul. 



 

A disputa entre o azul e o encarnado,137 marca uma ancestralidade 

histórica, que vem acompanhando a humanidade há vários séculos, é a referência 

mais próxima que temos entre as guerras dos comunistas (vermelho) e os 

capitalistas (azul), simbolicamente expressas pelos seus padrões cromáticos. As 

manifestações populares no Brasil herdaram este tipo de disputa em diversos 

folguedos, entre elas estão: pastoris, reisados, cheganças, guerreiros e 

cavalhadas. Nos Bois de Parintins a história se repete, entre índios e caboclos e 

colonizadores, estes grupos disputam o poder do mais alto posto da sociedade 

Parintinense – o de “Bumbá Campeão” do Festival. 

A correspondência existente entre as personalidades de cada grupo, com 

os sentidos que representam seus matizes cromáticos e as temáticas defendidas, 

se diferenciam enquanto substratos sociais em uma pequena Parintins. 

Coincidentemente ou não, os padrões vermelho e azul demonstram essas 

relações simbólicas. A relativização de interesses e objetivos define o seu estado 

de lucidez e realidade política na disputa do poder. 

Na construção do pensamento artístico dos Bois-Bumbás, a consciência 

dos brincantes e a ligação com as origens históricas são pontos essenciais deste 

processo, que segundo um brincante, em entrevista para nossa pesquisa 

desenvolvida no Mestrado em Artes Visuais, declarou: “Quando nós perdemos e não 

sabemos mais a origem da nossa brincadeira, a gente não sabe mais quem a gente é”.138  

A necessidade de o brincante manter sempre uma relação com o passado 

histórico é uma forma de (re) conhecimento da sua identidade social e cultural. 

Este é o ponto fundamental do seu processo criador. Há na sua arte, um estilo 

inconfundível, original e endógeno. Isso não quer dizer que não se transforme, 

                                                 
137 Em alguns grupos populares a cor vermelha é denominada encarnada (cordão encarnado). 
138 Biriba, 1997, p. 49 



 

pois toda manifestação artística tradicional sofre mudanças e renovações em 

todos os aspectos, sejam eles conceituais e/ou plásticos. A sociedade se 

transforma e o artista não está fora desse contexto. 

 

Capítulo IV.2. Performance e Boi-bumbá 

 

A abordagem deste estudo corresponde à história da arte de um povo, no 

campo das artes performáticas, como qualidade conceitual, para estabelecer um 

discurso com as novas linguagens de expressão artística no campo das tradições 

populares enquanto área de atuação e ação da arte contemporânea brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritual Indígena do Boi Caprichoso 1999, Fotografia de Chisthopher Pillitz.The Amazon Island Where Legends come 
To Life.  Publicada na Revista Sunes Magazine, England, March 2000. p. 38-39



 

Os princípios de vida na arte e arte na vida de Alan Kaprow139, gênese da 

Performance Art, adotava esses princípios como fazer artístico, consciente da sua 

realidade cotidiana. Desde já, no boi-bumbá temos uma estrutura extremamente 

complexa, no ponto de vista da linguagem artística. Diante da condição natural 

dos brincantes se expressarem e se apresentarem diante de si mesmo e da sua 

própria realidade, a arte do boi-bumbá trafega no cotidiano quanto no “extra 

cotidiano” parintinense, sem que se estabeleça diferenças mais acentuadas nos 

comportamentos de seus brincantes. 

Diante da profusão de conceitos e de teorias que discutem a arte da 

performance no universo artístico contemporâneo, nos colocamos como mais 

uma contribuição para estudos dessa natureza. As questões levantadas aqui nos 

conduzem às teorias da performance como campo de conhecimento que acumula 

uma diversidade de estudos já realizados neste âmbito. Elegemos a peformance 

para compreender as diferentes maneiras de celebração de uma ação artística, 

oriunda de uma sociedade que demonstra comportamentos inconstantes e 

possíveis tendências artísticas culturais, abertas à incorporação de linguagens, 

estilos, técnicas e materiais na sua tradição popular. 

O que é performance? Uma peça teatral? Dançarinos dançando? Um concerto 
musical? O que você vê na TV? Circo e carnaval? Uma entrevista coletiva de um 
presidente da república? As imagens do papa, do modo como ele é retratado pela 
mídia - ou as constantes repetições do instante em que Lee Harvey Oswald era 
baleado? E esses eventos têm alguma coisa a ver com rituais, (...) ou danças com 
máscaras como aquelas de Peliatan, em Bali? Performance não é mais um termo 
fácil de definir: seu conceito e estrutura se expandiram por toda parte. 
Performance é étnica e intercultural, histórica e atemporal, estética e ritual, 
sociológica e política. Performance é um modo de comportamento, um tipo de 
abordagem à experiência humana; performance é exercício lúdico, esporte, 
estética, entretenimento popular, teatro experimental e muito mais. (...).140 
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140 Victor Turner, From Ritual to Theater - The Human Seriousness of Play NY, PAJ Publications, 1982.  



 

Essa definição demonstra as inúmeras possibilidades de fenômenos que são 

objetos da performance. Turner (1982) salienta ainda que a performance nos 

fornece recursos valiosos para o entendimento intercultural. 

Foi através da performance, como método de estudos que podemos 

identificar os significados centrais, os sentidos, os valores e os objetivos da 

manifestação do Boi-Bumbá, enfocando a interdisciplinaridade, os fundamentos 

estéticos, as relações dos brincantes com o Boi-Bumbá, e os princípios filosóficos 

que dinamizam esta forma cultural. 

Amarildo Teixeira, um dos diretores de alegoria do Boi-Bumbá Garantido 

expõe seu ponto de vista quanto às suas relações e os seus sentimentos 

pessoais e profissionais como brincante: 

Meu sentimento pelo boi-garantido, eu sou o próprio boi, o boi não é aquele de pano 
com chifre, o boi é cada um de nós, ele está dentro, é a paixão, é o sentimento que 
a gente sente, sentimento que nós sentimos juntos. Meu sentimento é de vida, 
porque a minha vida foi o boi, eu deixei de estudar, deixei de fazer uma faculdade, 
porque sempre o boi me atrapalhou. É um sentimento que se alguém vai falar do 
Garantido, a gente sente e reage como se estivesse falando de nós mesmos. 

 

Na performance do Boi-Bumbá, o brincante constitui um elemento 

autônomo e permanente. Os seus gestos, movimentos e expressões, refletem e 

representam a sua vida cotidiana. 

Richard Schechner141, afirma que a performance se encontra no limite 

entre a vida e a própria arte, uma vez que a arte tem consciência de si mesmo e 

que reconhece o salto entre a realidade e a representação – e que de certo modo 

qualquer outro tipo de arte reconhece este salto – uma estrutura complexa 

formada por diversos níveis: 

...Uma pessoa contempla o acontecimento; se contempla a si mesma; se 
contempla vivenciando o acontecimento; se contempla vivenciando com outros 
que estão contemplando o acontecimento e que, quiçá, também se contemplam a 
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si mesmo: estão aí a performance, os performers, os espectadores; e o 
espectador dos espectadores; e o ser autovidente que pode ser performer ou 
espectador, ou espectador de espectadores. 
 

O mais significativo é perceber o sentimento de quem faz, sentidos 

enquanto interferentes do campo histórico, por sentir que, quem faz está sentindo 

profundamente a sua ação. E como diz John Cage: Eu sou uma obra de arte. Ou 

seja, o artista não está em uma obra de arte, ele é a obra de arte. Lindolfo 

Monteverde, criador do Boi Garantido, como poeta, cantador, repentista, artista 

plástico, pescador e católico, construiu a sua arte e a viveu todos os dias da sua 

vida, para cumprir a promessa a São João Batista, como devoto do santo que te 

salvou a vida. Os seus esforços se somaram a outros trabalhos (como roças de 

mandioca e partes da pescaria) para que no mês de junho não faltasse a 

condição necessária, para por o Boi-Bumbá Garantido nas ruas de Parintins. 

O certo é que a vida se constrói com uma série de performances, 

Schechener142 deseja a proliferação de semelhanças: 

[...] entre literatura e recital, religião e entretenimento, ritual e espetáculo. E nos 
limites entre culturas: acontecimentos com as notícias nacionais, que nem são 
notícias e nem são nacionais e que podem localizar-se com facilidade nesta ou 
naquela cultura, porém, aparecem também em diversas outras. 
 

O Boi Garantido, hoje, cumpre a tradição recriada em um novo universo, 

situado entre o cotidiano e o “extracotidiano”, entre o artístico e o não artístico e 

entre o sagrado e o lúdico, que passam a se interarem um ao outro com o tempo. 

Este processo pode ser interpretado como um caminho natural em que os 

brincantes passam na vida, com amadurecimento da consciência cultural, que se 

desenvolve com a prática do Boi-Bumbá, até chegarem a um constante ritual 
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artístico. Folha de Palmeira, Coroatá143, Inajá, carcaça de boi, pena de aves, 

fibras, pau, corda, pano, música, dança, teatro, improvisos, ladainhas, rezas, raio 

laser, pirotecnia e o essencial, o brincante de corpo e alma presentes, 

materializados na performance do boi-bumbá refletem o ritual parintinense. 

De acordo com Schechner (1988), vimos que o termo performance amplia 

sua forma de entendimento, na medida em que passa a incluir e referenciar o 

cotidiano da vida, abrangendo as ações das mais diversas que vão desde as 

ritualizações, o teatro, a dança, as dramatizações, os afazeres do dia-a-dia e os 

demais ritos de uma sociedade. Isso nos possibilitou a visualizar Parintins, como 

um todo performático e ritual movimentado pela festa do boi-bumbá. 

Historicamente, os estudos realizados por Renato Coehn (1989) sobre a 

linguagem da performance, relata a sua gênese como arte de ação, na qual 

aborda os principais fatos e acontecimentos que desencadearam o surgimento 

desta linguagem, como termo independente e com formas e características 

próprias. Considerando a Performance como uma linguagem cênica, Coehn144, 

faz uma abordagem antropológica, e conjuga: “o nascimento da performance, ao 

próprio ato do homem se fazer representar, a performance é uma arte cênica, e 

isso se dá pela institucionalização do código cultural” 

Segundo Coehn, a Performance se apóia ainda, numa forma teatral 

dionisíaca, ao contrário do teatro clássico. Esta relação situa o seu surgimento 

oficial com a apresentação da peça Ubu Rei, em 1896, no Théâtre de L’Oeuvre, 

em Paris. Essa peça, que rompeu com as características formais do teatro da 

época, prenunciou o que iria acontecer no século XX em relação às 

manifestações artísticas, alguns anos depois à publicação do manifesto Futurista 
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por Marinetti, (Le Figaro) Le Roi Bombance, no Louvre, em 20 de fevereiro de 

1909. Esta manifestação escandalizou os parisienses pelo que o manifesto 

propunha: “O incêndio dos museus e bibliotecas (...) O esplendor do mundo 

enriqueceu-se com uma nova beleza, a beleza da velocidade”145. 

Assim como o movimento futurista foi o responsável pelo processo de 

transformação da arte ocidental, chocando, escandalizando a sociedade 

conservadora da época, pela sua “anti-estética”, pelo seu conteúdo e pelas suas 

formas voltadas contras os paradigmas sociais, políticos e culturais vigentes. 

Estabelecendo um paralelo histórico, a linguagem artística dos grupos de 

bumbas-meu-boi aterrorizou platéias, comunidades, políticos, autoridades, 

policias e a classe burguesa de todas as localidades onde se manifestavam essa 

forma artística, inclusive foram proibidas suas apresentações por um longo 

período em algumas cidades brasileiras. 

A vida social dos brincantes, os seus feitos e conquistas, as necessidades 

básicas, as reivindicações para uma melhor qualidade de vida e as críticas ao 

modelo político, entre outros acontecimentos do dia-a-dia, incluindo notícias de 

jornais e de televisão são levadas à cena do auto do boi, adaptados ao seu tema 

central e expressos na poesia cantada, nos textos dramatizados, nas mímicas, 

nas sátiras e nas danças. Então, a filosofia que rege a tradição do grupo é posta 

em prática na cena trazida da vida cotidiana, onde o sentimento de justiça, 

hierarquia, respeito aos mais velhos, a sabedoria dos mestres, a educação e os 

ensinamentos às crianças, passam a ser elementos que de certa forma não se 

diferenciam nos espaços de convivência, seja em casa, nas ruas ou no “curral” 

dos bois-bumbás. 
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Entendendo que a linguagem da performance contemporânea ocidental 

tem como ponto fundamental, a presença do corpo, como objeto e sujeito da obra 

de arte e a relação “vida-arte-vida”, num processo de extensão uma da outra. 

Tanto na performance art quanto no bumba-meu-boi, vida e arte não se separam. 

O brincante e o performer estão ligados através de fazeres artísticos, que 

identificam suas práticas enquanto uma materialização do corpo como arte. Suas 

atuações, além de apresentarem uma realidade vivida, tratam de uma 

manifestação do espírito em decorrência das suas crenças, seus valores, seus 

comportamentos e sua história. Coenh,146 demonstra como a performance art foi 

responsável pela revitalização de formas artísticas das mais diversas qualidades: 

A performance contemporânea anos 90 revitaliza todas as formas artísticas 
conhecidas, numa releitura para o universo de cada indivíduo ou grupo. São 
utilizados: a fusão da linguagem, o uso da tecnologia, a liberdade temática, a 
tonicidade para o plástico e para o experimental. 
 

Além de ser uma expressão que trabalha com alto grau de improvisação e 

criatividade, tem por característica fortalecer o individualismo do artista. Em contra 

partida, tenta-se conduzir o processo criativo de forma conjunta, buscando com 

esses meios atingir uma arte humanista. Coehn continua explicando que: “A 

performance constrói a sua arte a partir da imagem emocional e estruturas 

arquetípicas básicas e situações que pertencem ao “inconsciente coletivo” da 

comunidade”147. O brincante demonstra comportamento de performer. O brincante 

do bumba-meu-boi vai além do jogo e da arte para chegar a vida, para o brincante 

a vida é mais interessante do que a arte é por isso que o artista do boi não faz um 

teatro da vida, faz do teatro vida, uma performance contemporânea de realidades 

amazônicas. Para o brincante, o bumba-meu-boi é uma forma de viver a própria 
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vida, como ressalta um deles: “A gente não pode parar de fazer o boi, ele é a 

nossa vida, sem ele acabou-se tudo”. 

É pertinente observar o seguinte quadro comparativo nº 1148, no qual estão 

relacionados às linguagens artísticas que têm uma aproximação em seus 

conceitos, enquanto Artes Cênicas, para visualizarmos suas semelhanças e suas 

diferenças, com o Boi-Bumbá de Parintins. 

O quadro apresenta características bastante diferentes uma das outras, 

vejamos como os tópicos se cruzam, enquanto classificação artística, e como 

desenvolvem qualidades específicas que dão a distinção a cada uma destas 

linguagens. Observamos que o boi-bumbá contém em seus elementos uma certa 

semelhança com quase todos os elementos da performance, sejam nas 

qualidades estéticas, técnicas ou materiais. Seus elementos estão organizados tal 

como a performance contemporânea adota no seu procedimento metodológico e 

no seu fazer artístico. O boi-bumbá é arte de ação e performance, enquanto forma 

artística intermédia, diversidade de conteúdos, materiais e técnicas, porém com 

resultados estéticos relativamente diferenciados dos resultados alcançados na 

performance ocidental. 
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 TEATRO* 
(modelo 

estético) 

HAPPENING* 

(1960-1970) 

PERFORMANCE* 

(1970-1980) 

Boi-Bumbá 

(1975-2005) 

Sustentação Representação Ritual Ritual-conceitual Ritual-espetáculo 

representação e 

apresentação 

Fio Condutor Narrativo Sketches (algum 

controle) 

Colagem e Sketches 

(aumento de 

controle) 

Narrativo – colagem 

simbólico – controle 

cênico 

Forma de 

Estruturação 

Grupal Grupal Individual 

colaboração 

Individual e grupal 

Local de 

apresentação 

Teatro Museus, galerias, 

ruas e outros. 

Museus, galerias, 

rua etc. 

Bumbódromo 

Ênfase Dramatúrgica, 

crítica social e 

política 

Plástico, 

terapêutico, 

discurso poético, 

integrativa e social 

Individual, utopia 

pessoal, plástico e 

terapêutico 

Social integrativa, crítico, 

lúdico, político, plástico 

terapêutico e étnico. 

Objetivo Estético Terapêutico e 

Anárquico 

Estético e conceitual Estético e conceitual 

Material 

(Construção) 

Plástico Plástico Eletrônico, 

intermédia 

Intermédia 

Elemento 

(instrumento) 

Ator Performer Performer Brincante 

Tempo de 

apresentação 

Temporada Evento (sem 

repetição) 

Evento (alguma 

repetição) 

Evento (sem repetição) 

 

Não queremos dizer que o boi-bumbá se enquadra na categoria da 

performance nos moldes europeus, mas gostaríamos de ressaltar que esta forma 

de expressão de arte contém características performáticas de acordo com sua 

condição cênica, do seu estado de lugar e dos sentidos incondicionais de vida 

deste povo artista. 



 

Capítulo V.3 – Espetacularidade e Boi-Bumbá  

 

A cena espetacular parintinense se configura como uma linguagem artística 

cênica, com um perfil que soube expressar um universo de significados, que nos 

falam de um tempo atual construído a partir da memória histórica, dos valores 

amazônicos, da ecologia, e, sobretudo, do homem e suas etnias, inseridos em 

seu meio. 

O panorama cultural parintinense pode ser chamado de centro 

“hegemônico” do “Folclore” Amazônico. Isso é somente possível, devido aos Bois-

Bumbás Garantido e Caprichoso e de forma bastante peculiar, às disputas 

espetacularizadas destes bois-bumbás, que acontecem na arena do 

Bumbódromo, nos três últimos dias do mês de junho, todos os anos, durante o 

Festival Folclórico de Parintins. Este Festival contribui de forma determinante para 

tirar do isolamento social e da amnésia cultural, uma ilha longínqua e de tão difícil 

acesso. 

A linguagem espetacular dos bois–bumbás se redimensionou sob 

influência direta do novo espaço (O Bumbódromo) construído para suas 

apresentações e com a inserção dos novos aparatos técnicos e eletrônicos, na 

sua forma cênica e musical, inspiradas nos rituais indígenas, lendas, mitos 

amazônicos e na ambiência cotidiana urbana da cidade de Parintins. Esta forma 

inusitada de espetáculo, apresentada pelos Bois-bumbás, construiu formas de 

encenação, com caráter participativo do público-espectador composto de milhares 

de brincantes que interagem com o espetáculo. 

Do ponto de vista participativo, este espetáculo pode ser visto, indo além 

de uma simples observação de espectador, que assiste a um teatro nos moldes 



 

tradicionais. Nos bois-bumbás, toda a ação cênica está preparada para permitir 

com que o público atue de forma integrada ao conjunto artístico, e entrar no jogo 

que os bois-bumbás preparam para a disputa na arena do bumbódromo. 

Esta forma espetacular desenvolveu estratégias cênicas, onde o público 

presente ao bumbódromo torna-se brincante ativo, sujeito e objeto da arte do boi-

bumbá, que se manifesta de forma espontânea, com algum controle cênico, semi-

estruturado e aberto à improvisação. 

O desenrolar do espetáculo possibilita ao “espectador” (brincante que faz 

parte da galera), a ampliação da sua sensibilidade artística. Em nenhum 

momento, o suposto “espectador” recebe algum roteiro ou informação do que vai 

acontecer, simplesmente, são bombardeados com sensações, o qual deve 

coordenar suas intervenções, sobre o comando de um animador, denominado 

“animador-de-galera”. A atitude do “espectador” deve ser de um “observador-

participante”, em um oscilar contínuo, entre o dentro e o fora ao que se sucede. 

Por um lado, intervêm com gestos específicos e comuns aos demais participantes 

e por outro, com movimentos individuais e com a manipulação dos objetos que 

compõe o “kit-galera” (que cada um recebe ao chegar no bumbódromo), para ser 

utilizado no momento exato. Assim, o público adquire uma função integradora 

frente ao inesperado, ao impacto visual que criam, interagindo com a cena da 

arena. As ações ou interações individuais e improvisadas vão se construindo no 

decorrer do espetáculo, e que são seguidas ou não pelos demais espectadores, a 

depender do nível de aceitação da galera. 

Poderíamos relacionar esta forma participativa e integrada, entre a arena e 

a galera dos bois-bumbás, com a gênese da performance, reconhecidamente o 

primeiro happening, catalogado como: 18 Happenings em Seis Partes, que Allan 



 

Kaprow apresentou na Reuben Gallery de Nova York, em outubro de 1959. Fiel 

em seu pensamento de que o happenig implicava forçosamente a participação 

dos espectadores, Kaprow soube preparar os seus convidados. Segundo conta 

detalhadamente Roselee Goldberg149: 

(...) Tras haber decidido que ya era hora de aumentar la “responsabilidad” del 
observador, Kaprow imprimió invitaciones que incluían la afirmación “usted se 
convertirá en parte de los happenings; usted los experimentará simultáneamente”. 
Poco después de este primer anuncio, algunas de las mismas personas que 
habían sido invitadas recibieron misteriosos sobres de plástico que contenían 
trocitos de papel, fotografías, maderas, fragmentos pintados y figuras recortadas. 
Éstos también daban idea de que podían esperar: “Hay tres habitaciones para 
esta obra, cada una diferente en cuanto ha tamaño y sensación. (...) Algunos 
invitados también actuarán” (...) 
 

A forma integrada entre galera e arena configura um grande espetáculo 

performático, vivenciado por trinta e cinco mil brincantes, distribuídos entre a 

arena e a arquibancada do Bumbódromo, com uma platéia especial, no máximo 

de 12 espectadores que atuam como integrantes do corpo de jurados. Tal como 

Kaprow, o boi-bumbá confere responsabilidade ao espectador com objetivos de 

promover a sua participação em níveis comprometedores com a qualidade do 

espetáculo.  

A linguagem artística da cena espetacular dos bois-bumbás, como 

manifestação coletiva, alcança um nível de interação de fatores subjetivos e 

objetivos, incorporados no curso da vida de cada um dos brincantes e, logo, 

manifestada no esplendor do festival: os fatores objetivos são os sentimentos 

comuns entre os brincantes de uma mesma agremiação que usam toda sua força 

para lograr o título de campeão do Festival; os fatores subjetivos se referem aos 

campos dos sentimentos mais íntimos, extravasados de formas diferenciadas, no 

corpo e na alma de cada brincante. Seja com o cabelo pintado de vermelho ou 
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azul, na roupa, na forma de gritar, cantar, sorrir, chorar, cada um do seu jeito, com 

liberdade, livre para sentir e agir. Os brincantes não fazem de conta que riem ou 

que choram, ou que cantam... Cada um é único e verdadeiro. 

A forma desta manifestação enquanto espetáculo de qualidade intermédia 

corresponde na sua prática, às teorias da performance contemporânea. Neste 

sentido, buscamos algumas teorias da performance enquanto linguagem artística, 

para traçar marcas, que podem estar associadas às formas artísticas “folclóricas” 

espetacularizadas, desenvolvidas pelos bois-bumbás parintinense. Contudo, 

ampliamos nosso método de interpretação inserindo em nossas análises e 

discurssões, as teorias da performance da “obra folclórica”, nas áreas de 

conhecimento da Antropologia e da Sociologia, para entendermos até que ponto 

os espetáculos dos bois-bumbás são entendidos como ações performáticas. 

Teixeira (2000), tomando as teorias de Evrinov (1927), Goffman (1959) e 

Geertz (1973), afirmam que a teoria contemporânea da performance nasceu na 

consagração da metáfora da teatralidade, e que sociologicamente o conceito de 

performance que tem prevalecido é o de Gofmam, diz ele: 

“performance é toda a atividade humana que ocorre durante um período marcado 
pela presença contínua de um indivíduo ou mais, diante de um conjunto particular 
de observadores e que sobre estes exerce alguma influência, de acordo com esta 
definição o sujeito pode estar envolvido em uma performance sem estar ciente 
disto.” 
 

Deste ponto de vista, podemos perceber que este conceito, mesmo no 

campo da Sociologia dá uma conotação bastante abrangente. Ao observarmos a 

maioria das atividades humanas, quase sempre recebemos alguma forma de 

influência procedente da comunicação com o outro. Estar envolvido ou não em 

uma performance poderá ser uma questão de percepção, sentida ou não por um 

suposto cidadão. No campo sociológico, a performance tem sido considerada 



 

uma maneira de dar vida a muitas idéias formais e conceituais, nas quais se 

baseiam as criações, no sentido mais amplo da natureza humana. Nesta ótica, 

todos somos performáticos. 

Somente a partir da década de setenta, os paradigmas ocidentais da teoria 

da arte da era contemporânea, abre-se para as formas conceituais da arte, como 

um novo caminho, que passa a ocupar espaços consideráveis nas galerias, 

teatros e espetáculos de música, de dança e de poesia. Neste sentido, a abertura 

conquistada pelas novas formas artísticas, nos centros conservacionistas derruba 

conceitos antigos e, oferece ao artista uma gama diversificada e ampla de opções 

com materiais, linguagens e experimentos, possibilitando a criação e atuação 

como processo contínuo da ação artística. 

Os novos métodos artísticos especificamente, a performance, passam 

então a se desenvolverem apoiados numa tríade construtiva inter-relacionada 

com uma lógica fora dos padrões convencionais, porém estruturada, e, logo 

aberta à transformação diante do acaso e do imprevisto que possa surgir. Renato 

Coehn150 conceitua esta tríade como: 

“Linguagem (texto e narrativa), suporte (mídia) e atuação (performance em si). 
Estas inter-relações apontam caminhos onde se delineia, de um lado, uma 
revolução de suportes e linguagens (amplificadoras do potencial sensível e 
mobilizador das novas mídias), e de outras, uma extensão da função do 
performer, que passa de artista-conceituador-interventor à dimensão de 
ritualizador, xamanista, catalizador de experiências e situações exepcionais. 
Richard Shechener (By means of performance – intercultural studies of theatre and 
ritual. Cambridg University. Preso, 1990) nomeia um campo da performance 
ritualística e criativa abrangendo práticas interculturais de diversas fontes – com 
mediação do performer – como o Katha-Kalai, o xamanismo, cerimônias Yakis, 
trabalhos liminais diversos nutridores da cena contemporânea.” 

 

As teorias da Performance art Européia e Norte-Americana definem seus 

próprios conceitos, afirmando o campo da performance, enquanto práticas 
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artísticas de ações corporais que vão de encontro aos seus próprios padrões 

tradicionais. Entretanto, seu princípio “antiestético” reproduz conceitos e 

linguagens, próprias das milenares civilizações tribais – africanas. Estes critérios 

“antiestéticos” são incorporados no contexto contemporâneo europeu, não 

somente no campo da performance art, mas em diversas outras formas de 

atuação artística, conhecidamente, desde o modernismo com as obras de Picasso 

e outros cubistas. 

A linguagem artística da performance corresponde a estes campos de 

influência, e também seria a que mais se aproxima da linguagem cênica dos bois-

bumbás, pois contém elementos onde, tanto o performer quanto o brincante se 

identificam. Um dos elementos principais trata-se da necessidade imbicada do 

artista se fazer presente na obra de arte, enquanto parte integrante desta, 

princípio número um da performance. Enquanto o performer busca ao máximo 

transformar-se em matéria artística viva na sua atuação, no brincante, esta busca 

já não é mais necessária, a naturalidade de ser parte da obra está impregnada no 

seu corpo, na sua mente e no seu espírito, como diz Piçanã, tripa do Boi 

Garantido, “sou o criador e sou a criatura”, interpretada por nós como sujeito e 

objeto da obra de arte ao mesmo tempo. 

Como uma escultura viva manifestada, tanto no brincante quanto no 

performer, não identificamos em ambos, uma distinção conceitual enquanto 

artistas atuando e as suas atividades na vida real, ou seja, estar fazendo arte ou 

ser ela mesma é tudo o que são. A chave fundamental de suas intenções para 

com as suas culturas únicas, o performer e o brincante estão intimamente ligados 

aos seus mundos ordinários como atrativo sedutor deles mesmos. 



 

Poderíamos dizer que a “arte-vida-arte” do brincante de boi-bumbá inserida 

no seu espetáculo configura um teatro dominado por imagens visuais 

espetacularizadas, do seu dia-a-dia, onde este mesmo brincante funciona como 

elemento plástico, materializado na interação corpo-alegoria para compor a obra 

no espaço da apresentação, determinando o aspecto “pictórico” do quadro cênico. 

As alegorias e os brincantes aparecem em uma espécie de quadro vivo, 

determinado pelo êxtase, marcado pelo esplendor de cada movimento, na 

fantasia da “pré-consciência” e da “simplicidade”. A linguagem do boi-bumbá está 

notavelmente expressa em um mundo “normal” de fenômenos coletivos e 

estéticos, de valores próprios, valores da ambiência amazônica onde vive. 

Sem a intenção de ser uma arte de vanguarda, nem com a intenção de 

quebrar a “tradição folclórica”, o aspecto abertamente teatral dos bois-bumbás e a 

grande escala de aparatos tecnológicos atrelados ao conjunto da sua obra 

artística, indica, sobretudo uma nova direção para o “folclore” amazônico. 

Entretanto, a utilização de fatos da história, lendas e mitos conferem um papel 

significativo nestas “novas” formas de representações espetaculares. 

Um dos fatores primordiais de interferência artística que valorizou a cena 

performática nos bois-bumbás, além dos aparatos tecnológicos, foi a influência do 

carnaval carioca – já citada anteriormente. Essa influência está voltada para as 

formas alegóricas e o esplendor da fantasia que os brincantes usam. O mestre 

Jair Mendes que viveu e trabalhou nos barracões das Escolas de samba do Rio 

de Janeiro foi quem levou para Parintins estes conhecimentos. Segundo Jair, em 

entrevista para este trabalho nos diz que quando retornou a Parintins depois de 

longo período trabalhando na Escola de Samba do Salgueiro, o único espaço que 

encontrou para desenvolver sua arte, foi o Boi-bumbá, em suas palavras: 



 

“Essa mudança, essa deturpação do folclore, que foi uma deturpação pra melhor. 
Você vê que é uma mistura de boi-bumbá com carnaval. Eu tive no Rio de Janeiro 
e trabalhei lá em 69, 70, e 71 eu era ajudante nos barracões, depois eu vim pra 
Parintins e eu ficava louco pra fazer aquelas coisas, Parintins não tem carnaval, 
mas tem boi, aí eu comecei a introduzir devagarzinho, fui fazendo aquelas 
coisas...” 
 

Não queremos dizer com isso que o boi-bumbá se transformou em um 

carnaval de influência carioca. De acordo com as nossas observações, as 

semelhanças com o carnaval carioca estão voltadas para as imagens que se 

veiculam na TV, devido ao esplendor das fantasias e alegorias que atuam na 

arena do Bumbódromo. Pois, a maioria do povo brasileiro vê o carnaval carioca, a 

única referência como espetáculo dessa qualidade. As diferenças entre estas 

duas manifestações são muito evidentes enquanto forma, conteúdo e linguagem 

artística: Uma delas é que o boi-bumbá trata-se de um espetáculo com roteiro 

estruturado, que se desenrola numa arena, onde são montadas estruturas 

cenográficas para a performance dos brincantes, que se apresenta para um corpo 

de jurados específicos. Já o carnaval carioca é um desfile de alegorias e de 

fantasias, com um enredo pré-estabelecido, que se apresenta para um público 

espectador, e, que também pode ser visto como uma ação performática, devido 

às suas características próprias, de não representação de algo, e sim de 

apresentação de si mesmo – princípio número dois da performance. 

Os Bois-Bumbás Garantido e Caprichoso entre outros aspectos, diríamos 

que se assemelham conceitualmente, com as mais antigas formas de carnaval, 

como acontecia na Idade Média, no Renascimento, em algumas cidades do 

mundo e incluindo, muitas do Brasil, nos tempos de hoje. 



 

Segundo Bajtin151, em seus estudos sobre a obra de François Rabelais, nos 

diz que: 

Las formas teatrales del espectáculo de la edad media se asemejan en lo esencial 
a los carnavales populares, de los que forman parte en cierta medida. Sin 
embargo el núcleo de esta cultura, es decir, el carnaval non es tampoco la forma 
puramente artística del espectáculo teatral, y, en general non pertenece al dominio 
del arte. Está situado en la frontera entre el arte y la vida. En realidad es la vida 
misma, presentada con los elementos característicos del juego. De hecho el 
carnaval ignora toda distinción entre atores y espectadores, también ignora la 
escena, incluso en su forma embrionaria ya que una escena destruiría el carnaval 
(e inversamente la destrucción del escenario destruiría el espectáculo teatral. Los 
espectadores non asisten el carnaval sino que lo viven, ya que el carnaval está 
hecho para todo el pueblo durante el carnaval non hay otra vida la del carnaval). 
En el curso de la fiesta solo puede vivirse de acuerdo con sus leyes es decir de 
acuerdo con las leyes de la libertad, el carnaval posee un carácter universal, es un 
estado peculiar del mundo: su renacimiento, su renovación en los que cada 
individuo participa. Esta es la esencia misma del carnaval, y los que intervienen en 
el regocijo lo experimentan vivamente.       
 

 A festa do boi-bumbá como os atos performáticos, ademais com 

características carnavalescas no sentido circunstancial da vida, ao mesmo tempo, 

real e ideal, está situado na fronteira entre a vida e a arte, princípio número três 

da performance. 

O jogo performático e a lucidez das imagens da festa dos bois-bumbás, os 

acontecimentos cotidianos e todos os elementos que integram a festa, adquirem 

materialidade própria, plenitude e manifestações de particularidades coletivas e 

individuais (livres dos vínculos impostos por sentidos estreitos e dogmáticos), e, 

reveladas em uma atmosfera de liberdade que suscita a riqueza da diversidade 

cultural da Amazônia. 

As características dos espetáculos dos bois-bumbás ocupam propriedades 

formais do corpo do brincante, no espaço-tempo que implicam uma forma cênica, 

como uma maneira de conhecer a si mesmo através do culto ao ícone maior da 

festa, o índio. As cenas indígenas são apresentadas dentro de um contexto 
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renovado, que apesar da forma teatral estruturada, a sensação energética que 

emana da ação dos brincantes, se estende aos “quatro cantos” do Bumbódromo, 

como um cerimonial festivo e contagiante, onde todos se integram numa só 

“oração”. Este ato espetacular funciona como um meio de liberar a potencialidade 

criativa concentrada, em forma de arte e ação auto-expressiva, com efeitos que 

estimulam a auto-estima do parintinense. 

Segundo Jorge Glusberg152, a performance vivencia o ritualístico, como 

purificação e sacralização de uma prática; o histórico, como relações ancestrais e 

sociais; o semiológico, enquanto mutabilidade dos códigos e mobilidade dos 

significados e o artístico, como imaginário e purificação da arte através do corpo. 

A espetacularidade nos bois-bumbás vivencia o desenvolvimento corporal 

em comunhão com a plástica dos objetos, da forma, do espaço, do movimento, da 

dança, da luz e da cor, integrados ao tempo e à música, num só momento. 

O tema escolhido e a forma adotada remontam um passado histórico que 

se faz presente nas relações sociais atuais, no desenvolvimento do construto de 

uma postura política além de um encontro com a identidade cultural. 

Considerando a performance do boi-bumbá uma “obra aberta”, suscetível a 

várias formas de interpretação, não sendo jamais passível de uma única forma de 

entendimento, seus signos culturais passam a criar uma variedade de significados 

perceptíveis, favorecendo estímulos e reações que se processam entre os 

brincantes. Estas trocas simbólicas estão apoiadas na produção da cultura 

material e imaterial do grupo e da comunidade, no qual se situam. Neste contexto, 

o brincante, consciente do seu caráter pessoal-cultural e subjetivo, como cidadão 

político e integrado, desenvolve processos de inter-relação cultural de forma 
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ritualística, teatral, política e festiva, configurando as qualidades performáticas 

deste gênero artístico. 

A apresentação dos bois-bumbás parintinense ampliou seus campos de 

atuação para as diversas outras novas linguagens técnicas, como parte de toda a 

criação do espetáculo. Esta interdisciplinaridade de linguagens representa novas 

maneiras de sacudir a um público enfastiado pelo marasmo social, que até a 

criação do Festival, no ano de 1965, pairava sobre a Ilha de Tupinambarana. Este 

fato, além de promover um aquecimento nas concepções tradicionais da arte do 

boi-bumbá e por suposto formais quanto ao seu gênero “folclórico”, levanta a 

cidade e acorda-a para sua arte, que transforma-se além de tudo, numa das 

formas de sobrevivência econômica do município. 

A liberdade organizada deste conjunto “folclórico” renovado, produz uma 

acumulação de ações, onde o brincante, tanto da arena quanto da galera torna-se 

sujeito singular e plural na sua arte, ao ser objetivamente livre para refletir sobre si 

e sobre o todo, situado em uma temporalização comum. As ações que se 

desenvolvem entre estes brincantes, os levam a um encontro do tempo presente 

com as suas memórias coletivas, como expressão de uma obra de arte integral. 

Isso porque são perceptíveis, a partir de conteúdos que são levados à cena da 

arena e que exploram uma temática arraigada na história étnica amazônica. 

Devemos pensar que o trabalho artístico é uma das mais complexas 

unidades de informação que dispõe o homem. Está evidente que é a mais 

individual e em Parintins, possivelmente possa ser a mais coletiva, demonstrando 

constantemente o interesse que a sociedade tem por comunicar-se. O artista, 

portanto, pode ser visto como um instrumento capaz de mudar este coletivo. 



 

Os espetáculos dos bois-bumbás demonstram a presença ativa do homem 

no mundo e mais precisamente do homem amazônico, uma presença viva no 

brincante, enquanto homem e enquanto artista, que se empenha para que seja 

posta à mostra sua identidade de forma consciente e analítica. 

Temos que levar em conta que, paralelamente aos fatos que ocorrem em 

nosso planeta, temos uma Amazônia ameaçada e destroçada impiedosamente 

pela mão do invasor. A arte do boi-bumbá segue uma trajetória que altera 

substancialmente sua visão de mundo, advertindo os perigos que o 

desmatamento, a poluição dos rios e o esgotamento dos recursos naturais em 

nível acelerado, tem causado ao caboclo, ao índio e à espécie humana. 

Tal como ocorre nos bois-bumbás, os movimentos da arte contemporânea 

ocidental, anunciam um novo momento político, comprometido em denunciar as 

transformações sociais e as desigualdades do mundo atual. 

A prática da performance ocidental pode ser observada por dois pontos de 

vista: por um lado, alude ao descobrimento das possibilidades do corpo, enquanto 

matéria ligada aos objetos que compõe a ação artística e por outro, em um 

evidente desejo de servir como manifesto e como projeção política, com 

finalidades de promover uma nova transformação social. 

Para os bois-bumbás, as possibilidades do corpo do brincante, sua 

integração com objetos diversos relacionados a seu cotidiano e a utilização de 

meios artísticos, como manifestação política configura-se como uma readaptação 

às novas realidades da nova era e das transformações ocorridas ao longo dos 

tempos. A arte dos bois-bumbás adotou com característica estilística, a 

interdisciplinaridade de linguagens artísticas e da arte corporal, como um dos 

principais veículos de comunicação, para os estratos sociais dessa natureza se 



 

manifestarem politicamente, seja através de poemas, personagens, mímica e 

dança seja instigando ao público a tomar parte de suas arremetidas quando em 

suas atuações públicas.  

Ressaltamos que, os movimentos de vanguarda como Dadá, Futurismo, 

Happening, Performance e Arte de Ação inauguraram uma forma de arte que 

contraria os padrões impostos pelo domínio burguês. O artista passou a adotar o 

corpo como matéria integrada à obra e, inseparavelmente, contextualizada ao 

momento da ação. Lembramos que esta forma artística já se manifestava em 

outras etnias, africanas, indígenas – na vida cotidiana – alguns séculos antes do 

manifesto Futurista de Marinetti. 

Podemos situar os bois-bumbás parintinense, como uma ampliação dos 

mecanismos populares tradicionais (resistência cultural, formal, estética e 

técnica), a partir do Festival Folclórico, que convertidos em uma arte de ação 

incomum, se transformou no acontecimento cultural mais significativo de 

Parintins. O espetáculo parintinense como um todo – desde as ruas até o 

Bumbódromo estimulou o campo emotivo e a consciência coletiva parintinense. 

Com isso, os fatos sociais, os valores culturais e os costumes regionais do 

cotidiano Amazônico, funcionaram nestes brincantes, como estímulos 

psicológicos contínuos, que trabalhados artisticamente, os conduziram ao 

espetáculo das suas próprias vidas. 

Vida que tem se transformado num espetáculo de performances, que abre 

o corpo coletivo da comunidade parintinense, para a liberação dos sentimentos 

mais arraigados da sua cultura, um ritual que celebra o viver e o pensar de um 

povo e denuncía as formas especulativas de exploração da Amazônia. 

 



 

Capítulo V.4. Ritual e Boi-Bumbá  

 

Os Bois-Bumbás, a promessa de São João, a fogueira e os fogos 

anunciam e convocam as festas do mês de junho, em Parintins, como em 

diversas cidades do Norte e do Nordeste do Brasil. Herança Católica? 

Monumento Totêmico? Autos de fé? Personificação ou alegoria? Aqui se situa o 

problema da evolução da festa de São João para o ritual do Boi-bumbá como 

“totem” da cultura parintinense. Que fatores determinaram e influenciaram esta 

metamorfose? Para abordar esta questão, devemos fazer referência aos tipos de 

rituais de adoração a animais praticados pela civilização Africana Bantu, trazida 

para o Brasil, provável gênese do culto ao boi, segundo estudos realizados por 

Artur Ramos (1935), Câmara Cascudo (1956) e Mário de Andrade (1982); e pelas 

civilizações indígenas Amazônicas, como portadores de rituais de adoração a 

animais, com níveis de complexidades diferenciados entre si e com influências 

diretas ao auto do boi-bumbá na sua gênese. 

O significado do ritual vivido em Parintins, hoje, somente o podemos 

entender, como marco do sistema simbólico, que inicia com os processos de 

criação artística desenvolvidos na cidade de Parintins para o auto do boi-bumbá 

no início do Século XX e que chega aos nossos dias sob forma de festival. Então, 

o sentido de ritual e arte no qual abordamos, carrega a herança da ancestralidade 

parintinense indígena, africana negra e hierática cristã, como base para o ritual 

performático como um sistema cultural de comunicação simbólica que 

fundamentam o atual Festival Folclórico de Parintins. 

Queremos lembrar que Parintins, desde os tempos antes da colonização 

portuguesa, foi habitada por tribos indígenas que possuía práticas ritualísticas 



 

totêmicas, que ainda hoje são mantidas e reconfiguradas na cena do Festival 

Folclórico. Esta tradição é vista na nossa ótica, como uma continuação das 

formas festivas e artísticas com características ritualísticas, pelo qual os 

brincantes vivenciam intensamente uma performance que utiliza diversos meios: 

meios de comunicação – máscaras, esculturas alegóricas, cores, elementos da 

natureza (fogo, água, terra e ar) etc.; e produção de valores sociais – ecológicos, 

religiosos, políticos e de identidade. 

O Bumba-meu-boi, como elemento externo à cultura amazonense chegou 

a Parintins coincidentemente com a pecuária. Com o passar dos anos, esta 

tradição se transformou no ícone sagrado, econômico e marca da identidade 

cultural Parintinense e, por suposto, Amazônica. Entretanto, é impossível 

compreender Parintins como uma cidade ritual sem conhecer o repertório 

simbólico e estético dos Bois-Bumbás, como expressão cíclica anual, de um 

corpus de sua manifestação e de numerosas formas artísticas, que consagraram 

o boi-bumbá, como um dos mais importantes movimentos artísticos e culturais do 

Brasil. 

O boi-bumbá parintinense se diferencia, entretanto, de todas as outras 

manifestações afins, que conhecemos como “folclóricas”. E é nesta 

interdependência entre pessoas, ações, idéias e crenças, que se cruzam às 

práticas simbólicas e tradicionais, de caráter lúdico, festivo e sagrado. Os bois-

bumbás estão igualmente relacionados à abundante produção artística de 

inspiração amazônica. Essa produção artística está formatada e fundamentada na 

cultura indígena como alimento para imaginário criativo do brincante parintinense. 

Em suma, os brincantes são os herdeiros praticantes e filhos legítimos desta 

cultura e a mantêm atualizada sob a forma de ritual-performático-espetacular. 



 

Enquanto influência cristã, a vinculação do Santo São João às festas do 

boi-bumbá, presentes tanto no Maranhão como no Amazonas, sobre qual seja a 

versão que se tenha de sua origem religiosa, o dia de sua festa, sempre foi 

celebrada no dia 24 de junho. Em Parintins, era celebrada também nesta data  

junto às famílias, entre amigos para festejar, e agradecer ao Santo São João as 

graças alcançadas através de uma promessa ao santo, geralmente, por algum 

familiar doente que ficou curado. 

Entre Antônio, Pedro, José, Marçal, Paulo e João, ambos, Santos que se 

comemoram no mês de junho, João é o preferido, isto não tem fácil explicação, 

sabemos que a popularidade onomástica de São João é incontestável nestas 

regiões. E, que rituais religiosos são realizados em seu nome e, como patrono 

dos bumbas-meu-boi é louvado e evocado pelos brincantes. Como tal, em 

Parintins é realizado todos os anos, no dia 24 de junho a tradicional ladainha, 

cantada em latim como cumprimento de promessa herdada do criador do Boi-

Garantido, já explicado anteriormente. 

O dia 24 de junho é dedicado a festas, bailes diversões, comilanças e 

beberagens, são acesas fogueiras e as famílias se reúnem em nome do patrono 

São João e, o Boi-Garantido celebra o seu ritual percorrendo as fogueiras das 

casas nas ruas de Parintins, cumprido a tradição desde que Lindolfo Monteverde 

fez a promessa a São João de botar o Boi-Garantido na rua todos os anos, para 

se curar de uma doença. 

Antes de tudo, o ritual do boi-bumbá independe de uma clara distinção 

entre o “religioso” e o “festivo”, e como é praticado entre os membros integrantes 

de uma mesma cultura, num sentido mais amplo, este ritual protege a prática do 

sagrado mediante a sensação de uma suposta “profanização” do seu ato. Uma de 



 

suas funções é conservar os tabus essenciais, para que uma sociedade se 

mantenha em funcionamento. Em outras palavras, a representação dramática de 

um poder sagrado se mantém como manifestação de fé e de festa entrelaçados 

pela tradição e pela contemporaneidade. 

Parintins vive durante cem dias do ano um processo ritual, quando a cidade 

começa a se preparar e organizar o Festival Folclórico, que de certa forma, se 

tornou uma dependência material e espiritual da população. Parintins, hoje, vive 

em função desta festa para sua “sobrevivência”, na condição de vida que 

alcançou. Vários depoimentos colhidos em campo já citados anteriormente, 

apontam para essa realidade. 

A religião, como assinalou Geertz (1973), “sintoniza as ações como uma 

ordem cósmica sobre o plano da experiência humana”. Porém, a sociedade 

parintinense substituiu a religião pela utopia, não por uma utopia como um ideal 

transcendente, mas como algo que deve se realizar através da história 

(progresso, ciência, etc.). É nesse sentido que entendemos Parintins como uma 

cidade ritual, onde os bois-bumbás transformaram a arte em religião ou vice-

versa. É através desta prática que Parintins despertou para sua arte e despontou 

no cenário cultural, transformando radicalmente a cidade e a forma de viver da 

sua gente. 

O artista como intermediário deste ritual deve refletir sobre sua arte e sobre 

a coletividade em que vive. Sua intervenção no Festival é evidente neste novo 

papel. A função fundamental deste “artista-brincante-performer” é a comunicação, 

e isso pode significar a criação de uma “nova linguagem”, que rompe com a 

“tradição”, porém que é acessível a ela mesma. Ou seja, uma linguagem artística 

transgressora, contudo aparelhada para reforçar os ideais de uma identidade 



 

indígena ou cabocla, como um dos princípios da “tradição folclórica” do boi-

bumbá, em particular do Boi-Bumbá Garantido. 

O Boi Garantido se autodenomina como o boi de tradição, uma forma de 

afirmar sua autenticidade folclórica. Essa estratégia resguarda sua história como 

boi de promessa que tradicionalmente cumpre e mantém seu caráter popular 

tradicional apesar do ritual hi-tec que apresenta atualmente. A toada “Boi de 

Pano”153 é uma declaração dessa natureza: 

Meu Boi de pano 
É cultura Popular 
Atravessou o oceano 
Veio de longe pra cá 
Bumba-meu-boi 
Meu boi-bumbá 
Meu boi-de-reis 
Boi-de-mamão 
Boi-de-matraca 
Boi do norte 
Boi de orquestra folião 
Meu boi-bumbá 
Do São José 
Boi-Garantido Campeão 
Boi de Lindolfo Monteverde 
Boi do amor e da paixão 
Meu boi é raça 
Meu boi é força 
Meu boi é fibra 
Que bate no meu coração 
Meu boi é tradição 
Meu boi é emoção 
Meu boi de pano 
Sou feliz porque te amo 
  

É evidente que todos estes novos rituais-artísticos aguçam a sensibilidade 

do brincante, que é tocado por um poder comum, de forças geradas na “corrente 

energética humana” que se forma no espaço do Bumbódromo. 

A força e a garra do Boi-Bumbá Garantido, o boi do coração na testa 

revitaliza e reflete o mundo circundante em sua própria realidade, convertendo-se 
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no campo privilegiado para a reafirmação da cultura amazônica de forma 

consciente e natural. 

Durante as 18 horas de vivência no Bumbódromo, os brincantes entram em 

comunhão com um espetáculo onde o artista, criador da alegoria que ilustra a 

cena é o suposto “Xamã”, “demiurgo” ou “maestro”, que baseado na imagem 

intensificada da ação que planeja para o momento, re-configura o conceito 

tradicional de ritual e dissolve muitas rígidas dicotomias da velha arte de brincar 

de boi-bumbá: entre a receptividade passiva e a pergunta ativa, entre o poder e a 

impotência, entre o artista e a audiência, o masculino e o feminino, o adulto e o 

infantil. O ritual do boi-bumbá irradia um campo de força vital procedente da 

interação dos brincantes e dos objetos, em um espaço físico limitado, onde todos 

os presentes se convertem num só e único corpus artístico, onde a vida se abre 

inteira sobre eles. 

A gente ficará encantada ou horrorizada, os críticos ficarão confusos ou 

satisfeitos, porém estamos seguros que esta é a “alquimia“ que proporciona ao 

brincante do boi-bumbá se redescobrir enquanto artista, que adota as formas da 

própria vida, para criar uma relação com o mundo que os rodeia. Descobrir 

Parintins como uma cidade ritual é identificá-la como um templo de ilusões e de 

imagens em constante comunhão com a realidade interna e cotidiana. 

Parintins, finalmente nos mostra com a sua ação ritualística, performática e 

espetacular, que reside na crença cultural da criatividade, da imaginação e da 

invenção do brincante, que concorrem para a construção de novas legitimidades. 

É na ação de seu povo que Parintins busca transformar interesses e ideais em 

realizações concretas. Mariza Peirano154 diz que: “A partir dos rituais tomamos 
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conhecimento do nosso mundo ideal e dos nossos projetos e ambições; a partir 

deles revelam-se às trilhas, encruzilhadas e dilemas e, no processo, consegue-se, 

muitas vezes, encaminhar mudanças e transformações”. 

Reconhecer Parintins como uma cidade ritual, nos indica a legitimidade 

social do vínculo entre o sagrado e a arte do Boi-Bumbá, pela qual podemos 

vislumbrar os aspectos do universo amazônico através da inventividade de seus 

artistas, que dificilmente se manifestariam através da palavra, das entrevistas e 

dos seus depoimentos, a sua obra revela, sobretudo os seus sentimentos mais 

amazônicos como sentimentos íntimos.  

O ritual parintinense conclui os atos de criação e de engenhosidade da 

performance de uma sociedade em ação. Uma arte potencializada pela intuição e 

pelo imaginário criativo de “artistas-caboclos-brincantes” que reinventaram a 

tradição do Boi-bumbá.  

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conclusão 

 

Falar de Boi-bumbá, aliados aos processos de transculturação e a partir de 

uma ótica etnocenológica, onde a performance, o ritual e a espetacularidade 

constituíram-se suportes essenciais para explicar o fenômeno parintinense, esta 

tentativa foi uma experiência complexa, ampla e um desafio que cumprimos para 

contribuir com estudos referentes aos movimentos transformadores que emergem 

na cultura brasileira. 

A reconstrução detalhada da história do Boi-Bumbá demonstrou que se 

trata de uma criação específica da contemporaneidade parintinense e que esta 

criação obteve como resultado, um Boi-Bumbá profundamente modificado. 

O processo dessa metamorfose, que podemos rastrear, teve início entre a 

segunda e a terceira década do século XX, até a criação do Festival Folclórico, 

criado pela Juventude Alegre Católica – JAC no ano de 1965, quando os bois 

saíram das disputas de rua para celebrar suas rivalidades, no então criado 

Festival.  

Esta transformação possibilitou aos artistas do Boi, a trilharem novos 

rumos com a inauguração do Centro Cultural Amazonino Mendes – Bumbódromo, 

no ano de 1989.  

Estes dois momentos cruciais, que marcaram o início de uma revolução 

cultural na tradição do Boi-bumbá de Parintins, favoreceram a eclosão de uma 

série de potencialidades artísticas latentes no contexto do Boi-Bumbá. 

A ascensão da Festa do Boi-Bumbá à categoria de “Festa Maior” teve 

lugar, sem sombra de dúvida, com a construção do Bumbódromo, essencialmente 

para abrigar a disputa dos Bois Garantido e Caprichoso.  



 

E, passou a ser controlada por instituições oficiais (suas Associações, a 

Prefeitura do Município e o Governo do Estado). 

Os processos transformadores apontam diferenças radicais entre os 

Bumbás de antigamente e os de hoje, fator responsável pela manutenção da 

brincadeira. Nesse trâmite, do boi de rua para o boi de arena podemos visualizar 

estas mudanças: O dono do Boi que era o amo, passa a ser um presidente em 

diversos setores constituintes dos grupos em questão, com uma diretoria regida 

por um estatuto; os padrinhos que eram fazendeiros e comerciantes são 

substituídos por patrocinadores como o Governo do Estado, Prefeitura e Governo 

Federal, empresas capitalistas de grande porte; a mulher passa a participar da 

brincadeira, rompendo a tradição e a ocupar papel de destaque com a criação dos 

personagens Cunhã-Poranga, Sinhazinha da Fazenda, Porta-estandarte e Rainha 

do Folclore, tribos femininas, etc; os adeptos e a platéia que acompanhavam e 

aplaudiam o Boi nas ruas, transformaram-se em galeras organizadas e, hoje, 

ocupam as arquibancadas do bumbódromo atuando sistematicamente no 

espetáculo; os candeeiros que iluminavam os terreiros, são substituídos por 

equipamentos sofisticados de iluminação elétrica e efeitos de raio lazer; a música 

que era acompanhada por voz e percussão, ganham instrumentos Harmônicos 

eletrônicos e sintetizadores; as fantasias feitas de palha de bananeira são agora 

capacetes detalhados e diversificados quanto à forma e aos materiais; as 

alegorias são redimensionadas e suas estruturas de pau, corda e palha são 

enriquecidas com materiais sintéticos e aparatos tecnológicos complexos. 

Constatamos também que o movimento artístico e cultural parintinense foi 

o principal responsável (para não correr o risco de dizer: o único responsável), 

pelas principais transformações sócio político e econômica da cidade. Foi de fato 



 

o Boi-Bumbá, com a criação do Festival Folclórico de Parintins, que proporcionou 

o aquecimento do turismo, a criação de milhares de empregos diretos e indiretos 

temporários, a ampliação do mercado cultural, a inserção de Parintins no cenário 

artístico brasileiro e as transformações significativas na estrutura da cidade, no 

campo social, educacional, econômico e político. 

Contudo, o que o Parintinense tem ganhado nesse processo de rápidas 

transformações culturais e o que se tem revertido para o bem social e na melhoria 

da sua qualidade de vida, ainda não correspondem às necessidades básicas do 

“povo”. A cidade continua carente e infra-estrutura social, educação e saúde. 

Pontuamos ainda algumas características relevantes que identificamos no 

brincante dos Bois Parintinenses e destacamos as seguintes premissas: O amor 

ao boi - Tudo se faz por amor ao Boi; a rivalidade – é a mística que faz da disputa 

o prazer de ser campeão; a identidade índia e cabocla assumida – os brincantes 

passaram a ter orgulho de ser índio e ou caboclo; A ecologia – são despertadas a 

consciência frente aos problemas ambientais que a Amazônia enfrenta. 

Dentre estas premissas concluímos que, o fortalecimento da identidade 

cultural Amazônica, índia e cabocla são descobertas no “mundo do eu” tradicional 

em constante reconstrução, autovalorizado, reconhecido e renovado. Isto se 

configurou como reflexo, onde o Boi-Bumbá consegue articular as três dimensões 

de tempo: vivenciar o presente, articulado ao passado e projetando-se para o 

futuro. A tradição é constantemente revista e ressignificada, e, enquanto 

resistência cultural, tem buscado direcionar suas antigas práticas artísticas, no 

sentido racional, repensando as estratégias políticas para a causa Amazônica e 

para o desenvolvimento social do seu povo. Por isso, tornou-se a fonte geradora 

que alimenta a consciência do povo Parintinense. 



 

Os Bois Garantido e Caprichoso, por suas características distintas 

permitiram que todas as classes pudessem sentir-se identificadas, ao menos 

parcialmente, com seus valores materializados nos espetáculos do Festival. 

As classes populares de um lado, enquanto protagonistas da festa, 

desfrutaram da oportunidade pública para declarar os valores específicos de sua 

cultura, com hedonismo, demonstrando a auto-estima do caboclo e do índio, 

integrante deste substrato social, em sua maioria, brincantes do Boi-Garantido, e, 

do outro lado, os brincantes do Boi Caprichoso, pertencentes a grupos de 

pessoas da sociedade mais abastada de Parintins, servindo de mediação 

simbólica para a classe média e alta parintinense, se tornarem também 

protagonistas da festa. Estes fatores acentuaram a rivalidade entre Garantido e 

Caprichoso e contribuíram substancialmente para a reforma estética das 

alegorias, das coreografias e da música de toada. Pois há um sentimento de 

superação em cada grupo para derrotar o outro na arena da disputa. 

O antigo confronto através de toadas de desafio e as brigas violentas nas 

ruas de Parintins é substituído pela rivalidade em cada expressão cultural no boi-

de-arena. O confronto, na opinião dos antigos brincantes é tradição e permanece 

atualmente como a mística que conduz a brincadeira. Há nesta relação, a 

consciência da rivalidade acirrada que se dá com a derrota do adversário, todavia, 

no reverso dessa rivalidade há uma outra face: a interdependência com o outro. 

Evidencia-se que cada boi não tem o objetivo único de destruir o seu rival, e sim 

de instigá-lo à luta. Pois, um depende do outro para sobreviver. 

Em uma sociedade multicultural, polarizada pelo confronto sócio, político e 

cultural, entre índios e caboclos e a elite branca (colonizadores descendentes), os 



 

Bois-Bumbás permitiram a “convergência” e a “integração social”, mesmo neste 

quadro de acentuadas rivalidades. 

O Boi-Bumbá assimilou os recursos tecnológicos de vanguarda, para 

evocar as culturas do índio e do caboclo e da vida ribeirinha, constituindo os 

símbolos básicos para a reconstrução da sua identidade cultural, convertidas na 

celebração das rivalidades e das contradições da sociedade. A prática cultural do 

Boi-Bumbá e a militância dos seus brincantes não deixam dúvidas: Os Bois-

Bumbás servem para se fazer público a identidade cultural parintinense. 

A parintinidade que se construiu com o Boi-Bumbá, se nutriu das diversas 

fontes, símbolos e imagens e por suposto, dos recursos tecnológicos, para 

funcionar como um culto às identidades coletivas. Os Bois celebram a Amazônia, 

seus homens e mulheres sua biodiversidade, além das personalidades e heróis, 

como Chico Mendes, Lindolfo Monteverde, caciques, poetas, Tiago de Melo,  

Waldir Viana, entre outros, e reconstruiram os traços dos principais fatos da 

história que marcaram as lutas por liberdades desta região, a Cabanagem, uma 

das mais importantes delas. 

Os conteúdos que sustentam a forma do espetáculo do Festival Folclórico 

de Parintins fogem aos padrões ideológicos, que as teorias de Guy Debord 

(2003), denunciaram nos finais da década de 60. Constatamos que os Bois-

Bumbás, pelo contrário, redimensiona o sentido de espetáculo e volta-se para as 

questões de cunho social, político e cultural, como recurso poderoso e 

empolgante, para denunciar e combater as forças que ameaçam seu ambiente 

ecológico. 

Enquanto qualidade performática e alegórica, as transformações que 

ocorreram no lado artístico, apontamos a iniciativa do Sr. Jair Mendes, o primeiro 



 

artista a criar inovações para a cena do Boi-Bumbá, quando boi saiu da estrutura 

de pau e pano, para o cognominado “Boi Biônico”, onde uma série de 

implementos técnicos foram desenvolvidos pelo Mestre Jair. As alegorias também 

começaram a aparecer, cobras grandes que engolem tribos inteiras, efeitos de 

chuva, trovão e relâmpago foram as primeiras investidas que o pioneiro da arte da 

transformação, o Mestre Jair Mendes, ousou e acreditou e, hoje, a arte alegórica 

parintinense exporta conhecimentos para diversas regiões do Brasil, inclusos os 

carnavais do Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus. 

Concluímos também que as alegorias do Boi-Bumbá também têm alguma 

influência dos carnavais carioca, o próprio Jair Mendes declarou a sua passagem 

como aprendiz, por algumas Escolas de Samba do Rio de Janeiro. 

A estética do Boi-Bumbá de Parintins consolidou um estilo que é reiterado 

ano após ano. Frente à reiteração que às vezes se resolve com a cópia direta, as 

inovações e as mais ou menos tímidas assimilações dos movimentos artísticos de 

vanguarda, que por ventura se incorporaram aos trabalhos alegóricos 

(principalmente as do Boi Caprichoso), simultaneamente, foram rechaçados e 

anatematizados, provocando em parte, um retorno à estética que já se 

estabelecera. O Boi Garantido se manteve aprofundando a estética amazônica, e 

pouco buscou referências externas, mesmo adotando um estilo que se repetia e 

se afirmava cada vez mais, suas inovações estavam direcionadas para o 

aperfeiçoamento tecnológico e estrutural de suas alegorias. Nesse sentido, o 

Caprichoso se defende apontando o Garantido como repetitivo, sem criatividade e 

tradicionalista, enquanto que o Garantido diz que o Caprichoso é carnavalesco e 

sem originalidade. Resumindo, as nossas análises demonstram que a Estética do 

Garantido está fundamentada na arte indígena e cabocla da região, com traços 



 

mais arredondados, característicos da arte amazônica, expressionista, utilização 

de um padrão de cores mais quentes e de materiais naturais em maior proporção. 

Enquanto que o Caprichoso possui um estilo futurista onde são exploradas formas 

geométricas inspiradas no construtivismo Russo, formas lisas e ponderadas, 

figurativismo beirando o realismo, cores mais frias e a utilização de materiais 

sintéticos e brilhosos em sua maioria, define a sua proposta estética. 

Enquanto forma totêmica, a análise da festa como ritual parintinense e 

como transformação sistematizada, onde se expressam performáticamente a 

parintinidade, o Boi-Bumbá se dotou de um valor cultural erguido, como guardião 

sacralizado da identidade étnica Parintinense. 

O Boi-Bumbá também é poder, quando os Bois ascenderam à categoria de 

“Festa Maior”, buscaram aproveitar esta posição para sua expansão e 

sobrevivência, que hoje é extraída pela capacidade de penetração nas camadas 

mais extensas do tecido social heterogêneo. O Festival Folclórico de Parintins 

perdura, na medida que pode expressar os valores de um tempo e de um grupo 

humano, não somente sobrevive, senão, que vive “esplendorosamente”, enquanto 

que a sua linguagem simbólica, performática, ritualística e espetacular serve para 

comunicar, dizer e conjurar medos, alimentar esperanças, desejos e mistérios de 

uma sociedade, sem que possamos dizer por quanto tempo, os Bois-Bumbás 

cumprirão esta função na sociedade parintinense. 

“Parintins Cidade Ritual: Boi-Bumbá, Performance e Espetacularidade” 

vem sacudir os setores dormentes da sociedade, dos poderes capitalistas, da 

educação e da arte, para estender seu olhar a estas formas de manifestações, 

que por ventura vivem ao “nosso lado”, muitas vezes despercebidas. Com isso, 

atentamos para o potencial artístico e cultural brasileiro, como fonte de sabedoria 



 

e de uma arte secular, que traduz a concepção dominante de uma vida implícita 

de nossa “filosofia” mais “primitiva”, seja através de seu papel como fornecedores 

de última instância de modelos, seja como ponto de partida para a integração de 

um universo cultural fiel ao nosso ethos. 

Esta obra que agora concluímos, como outras daqui e do resto do Brasil, 

pretende continuar ajudando a fazer o movimento da arte brasileira desta 

categoria, a falar por si só, podendo dispensar teorias construídas a partir de 

realidades que não correspondem ao seu universo de convivência. 

Por isso, fizemos questão, de trazer para este espaço de discussão, a fala 

do poeta, do cantador, do brincante, do alegorista, do índio, do caboclo, do tripa, 

do artista, do tuxaua, do coreógrafo, do compositor, do batuqueiro, do peara, do 

kaçaueré e de outros e de outras griôs do Boi-Bumbá, que vivem um outro Brasil, 

não tão desconhecido assim.  Um Brasil movido não somente com o que a arte 

procedente de camadas populares veicula e preserva, mas pela diversidade de 

saberes, pela convivência humana e pelos valores necessários para o 

entendimento da sociedade como um todo, valores que necessitam ser 

desenvolvidos como elementos concretos, no âmbito da ciência da arte, da 

educação e da história. 
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1 – Estágios de atividades de pesquisa: 

A pesquisa foi desenvolvida nos campos de atuação que correspondem 

aos seguintes estágios: 

1.1 – Participação como aluno ouvinte das disciplinas: La Escultura como 

Comportamiento, Performance (curso de graduação em artes visuais); Hacia um 

Art de la Experiencia (curso de doctorado em Artes Visuales) e Espacios Híbridos 

, Crítica e Intercambio Social en la Producción del Art Contemporâneo (curso de 

doctorado en Artes Visuales). 

1.2 – Observação de exposições, atuações performáticas e teatrais em 

salas especializadas, ruas, festivais, teatros, museus e centros de artes das 

seguintes cidades: Valencia, Madrid, Segóvia, Barcelona, Aielo de Maveritch, 

Sollana, Godella, Algemesí, Buñol e Sevilla na Espanha, Paris e Lisboa. 

1.3 – Participação como Performer e Artista Plástico em Salões de Artes 

Plásticas, Festivais, Ações-Artísticas públicas, nas Cidades de Ceuta, Valencia, 

Godella, Sollana, Algemesí. 

1.4 – Pesquisa bibliográfica e filmográfica em bibliotecas, livrarias, 

videotecas, centros de cultura, museus e acervos particulares. 

1.5 – Organização, análise e seleção de material coletado para ser utilizado 

como suporte teórico e fundamentos da prática criativa ao que a tese, “Parintins 

Uma Cidade Ritual: performance, espetacularidade e boi bumba”155, se propõe a 

discutir. 

                                                 
155 Este título substitui o anterior (A Performance do Boi-Bumbá Garantido, Uma Visão Etnocenológica do 
Festival Folclórico de Parintins). Esta opção não é definitiva, podendo ainda sofrer alterações de acordo 
como o desenvolvimento da tese.   



 

Os estágios citados anteriormente correspondem às atividades propostas 

no plano de trabalho com atuação direta no campo da Performance Art. 

Como complementação para o desenvolvimento do trabalho de 

investigação, optamos em primeira instância, cursar as disciplinas: La Escultura 

como Comportamiento, Performance; Hacia un arte de la experiência, ambas 

ministrada pelo Professor Bartolomé Ferrando; Espacios Híbridos, Crítica e 

Intercâmbio Social em la Producción del Arte Conteoráneo, ministrada pela 

Professora Mau Monleón e um Curso de curta duração de Performance 

ministrado por Ruedi Schill e Mônica Günther. Todas as disciplinas foram 

ministradas na Escola de Bellas Artes da Universidade Politécnica de Valência. 

A matéria La Escultura como Comportamiento, Performance, carga horária 

180 h, está subdividida em 6 h aulas semanais, correspondente a 18 créditos e foi 

cursada no período de 19 de setembro de 2003 a 05 de junho de 2004. O 

conteúdo trabalhado trata dos enlaces ou pontos de união entre a prática 

específica da arte e outros exercícios artísticos, já desenvolvidos na vanguarda 

histórica. 

Como objetivos gerais, a matéria tem como meta: capacitar e possibilitar a 

ampliação do conceito de arte contemporânea e idéias para o fazer artístico, 

estendendo-se a outras áreas ou espaços de conexão ou de interferência; 

desenvolver estudos teóricos-práticos centrados na arte da performance, mostrar 

e demonstrar algumas das diferentes e variantes conexões desta com outras 

áreas artísticas que vem se sucedendo desde princípios do século XX, a partir do 

adentramento de uma nova era criativa, propor o desenvolvimento de uma prática 

que questiona ou ao menos põe em entredito, a reflexão artística delineada desde 

a interioridade do específico. Neste sentido tem como meta principal um trabalho 



 

de aprofundamento sobre o tema em questão, a performance, como exercício 

interdisciplinar, visando muito mais o desenvolvimento processual do que os 

resultados obtidos por esses meios. 

Os conteúdos tratados abordaram extensamente a teoria geral da 

performance, os quais partem de uma metodologia de práticas criativas para 

desenvolver processos quanto à criação de uma performance. Entre os conteúdos 

propostos podemos rondar alguns dos meios para: entender a arte de ação; as 

idéias gerais dos mais importantes ativistas da história da arte da performance e 

daqueles que realizaram práticas relevantes como artistas de ação, como por 

exemplo: Klein, Manzoni, Gutai, Kaprow, Beuys, Filliou, Paik, Brecht, Ferrer, 

Hidalgo, Nitsch, Mühi, Brus, Kantor, Pane, Acconci, Burden, Mendieta, Abramovic, 

entre outros, discussão sobre os recursos que são explorados nas ações 

performáticas, Noção de limite, de dor, de sensibilidade, de repetição, de excesso, 

de consciência; Os elementos da performance enquanto linguagem artística, 

espaço, tempo, forma e movimento, e métodos de construção de uma peça 

fonética-visual, aplicável à prática da ação. 

O conteúdo prático compreendeu a aplicação de laboratórios ao longo de 

todo o curso, explorando, o desenvolvimento de expressões voluntárias, 

individuais ou coletivas e intervenções em espaços públicos da cidade. 

A metodologia correspondeu a aulas expositivas com participação ativa dos 

alunos e exposição de vídeos sobre temas de interesse da arte de ação e de 

festivais realizados em países como a Espanha, a Alemanha, o Canadá, o Japão 

e a Rússia. Na segunda etapa das aulas foram desenvolvidos laboratórios de livre 

expressão voltados para a Arte Performática. 



 

O curso adotou como bibliografia básica: CABANNE, Pierre. Coversaciones 

com Marcxel Duchamp. ED. Anagrama. (ano ?) / CAGE, John. Para los Pájaros. 

ED. Monte Avila. (Ano ?) / STACHELHAUS, Heiner. Joseph Bueys. ED. Parsifal. 

(ano ?) 

Esta matéria teve fundamental importância para nossos estudos sobre a 

performance, principalmente enquanto teoria e prática artísticas que estão 

relacionadas conceitualmente na nossa ótica de percepção, com as danças 

dramáticas brasileiras, em especial atenção aos bois-bumbás de Parintins (objeto 

de estudo para nossa tese de doutorado em artes cênicas). Estamos buscando 

nestas teorias uma fundamentação para responder questões referentes às 

relações artísticas entre o brincante de boi-bumbá e o seu objeto de arte, sua 

forma de apresentação e interação com o público, sua vivência enquanto sujeito 

criador e enquanto objeto integrado à sua obra de arte, suas transposições do 

cotidiano nas construções artísticas e, a efemeridade da obra de arte e o “tabu” 

da manutenção da tradição folclórica. 

A matéria Espacios Híbridos, Crítica e Intercambio Social em la 

Producción del Arte Contenporáneo, com carga horária de 30 horas, oferecida 

ao Curso de Doutorado em Artes Visuais da Escola de Belas Artes de Valencia e 

tem como objetivos: introduzir o marco histórico, sociológico e teórico que nos 

permita compreender os espaços híbridos da arte contemporânea, no contexto da 

produção artística de caráter político-crítico e a partir das relações fundamentais 

com a vida cotidiana; analisar as estratégias de intercâmbio e iteração social que 

geram a vertente política da arte e sua emergência juntos a processos sociais na 

esfera pública, a partir de estudos das obras de diferentes artistas 

contemporâneos. 



 

A importância desta disciplina, para a nossa temática de tese está voltada 

para questões sociais da produção artística, que percorre a arte ativista do final 

do século 20. Estas produções nos abre um caminho para entender como os bois-

bumbás de Parintins podem ser vistos a partir desta ótica, ou seja, como 

movimento popular ativista em defesa da Região Amazônica. 

De nossa parte foram apresentados como resultados de nossos trabalhos 

para essa disciplina, uma comunicação que abordou a Festa do Bois-Bumbás 

Parintinenses como manifestação performática e arte de ação, que alerta o 

mundo para problemática social e ecológica que ameaça a humanidade, o 

desmatamento, a poluição dos rios e o extermínio da cultura indígena. 

A vastíssima bibliografia do curso destaca como fonte de interesse para o 

nosso trabalho: BENJAMIN, Walter, El Autor como Pproductor (1975); DEBORD, 

Guy, La Sociedad del Espetáculo (2003); FOSTER, Hal, El Artista como etnógrafo 

((2001); FOUCAUL, Michel. Espacios Diferentes (1994); MOLEÓN, Mau, Art e 

Cidadania (2000); AAVV Arte Conceptual: uma Perspectiva (1990); BREA, José 

Luis, Nuevas Estratégias Alegóricas. (1991). 

A matéria Hacia uma Arte de la Experiência, foi Oferecida com carga 

horária de 42 h, tendo como objetivos analisar e discutir a experiência da vida 

cotidiana, como acontecimento artístico ou como uma forma de arte; visar e 

transformar a experiência vivida no dia-a-dia em fazer artístico, visando o 

desenvolvimento da criatividade, o enriquecimento perceptivo, intuitivo e 

irracional, para alcançar uma forma de consciência ampliada e produzir o 

inesperado. 



 

A importância dessa Disciplina para nossos estudos está direcionada para 

os processos criativos adotados por performers contemporâneos, os quais são 

explorados a criação artística, como um fenômeno intuitivo em sincronia com o 

objeto e com o corpo. Buscamos através desses estudos, uma aproximação dos 

processos criativos do brincante do Boi-Bumbá de Parintins, com a idéia de 

fragmentação da obra de arte como partes da totalidade. Outro ponto relevante 

está na efemeridade da obra de arte, que na maioria das vezes aponta essa 

característica.   

Como suporte para o campo teórico explorado, centramos nossas atenções 

para Cage, Vostel, Russolo, Langer, Malevich, Fluxus, Ferrando, Bueys, Klee, 

Read, Filliou, Maciunas, Eco. 

 

2 – Locais de desenvolvimento da pesquisa 

 

2.1 - Instituições de Ensino Superior: 

Escuela de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia e 

Escuela de Art Dramática da Universidad de Valencia. 

 

2.2 – Institutos, Centros de Artes e Museus: 

Instituto Valenciano de Arte Moderna, Biblioteca de Antropologia y 

Sociologia da Universidade de Valencia, Centro Cultural Bancaja e Museo Fallero 

(Valencia); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Museo del Prado e 

Museo Thissen-Bornemisza (Madrid); Museo Internacional de Títeres e Museo 



 

Segrelles (Albaida); Museu de Etnografia da Universidade de Lisboa; Centre 

Pompidou, Museu do Louvre, Museo Rodin e Museo d’Orsay (Paris); Museo de 

Arte Conteporaneo Esteban Vicente (Segóvia); Museo de Artes y Culturas 

Populares de Sevilla. 

 

2.3 - Exposições de Artes Visuais, Instalações, Performances: 

2.3.1 - II Bienal de Valencia “La Ciudad Ideal”. Foram expostos vários 

trabalhos da arte contemporânea, entre Instalações, vídeos, performances, arte 

digital, arte pública, e arte interativa em Setembro de 2003. Obras de interesse: 

1. A&M: el almacén del adecuado comportamiento. Will Aisop, Bryan 

Appleyard, entre outros. Trata-se de uma loja de experiências onde 

é possível comprar, porém, o lugar se converte em uma parte de 

nossos dias. A loja não tem nada haver com a idéia da compra 

compulsiva, e sim, de oferecer a quem intervem com a obra uma 

possibilidade de sonhar.  

2. El Museo del Pasado Imperfecto. Mike Figgis. Projeto Interdisciplinar 

que mostra diferentes instalações, cujo objetivo é a desconstrução 

do cinema e dos diversos elementos que o compõe.  

3. Solares (o del optimismo). Marina Abromovic, Jean-michel Alberola, 

entre outros. São espaços urbanos, irregulares e baldios que 

conservam portas, janelas e escadas. A estética destes espaços 

afloram a contínua transformação da cultura da cidade. Nestes 

espaços, artistas interferem com propostas anárquicas, 

transgressoras e transformadoras do ambiente público. 



 

4. El Rosto, Espejo de la Sociedad. Sebastião Salgado. Exposição de 

fotos que retrata momentos extraídos da cotidianidade valenciana e 

de perrsonalidades que estão enraizados em suas tradições. 

5. Sociópolis: ciudad del hábitat solidario. Vicente Guallart, Toyo Ito, 

Greg Lyon, entre outros. Consiste na construção de um campus 

social na cidade de Valencia composto por moradias, equipamentos 

e serviços destinados à coletividade social vulnerável (velhos, 

jovens, etc.): a interação social entre os habitantes e a definição de 

novos modelos de assentamento que compatibilizem o meio urbano 

e o meio rural, a arquitetura e a paisagem. 

6. Arquiteturas Efímeras. Dolores Alonso, Monserrat Domingues, 

Esteban Díaz, entre outros. Constitui conjuntos efêmeros levantados 

em distintos pontos da cidade, aeroporto, estação de trens, metrô, 

etc. São utilizados materiais como revistas de arte, por exemplo, nas 

edificações com a intenção de servir como veículo de comunicação 

ao divulgar em suas páginas, informações relacionadas com a 

bienal e seus projetos.  

7. El Mundo Salvado por los Niños. Crianças de Valencia. Junto a uma 

grande reprodução do quadro original de Luciano Laurana, La 

ciudad Ideal,se expõe desenhos realizados por crianças. 

8. Las Comédias Bárbaras. Ramón del Valle Inclán. Espetáculo de 

clausura da II Bienal de Valencia. Diretor: Bigas Luna. Aventura 

artística que permitiu conjugar linguagens distintas incorporando ao 



 

espetáculo cênico, suas indagações com novos formatos áudio 

visuais e imagens cinematográficas. 

2..3.2 - Colección del IVAM – Institut Valenciá d’Art Modern. (IVAM) 

Formado por mais de sete mil obras de arte, é um patrimônio público 

destinado a orientar e enriquecer a formação artística dos cidadãos que visitam 

este Instituto. A mostra a qual visitamos traça uma visão da escultura dos séculos 

XX e XXI, divididas em dez salas: 

Sala 1 – Ilustra a diversidade e os pontos de encontro entre os movimentos 

artísticos que protagonizaram a arte do século XX; 

Sala 2 – O conjunto de relevos apresenta estuques e terracotas de Jacques 

Lipchitz (1891-1973); 

Sala 3 – Sala dedicada a Eduardo Chillida (1924-2002), cuja obra gira em 

torno da idéia do espaço entendido como vazio, conceito com que o artista 

dialoga através da talha da pedra ou da forja do ferro; 

Sala 4 – A obra do Norte-Americano Tony Smith (1912-1980)  Suas 

esculturas estão baseadas em uma geometria espacial que intensificam a 

ambigüidade de suas formas; sala 

Sala 5 – Apresenta uma seleção de obras dos artistas mais relevantes do 

informalismo europeu, entre eles estão Tàpies, Saura, Mllares, Estevan Vicente, 

Lucebert; 



 

Sala 6 – A pintura e a escultura surgidas a partir de 1960, com as obras 

monumentais de Alex Katz, Sigmar Polke, Valério Adami, Dani Karavan, Richard 

Lindner, Claus Oldenburg e Alfredo Alfaro; 

Sala 7 – As obras de George Baselitz, partindo da madeira como material 

expressivo, usa a moto serra como instrumento para esculpi-las; 

Sala 8 – Trabalhos do valenciano Manolo Valdéz com esculturas onde o 

artista reinterpreta obras de Nanet, Matisse, Cézane, entre outros; 

Sala 9 – Markus Lüpertz, representante do neo expressionismo alemão de 

princípios dos anos setenta; 

Sala 10 – Com uma seleção de pinturas, esculturas e tele-performances  de 

artistas como Charles Simonds. Suas obras podem ser interpretadas como 

metáforas da vida e da morte ou sobre o crescimento e a degradação. Um dos 

pontos fundamentais para nossa pesquisa foi observado em suas ações 

performáticas sobre as estruturas do pensamento humano, o artista passa a 

interrogar-se também sobre a relação entre a obra e o artista introduzindo-se de 

forma gradual de corpo inteiro em suas criações. 

Podemos afirmar que estas exposições manifestam suas possibilidades de 

experimentação, inovação e evocação poética em um mundo necessariamente 

plural, interrelacionado com as demais linguagens artísticas delineados pelas 

novas tecnologias. 

Ainda no IVAM (instituto Valenciano de Arte Moderna), visitamos a 

exposição do alemão Hannsjörg Voth, (1973 2003), destaca-se pela acurada 

preparação dos seus faraônicos trabalhos, vivenciados como estados de lugar, 



 

onde a arte de ação, a performance, a arquitetura e o espaço geográfico 

expressam uma pluralidade de significados e propostas extremamente 

desafiantes para o artista que constrói suas paisagens e sobre elas atua e as 

converte em centros para a reflexão de idéias e emoções. 

Outra exposição apreciada por nós foi “Prima Idea”, coleção de desenhos 

italianos do século XVI e XVII do Hessisches Landesmuseum, Alemanha. A 

realização veloz e espontânea como fenômeno estético como tema do processo 

criador, entre os artistas estão: Luca Cambiaso, Jocopo Nergretti, Fra Bartolomeo, 

Michelangelo, Buonarroti, etc. 

Na coleção do IVAM, observamos a exposição de esculturas de Júlio 

González (1876-1942), um dos principais integrantes do Movimento Modernista e 

Novocentismo Espanhol. Pioneiro no experimento de novas formas de expressão 

plástica que surge do plano, transpondo-se das qualidades do espaço pictórico 

cubista ao espaço real da escultura, se vale do jogo de luzes e da sombra como 

jogo de criação e decomposição de formas. 

2.3.3 - Exposições permanentes e temporárias do Museo de Art Reina 

Sofia, Madrid. 

Foram observadas suas principais coleções de arte moderna, que 

correspondem à evolução da arte espanhola e o seu contexto internacional, 

desde o final do século XIX, até os anos posteriores à segunda Guerra Mundial. 

Nosso contato com essa coleção nos possibilitou uma aproximação aos distintos 

episódios, tendências e trajetórias mais relevantes das denominadas “Vanguardas 

Históricas” do Século XX, expostas em 17 salas do Museu. 



 

Salas 1 e 2 - dedicadas às origens da modernidade na arte espanhola, 

destacam os focos da renovação artística de artistas vascos e catalães ; 

Sala 3 – Dedicada às primeiras vanguardas, onde se estabelece um 

panorama de referência sobre as diversas formas de irrupção das vanguardas 

espanholas através do vibrassionismo, construtivismo, simultaneismo e cubismo. 

Sala 4 - Nesta sala entramos diretamente no cubismo, primeiro movimento 

de transformação importante do Século XX. 

Sala 5 – Obras do período de entre guerras com destaque para o escultor 

Pablo Galhardo. 

Sala 6 – Galeria de Pablo Picasso, ressalta a monumental obra realizada 

para o Pavilhão da Espanha na exposição universal de Paris de 1937, Guernica. 

Sala 7 – O conjunto de objetos expostos nos aproxima do singular universo 

da personalidade do artista Ramón Gómez de la Serna, introdutor das correntes 

vanguardistas européias na Espanha. Paralelamente se apresentam obras de 

Miro e Jílio González de forma conjunta, permitindo uma visão exaustiva da 

trajetória destes artistas. 

Sala 8 – Reúne um conjunto de esculturas de Júlio Gonzáles, Picasso, 

David Smith, e as fotografias de Dora Maar. Estas obras são de grande 

expressividade para o contexto contemporâneo da renovação estética da arte 

escultórica espanhola. 

Sala 9 – Se mostram os diferentes caminhos tomados por artistas 

internacionais entre o surrealismo e a abstração a partir de meados do século XX, 

entre eles estão: Masson, Calder, Arp, Kandinsk, e o pintor espanhol Ganell. 



 

Sala 10 – Espaço individual dedicado a Salvador Dali, onde podemos 

observar a evolução da sua pintura, entre princípios dos anos 20 e o momento do 

pleno desenvolvimento de sua proposta pessoal, dentro do grupo Surrealista 

Francês. 

Sala 11 – Dedicada ainda ao Movimento Surrealista, podemos ampliar 

nossa visão observando obras de artistas internacionais como: Max Ernest, Yves 

Tanguy, Magritte. 

Sala 12 – Destinada a produção cinematogáfica do aragonés Luis Buñuel 

com projeções de suas películas. Esta sala tem grande importância para nossas 

investigações, pela peculiaridade com este cineasta trabalhava, adotando em 

suas cenas, imagens com características plásticas exuberantes e oníricas, 

voltadas para uma realidade surrealista, o oposto da estética performática, que 

busca com ações do dia-a-dia uma forma lúcida e lúdica de fazer arte. 

  Sala 13 – A evolução da arte espanhola entre os anos 20 e 30, através de 

obras de artistas vinculados a algumas das tendências de vanguarda nesses 

anos: esculturas de tradição “noucentista”, pinturas figurativas, realismo de entre 

guerras, neocubistas. 

Sala 14 – Espaço individual dedicado ao pintor asturiano Luis Fernández 

onde se reúne o conjunto íntegro de obras do artista. 

Sala 15 – Artistas da Escuela de Vallesca estão representados neste 

âmbito. 

Sala 16 – Obras de Alberto Sánchez, cuja trajetória cavalga entre os anos 

prévios e posteriores a guerra civil espanhola. Estão ainda escultura s de Miro, 

Ferrant, Critòfol, Marinel. 



 

Sala 17 – Destinada a apresentação rotativa de fundos do museu não 

expostos regularmente na coleção. 

 Ainda no Museo Reina Sofia, outras exposições de cunho temporário 

foram fundamentais para este estágio, por estarem situados cronologicamente 

mais próximos ou mesmo pertencente a nossa época, dentre elas destacamos as 

seguintes exposições: 

Roy Lichtenstein (Nova York, 1923- 1997). All About Art 

A Obra de Lichtenstein expressa uma imagem clara e potente que o 

público reconhece imediatamente. E sem lugar a dúvidas, seus quadros são 

assim, agudos, precisos, potentes, enquanto a cor e a superfície. 

Javier Campano (Madrid, 1950). Hotel Melodía 

 São fotografías de interiores urbanos e da cidade, sua característica 

fotográfica alude às qualidades de observador de detalhes mínimos, sombras, 

reflexos, fragmentos de pessoas ou de edifícios entre a cidade monumental e a 

dramaticidade das figuras. 

Monocromos. De Malevich ao presente. 

Reconhecida como a primeira exposição museística histórica concebida 

como uma instalação.  As obras não estão dispostas em ordem cronológica 

convencional, e agrega artistas procedentes de distintas culturas de todo o mundo 

– Europa Ocidental e Oriental, América do Norte e do Sul e Ásia – em uma série 

de contornos coloridos que recontextualizadas modificam o seu significado ou 

geram uma ressonância emocional 

Huellas Dalinianas 



 

O discurso visual desta mostra está subdividido em oito capítulos: Huellas 

Compartidas reúne a obra plástica que Frederico Garcia Lorca comparte com Dalí 

as claves de recepção do surrealismo; Huellas en la Tierra, agrupa aquelas 

experiências que enraizaram o surrealismo em direção ao telúrico; Huellas en un 

espejo, encontramos as experiências plásticas que procuraram seguir mais 

diretamente a influência daliniana; Huellas en el Aire, reúne tendências de 

linguagem visual muito diversa, encontra o seu argumento na ocupação 

tridimensional do espaço. É por isso o capítulo dedicado a escultura; Huellas de lo 

Blando, ilustra a incidencia de uma das marcas formais mais características da 

linguagem Daliniana; Huellas em Línea, Tem por argumento o grafismo 

monocromático do desenho; Huellas Superpostas, mostra como através da 

colagem ou da fotomontagem, outros artistas dialogaram com a poética daliniana 

e finalmnete Huellas de la Luz, reúne aqueles trabalhos fotográficos que na 

Espanha que uniram com território da argumentação e da forma que centra esta 

exposição.     

2.3.4 - Exposição do Museo de Arte Contemporaneo 

Esteban Vicente. Segovia, España 

O Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente alberga a coleção de 

quadros e pequenas esculturas de Esteban Vicente (Turuegano, 1903-2001), 

pertencente à denominada Escola de Nova York, do expressionismo abstrato. 



 

 

2.3.5 - Coleção do Museo de Artes y Costumbres 

Populares de Sevilla. España 

Este museu é dedicado à divulgação e investigação do patrimônio 

antropológico e etnográfico da cultura da Andalucía. Fazem parte deste acervo 

étnico andaluz objetos, estudos e documentação dos conhecimentos, saberes e 

valores que perpetuam a tradição da vida cotidiana desta região. 

 

2.3.6 - Coleção e Exposições Temporárias do Museo Nacional del 

Prado. Madrid, España 

Observamos neste estágio algumas exposições que não tiveram interesse 

direto para a nossa tese, contudo, sua importância fortalece o entendimento da 

história das artes ocidentais, até fins do Século XIX. Como artista e professor de 

escultura da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, estes 

conhecimentos apreendidos possuem um valor pedagógico relevante, para somar 

aos conteúdos teóricos e críticos das disciplinas que leciono. 

 

2.3.7 - Coleção do Museu do Louvre: Paris 

Entre o vestíbulo de Napoleão, pinturas, esculturas, artes gráficas, 

antiguidades gregas, etruscas e romanas, antiguidades orientais e egípcias, e da 

África Negra, pinturas francesas do século XIV, objetos de arte, o Louvre 

Medieval e o Contemporâneo. O Louvre hoje conta com trinta mil obras de arte 

em exposição permanente. Este estágio, todavia, fora dos interesses de nossa 



 

tese doutoral, teve fundamental importância como complemento pedagógico para 

nosso trabalhos de docência. 

    

2.3.8 - Coleção do Museu Rodin, Paris 

O museu Rodin apresenta cerca de 500 esculturas de Rodin (1840- 1917). 

Considerado um dos mais importantes escultores franceses, Rodin, se distanciou 

muito rapidamente dos valores de sua época. Seu objetivo aponta a tragédia 

humana e, sobretudo, as energias formais. Seu modelado expressivo, sua repulsa 

à formosura ideal e sua tendência geral ao exagero, o destingem, e enaltece mais 

obviamente a veracidade do gesto simples. A evidência da vida. 

Nesse estágio, a exposição nos ofereceu uma preciosa oportunidade de 

conhecer os valores estéticos fundamentais, para comparar as técnicas 

escultóricas tradicionais, com a expressividade plástica da arte contemporânea de 

hoje, suas possibilidades interdisciplinares, os meios pedagógicos e o caminho 

para um aprendizado plural e integrado do ensino das artes. 

 

2.3.9 - Coleção do Museu d’Orsay, Paris 

Sala de exposições instalada na antiga estação ferroviária de Orsay, em 

Paris. Inaugurado em dezembro de 1986, exibe ampla coleção de pintura, 

escultura, fotografia e arte decorativa francesa do século XIX.  

Esse estágio teve igual importancia didática-pedagógica tal como os 

anteriores citados. 

 



 

2.3.10 - Coleção e Exposições do Centro de Artes Pompidou, Paris 

Possui um importante museu de arte moderna, uma grande livraria, um 

centro de desenho industrial, um museu de filmes e um centro musical. Neste 

estágio foram observadas diversas exposições de arte contemporânea, 

performances, instalações e vídeos  

 

2.3.11 - Museo de títeres de Albaida, Albaida 

Centro dedicado ao estudo e difusão da Arte do Teatro de Bonecos, que 

constituiu seu acervo, a partir de uma perspectiva essencialmente histórica. As 

exposições permanentes do museu resaltam a evolução no contexto cultural e 

percorrem as últimas tendências no âmbito cênico de diversas partes do mundo. 

As coleções mostram de maneira exaustiva as principais tradições de títeres da 

Europa, Ásia e África. Estão também representadas as companhias atuais mais 

relevantes do panorama internacional.  

 

2.4. Observação de peças, ações, performances, espetáculos 

performáticos e eventos artísticos. 

 

2.4.1. II Encuentro Internacional de Performance, Instituto Valenciano 

de Arte Moderna, 5 e 6 de fevereiro de 2004 

BLAINE, Julien. De Donde Hablo. Performance Poética. fevereiro de 2004 

Aliança Francesa, Valencia ES 



 

AGUIAR, Fernando. Lo que se Dice. Performance Poética. Fevereiro de 

2004, Encontro interncional de Performance, Instituto Valenciano de Arte 

Contemporanea, Valencia ES 

NOGUERA, Pepe. El Juego del Solitário. Encontro interncional de 

Performance, Instituto Valenciano de Arte Contemporanea, Fevereiro, 

2004. Valencia ES 

GRAU, Pascale. Enhanced by King Kong. Encontro Interncional de 

Performance, Instituto Valenciano de Arte Contemporanea, Fevereiro, 

2004. Valencia ES 

MARTEL, Richard. God Is an American. Encontro interncional de 

Performance, Instituto Valenciano de Arte Contemporanea, Fevereiro, 

2004. Valencia ES 

 

2.4.2 VII Edició Nits D’Aielo i Art. 6 e 7 de fevereiro de 2004, Aielo de 

Malferit. España. 

1 – Vivencia – Acción – Grabación. Performance. Diego Dourado e Iñaki 

López. 

2 – Catan un Huevo. Instalación. Peter Bosch e Simone Simons 

3 – Objetos de Desejo. Peformance. Maya Aguiriano 

4 – El Estallado Piano preparado de Jonh Cage. Performance musical. 

Jean Pierre Dupuy. 

5 – Tuba Verum Corpus de Ramón Ramos. Performance Musical. Tubabut. 

6 – Entre Ir y no ir, Siempre Ir: una Dança en dos partes 



 

7 – El Piano como Gruta Poblada de Badajos. Performance Musical. 

Charlemagne Palestine. 

8 – Una Sola Flauta. Performance Musical. Emili J. Oltra. 

9 – Concert per a Somier i Eletrónica. Performance Musical. J.M. Balannyá 

10 – Eixample. Performance. Francis O’Shanghnessy.  

11 – Sin Título. Performance. Nuno Oliveira. 

12 – Cap Badat. Una Acción Musical de J. M. Mestres Quareny per a Piano 

a cuatro manos. Performance Musical. Eulalia e Ester Vela López. 

13 – Clave – Orgue. Performance Musical. Ignasi Jorda e Enrique Roselló. 

14 – Horn, Please. Performane Musical De Markus Breus y Tsukiko 

Amakawa. Estreno Mundial. Unión Misical D’Aielo. 

15 – Mínima. Performance. Rocio Alba. 

16 – Ablauf de Mamagnus Lindberg. Performance Musical. Xelo Giner. 

17 – De Pianos e capanas. Performance Musical. Roberto prosseda y 

Lorenç Barber. 

18 – Concierto Divagante, para piano de juguete y Cajá Negra. 

Performance Musical. Margaret Lengtan. 

19 – Roundeau pour Piano – Première Comunión Dala Vierge. 

Performance Musical. Enrique Calabuig Ortiz. 

20 – El Piano Robot o el Tiempo Desternillado. Obras de Conlom 

Nancarrow. Gotfried Willem Raes. 

21 – La Tecla Intermitente. Una intervención al piano de Charles Santos. 

Performance Musical. Performance Musical 

22 – Aire de aureolas, Performance. Augustin Fernandez. 

23 – Vídeo Creación. Vídeo Performance. Dani Cuberta. 



 

24 – Vejaciones,  una Mueble - Música de Eric Satie. Performance Musical. 

Por encargo dos pianistas intervenientes no Festival.    

 

2.4.3. XVIII Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia. 

Segovia, 11 a 18 de mayo de 2004. 

Escolhemos esses espetáculos por apresentarem estruturas cênicas, que 

correspodem aos elementos estéticos e conceituais das teorias da performance. 

São eles : 

1- Carrusel D’Andrea e Carrusel Catimi. Trata-se de duas obras de 

engenharia, compostas por figuras e motivos inspirados na 

fabulosa imaginaçao Julio Verne. Obra construida em 1992 em 

Toulose (França) por La Machina, sob a direção de artística e 

técnica de François Delaraziér. 

2- El Circo de las Pulgas. Alfredo Panzani. Bélgica. A performance 

desenvolve ações que simulam a apresentaçao de pulgas 

domadas sabias, acrobatas, comedoras de fogo e equilibristas. 

3- C I E des Chemins de Terre. Stéphane Georis. Bélgica. 

Performático e distante das autopistas da informação. Composto 

por cerca de umas trinta gavetas, o performer esconde todo tipo 

de objeto do cotidiano como utencílios de cozinha, material de 

escritório, cada um com a sua própria história. A atuação oferece 

temas para a reflexão e ocasião para o riso. 

4- Lejo Teatro. Manos Arriba. Holanda. Lejo cria um tipo de 

espetáculo de títeres constituído por nada mais do que suas 



 

próprias mãos e um par de olhos feito de madeira. A performance 

alcança um insólito espetáculo, sem palavras, acompanhado por 

música. 

5- Mr. Barti. Alex y Mr. Barti. Dinamaca. Performance titiritera de rua 

onde a vida brota radiante da habilidade das mãos do performer 

Alex e a engenhosidade técnica de seu boneco. Seu trabalho 

desenvolve um diálogo entre seu títere e o público. 

6- Peter Forman y Cía. Repúlblica Checa. Versão para marionetes 

de ópera barroca do século XVIII, intitulada “De uma Chaminé 

que Foi Construída com Muita Facilidade por Pedreiros.” Trata-se 

de ópera popular que satiriza o trabalho mal feito. 

7- Teatro de autómatas. España. O teatro de autômatos de Gonzalo 

Cañas é composto de 37 engenhos mecânicos esculpidos em 

madeira e policromados, executando cada um deles umasérie de 

5 a seis movimentos distintos. 

8- Teatro de La Toupine. La Vaca. França. Performance de rua 

musical e burlesco com uma vaca gigante articulada e tele 

guiada. 

9- Títeres Pepe Luna. España. Titiriteiro de rua apresentou 

performances combinando a magia, a fantasia, e a narração. 

10- Vita Marcika. Blancanieves. Repúlblica Checa. Sobre uma 

carroça teatral, dois atores farsantes representam com simples 

marionetes, este conto popular, sublinhando narrativa com 

canções e músicas que incitam a participação do público. 



 

11- Kirango. Sogo Bo. Mali. Performance de marionetes, máscaras, 

música e dança. Além de uma diversão popular o teatro 

tradicional africano tem uma função ritual. Performático e 

ritualístico as marionetes exigem vida das mãos dos 

manipuladores, dos músicos e dos dançarinos. 

 

2.4.4. V E O – Valencia Escena Oberta: Fetival Internacional de Artes 

Cênicas. Valencia. 4 a 15 de fevereiro de 2004. 

Para o nosso trabalho escolhemos seis peças para serem além de 

observadas, servirem de objetos de estudo a partir dos elementos das teorias da 

performance: 

1 – El Teatro de los Sentidos: La Huella. Colombia. Sobre a direção de 

Enrique Vargas, Investiga a dramaturgia da linguagem sensorial, apontando seu 

trabalho em direção a uma linguagem baseada no silêncio e nas percepções, cujo 

objetivo é questionar a tirania do visual. 

2 – The Invisíble Man.  Inglaterra. Performance de rua baseado na música 

e outros efeitos sonoros, combinando de forma lúcida a violência dos desenhos 

animados e as surpresas mais divertidas. A atuação é uma mescla de comédia, e 

truques visuais. 

3 – Krapp Mediolaza (um drama coreográfico). Argentina. Trabalha na 

busca de novas formas de expressão inspirado em imagens do subúrbio, onde 

desfilam criaturas ridículas, co seus desejos e frustrações. 



 

4 – Sienta la cabeza. Peluquería Musical. Brasil, Espanha, Escócia. Os 

performers nos convidam a subir no palco com toda classe de objetos cotidianos, 

convertidos e fantásticos, para dar às cabeças do público um ar insólito. 

5 – The Green Man. Adrián Schavarzstein. Performance de rua. Argentina. 

Uma mescla de Argentino-italiano-espanhol-israelense. Performance de influencia 

clown provocador. 

6 – Espejo Negro. Apariciones. España. Manipulação de objetos. 

Performance. A surpresa e a estética, junto a uma linguagem corrosiva e burlesca 

se convertem em imagens, sons e silêncios. 

7 – Clausura Puja! Cosmos. Comunidade Valenciana – Argentina. 

Performance e teatro aéreo. El Teatro de Puja, encena uma cerimônia na qual o 

público assiste com mirada direcionada para o céu. Nesta performance se 

mesclam técnicas de circo, acrobacia, alpinismo, dança, teatro, escalada, 

engenharia, pirotecnia, vídeo e música. A performance busca captar e visualizar a 

energia do lugar valendo-se de uma estrutura aérea-circular denominada de “la 

Bola” que se encontra suspensa por uma grua a 40 m de altura. 

2.4.5 – Encuentro de Arte de Acción, Centro de Performance Marqués 

de Caro, Valencia - Espanha, 19 a 21 de outubro de 2003. 

O encontro teve como proposta desenvolver práticas Artísticas que 

possibilitaram aos artistas a criar obras de “arte de ação” partindo de idéias do 

absurdo, da incoerência estética e do fazer como escolha de experimentos. 

As propostas da obras apresentadas continham características conceituais 

que expressavam sentidos com resultados desiguais, inexatos e abertas.    

Conferência: Bartolomé Ferrando   



 

Performances: Fátima Santibáñez; José Tarrago; Begoña Tena; Eva Perez; 

Iñaki Carrasco; Nuno Oliveira; Margarida Chambel; Daniel Dias; José Juan 

Martínez e Raul Galvez. 

Poesia Fonética: Lucia Peiro; José Manuel Garcia. 

Vídeo Acción: Sakis; Laura Ochando; Pau Pascual e Furallefalle. 

Acción Sonora: Llorenç Barber; Avelino Saavedra e Daniel Gordilho. 

Instalação: Fuencisla Francês 

 

2.4.6 – L’Òpera de 4 Notes. Direção Musical Joan Cerveró. Direção 

ArtísticaRafael Calatayud. Teatro performático. Teatro Tália, Valencia 

fevereiro de 2004. 

Este teatro performático tem a intenção de possibilitar ao cantor interpretar 

textos totalmente inteligíveis. De caráter operístico, em parte absurda, em parte 

minimalista, em parte sátira em parte comédia, corresponde um espetáculo 

músico-teatral difícil de ser qualificado como um gênero predeterminado. 

 

2.4.7 – X X X. Versão livre de “ La filosofía en el tocador” do Marquês 

de Sade. Fura dels Baus. Direção de Àllex Ollé e Carlos Padrissa. Teatro de 

La Òpera de Valencia.  Fevereiro de 2004. 

La Fura del Baus, 1979, é uma Companhia em constante processo de 

evolução, suas ações se converteram no fenômeno artístico do momento. A 

Companhia tem como proposta criar um impacto com o público de forma frontal e 

aproximar-se do espectador instalado em sua poltrona.       



 

 

  

3 – Trabalhos artísticos apresentados, projetos desenvolvidos, conferências 

e cursos ministrados decorrentes da pesquisa. 

 3.1 – Traballhos Artísticos Apresentados 

3.1.1 BIRIBA, Ricardo Barreto. Acción con palitos y azucar. 2004. 

(Performance). 

Palavras-chave: Performance; Arte de Acción. 

Áreas do conhecimento: Artes Plásticas; Performance; Arte de Acción. 

Setores de aplicação: Educação superior. 

Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: Digital; 

Exposição: Encuentro Internacional de Performance y Arte de Acción; Local do 

evento: Centro Internacional de Performance y Arte de Acción; Cidade: Valencia; 

Inst. promotora: IVAM - Instituto Valenciano de Arte Moderna. 

Apresentação de Performance inspirada na proposta de Robert Filliou, 

"Gong Show", no qual cada acción tem a duração de 30 segundos e a cada som 

do gongo, outra intervenção acontece e, assim, sucessivamente. 

 

3.1.2 BIRIBA, Ricardo Barreto. El Huevo de Colón. 2004. (Performance). 

Palavras-chave: Performance; Arte de Acción. 

Áreas do conhecimento: Artes Plásticas; Performance; Arte de Acción. 

Setores de aplicação: Educação superior. 

Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: Digital; 

Exposição: Aciones en el Mercado; Local do evento: Mercado Central de 



 

Valencia; Cidade: Valencia; Inst. promotora: Universidad Politécnica de Valencia. 

Performance promovida pela Escuela de Bellas Artes da Universidad 

Politécnica de Valencia sob a coordenação do Professor Bartolomé Ferrando 

 

3.1.3 BIRIBA, Ricardo Barreto. El Soplo de la Criación. 2004. (Arte Postal). 

Palavras-chave: Arte Postal. 

Áreas do conhecimento: Arte Postal. 

Setores de aplicação: Produtos e serviços recreativos, culturais, artísticos e 

desportivos. 

Referências adicionais: Ceuta-Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: 

Impresso; Exposição: I Muestra Internacional de Arte Postal Ciudad de Ceuta; 

Local do evento: Museo de Ceuta; Cidade: Ceuta; Inst. promotora: Museo de 

Ceuta. 

 Exposiçao com a temática exploratória: "Interculturalidade, Convivencia e 

Mestisaje para el III Milenio 

 

3.1.4 BIRIBA, Ricardo Barreto. Iemanjá Maditerranea. 2004. 

(Performance). 

Palavras-chave: Performance; Arte de Acción. 

Áreas do conhecimento: Artes Plásticas; Performance; Arte de Acción. 

Setores de aplicação: Educação superior. 

Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: Digital; 

Local do evento: Praia de Malva Rosa; Cidade: Valencia - ES; Inst. promotora: 

Universidad Politécnica de Valencia. 



 

Performance Promovida Pela Escuela de bellas Artes da Universidad 

Politécnica de Valencia sob a coordenaçao do professor Dr.Bartolomé Ferrando 

 

3.1.5 BIRIBA, Ricardo Barreto. Performance com muñeca en la calle, 

interinducción. 2004. (Performance). 

Palavras-chave: performance. 

Áreas do conhecimento: Artes Plásticas; Performance; Arte de Acción. 

Setores de aplicação: Produtos e serviços recreativos, culturais, artísticos e 

desportivos. 

Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: Digital; 

Local do evento: Calle Real; Cidade: Segóvia; Inst.promotora: TitereMundi - 

Festival internacional de teatro de titeres. 

Performance apresentada nas ruas de Segóvia em decorrencia do Festival 

internacional de titeres 

 

3.1.6 BIRIBA, Ricardo Barreto. Performance con muñeca. 2004. 

(Performance). 

Palavras-chave: Arte de Acción; Performance. 

Áreas do conhecimento: Artes Plásticas; Performance; Arte de Acción. 

Setores de aplicação: Outros. 

Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: Digital; 

Local do evento: Escuela de Belas Artes; Cidade: Valencia; Inst. promotora: 

Escuela de Bellas Artes - Univesidad Politécnica de Valencia. 

Performance apresentada na disciplina performance da Escola de Belas 

Artes da Universidade Politécnica de Valencia 



 

3.1.7   BIRIBA, Ricardo Barreto. Performance con muñeca II. 2004. 

(performance). 

Palavras-chave: Arte de Acción; Performance; Artes plásticas. 

Áreas do conhecimento: Artes Plásticas; Performance; Arte de Acción. 

Setores de aplicação: Produtos e serviços recreativos, culturais, artísticos e 

desportivos. 

Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: Digital; 

Local do evento: Festival Olístico de Buñol; Cidade: Buñol; Inst. promotora: 

Nataraja espacio de Arte y Yoga. 

Performance apresentada no Festival Olístico de Pántano de Contreras - 

Buñol 

 

3.1.8 BIRIBA, Ricardo Barreto. Sábanas al Viento. 2004. (Arte en la Calle). 

Palavras-chave: Arte en la calle. 

Áreas do conhecimento: Artes Visuais. 

Setores de aplicação: Produtos e serviços recreativos, culturais, artísticos e 

desportivos. 

Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: Impresso; 

Exposição: Coletiva de artistas de Espanha en la Calle de Sollana; Local do 

evento: Calles de Sollana; Cidade: Sollana; Inst. promotora: Escuela de Bellas 

Artes - Universidad Politécnicad de Valencia. 

 

3.1.9 BIRIBA, Ricardo Barreto. Sobre las botellas rompidas en la plaza. 

2004. (Performance). 



 

Palavras-chave: Performance. 

Áreas do conhecimento: Arte Intermédia. 

Setores de aplicação: Produtos e serviços recreativos, culturais, artísticos e 

desportivos. 

Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: Impresso; 

Exposição: Godella Argumenta; Local do evento: Plaza de la Catedral; Cidade: 

Godella; Inst. promotora: Ayjuntamento de Godella. 

 

3.1.10 BIRIBA, Ricardo Barreto. Sobre los hombros. 2004. (Arte Postal). 

Palavras-chave: Arte Postal. 

Áreas do conhecimento: Arte Postal. 

Setores de aplicação: Produtos e serviços recreativos, culturais, artísticos e 

desportivos. 

Referências adicionais: Ceuta-Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: 

Impresso; Exposição: I Muestra Internacional de Arte Postal Ciudad de Ceuta; 

Local do evento: Museo de Ceuta; Cidade: Ceuta; Inst. promotora: Museo de 

Ceuta. 

 

3.1.11 BIRIBA, Ricardo Barreto. La lengua del Periodista. 2003. 

(Performance). 

Palavras-chave: Performance; Arte de Acción. 

Áreas do conhecimento: Artes Plásticas; Performance; Arte de Acción. 

Setores de aplicação: Educação superior. 

Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: Digital; 



 

Local do evento: Universidad Politécnica de Valencia; Cidade: Valencia; Inst. 

promotora: Universidad Politécnica de Valencia. 

Performance apresentada na Escuela de Bellas Artes da Unversidad 

Politécnica de Valencia sob a coordenaçao do professor Dr. Bartolomé Ferrando 

 

3.1.12 BIRIBA, Ricardo Barreto. Nieve de Cocho Blanco - Performance en 

la calle. 2003. (Performance). 

Palavras-chave: Performance; Arte de Ação. 

Áreas do conhecimento: Artes Plásticas; Performance; Arte de Acción. 

Setores de aplicação: Educação superior. 

Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: Digital; 

Local do evento: Calle Colón; Cidade: Valencia - ES; Inst. promotora: 

Universidade Politécnica de Valencia. 

Performance promovida pela Universidade Politécnica de Valencia - Escuela 

de Bellas Artes Sob a coordenação do professor Dr. Bartolomé Ferrando 

 

3.2 - Projetos artísticos desenvolvidos 

3.2.1 BIRIBA, Ricardo Barreto. Bumba-Meu-Toro. 2004. (Projeto de 

figurino). 

  Palavras-chave: Boi Bumbá; PROJETO DE FIGURINO; Danças 

Populares Afro Brasileiras. 

  Áreas do conhecimento: Figurino. 

  Setores de aplicação: Produtos e serviços recreativos, culturais, 

artísticos e desportivos. 

  Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Local do evento: Nataraja 



 

Centro de Yoga Artística; Cidade: Valencia; Inst. promotora: Nataraja Danzas del 

Mundo. 

             Projeto e execuçao de Figurno, para o espetáculo de dança do 

grupo Nataraja danzas del Mundo sob a direção de Veronic Dunboc. 

 

3.2.2 BIRIBA, Ricardo Barreto. Bumba-Meu-Toro. 2004. (Apresentação de 

obra artística/Coreográfica). 

  Palavras-chave: Boi-Bumbá; Coreografia. 

  Áreas do conhecimento: Danças Populares Afro Brasileiras. 

  Setores de aplicação: Produtos e serviços recreativos, culturais, 

artísticos e desportivos. 

  Referências adicionais: Espanha; Meio de divulgação: Digital; Ativ. 

dos autores: Encenação; Tipo de evento: Concerto; Local do evento: Vários; 

Cidade: Valencia, ES; Inst. promotora: Nataraja centro de Yoga Artística de 

Valencia. 

             Trabalho de direçao coreográfica de um dos quadros do espetáculo 

de dança do Grupo "Nataraja Danzas del Mundo". 

 

3.3 - Apresentação de Comunicação Oral e Conferências. 

 

 

3.3.1 BIRIBA, Ricardo Barreto. Ritual Xamánico y Performance: 

diferencias y apropriaciones. 2004. (Apresentação de trabalho). 

  Palavras-chave: arte de Acción; Performance; Artes Visuales. 

  Áreas do conhecimento: Artes Plásticas; Performance; Arte de 

Acción. 



 

  Setores de aplicação: Educação superior. 

  Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: 

Digital; Local: Escuela de Belas Artes; Cidade: Valencia; Evento: Asignatura de 

Performance; Inst. promotora/financiadora: Escuela de Bellas Artes - Universidade 

Politécnica de Valencia.  

             Conferencia apresentada na asignatura de Performance, sobre a 

coordenação do Professor Bartolomé Ferrando 

 

 

3.3.2 BIRIBA, Ricardo Barreto. El Boi-Bumbá de Amazonas como 

Movimiento Ativista e Arte de Acción no Contexto Contemporáneo Brasileiro. 

(Comunicação Oral). 

Áreas do conhecimento: Artes Plásticas; Performance; Arte de 

Acción. 

  Setores de aplicação: Ensino de pós Graduação. 

  Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: 

Digital; Local: Escuela de Belas Artes; Cidade: Valencia; Evento: Asignatura del 

Doctorado: Espacios Híbridos , Crítica e Intercambio Social en la Producción del 

Art Contemporáneo; coordenação Professora Dra. Mau Monleón. Inst. 

promotora/financiadora: Escuela de Bellas Artes - Universidade Politécnica de 

Valencia.  

 

3.4 - Cursos Ministrados 



 

3.4.1 – BIRIBA, Ricardo Barreto. Taller de Danzas Brasileñas. (Curso curta 

Duração). 

Áreas de conhecimento: Dança, Danças populares afro-brasileiras e 

indígenas.  

Setores de aplicação: cultura e lazer.  

Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: Digital e 

Impresso; Local: Nataraja Centro de Yoga Artístico; Cidade: Valencia; Evento: 

Taller de Danças Brasileñas; Inst. Poromotora/financiadora: Nataraja Centro de 

Yoga Artístico. Carga horária: 8 horas 

3.4.2 – BIRIBA, Ricardo Barreto. Curso de Danzas Brasileñas. (Curso de 

média Duração). 

Áreas de conhecimento: Dança, Danças populares afro-brasileiras e 

indígenas.  

Setores de aplicação: cultura e lazer.  

Referências adicionais: Espanha/Espanhol; Meio de divulgação: Digital e 

Impresso; Local: Nataraja Centro de Yoga Artístico; Cidade: Valencia; Evento: 

Taller de Danças Brasileñas; Inst. Poromotora/financiadora: Nataraja Centro de 

Yoga Artístico. Carga horária: 40 horas Período: maio a junho de 2004 

Programa do curso 

Introducción 

Estudios relacionados al universo de las danzas afro y 

indígenas brasileñas de carácter ritual, lúdico y profano, su 



 

practica interdisciplinaria y su desenvolvimiento en la 

coreografía y en la pedagogía. 

 

Contenido del Curso se estructura de la siguiente 

manera: 

 

Etapa I: 

 

a) Introducción a los estudios de la danza brasileña, 

conceptos de cultura popular, nociones históricas de las 

etnias indias y negras, y sus influencias en la danza 

contemporánea. 

 

b) Los trajes y los ornamentos corporales en la danza 

popular de Brasil. 

 

c) Los elementos de la danza en la danza popular 

brasileña.  

 

d) Preparación del cuerpo para la danza brasileña. 

 

e) Danza indígena de los Caboclinhos: manifestación más 

antigua desde la presencia del colonizador blanco en Brasil. 

 



 

f) Danza-Negra del labor y la relectura de esta lenguaje 

para la danza contemporánea. 

 

g) Danza del Xaxado, originada en la región del semiárido 

brasileño y practicada por los bandoleros (bandidos 

itinerantes) de esta región en el inicio del siglo XX.     

 

Etapa II: 

Danza-Negra-Carnavalesca: 

 

a) Maracatu, significativa danza de origen africana 

desarrollada en la ciudad de Pernambuco, una 

representación de uno poder africano en el  Brasil, sus 

costumbres, tradiciones, religiosidad, cosmovisión de 

mundo y su formación socio-cultural  

b) Frevo , danza de calle de origen afro-brasileña que 

surge con los capoeiras en las calles – inicio del siglo XX, 

hoy la gran alucinación del carnaval. 

 

Danza Afro-Indígena: 

Bumba-meu-boi de Maranhão: manifestación de mayor 

significado estético y social, consiste de uno buey hecho de 

palo y paño que baila en la calle acompañado por indios y 

negros, su danza tiene carácter dramático. 



 

 

Metodología 

 

El desenvolvimiento de los contenidos será de forma teórico 

/ práctico con vivencias corporales, conciencia rítmica, taller 

de creación artística y coreográfica, exposición oral, 

imágenes fotográficas y videográficas. 

 

Recursos didácticos:  

 

Salón amplio con capacidad mínima para 20 alumnos, 

proyector de vídeo, retro-proyector para láminas 

transparentes o proyector home cinema, aparejo de sonidos 

-“CD” 

 

4 – Observação Paralela ao estágio. 

  

Com respeito às manifestações tradicionais Valencianas, algo curioso 

encontramos, trata-se da festa das “Fallas de Valencia”, mas que uma festa anual 

é a festa do ano, pela sua envergadura, celebrações e atividades que realizam os 

componentes de suas comissões. A participação dos cidadãos e dos visitantes a 

convertem na maior festa enquanto número de participantes e volume comercial.  

As fallas são feitas em louvor a São José, patrono dos carpinteiros, mas 

nem sempre foram como as conhecemos agora. Seu processo evolutivo 

acompanhou o desenvolvimento do conhecimento humano. Sua origem data de 



 

muitos séculos atrás, procedentes das festas cristianizadas de origem pagã, dos 

tempos dos romanos de celebração de solstícios e equinócios. 

Podemos, assim, descreve-las: são construídas estruturas escultóricas 

feitas de papel-cartão, sobre um esqueleto de sustentação de madeira de grandes 

dimensões, revelando o imaginário da cultura espanhola e européia. Estas 

estruturas são expostas nas ruas nos mês de março por alguns dias, onde uma 

comissão especialmente escolhida irá julgar as mais expressivas, utilizando 

critérios predeterminados. No último dia da festa acontece a sua queima 

produzindo uma grande fogueira. 

As técnicas de execução das fallas tem uma certa similaridade com os 

procedimentos técnicos das alegorias dos Bois Bumbás de Parintins, tanto pelos 

processos técnicos como pela forma de revelação de uma identidade cultural, a 

efemeridade das esculturas, e o clima festivo que paira na cidade. Portanto, como 

percebemos tal semelhança, estamos fazendo um acompanhamento das técnicas 

de confecção destas esculturas. Para tal, visitamos o “Museo Fallero” localizado 

na cidade fallera e vários talleres desta região, conversamos com alguns artistas, 

fizemos algumas imagens fotográficas e filmográficas. Esse material está sendo 

avaliado e analisado, para fortalecermos a fundamentação teórica sobre ritual e 

festas de fogos, que também está presente em Parintins, nas festas dos Bois-

Bumbás.  

Outro fator que nos interessou foram as “corridas de toro” ou touradas, sua 

gênese e história. Tentamos identificar relações com as festas dos bois-bumbás 

do Brasil. Como Valencia não tem muita tradição de “toros”, buscamos referências 

em fontes bibliográficas e conversas informais com pessoas conhecedoras do. 

Neste sentido, encontramos as touradas cômicas que são formas de 



 

manifestação onde em algumas ocasiões há a presença de elementos cênicos 

feitos de pau e pano e manipulados por dois homens que simulam um toro, tal 

como o nosso bumba-meu-boi.  

Paralelamente a esta atividade demos prosseguimento às análises do 

material coletado em campo na cidade de Parintins, realizado em junho e julho de 

2003, durante os preparativos do Festival Folclórico. Este material contém um 

volume expressivo de entrevistas, fotos, vídeo, e documentos. 

Até o presente momento concluímos a primeira etapa da tese. Esta fase 

corresponde aos dados históricos, aos primórdios da brincadeira de Boi-bumbá da 

ilha de Parintins e à gênese da cultura do boi no amazonas. Estamos agora 

organizando todo o material e estudado sobre a performance coletado no estágio 

doutoral relatado acima. 

5 – Fatores que contribuíram e dificultaram o programa planejado para 

o estágio. 

De acordo com o nosso plano de estudos deste Estágio Doutoral, as 

etapas foram cumpridas, excedendo as nossas expectativas. Partindo da 

receptividade que obtivemos pela nossa orientadora no exterior, os professores 

que participaram e interferiram no nosso projeto, os colegas que direta ou 

indiretamente contribuíram para o melhor aproveitamento da nossa pesquisa, as 

observações realizadas, etc. 

Gostaríamos de comunicar que no início do nosso estágio houve um 

afastamento por licença maternidade da nossa orientadora, Dra. Mau Monleón, e 

problemas com sua saúde, no período de outubro a março. Isto dificultou em 



 

parte o processo de orientação, no que se diz respeito ao propósito do meu 

estágio na Universidade de Valencia. 

Esta falta foi preenchida pelo professor Bartolomé Ferrando, professor da 

disciplina Performance, por indicação da professora Mau Monleón, o qual nos deu 

a orientação necessária ao que se diz respeito à primeira etapa da pesquisa, 

assistência nas aulas de performance, e na participação de eventos, exposições e 

encontros sobre a temática da performance. Durante estes eventos estivemos 

presente, atuando como artista, observando, entrevistando, fotografando e 

buscando referências teóricas e conceituais sobre esta temática em diversos 

espaços, entre eles, bibliotecas, museus, centro de artes e acervos particulares. 

Isso facilitou e enriqueceu nossos estudos. O Professor Bartolomé 

Ferrando, poderia se dizer que foi a referência mais próxima, no qual obtivemos 

contato durante todo o período do estágio. Pois, só tivemos acesso a Professora 

Mau Monleón (nossa orientadora oficial) nos três últimos meses do nosso estágio 

planejado. 

A orientação da professora Mau Monleón, apesar de se iniciar somente no 

mês de junho, três meses para o final da bolsa, teve devida importância quanto a 

organização das idéias centrais da tese, que se somaram neste processo, e 

quanto ao direcionamento teórico dos conceitos que estávamos adotando na 

discussão sobre a forma artística pesquisada (os bois-bumbás de Parintins). Isso 

nos proporcionou aglutinar uma diversidade de influências teóricas neste período 

e avaliamos a sua orientação como essencial para o entendimento metodológico 

ao que nos propomos a discutir neste campo da ciência. 



 

6 – Conclusão  

O que faz um pesquisador é a curiosidade de desvendar o desconhecido e 

anunciar a “boa nova”. Já dizia nosso maior educador Paulo Freire. Isso alimenta 

a nossa alma de artista-cientista. Um ano se foi, longe de casa, da família, dos 

amigos... do Brasil. E aí, que resultados obtivemos com esse novo aprendizado? 

Lá naquele velho mundo de meu Deus? 

A síndrome do retorno com certeza já passou, a tal bagagem de livros, 

fotocópias, cds, dvds, fitas cassetes, fitas de vídeo e fotos, referentes ao material 

pesquisado, quase 100 Kg de excesso de bagagem, por fim chegou. Ufa! Foram 

quase dois meses de angustiada espera. Tudo bem! 

A primeira impressão que tivemos nesse Estágio Doutoral, foi a facilidade 

como processaram as nossas relações acadêmicas com os programas de Pós-

Graduação e de Graduação da Escola de Belas Artes da UPV – Universidade 

Politécnica de Valencia. E perceber, como a universidade brasileira, ainda, está 

contaminada pela burocracia e enrolada em papéis e documentos que somente 

atrasam e atrapalham o andamento dos nossos processos. Este fator foi de 

grande importância, para agilizar os contatos e obtermos acesso mais rápido aos 

meios e aos materiais necessários, para dar início aos nossos trabalhos. 

No que se diz respeito à prática do nosso estágio, avaliamos como de 

suma importância para o estudo das artes contemporâneas na Escola de Belas 

Artes da Bahia, Unidade de Ensino esta,  que carece de estudos dessa natureza 

para saber valorizar com eficiência a “arte contemporânea regional” e saber 

diferenciá-la da arte contemporânea européia desenvolvida no Brasil, por 

exemplo. 



 

O conteúdo apreendido durante esse período, correspondeu a um 

levantamento de teorias, conceitos, métodos e práticas criativas, voltadas para 

arte da performance. As informações absorvidas corresponderam às nossas 

expectativas, muitas vezes superando o planejamento pré-estabelecido no plano 

de estudos. 

Novas teorias e novas formas de conduzir as metodologias dos nossos 

projetos de pesquisa foram repensados e postos em prática, tanto na coleta de 

dados como na análise do material coletado. Isso possibilitou reconfigurar nossa 

tese Doutoral, em um sentido mais específico e mais objetivo, direcionado às 

idéias centrais que norteiam a discussão conceitual dos nossos pressupostos. 

Com isso, conseguimos realizar estudos sistemáticos, sem se perder na 

imensidão teórica que este projeto poderia estar inserido. 

Concluímos trabalhos com êxito. Isso foi só o início de uma caminhada, 

que se pretende abrir espaços para que outros possam dar continuidade aos 

trabalhos iniciados, pois a área da performance artística, ainda está quase 

inexplorada nas universidades de arte do Brasil. 

Temos a certeza que trocamos conhecimentos com a comunidade 

valenciana de forma ampla e irrestrita, pois, ao passo que fomos em busca de 

nossas necessidades acadêmicas, encontramos um povo aberto a conhecer a 

nossa cultura. E, por suposto, apaixonados pelo Brasil. Na Espanha, em todos os 

cantos que passamos, a imagem do Brasil estava em todas as partes, seja nas 

estampas das camisetas que desfilavam nos corpos europeus, nas vitrines, na 

música que se ouvia, no futebol que se comentava, sem deixar de lado o já 

conhecido carnaval e a dança. A sensação que tínhamos, era que parecia 

estarmos vivendo uma copa do mundo, porém no Brasil, pois a ruas, no verão, 



 

estavam coloridas de verde e amarelo, ilustrando a palavra “Brasil”. Alucinate! Isto 

nos faz pensar e refletir o quanto somos amados, e, o que temos e o que somos, 

apaixona o outro. 

Não é devaneio, meus caros, em realidade vos digo, recebi uma carga 

cultural importante, mas demos muito conhecimento para quem estava ao nosso 

lado. As nossas formas de vida e de fazer arte, despertavam curiosidades nas 

pessoas. Creio que estas atenções, para com a cultura brasileira, nos 

possibilitaram convites para realizar trabalhos artísticos, conferências e ministrar 

cursos e oficinas sobre a nossa cultura, onde o realizamos com sucesso, tanto 

para espanhóis como para de outras nacionalidades. 

Voltamos, mas deixamos marcas reais que ainda estão visíveis no 

espetáculo de dança, Bumba-Meu-Toro, que criamos para um grupo de dança 

espanhol, nos cursos que ministramos, nas performances que realizamos e nas 

conferências que proferimos. 

Concluímos com êxito o nosso papel de artista, pesquisador e educador 

nesse estágio doutoral. Esperamos que outros possam ser oportunizados com 

bolsas como essa, e que tenham a garra de estabelecer as trocas necessárias 

para se somarem aos nossos. 

A contribuição deste estágio atingiu aos propósitos da nossa tese, e 

também abriu um leque de outros conhecimentos para, repensar a universidade e 

as políticas públicas em arte e educação. Tenho a certeza, que através deste 

caminho poderemos superar as dificuldades sociais e esclarecer a população 

sobre os direitos e deveres que competem aos poderes públicos e à população de 

um modo geral. 

Temos o compromisso enquanto professores de arte em instituições 

públicas de ensino superior, despertar o interesse pela nossa diversificada 

cultura, mais precisamente à comunidade universitária, como formadora de 



 

futuros pesquisadores e educadores. Estes serão o futuro do ensino e da 

produção de conhecimento no Brasil. 

Nos resta agradecer a CAPES pela oportunidade concebida e a atenção 

dos nossos orientadores para o sucesso deste trabalho. 
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Algumas fotografias de trabalhos realizados no Estágio Doutoral 
sanduíche em Valencia.  

 

 

 

Muñeca de cocho para performance en la calle.  

Conjunto de sombreros muñeca y cabeza de buey para la coreografia Bumba-mi-toro 



 

 

 

                     

 

 

Conjunto de sombreros y muñeca para la  coreografia Bumba-mi-toro 

Detalle del sombrero y el Buey para la coreografía Bumba-mi-toro  



 

    

 

 

 

Detalle de la cabeza del buey e el buey dela coreografía Bumba-mi-toro 

Brincante del bumba-mi-toro con sombrero 



 

 

 
 

 

Performance en la calle de Segovia – Festival internacional de Títeres de Segóvia 

Iemanjá Mediterránea – Performance en el mar de Valencia 



 

 

 

 

Iemanjá Mediterránea – Performance en el mar de Valencia 

El Huevo de Colón – Performance en la plaza del mercado Central de Valencia 



 

Documento 2 

 

Avaliação técnica das apresentações dos Bois Garantido e Caprichoso 
solicitada pela Diretoria do Boi Garantido após o XXXVIII Festival Folclórico 
de Parintins, quando o Boi Caprichoso sagruo-se campeão. 

 

Breve avaliação do Resultado do Festival Folclórico de Parintins, edição 

2003. 

 

Ricardo Biriba 

 

O FFP/2003 demonstrou amadurecimento referente à qualidade artística 

da cena espetacular apresentada na arena do Bumbódromo, principalmente pelo 

Boi Caprichoso que inspirado no do Boi Garantido, retoma conteúdos e proposta 

cênicas mais comprometidas com a realidade amazônica. 

Ambos os Bois-Bumbás trazem para o seu espetáculo, alegorias com 

expressividade, estética plástica com originalidade e estilos próprios, exuberância 

cromática e formas que revelam a criatividade dos seus artistas, inspirados no 

imaginário indígena que estabelece um diálogo fenomenal com aparatos 

tecnológicos de última geração, demonstrando capacidade de organização, 

fluência e harmonia no desenrolar das suas apresentações nas três noites que se 

apresentaram. 

Gostaria de ressaltar como pontos de grande relevância para o Boi 

Garantido a poética das toadas e os arranjos musicais apresentados pela 

batucada regida pelos Pearas, Clemilton Pinto e Jonedson Ramos, porém, no 



 

decorrer do espetáculo apresentaram algumas falhas, 2 vezes na primeira noite e 

1 na segunda, em momentos importantes, a batucada perdeu o ritmo e cadência, 

cada um dos pearas, marcava o tempo mais forte diferente um do outro, gerando 

uma confusão sonora, (o mesmo aconteceu com a Marujada de Guerra do Boi 

Contrário), mas que se resolveu rapidamente voltando o brilho sonoro e 

empolgante da percussão, engrandecida pela indiscutível interpretação do 

levantador de toadas David Assayag. 

Analisando o espetáculo  e fazendo uma breve comparação dos dois Bois-

Bumbás, observamos que o Caprichoso abre o Festival e leva para arena 

alegorias de grandes dimensões causando impacto visual surpreendente, além da 

qualidade plástica e  acabamento, proporções bem definidas e movimentos, 

conferindo articulações bem resolvidas aos elementos que as compõem. Apesar 

da uniformidade cromática das suas alegorias, com tonalidades frias, azuis e 

verdes sem estabelecer contrastes mais evidentes, com tons mais quentes, como 

o laranja e o magenta, por exemplo, o que deveria ter sido mais explorados. 

Contudo, a grandiosidade alegórica desta Agremiação Folclórica definiu sua 

superioridade, bastante evidente ao que se refere a este item. 

O Boi Garantido apresenta-se na primeira noite logo depois do Caprichoso 

e inicia com o ritual Reahu, do artista Cansanção, que logo de cara demonstra 

alguns problemas, tanto de ordem técnica (o macaco branco quebra em cena) 

como artística, para o espectador mais atento. Percebe-se que o projeto de 

alegoria carece de elementos que proporcione um maior impacto visual. Um dos 

fatores que mais prejudicou esta alegoria foi a sua dimensão, tanto na altura, 

quanto na largura, além dos elementos que a compõem. A estrutura central,  por 

exemplo, compostas de cabeça de uma onça, de uma cobra e de um pássaro, 



 

poderiam tanto ser maiores e amplas, como deveriam se expandir para criar nova 

percepção, evoluindo e explorando outros espaços em direções às laterais e 

frontal à cena. O “gente escorpião”, também deveria ser maior, principalmente a 

sua parte posterior – o rabo, o qual levava o Pajé – estendendo-se até o corpo de 

jurados (ou uma grua mais extensa) que atingisse maior amplitude, esta alegoria 

foi prejudicada também pela plataforma de apresentação, ou apoteose, que 

impediu o acesso desta alegoria às proximidades da comissão julgadora. A 

comissão julgadora, por sua vez, tinha acabado de assistir a apresentação do 

Caprichoso, com alegorias de grandes proporções, que preencheram a cena 

causando grande impacto visual. Ficou perceptível quando o Garantido abre seu 

espetáculo com o ritual Reahu, a redução muito visível na estrutura alegórica, que 

não causou o impacto necessário para superar o que antes o Caprichoso 

mostrara, influenciando determinantemente na empolgação por parte dos 

espectadores e da Galera. Um dos fatores que prejudicou também o julgamento 

do Boi-Garantido nesta noite foi a exaustão dos Jurados, que se demonstravam 

cansados da longa viagem que tinham acabado de fazer. 

As Alegorias, Lenda do Guaraná e Ritual Mehinaku, apesar da sua 

magnífica plástica e expressividade visual, os elementos que a compõem, 

pássaro bicéfalo, libélula, borboleta, lagarta de Fogo, Papagaio, deveriam ser 

maiores e com proporções mais aproximada do natural, o que não causou o 

impacto esperado. 

Um dos pontos que me surpreendeu foi a avanço na qualidade 

coreográfica das tribos do Garantido, explorando bem o espaço cênico e 

integrando a forma do movimento à alegoria, o trabalho de direção da cena da 

dança superou os anos anteriores. Foram observados poucos pontos negativos 



 

neste item, havendo ainda a necessidade de uma sistemática de trabalho 

direcionada aos dançarinos de forma mais intensa e constante, objetivando a 

consciência, a qualidade de movimento e conhecimento dos elementos da dança 

que compõem os processos coreográficos. Algumas falhas de cunho técnico e 

falta de experiência foram percebidas na conduta de um dos coreógrafos, que ao 

recolher alguns adereços que caíram de uma das tribos, bem no centro da arena, 

dá um chute no adereço, isto confere uma falta grave na atitude deste, isso pega 

mal para o artista. 

Alguns outros pontos que prejudicaram o Boi Garantido foram 

determinantes para o resultado do Festival. Na primeira noite, por exemplo, o item 

Figura Típica Regional é apresentado de forma confusa, a alegoria apresentada, 

“Santuário Esmeralda”, não expressava em sua forma plástica e cênica, o 

conteúdo correspondente ao que se propõe o referido item, nem com o que 

orienta a revista ilustrativa distribuída ao corpo de jurados, configurando-se como 

erro gravíssimo. O que se observa são elementos da floresta (fauna e flora) com 

uma mulher de traços finos caracterizando a etnia branca, isto definiram pontos 

negativos, demonstrados na súmula de votação dos três jurados do dia 28 (2,2 

pontos a favor do Caprichoso). 

Quanto ao item apresentador, conta aí a experiência do “Pop” Arlindo 

Júnior, em decorrência da língua solta do Israel Paulain, atropelando muitas 

vezes o Levantador de toadas David Assayag. 

O item Boi-Bumbá evolução, vale salientar, acredito, o que pode ter 

interferido tenha sido a qualidade plástica do elemento Alegórico Boi, quanto ao 

seu acabamento que lhe confere um visual de inferior qualidade a expressão 

plástica do boi Preto, outro fator que contribuiu para o Caprichoso, foi a relação do 



 

Boi com a alegoria a qual estava inserido, conduzindo-o até o corpo do jurados. O 

Garantido conseguiu resolver de forma mais criativa este item na terceira noite, 

quando o Boi surgiu nas mãos da alegoria figurando Thiago de Melo, conferindo-

lhe um momento de surpresa e vibração. 

A alegoria “Querubins da Tradição”, não obteve êxito na arena, devido ao 

distanciamento da temática, entre anjos brancos católicos e a realidade do 

folclore amazônico, que neste sentido, versa em suas origens, uma poética 

cabocla de cunho religioso entre os santos Juninos Santo Antônio, São João, São 

Pedro, São Marçal e São Paulo, visualmente merecia também um tratamento 

mais cuidadoso, principalmente ao que se refere ao engenho artístico que a 

movimenta, deveria ser mais trabalhado e diversificado, isso proporcionaria à 

cena, uma dinâmica maior, quebrando a monotonia desta. 

A vaqueirada também foi ponto negativo em seu conjunto coreográfico, 

com espaço confuso e indefinido, algumas vezes demonstrou insegurança dos 

vaqueiros, estes não sabiam o que fazer em cena, estavam completamente 

perdidos. 

Entre outras falhas mais minuciosas, poderíamos apontar: adequação dos 

itens individuais à plataforma que os conduzia, sinhazinha da fazenda, por 

exemplo. Considero estas, dentre outras, as falhas mais importantes ocorridas 

durante as apresentações do Boi Garantido.  

Elejo como itens que estiveram com uma margem de acertos maior: o 

Levantador de Toadas, Rei é Rei, a Voz da Amazônia deu seu grito de guerra 

pela causa indígena e ecológica; Amo do Boi, apesar da falha técnica do som, 

que não depende dele, humilhou o Amo do Boi Contrário, com seu potencial 



 

poético e interpretativo; os compositores, que extravasaram sua sensibilidade 

atingindo os corações dos habitantes e visitantes da ilha encantada; Pajé, 

inovando e explorando níveis de movimento até então nunca explorados, a ele, 

faço um agradecimento especial, pois dedicou à minha pessoa a sua magnífica 

performance; Cunhãporanga, que me surpreendeu na última noite, esteve 

esplendorosa e coerente com o magnífico trabalho do Emerson Brasil; a Galera, 

mesmo com recursos materiais precários demonstrou que acreditou no seu BOI 

até o último instante, e o trabalho do Marcelo, coordenador de galera, que usou e 

abusou da criatividade; Sinhazinha da Fazenda, sua graciosidade e energia; 

Rainha do Folclore e Porta Estandarte demonstrando maturidade, garra e 

determinação; ao trabalho de Telo coma diretor de arena mantendo o ritmo do 

espetáculo e afluência cênica e aos trabalhos de  Edjander e seus Caçauerés que 

mantiveram a harmonia necessária nas trocas de Alegorias na arena. 

Gostaria de parabenizar a toda a nação vermelha e branca pelo empenho 

dos artistas plásticos, alegoristas, escultores, soldadores, pistoladores, 

assistentes, artistas de tribo, administradores, diretores de arena, coordenadores 

de galpão, costureiras, figurinistas, à toda comissão de arte, caçauerés, 

seguranças, serviços gerais, iluminadores, músicos, cantores, compositores, 

apresentadores, cunhãs, cunhatans e curumis, dançarinos, coreógrafos, à 

presidência e todos que contribuíram para esta magnífica festa da Arte Brasileira. 

Em especial gostaria de parabenizar a Fred Góes, Telo e Chico Cardoso, pela 

competência, responsabilidade, e determinação enquanto artistas do mais alto 

gabarito que conheci.  

Parabenizo também a equipe de fiscais e em especial a Armando do Valle 

pela exaustiva dedicação, que como ninguém soube conduzir e orientar 



 

criteriosamente seu grupo de trabalho, para obtermos uma comissão julgadora de 

alto nível. 

E finalmente ao grande Presidente José Walmir, homem de garra e 

coragem que levantou a auto-estima do Boi do Coração Vermelho, do seu e do 

nosso Garantido. 

  Parabéns Garantido, Parabéns pela sua garra, Parabéns por saber 

levantar este Boi, recheado de problemas, que a mídia divulgara e mostrar que a 

capacidade dos nosso artistas superou crises e movem montanhas.    

Gostaria de agradecer imensamente a tudo e todos, pelo carinho como me 

receberam e abriram seus corações para este amigo da cultura popular, 

apaixonado por Parintins, e conquistado pelo Boizinho branco que tem estampado 

na testa uma declaração de amor pela Amazônia.  

P.S.  Nota pessoal como ex-jurado do Festival Folclórico de Parintins – 2001. 

Sinto-me na obrigação de levantar uma das questões mais sérias e graves que 

permeiam a disputa do Festival, enquanto ex-jurado desta grandiosa festa. Trata-

se da falta de respeito com que o Boi perdedor trata a comissão de jurados após 

a divulgação do resultado, acusando de fraude, pessoas que foram escolhidas de 

acordo com critérios estabelecidos pelos próprios Bois-Bumbás, bem como suas 

capacidades profissionais, currículos, posição na sociedade científica, professores 

universitários de projeção nacional e internacional. Esta postura antiética que vêm 

ocorrendo em ambos os Bois-Bumbás deve ser repensada, para não se criar uma 

imagem negativa deste tão grandioso acontecimento da arte brasileira, 

repercutindo mal nos grandes centros de cultura do país, se soubemos ganhar em 

outras épocas e conquistamos vários Festivais, devemos também saber perder. 



 

Aconselho a todos que fazem o Boi Garantido assistirem também os 

espetáculos do Boi Caprichoso, e vice–versa, assim teremos uma avaliação mais 

fundamentada do resultado do Festival, pautada na cena espetacular da arena e 

na qualidade artística com que se apresentam os dois Bois-Bumbás. 

Fica aqui o meu repudio a todos que comungam com esta prática 

desnecessária, infantil e insegura. 

Salvador, 15 de julho de 2003 

 

Ricardo Biriba 

Professor e pesquisador 

Escola de Belas Artes - Universidade Federal da Bahia 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos de fotografias da paisagem parintinense 
 

Um passeio etnocenológico pela memória visual da Ilha de 
Tupinambarana 

Fotografias de Ricardo Biriba, Andréas Valentin e arquivos do Site 
w.w.w.parintins.com.Br 



 

 
Paisagem do Lago Macuraní. www.parintins.com.br 
 
 
 

 
Paisagem do Rio Amazonas vista do Barco Cisne Branco em Viagem Manaus / Parintins. 
Fotografia Ricardo Biriba. 



 

 
À Bordo do Barco Cisne Branco. Fotografia de Amélia Conrado 
 
 
 

 
Redes para acomodação de passageiros do Barco Cisne Branco. Fotografia Ricardo Biriba. 



 

 
Paisagem aérea da cidade de Parintins. Fotografia do site www.parintins.com.br 
 
 

 
Paisagem aérea da cidade de Parintins. Fotografia do site www.parintins.com.br 



 

 
Meio de transporte público. Fotografia do site www.parintins.com.br 
 
 
 

 
Paisagem urbana. Fotografia do site www.parintins.com.br 



 

 
Paisagem urbana. Fotografia do site www.parintins.com.br  
 
 

 
Baixa do São José, território do Boi Garantido. Fotografia de Ricardo Biriba. 
 



 

 
O parintinense típico. Fotografia de Ricardo Biriba. 
 
 
 
 
 

 
Meio de transporte típico da cidade – triciclo de aluguel. Fotografia de Ricardo Biriba 



 

 
Casa típica do torcedor fanático do Boi Garantido. Fotografia de Ricardo Biriba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casas típicas. foto de Andréas Valentim. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torcedor do Boi Garantido. Fotografia de Ricardo Biriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torcedor do Boi Caprichoso. Fotografia de Andréas Valentim. 
 
 



 

 

 
Entre as brincantes do Boi Garantido. 
 
 
 

 
Entre os Brincantes do Boi Caprichoso 



 

 
Boi Garantido. Fotografia do site www.parintins.com.br 
 

 
Cena do Ritual do Boi Garantido. Fotografia do Site www.parintins.com.br 



 

 
               Boi Caprichoso e seu Amo. Fotografia do site www.parintins.com.br 
 

 
Alegoria do Boi Caprichoso. Fotografia do site www.parintins.com.br 

 



 

 
Galera vermelha e branca. Fotografia do site www.parintins.com.br 

 
 
 
 

 
Galera azul e branca. Fotografia do site www.parintins.com.br 



 

 
Brincante do Boi Caprichoso. Fotografia do site www.parintins.com.br  

 
 

 
Bricante do boi Caprichoso. Fotografia do site www.parintins.com.br 

 
 



 

 
Brincante do Boi Garantido. Fotografia do site www.parintins.com.br 

 
 

 
Brincante do Boi Garantido. Fotografia do site www.parintins.com.br 



 

 
Brincante do Boi Caprichoso. Fotografia do site www.parintins.com.br 

 

 
Brincante do Boi Garantido. Fotografia do site www.parintins.com.br 

 



 

 
Brincante do Boi Caprichoso. Fotografia do site www.parintins.com.br 

 

 
Brincante do Boi garantido. Fotografia do site www.parintins.com.br 

 



 

 
Brincante do Boi Caprichoso. Fotografia do site www.parintins.com.br 

 

 
Brincante do Boi Garantido. Fotografia do site www.parintins.com.br 

 



 

 
Alegoria do Boi Caprichoso. Fotografia do site www.parintins.com.br 

 

 
Alegoria do Boi Garantido. Fotografia do site www.parintins.com.br 



 

 
Alegoria do Boi Garantido. Fotografia do site www.parintins.com.br 

 

 
Brincantes do Boi Caprichoso 

 



 

 
Alegoria do Boi Garantido. Fotografia de Ricardo Biriba 

 
 
 

 
Alegoria do Boi Caprichoso. Fotografia de Ricardo Biriba 

 
 



 

 
Alegoria para a Sinhazinha da Fazenda do Boi Caprichoso. Fotografia de Ricardo Biriba 

 
 
 

 
Alegoria do boi Garantido. Fotografia de Ricardo Biriba 

 
 
 



 

 
Alegoria 

 



 

       
 

 
 

    
 

 
Ft. 1 – Estampa de uma camisa do Garantido; Ft. 2 – Presidente Luís Inácio Lula da Silva, em visita ao 
festival, 2003; Ft. 3 - Vaqueiro mirim no boi de rua; Ft. 4 – Em conversa informal com brincantes 
integrantes de tribos, durante um ensaio; Ft. 5 – Com o artista Teco Mendes e sua equipe; Ft. 6 – com 
crianças em conversa informal, boi de rua do dia 24 de junho. 
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Ft. 1 – Com o artista Júnior de Souza; ft. 2 – Com o Presidente do Garantido José Walmir 
Martins; ft. 3 - com Tony Medeiro (Amo do Boi Garantido); ft. 4 com o brincante Porrotó, 
Filho adotivo de Lindolfo Monteverde; Ft. 5 Com o artista Amarildo Teixeira e equipe, Ft. 6 -
com o Sr. Raimundo Muniz, co-criador do Festival; Ft. 7 - com o artista Mestre Jair Mendes 
acompanhado de um técnico. 
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Ft. 1 - com equipe de artistas de alegorias; Ft. 2 – com a brincante Tatiane Barros; Ft. 3 – com o 
professor Roberto Protázio e o Sr. Augustinho Macura do Boi Douradinho de Manaus; Ft. 4 – com o 
Kaçaueré Edjande Motta e o Coreógrafo Ricardo Pegueite; Ft. 5 – Aula de dança com o professor 
Marcelo Vieira; Ft. 6 - com o Boi Garantido; Ft.7 - com as brincantes Poliana Azevedo (Rainha do 
Folclore) e Tatiane Barros (Porta Estandarte); Ft. 8 – com equipe de artistas do Boi Garantido.   
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Ft.1 – com equipe de artistas do Boi Garantido; Ft. 2 – com o Mestre Jair Mendes, Tatiane Barros 
(Porta estandarte), Telo Pinto (Diretor de Arena), Poliana Azevedo (Rainha do Folclore) e Fred Góes 
(Diretor artistico); Ft. 3 – Sr. Antônio Monteverde; Ft. 4 – A brincante Dona Raimund (mais antiga 
integrante da batucada); Ft. 5 – Índio Escariana; Ft. 6 - Brincante ensaiando. Ft. 7 – Artista Teco 
Mendes e Equipe; Ft. 8 – Dona Maria do Carmo Monteverde. Ft. 9 – Seu Didi Faz Tudo (Tuxaua 
mais antigo do Garantido).    
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 Ft. 1 - Os Maestros Baleinha e .Clemilton Pinto..; Ft. 2 – Brincantes Poliana Azevedo, Tatiane Barros, Seu Didi 

Faz Tudo e Vanessa Gonçalves; Ft. 3 – Armando do Valle (Assessor administrativo acompanhado de 
brincante); Ft. 4 – Auxiliar de galpão; Ft. 5 – Dona Maria Ângela (madrinha do Garantido); Ft. 6 – Amarildo 
Teixeira, artista do Garantido; Ft. 7 – Brincante de Galera; Ft.8 – Dinildo Piçanã, Tripa do Boi Garantido; Ft. 
9 – Moradores da Baixa do São José acompanhando o boi de rua do dia 24 de junho; Ft. 10 – Matilde 
Monteverde, brincante do Garantido; Ft. 11 – monumento para divulgação de patrocinadores do Boi 
Garantido, Ft. 12 – Dona Mundicaia Montevede, filha mais Velha de Lindolfo Monteverde; Ft. 13 – Vendedor 
de banana frita. 
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