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RESUMO 

Este trabalho discute mudanças que vêm ocorrendo no Bumba-meu-boi do Maranhão, 

decorrentes entre outras coisas do turismo cultural. Foca no chamado “sotaque de orquestra” e 

toma como estudo de caso o grupo Brilho da Ilha, partindo das percepções dos brincantes 

acerca das transformações ocorridas no folguedo e da observação participante. Entende-se por 

mudanças as adequações e a introdução de novos elementos ou personagens em uma releitura 

do auto do bumba-meu-boi. O bumba-meu-boi se reinventa, não só por causa do turismo, mas 

também do mercado cultural, da própria dinâmica da sociedade e da demanda que é colocada 

pelos patrocinadores da brincadeira, geralmente o próprio estado, aos grupos. Essa 

reinvenção, porém, não desfaz o fato de se tratar de um folguedo tradicional. 
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ABSTRACT 

This work discusses the changes that have been occurring in the Bumba-meu-boi of 

Maranhão, cause among other factors by the cultural tourism. It focuses on the so called 

“sotaque de orquestra” and draws from a case study of the group “Brilho da Ilha”, based on 

the perceptions of members of the group and participant observation. By changes we 

undestand adaptations and the introduction of new elements or characters in a rereading of the  

plot of Bumba-meu-boi. The Bumba-meu-boi reinvents itself, not only because of tourism, 

but also because of the cultural market, the very dynamic of society and the demands placed 

by its sponsors, usually the State itself, to the groups. This reinvention, however, does not 

take away the fact that it is a traditional cultural manifestation. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho discute algumas mudanças que vêm ocorrendo no folguedo de Bumba-meu-boi 

do Maranhão ocasionado, entre outros fatores, pelo crescimento do turismo cultural naquele 

estado. Trata-se de um estudo de caso, realizado a partir de observação participante e 

entrevistas, que busca apresentar e refletir sobre essas mudanças a partir da experiência de um 

grupo de boi específico: o grupo Brilho da Ilha. A observação participante realizada como 

modo de operação foi decisiva, além de ter uma visão privilegiada do estudo de caso por fazer 

parte dela e impor técnicas e métodos para realizá-la.  

Entende-se por mudanças as adequações e a introdução de novos elementos ou personagens 

que sinalizariam uma releitura do auto do bumba-meu-boi resultante de demandas criadas 

pela presença ou pela necessidade de atração de turistas para o estado e, sobretudo, para sua 

capital, a cidade de São Luís. O auto do Bumba-meu-boi é a lenda que narra seu surgimento, 

através de uma encenação que tradicionalmente acontece na apresentação dos grupos.  

O interesse pelo tema e o uso da observação participante decorreram do fato de eu ser 

formada em História e atuar como professora da educação básica e também como brincante 

do Bumba-meu-boi há 25 anos, exatamente no grupo Brilho da Ilha. Também o fato de o 

Bumba-meu-boi constituir o maior espetáculo popular do Maranhão, tornando-se também 

mercadoria de exportação, despertou o desejo de realizar uma pesquisa que envolvesse a 

realidade brasileira e a cultura popular maranhense. 

Manifestações da cultura popular podem servir a determinados grupos, comunidades e locais 

para se colocar frente à globalização, não reforçando só as identidades nacionais, mas, 

sobretudo,   identidades culturais locais e a perspectiva de existência de  significados 

sociais diversos em torno das manifestações culturais coletivas. Assim, o Bumba-meu-boi 

redefine-se na lógica de produção e consumo cultural, destacando-se como um elemento a 

mais de atratividade turística para a cidade de São Luís. Agrega, assim, características que 

promovem a cidade e o estado.  

A relevância desse objeto de estudo me pareceu evidente por meio da minha participação nas 

festas juninas, observação da singularidade das apresentações de grupos de boi e pela 

importância que o povo maranhense dá ao Bumba-meu-boi, seguindo-o, torcendo, 

acompanhando-o, vencendo o cansaço e indo de arraial a arraial por toda a noite. Além disso, 

essa relevância também é perceptível no notável aumento de visitantes e turistas que vão à 
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capital do estado em decorrência das festas. O boi e todo o seu festejo aproxima as pessoas, e 

em alguns casos, as torna iguais com um único objetivo: festejar os santos católicos, outras 

entidades sagradas e o boi. 

Envolvem ricos e pobres; brancos, mulatos, caboclos, negros; distintas origens 

étnicas; sagrado e profano. Não resolvem conflitos e desigualdades sociais, mas 

expressam uma face das coletividades que se superpõe a essas 

diferenças.  (CAVALCANTI, 2013, 141). 

 

Para a realização do trabalho, muito contribuíram as disciplinas cursadas no Mestrado 

Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais da FGV/CPDOC e em programas externos 

nos últimos anos. A dissertação se baseia, nesse sentido, em suportes teóricos aprendidos nas 

disciplinas “Cultura, Patrimônio e Identidade”, que trabalhou conceitos de patrimônio 

histórico que serviram para iluminar os debates em torno da noção de “identidade” e da 

estruturação de políticas no campo do patrimônio, em uma perspectiva histórica; “História, 

literatura e Análise do discurso”, cursada no Maranhão, na Universidade Federal do 

Maranhão, no mestrado de História Social, que propôs uma relação do discurso da literatura 

maranhense e brasileira com a historia; “Cultura e Sociedade”, que trabalhou na perspectiva 

da construção social da pessoa e discutiu o conceito de cultura, cultura e história, cultura e 

arte, e cultura material; “Projetos Sociais” que nos possibilitou fazer um projeto voltado para 

a cultura; e, ainda “Memória, Acervos e Sociedade”, que teve como objetivo refletir sobre o 

lugar da memória e dos projetos a ela associados nas sociedades contemporâneas.  

Como mencionado, a dissertação baseia-se também em trabalho de campo com observação 

participante
1
, realizado em 2014 e 2015, de fevereiro a junho dos respectivos anos, 

obedecendo ao calendário de ensaio, batizado e apresentação do grupo Brilho da Ilha. Ensaio, 

batizado e apresentações são parte dos ciclos de qualquer grupo de Bumba-meu-boi como 

detalharei no trabalho. Como participo do grupo Brilho da Ilha há 25 anos, fiz registros 

escritos, a partir de entrevistas, além de gravações e fotografias de diferentes momentos desse 

ciclo, tomando por base a preparação e a performance de apresentação do grupo no âmbito 

dessa atividade.   

Tive a preocupação em mostrar para o leitor toda a preparação da festa, com suas etapas ou, 

como dito, ciclos: ensaios, batizado, apresentação e morte do boi.  Também ressalvo que o 

                                                           
1
 Optei por esta técnica de levantamento de informações pelo convívio, e também compartilhamento de uma base 

comum de comunicação e intercâmbio de experiências. Convivo e convivi com o grupo em estudo, focando em 

meu trabalho, analisando fatos corriqueiros do ensaio ao espetáculo do Boi.  
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Maranhão possui diversas manifestações culturais populares, algumas já patrimonializadas e 

outras em via de patrimonialização, mas destaco que o Bumba-meu-boi seguiu um caminho 

singular. Sem dúvida o bumba-meu-boi é uma manifestação cultural popular. Outrora esta 

brincadeira era marginalizada e, ao longo do tempo, tornou-se um dos maiores referenciais de 

identidade cultural do estado e foi registrada como bem imaterial no âmbito do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  

O conceito de cultura popular deveras sofre modificações, enxertos e é alvo de debates 

calorosos por parte de pesquisadores da área cultural.  Um ponto que parece ser comum entre 

alguns deles é que o avanço da globalização tem provocado mudanças nas culturas populares, 

como por exemplo, sua internacionalização ou a ameaça de homogeneização, vindo de 

encontro ao foco deste trabalho.  Como afirma Martha Abreu: 

 

Cultura popular é um dos conceitos  mais  controvertidos  que conheço.  Existe, sem 

dúvida, desde o final do século  XVIII;  foi  utilizado  com objetivos e em contextos 

muito variados, quase sempre envolvidos com juízos de 

valor,   idealizações,   homogeneizações  e  disputas  teóricas  e  políticas.    Para 

muitos, está (ou sempre esteve) em  crise,  tanto  em  termos  de  seus  limites  para 

expressar uma dada realidade cultural, como em termos práticos,  pelo chamado 

avanço  da  globalização,  responsabilizada,  em  geral,  pela  internacionalização e 

homogeneização das culturas. (ABREU, 2003, 01). 

 

O Bumba–meu-boi do Maranhão traz algumas especificidades na sua realização e nos 

sentidos que possui para a população local. No Maranhão o folguedo é tradicionalmente 

realizado no período das festas juninas, enquanto em outras localidades do país sua realização 

se dá no carnaval. O folguedo encena o rapto, a morte e a ressurreição de um boi, tendo como 

personagens Catirina e pai Francisco e como mote inicial o desejo de Catirina de comer língua 

de boi. O folguedo traz ainda ligação com a Igreja Católica e, sobretudo com as religiões de 

origem africana. Essa ligação pode ser vista no batizado e no pedido de “licença” para 

começar a festa, como mostrarei na dissertação.   

Na configuração tradicional, o Bumba-Meu-Boi era dançado e acompanhado por espectadores 

durante alguns dias, no mês de junho, nos quais acontecia a encenação do auto em que 

consiste a festa, sempre com músicas – chamadas de toadas – e danças. Como mencionado, o 

auto encenado constitui em uma lenda do imaginário popular: Catirina, grávida, quer comer a 

língua do novilho premiado do patrão de seu marido, Francisco ou Preto Chico. O desejo de 

Catirina gera problemas, e o casal tem que fugir da fazenda, mas é logo capturado.  Para não 
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morrerem, têm que buscar quem curasse o boi do patrão de Francisco, que foi morto por pai 

Francisco para satisfazer o desejo de Catirina. É na encenação ritual da cura, com indígenas, 

um pajé, médico ou doutor e demais figuras, que a festa tem início. 

Atualmente, por diversos fatores que incluem o desejo dos brincantes de mudar a inserção do 

boi no mercado turístico, o auto do bumba-meu-boi vem se modificando e sofrendo o que 

chamarei de um processo de hibridismo. Esta dissertação busca explicitar que processo é este, 

refletindo tanto sobre a tradição quanto sobre a modernidade no Bumba-meu-boi. 

O Bumba-meu-boi se reinventa, não só por causa do turismo, mas também em função do 

mercado cultural e/ou da própria dinâmica da sociedade contemporânea e das demandas 

colocadas pelos patrocinadores da festa, geralmente o próprio Estado. As introduções de 

novos elementos ou interferências feitas no folguedo, especialmente no sotaque de orquestra, 

parecem acompanhar processos que se costuma chamar modernidade e globalização. 

A capacidade de reinvenção e adequação do Bumba-meu-boi no contexto mais amplo da 

chamada modernidade, e especificamente diante do turismo, pode ser interpretada como uma 

estratégia de sobrevivência dos grupos de boi. O Bumba-meu-boi, nascendo junto a 

comunidades tradicionais ou não, de uma forma ou outra, expressa situações presentes no 

imaginário popular assim dando significações e identificação ao que esses grupos e 

comunidades fazem e são no contexto socioeconômico do lugar em que vivem, ou seja, “no 

seu lugar”.  

Considerando que, como afirma Canclini (1998), as culturas populares conseguem ser, 

atualmente, prósperas e, ao mesmo tempo, híbridas, a presente dissertação pretende identificar 

e analisar as mudanças promovidas pelo grupo Brilho da Ilha, prestando especial atenção na 

relação entre essas mudanças e a presença do turismo e de turistas no Maranhão  e também 

levar em conta a visão dos brincantes e comunidade quanto a essas mudanças e permanências 

no folguedo.  

O Bumba-meu-boi de sotaque de orquestra Brilho da Ilha, estudo de caso deste trabalho, 

surgiu em São Luís, por uma vontade de sua fundadora de ter um boi no seu bairro, o Ipase, e 

que se diferenciasse dos demais.  Essa origem marca uma diferença entre esse grupo de boi e 

os demais, pois os grupos de boi geralmente nascem de uma promessa ou do chamado “boi de 

encantado” ou “boi de promessa”, em agradecimento a uma graça alcançada. O boi 

de promessa surge quando um indivíduo faz uma promessa a um santo do período junino 
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(Santo Antonio, São João, São Pedro e São Marçal) ou a outro santo ou entidade. Recebendo 

a graça alcançada, como a cura de uma doença, o indivíduo promete retribuir “fazendo um 

boi” e “brincando para o Santo.” No decorrer do trabalho apontarei mais singularidades do 

grupo Brilho da Ilha e sua relação com a tradição, a mudança e o turismo. 

Ao longo do processo de pesquisa via observação participante, tive a confiança dos brincantes 

para me relatarem à presença da religiosidade da brincadeira em suas vidas. Relataram como 

o boi serve para cumprir um compromisso com entidades, revelando que o Bumba-meu-boi 

traz em sua composição o lado profano e também o religioso.  A ligação íntima com santos e 

entidades corrobora com a prerrogativa do sincretismo da festa.  

Os relatos dos entrevistados
2
 sobre o boi Brilho da Ilha fornecem um aporte fundamental 

tanto para apreensão das interpretações da memória individual e coletiva acerca do grupo e da 

festa, quanto para a compreensão das redes de sociabilidade e do processo contínuo de 

negociação das identidades sociais construídas que perpassa a produção da brincadeira. 

A pesquisa foi bem aceita pelo grupo, desde os diretores até os brincantes, tive colaboração e 

participação satisfatórias. Os brincantes me procuravam para ser entrevistados e me 

repassaram fotos e vídeos produzidos por eles, no intuito de contribuir com o registro do boi e 

de se verem registrados na pesquisa.  

O Boi está relacionado à dança, teatro, musicalidade, sotaque, onde os brincantes não só 

dançam, mas brincam em torno da figura do boi, usando suas indumentárias/fantasias e dando 

vida a personagens do auto do Bumba-meu-boi. Assim, esta brincadeira se torna uma 

atividade popular, de tradição e de devoção. Nesse sentido afirmamos que o Bumba-meu- boi 

se destaca como uma expressão da cultura popular maranhense como uma marca ativa e 

presente no cotidiano local, como afirma Ferretti (2011,19): “o boi é a maior festividade da 

cultura popular local e atrai grande número de participantes, envolvendo suas vidas durante 

boa parte do ano”.   

A partir desse material, foi possível analisar o grupo Brilho da Ilha numa chave classificatória 

de cultura popular, constatando suas mudanças/inovações, para atender a uma demanda do 

público, dos contratantes dos grupos e dos turistas, no sentido de busca pela novidade e pelo 

                                                           
2
 As entrevistas foram realizadas com brincantes de todos os personagens e de diferentes épocas na brincadeira. 

Também foram entrevistados os fundadores, admiradores, padrinhos, comunidade, músicos do grupo e turistas 

que assistiram suas apresentações. 



18 
 

espetáculo. De um lado os brincantes edificando suas memórias e ritos na brincadeira na 

comunidade, por outro, o espetáculo para o publico e turista. 

A escolha do título “Do Maranhão para o mundo”, o bumba-meu-boi de orquestra: tradição, 

cultura popular e turismo no brincar do Brilho da Ilha merece uma breve explicação para o 

melhor entendimento. Primeiro: o bumba-meu-boi possui sotaques, ritmos, formas e 

características próprias que distinguem os grupos, como discuto ao longo do trabalho. Esses 

sotaques são: Zabumba, Matraca ou Ilha, Costa de Mão, Pandeirão ou Baixada, Orquestra e 

Alternativo. Optei pelo o sotaque de orquestra, representado pelo grupo Brilho da Ilha, por ser 

um grupo já reconhecido no estado e também fora do país, conseguindo títulos e troféus ao 

participar de Festivais Internacionais. 

O slogan do grupo Brilho da Ilha, ao iniciar uma apresentação, é: “Do Maranhão para o 

mundo: Bumba-boi-boi Brilho da Ilha,” por ser um grupo que já visitou 22 países fazendo 

apresentações. Por se tratar de um estudo de caso, usei esta frase no título do trabalho. Além 

disso, é importante registrar que os participantes de alguma brincadeira junina no estado são 

conhecidos como “brincantes”, e não dançarinos ou integrantes, por isso a utilização da 

expressão no brincar do Brilho da Ilha.  

Nesta dissertação não pretendo pensar sobre o Bumba-meu-boi a partir de visões românticas e 

estáticas da cultura popular, pressupondo que a cultura deva permanecer da forma tal, 

conservando certa “pureza”, não se deixando “contaminar” com inovações. Percebemos que 

as mudanças são inevitáveis e fazem parta das dinâmicas contemporâneas, e que há fatores 

que impulsionam os grupos folclóricos a se modernizar, mantendo a continuidade, a tradição.  

Também transito no tema da política e mostro como apadrinhamentos e a institucionalização 

do bumba-meu-boi produziram mudanças dentro e fora da comunidade até a sua 

patrimonialização. Destaco que esta relação é às vezes conflituosa entre todos os fazedores da 

cultura, ou seja, todos os atores envolvidos na realização da festa do bumba-meu-boi. 

O turismo é mais um de muitos fatores propulsores de mudança, e que ajudam a manifestação 

cultural a dar vida à tradição com novas releituras que, mesmo alteradas, fazem sentido para o 

povo local. Nesse caso, os elementos da cultura imaterial, como bumba-meu-boi, configuram-

se como atração turística com elevado potencial de captação de visitantes, diversificando a 

oferta de atrativos.  
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As mudanças nos bois de orquestra são perceptíveis e sofrem críticas e elogios da comunidade 

e dos brincantes. Para alguns, a apresentação perdeu seu caráter teatral tradicional para 

atender ao caráter da espetacularização, virando verdadeiros shows. Para outros, essas novas 

configurações são construções coletivas, que envolvem uma comunidade, como protagonista, 

refletindo as mudanças inerentes às culturas populares a partir de seu cotidiano.  O certo é que 

o Bumba-meu-boi dá voz aos fazedores da cultura popular e continua sendo um referencial do 

maranhense.   

 

1. Minha escolha pelo tema do Bumba-meu-boi 

Considero muito importante explicar aqui algumas escolhas que fiz para escrever este 

trabalho sobre o bumba-meu-boi, uma das maiores manifestações culturais do Maranhão, que 

representa toda uma construção simbólica do que é ser maranhense.  

A festa do boi possui singularidades que diferenciam um grupo do outro, mesmo dentro do 

mesmo sotaque. As apresentações performáticas dos grupos constituem-se, portanto, 

remodelações da identidade, diante de outros contextos e espaços sociais, as quais incorporam 

no presente novas significações. Cada grupo introduz alguma característica própria para se 

diferenciar dos demais do mesmo sotaque, podendo ser algum instrumento musical, 

coreografia, a forma de entrar no arraial ou apresentação do enredo do auto do bumba-meu-

boi.   

Escrever sobre o Bumba-meu-boi à primeira vista parece fácil para uma maranhense, 

ludovicense, e ainda brincante há mais de duas décadas de um grupo que ao longo dos anos 

tornou-se referencial em seu sotaque, requisitado e viajado. Tudo começou na infância, 

quando para nós, maranhense, fazer parte de alguma brincadeira junina na escola é algo 

corriqueiro, comum e até mesmo certa “obrigação” que está referendada no calendário 

escolar. Portanto, desde a infância participo de alguma brincadeira junina, limitada à 

apresentação escolar. Depois essas brincadeiras continuam presentes em nossos bairros. 

A dança do coco, dança do milho, do vaqueiro, dança portuguesa e quadrilha foram algumas 

das manifestações que participei na escola e no meu bairro. Nos bairros de São Luís, por volta 

de 1980, praticamente cada bairro possuía uma quadrilha, uma brincadeira, que renuía jovens 

para ensaiar, brincar e apresenta-las.  Havia até mesmo as mais famosas, havia competições 
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entre bairros, e fazer parte desse universo cultural era quase uma “obrigação do jovem” da 

época, obrigação que dava muito prazer e integrava os adolescentes aos bairros. 

A quadrilha junina era um universo para mim de oportunidades, sem eu mesma saber ou ter 

consciência disso. Logo me destaquei e “criava” como “escritora” o casamento da quadrilha, 

que era o auge ou a derrocada da brincadeira, pois “casamento sem graça era desgraça” e 

alguma vez desenhava ou rabiscava a roupa da quadrilha, ou seja, a fantasia que consistia em 

um vestido caipira e uma camisa xadrez para os rapazes. Vivenciei papeis como noiva, mãe 

da noiva, rainha caipira.  

O que eu fazia à primeira vista parecia algo extraordinário, de jovem engajada e popular, mas 

nada disso, era prática comum e até hoje temos muitos jovens que continuam a fazer o que eu 

e outros fazíamos, pelo prazer de brincar nas festas juninas. Estou relatando tudo isso para 

demonstrar um cotidiano comum para alguns jovens.  O mês de junho no Maranhão é mais 

aguardado que o carnaval de acordo com relatos dos moradores. As cidades e bairros se 

enfeitam, as brincadeiras que muitos ensaiaram por meses finalmente se apresentam para o 

público. 

Em um dia, ou melhor, em uma noite, uma atração diferente, fora de época apresentou-se em 

uma casa de festa e conheci o Bumba-meu-boi, sotaque de orquestra. Quando me dei conta, 

estava eu de olhos vidrados e fascinada pelo som, pelas cores, pela dança. Senti um desejo de 

participar do boi. Eu conhecia o boi, claro, mas meu universo e paixão era a quadrilha. Porém, 

tempos depois, decidi ser brincante do bumba-meu-boi, em um boi de sotaque de orquestra: o 

Bumba-meu-boi Brilho da Ilha. 

Percebi ao olhar o grupo dançando que não tinha como eu entrar, aprender a coreografia, não 

sabia nada sobre o grupo e nem sabia que existiam sotaques e diferenças entre eles.  No meio 

daquele grupo, identifiquei amigos meus, do meu bairro, que me convidaram na hora para 

participar do boi, ir aos ensaios. Somente depois me dei conta que não tinha mais visto esses 

colegas nas quadrilhas.  

Saí da festa pensando no convite, na possibilidade de deixar de brincar quadrilha e participar 

de um bumba-meu-boi.  Estava cursando o segundo grau, hoje ensino médio, e ainda sonhava 

e me preparava para entrar na universidade. Vi o endereço da sede do boi e fui. Estava 

receosa, até com medo de ir a um bairro que não conhecia e, chegando lá, perguntei onde era 

o ensaio do tal boi e a resposta foi: “é aqui. Seja bem vinda.” E lá estou desde 1992.  
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Para resumir agora a história, consegui convencer minha mãe, aprendi a bordar a minha roupa 

do boi, passei no vestibular para História e há 25 anos brinco no mesmo bumba-meu-boi – o 

Brilho da Ilha. Perguntas frequentes, reflexões e observações sobre a brincadeira se fizeram 

presentes em todos esses anos, daí meu interesse de pesquisar e melhor fundamentar 

observações e opiniões acerca do que vivenciei e vivencio sobre o maior folguedo do 

Maranhão. Como afirma Minayo (2007): “O campo da pesquisa social não é transparente e 

tanto o pesquisador como os seus interlocutores e observadores interferem no conhecimento 

da realidade. Por isso, a pesquisa social nunca é neutra”. 

O referido grupo é o que mais viajou e viaja para fora do país, sendo considerado por 

associações e órgãos vinculados à cultura do Estado um dos grupos mais luxuosos, inovadores 

e ao mesmo tempo ligados à tradição.  Como pode ser? A linha tênue da tradição e 

modernidade presente nas manifestações culturais. 

A minha história é muito comum em brincadeiras de São João. São muitos os meus amigos, 

professores que trabalham o dia todo, que “brincam” a noite toda no período junino, numa 

prática comum em São Luís e em todo estado. A maioria dos brincantes é trabalhador ou 

estudante universitário, que desde criança, na escola, aprende algumas danças juninas ou que 

pode estar brincando no boi por causa de uma tradição familiar ou de uma promessa.  

As mudanças, a dinâmica do grupo, a manutenção de alguns rituais, a constante 

movimentação de entra e sai dos brincantes, os conflitos internos e o profissionalismo da 

brincadeira para tornar-se espetáculo para quem assiste e outros aspectos da brincadeira 

levaram-me a querer escrever pesquisar. Surgiu assim o desejo de adquirir o grau de mestre 

estudando aquilo que conheço in loco, agregando conhecimentos acadêmicos e de 

observadora participante para refletir sobre o lugar de cultura, das projeções do turismo, da 

patrimonialização do bumba-meu-boi, da continuidade da tradição, enfim, do espetáculo da 

festa. 

O Bumba-meu-boi possui sotaques, estilos ou ritmos variados e por ser brincante do sotaque 

de orquestra, resolvi delimitar o meu olhar neste sotaque. Trata-se de um sotaque que atrai 

muitas pessoas e que mais cresce em número de brincadeiras registradas todos os anos nos 

órgãos competentes. 

Como professora da educação básica e superior, tenho muitos alunos brincantes, participantes 

de alguma manifestação cultural do Maranhão. Em aula alunos me questionam sobre as 
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mudanças sofridas pela cultura popular. Algumas brincadeiras tradicionais podem desaparecer 

ou se reinventar? Senti a responsabilidade de promover debates, reflexões e discussões que 

podem ajudar os alunos/brincantes a perceber sua importância como atores 

sociais, a  construir  identidades  a partir de uma manifestação cultural, e a refletir sobre as 

mudanças sofridas por ela.  

 

       2. Metodologia 

Como já dito, este trabalho será realizado por observações e participação em um grupo de 

bumba-meu-boi, de sotaque de orquestra, por isso, a metodologia será de observação 

participante. Por meio desta técnica  e modo de operação pode-se chegar a respostas 

subjacentes ao discurso e ao comportamento dos indivíduos em determinados contextos 

pesquisados.  

O uso dessa técnica me dará acesso aos ensaios, aos rituais como o batismo dados pela Igreja 

Católica e as “permissões” por parte de “entidades” ligadas a religiões afras, além de 

entrevistas e registros audiovisuais do grupo. Para Minayo (2007) “a observação 

participante é um processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador de uma 

situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica”. 

Além de ex-brincantes, recorri também à comunidade e turistas que contribuíram com a 

pesquisa, concedendo entrevistas e conversas informais. 

 No campo, assim como todas as etapas da pesquisa de campo, busquei entendimento dos 

fatos observados como fenômeno social e historicamente condicionado: as pessoas/brincantes 

e seu meio (lugar de onde vieram), a relevância de ter um lugar de destaque na brincadeira, 

sentimentos de comunidade e pertencimento, simbologia de personagens no grupo, olhar do 

exótico pelo turista e o meu lugar enquanto pesquisadora. 

Estudos no âmbito das Ciências Sociais só têm sentido e validade a partir da aplicação de 

processos metodológicos que busquem compreender o objeto de estudo histórico. Nesse 

contexto, busca-se utilizar o método qualitativo da pesquisa social para analisar o material 

produzido através da observação participante, seguindo “com universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2007,21).  
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Assim, o desenvolvimento metodológico, seguiu as seguintes etapas de trabalho: 

1 Levantamento e formação de banco de dados, a partir de informações secundárias- artigos e 

trabalhos científicos referentes aos fenômenos históricos e em torno da manifestação cultural 

em foco.  

2 Observação participante. Foram realizadas investigações com observações diretas e 

aplicação de entrevistas entre comunidade, admiradores/seguidores, turistas e indivíduos do 

grupo de bumba-meu-boi, sotaque de orquestra, quanto a critérios de: tempo de existência, 

popularidade e mudanças realizadas, sobre indumentárias, coreografias, entre outras, com 

vistas a ressaltar as diferenças e similaridades entre eles. 

3 Análise e tratamento do material do banco de dados e das observações e entrevistas feitas 

em campo.  

4 A interpretação dos dados coletados nas entrevistas. 

Ao longo da jornada para realização do trabalho, o principal desafio enfrentado foi 

desconstruir os imaginários relativos ao bumba-meu-boi que é o sentimento e pertença à 

cultura local, a identificação com o objeto estudado. No caso em análise, foi preciso adentrar 

o objeto de estudo com a observação participante e manter certo distanciamento para fazer 

uma desconstrução das imagens sobre o boi que perpassam o nosso imaginário individual, o 

nosso cotidiano e que foram formadas culturalmente ao longo do tempo. 

 

3.  Apresentando os capítulos 

No primeiro capítulo, apresentarei o histórico da festa do Boi, traçando um panorama 

contextualizado com a História e seu ápice festivo no Maranhão. Além do histórico do 

folguedo, relatarei de forma geral o auto do Bumba-meu-boi, ou seja, a lenda que teria dado 

origem à festa.    

Apresento então ao leitor o que é o bumba-meu-boi, descrevendo de forma sucinta seus 

principais personagens e sua formação mítica no contar da lenda de mãe Catirina e pai 

Francisco, para que o leitor perceba distinções de personagens e significados 

étnicos/religiosos/sociais da dramaticidade e comédia da festa. Além do profano, mostrarei o 

sentido religioso do bumba-meu-boi, verdadeira devoção aos santos e entidades afros.  
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Diferenciarei os sotaques, tratando de suas origens, características, diferenças e até 

convergências, para que o leitor entenda o sotaque de orquestra e por que é o que mais sofre 

influências e pressões para inovar e mudar a cada ano. 

Em seguida, faço um apanhado geral de manifestações que ocorrem no Maranhão, 

principalmente na capital São Luís, já que considero importante demonstrar outras 

manifestações culturais relevantes e que coexistem e de certa forma convergem com o 

Bumba-meu-boi, em origens e significados. Desta forma, demonstro como as festas juninas 

são importantes e estão no foco da indústria cultural no Estado. 

No segundo capítulo, apresentarei o Bumba-meu-boi Brilho da Ilha.  O grupo é apresentado a 

partir de observação participante de seus ensaios, demonstrando o que acontece antes do 

espetáculo da festa, as relações de comunidade, as intrigas por posição dentro do grupo, os 

laços de amizade e as etapas que compõem o bumba-meu-boi. 

Por fim, no terceiro capítulo enumero algumas mudanças, adequações ou hibridismos sofridos 

pela brincadeira do bumba-meu-boi, em função do turismo, principalmente no período junino.  

Para isso, discutirei o que é tradição e modernidade no bumba-meu-boi. Apontaremos 

algumas direções a que o Brilho da Ilha está sendo guiado ou guia seus caminhos, e 

trataremos de como o próprio grupo vê algumas mudanças sofridas.     
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CAPITULO I.  BUMBA-MEU-BOI DO MARANHÃO: o profano e o sagrado da festa. 

 

1.1 Origens do Bumba-meu-Boi: Histórias, autos e comédias. 

A festa de bumba-meu-boi é uma das mais conhecidas no Brasil e recebe nomes diferentes de 

acordo com a localidade. No Amazonas, por exemplo, chama-se Boi Bumbá, no Rio de 

Janeiro, boi de Mamão e assim por diante. No caso do Maranhão, objeto de estudo desta 

dissertação, é bumba- meu-boi.  Historicamente o bumba-meu-boi é um auto dramático, 

teatral, que por muito tempo foi representado em campo aberto ou em residências particulares, 

durante o período natalino, como referência das festividades cristãs medievais, que 

homenageavam o nascimento de Cristo.  

Porém, atualmente é no mês de junho, em datas de homenagem aos santos - Santo Antônio 

(13 de junho), São João (24 de junho), São Pedro (29 de junho) e São Marçal (30 de junho) - 

que a festa tem o auge de apresentações, e não no período natalino, quando se verifica que 

nenhum grupo tem “permissão” para apresentar-se. Segundo a crença popular, esta permissão 

é dada por entidades sagradas denominadas “encantados”  sendo o que o mês de dezembro 

não é “propício” para brincadeira de boi.   

O termo empregado neste trabalho é Bumba-meu-boi, como o mesmo é reconhecido também 

no Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí, além do Maranhão (MARQUES, 1999). Usaremos, 

também, apenas o vocábulo Boi, forma usual de designar a festa em terra maranhense. Será 

utilizada a termologia festa, brincar e brincadeira em referência ao bumba-meu-boi. A frase: 

“hoje vou brincar de boi” exemplifica o uso da termologia local, quando se refere à 

brincadeira de bumba-meu-boi.   

No Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí é chamado bumba-meu-boi, no 

Pará e Amazonas é boi-bumbá; em Pernambuco é boi-calemba ou bumbá; no Ceará 

é boi-de-reis, boi-surubim ou boi-zumbi; na Bahia é boi-janeiro e boi-estrela-do-

mar; no Paraná e em Santa Catarina é boi-de-mourão ou boi-de-mamão; em Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Cabo Frio e Macaé é bumba ou folguedo do boi; no Espírito 

Santo é boi-de-reis; no Rio Grande do Sul é bumba, boizinho ou boi-mamão; em 

São Paulo é boi-de-jacá e dança-do-boi.  (MARQUES, 1999,68). 

 

Ainda com relação ao termo “brincar”, vale lembrar que Roberto DaMatta (1981) diz que 

originalmente significa colocar brincos, tem a ver com as brincadeiras de criança, com o 

mundo da fantasia, do sonho, da magia, da representação, do lúdico. Relaciona-se com o que 

extrapola o cotidiano dos sujeitos e foge ao domínio do real, das condições materiais de vida. 
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O Bumba-meu-boi no Maranhão é considerado uma das principais manifestações da cultura 

popular, constituindo parte da identidade para os maranhenses. Não se tem registro de uma 

data exata para o seu surgimento, mas sabe-se que está ligado ao ciclo do gado, por volta do 

século XVIII.  Mário de Andrade acrescenta: 

(...) a dança dramática do Bumba-meu-boi, que embora não seja nativamente 

brasileira, mas ibérica e europeia, e coincidindo com festas mágicas afro-negras, se 

tornou a mais complexa, estranha e original de todas as danças dramáticas. (...) É 

também a mais exemplar. (ANDRADE, 1982, 53-54). 

 

A figura do boi enquanto parte de um folguedo foi registrada naquele mesmo século no 

Maranhão, Pará e Pernambuco.  O enredo do folguedo retrata a história das relações sociais e 

econômicas da região nordestina durante o período colonial, marcadas pela monocultura, 

criação extensiva de gado e escravidão.  O símbolo do boi aparece entre as expressões 

populares mais difundidas no Brasil, como as histórias de bois encantados, como a lenda 

maranhense de D. Sebastião
3
, as melodias folclóricas e outras. 

O vocabulário usado para se referir à festa do boi - como “matança”, “comédia”, “palhaçada” 

ou “doidice” - remete às encenações cômicas ocorridas na festa que aparecem com os 

seguintes personagens: mãe Catirina, pai Francisco, pajé, cazumbá, fazendeiro e outros, que 

serão detalhados no decorrer deste trabalho.  

Para Marques (1999, 125), o caráter místico-religioso é a marca e a identidade do bumba- 

meu-boi maranhense, comprovado pelas promessas de quem brinca e de quem promove a 

brincadeira. Essa relação com o mundo místico-religioso é diferente em outras localidades, 

como no Amazonas com o Boi Bumbá, que destaca o imaginário amazônico de lendas, 

narrativas e mitos como espetáculos complementares; ou com o boi de Pernambuco, que traz 

o teatro crítico e polêmico, em detrimento da dança. O boi no Maranhão é fé, devoção e 

brincadeira. 

Alguns pesquisadores também atestam não saber a origem exata deste folguedo. Isto, porém, 

não empobrece a discussão a seu respeito, e sim amplia novos horizontes e abordagens. 

                                                           
3
 De acordo com Ferrete (2013), no Brasil, o sebastianismo foi trazido pelos portugueses, sendo registrado em 

várias épocas e locais, relacionando-se principalmente ao culto a El Rei Dom Sebastião, que não teria morrido na 

guerra contra os mouros no Marrocos, mas teria se "encantado".  No litoral do Maranhão, há regiões com dunas 

de areias denominadas de lençóis, dentre elas, a Ilha dos Lençóis, no município do Cururupu no litoral Norte, 

considerada como uma ilha encantada que serve de moradia ou de encantaria a Dom Sebastião e sua corte, 

”Encantaria Maranhense de Dom Sebastião. (FERRETI, 2013, 02). 
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Ah, o Boi... o tempo se encarregou de esconder o seus inícios. De sua origem nada 

se sabe, E tudo o que se possa dizer não passará de suposições ou de pretenso e 

duvidoso conhecimento. Não há registros anteriores, e os mais velhos apenas 

repetem; ‘ quando me entendi já encontrei boi brincando assim’. (AZEVEDO 

NETO, 20,1997). 

 

Conceituar ou definir o folguedo Bumba-meu-boi é tarefa difícil, pois na historiografia a 

dança envolvendo um animal, geralmente um boi, aparece há muito tempo, evidenciada nas 

figuras rupestres de animais como o bisão, o boi e outros, e também observado desde a 

Antiguidade, perpassando todas as etapas vivenciadas pela humanidade. No caso do boi que 

protagoniza a festa do Maranhão, pesquisadores e intelectuais brasileiros há muito chamam 

atenção para o fato de se tratar de uma manifestação da cultura brasileira: 

Os estudos clássicos sobre folclore no Brasil desenvolvidos até a primeira metade do 

século XX por Mário de Andrade, Silvio Romero, Luiz da Câmara Cascudo e Arthur 

Ramos já destacavam o Bumba-meu-boi como manifestação expressiva da cultura 

brasileira, ressaltando a renovação temática responsável pelo seu vigor e 

permanência, seu caráter de revista, sua consagração “como um poderoso elemento 

‘unanimizador’ dos indivíduos como metáfora da nacionalidade” e sua definição 

como teatro popular nacional. (IPHAN, 23,2011). 

 

Este folguedo chega ao Brasil com nossos colonizadores, como sustenta a tese defendida por 

Mário de Andrade. Já Nina Rodrigues (IPHAN, 2011), pesquisador da cultura africana, afirma 

que os totens trazidos por africanos para o Brasil teriam dado origem ao boi “destacando os 

povos bantus e sudaneses como representantes dessa prática.” Ainda temos o toque dos índios  

e mestiços em geral.  Segundo Marques (1999, 50), o bumba-meu-boi foi criado para ser ”um 

meio de comunicação oral dos índios, escravos, crioulos, mamelucos e mestiços...”. 

Ao longo da história, em cada local em que o boi aparece ganha características próprias, o que 

ocorreu também no Maranhão.  Como atesta o IPHAN, em documento de 2011: “do século 

XIX também datam os primeiros registros sobre o folguedo no Brasil, publicados em 

periódicos do Maranhão, Pernambuco e Pará”. 

Sabemos que a figura do boi e a festa vêm de uma tradição luso-ibérica do século XVI, com 

outras influências europeias, como a comédia popular italiana, com seus improvisos e seus 

personagens pitorescos, e também a inglesa. O toque do tambor conhecido pelos tupinambás e 

pelos africanos que cruzam o caminho dos europeus também é incorporado. De acordo com 

Souza (Souza apud Lima, 1996, p. 5): “O português conhecia o instrumento, não só pela via 

romana, que povoou a Lusitânia, como através da ocupação moura, durante oito séculos”.  
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Como no restante do Brasil, o Maranhão desenvolveu um catolicismo popular, com 

interpretações próprias, sincretismo e uma leitura original dos dogmas da Igreja Católica. A 

convivência com os nativos e a chegada dos escravos africanos à região, juntamente com a 

presença do europeu português, foram construindo as dinâmicas do que hoje se identifica 

como manifestações folclóricas e populares maranhenses. O espetáculo do bumba-meu-boi 

constitui uma espécie de mistura resultante da união, miscigenação e hibridismo de elementos 

das culturas europeia, africana e indígena, onde a figura do boi é a principal representação. 

 
O boi é a maior festividade da cultura popular local e atrai grande número de 

participantes, envolvendo suas vidas durante boa parte do ano. No Maranhão o ciclo 

do boi vai dos primeiros ensaios, a partir do sábado de Aleluia, em março ou abril, 

até meados de outubro, quando são realizados os últimos rituais de morte do boi. 

Após o ensaio redondo, pelo dia de Santo Antônio, os bois costumam ser batizados 

na véspera da festa de São João, diante de um altar com imagem do santo padroeiro, 

onde se reza a ladainha e se derrama a água benta, com devotos ajoelhados e 

padrinhos segurando velas e toalha. (FERRETI, 2011, 19). 

 

 O tambor é um referencial e um dos principais instrumentos no Bumba-meu-boi. LIMA 

(1996, 5) afirma: “Os africanos possuíam o tambor de vários estilos e trouxeram seus tantãs, 

adufes e pandeiros, deles fazendo largo uso em suas festas religiosas e profanas, tanto que até 

deram nome a algumas, como Tambor-de-Mina e Tambor-de-Crioula”.   

 As manifestações populares evidentemente são fenômenos humanos, produzidos a partir de 

suas vivências e experiências históricas. Vejamos o que diz Gonçalves:  

Em anos recentes, muitos estudos têm sido produzidos sobre os processos de 

invenção de “culturas’ ou “tradições nacionais” em diferentes contextos históricos. 

O que sugerem é que pensemos essas “culturas” ou “tradições”, não como dados 

ahistóricos, mas como produtos de ações humanas, histórica e sócio-culturalmente 

situados. (GONÇALVES, 1996, 12) 

 

Nas festas em homenagem ao Bumba-meu-boi encontram-se o mito e o rito, inseridos em 

narrativas sobre o desejo de se possuir o inconcebível: o boi, animal que simboliza tanto a 

fecundidade, quanto o poder de saciar o desejo de uma mulher grávida, Catirina. Mais adiante 

esse enredo será detalhado. Por ora, importa registrar que relações sociais e econômicas são 

evidenciadas no auto do Bumba-meu-boi. O antropólogo Silva (2007) afirma que é possível 

pensar o enredo do bumba-boi como uma representação das relações de poder que se 

estabelecem entre trabalhadores e fazendeiros, na área rural nordestina.  
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O Bumba-meu-boi não foi sempre tido como um dos fatores identitários relevantes para a 

cultura maranhense. Ao contrário, sofreu represálias, durante um longo período da história da 

região, pela elite local.  O boi só começa a ser valorizado, mesmo com restrições, a partir de 

1970. Até mesmo os padres estrangeiros na época não aceitavam realizar a tradição do 

batismo dos grupos, ritual que será detalhado no segundo capítulo.  

A brincadeira do boi era, no período de 1861 a 1867, vista como agressiva barulhenta e 

tentadora da moral, tendo sido proibida, censurada, controlada e repudiada publicamente pelas 

classes mais abastadas, e reprimida pelos órgãos oficiais, chegando a ser proibida a sua 

apresentação. Quem desobedecia à proibição era preso. Os brincantes eram em sua grande 

maioria negros, pobres e marginalizados.  “O bumba-meu-boi é o divertimento da canzoada, 

da gente de pé rapado” (CASCUDO, 2001, 151).   

A elite maranhense tinha aversão ao boi, pois a brincadeira realçava as diferenças, opressão e 

marginalização da sociedade pobre, trabalhadora e negra da época. Esta brincadeira, reafirmo, 

era tida como de pessoas subalternas vistas como baderneiros e violentos. 

O bumba meu boi era uma das brincadeiras prediletas dos escravos no Brasil que, 

colocados à margem da sociedade, desafogavam no folguedo sua agressividade e o 

seu protesto. Isto era visto pelas autoridades como baderna, atentado à ordem 

pública, daí as perseguições e proibições sofridas por essa manifestação. O seu 

caráter de sátira e de reivindicação era difícil de ser tolerado ou permitido, pois 

trazia à tona as contradições presentes na realidade brasileira. (CARVALHO, 1995,  

37). 

 

A partir da década de 1970, o Bumba-meu-boi popularizou-se no Maranhão. Atualmente é 

apreciado em todas as camadas da sociedade maranhense e integra o calendário das festas 

populares, principalmente no mês de junho, sendo reconhecido nos níveis nacional e 

internacional. Recebe apoio oficial das secretarias estadual e municipal de cultura, como será 

discutido mais adiante. Vem crescendo também em patrocínio particular, oferecido por 

empresas que têm atrelado suas marcas a essa manifestação cultural. 

Depois de anos perseguido, o bumba-meu-boi passou então a ser apresentado como produto 

cultural do estado do Maranhão, inserido na programação dos atrativos turísticos, através de 

ações do Departamento Estadual de Turismo e de formas de financiamento oficial. Houve 

uma clara valorização do folguedo. De acordo com CAMÊLO (2015, p. 127) “Esta 

construção vai contribuir com o processo de separação entre a manifestação e a classe, tudo é 

povo. A cultura torna-se um produto, sem classe”. O boi, assim, tem sido reinventado como 



30 
 

identidade maranhense, agora articulado à dinâmica do Estado e do mercado, principalmente 

por seu potencial como atrativo turístico.  

E a cidade de São Luís segue os debates sobre cultura popular que havia em todo o país, de 

acordo com Marques:  

Em São Luís, como, aliás, em outros locais do nordeste, a discussão coincide com as 

transformações sócias, políticas, econômicas e culturais que o Estado sofre nessa 

altura e que afetam sobremaneira o modo como o bumba meu boi passa a ser visto 

no espaço público. Alertada para o processo de valorização do folclore que toma 

conta do Brasil, a sociedade maranhense deixa de reprimir os grupos, permitindo-

lhes brincar no centro da capital e bairros nobres, mas sem participar direta ou 

indiretamente do bumba meu boi, por ainda considerá-lo um folguedo sem status 

social. (MARQUES, 1999, 176). 

 

Os agentes envolvidos com a produção dessa manifestação de cultura popular, os brincantes e  

público, com o crescimento do turismo na capital, perceberam uma oportunidade de agregar 

valor à cultura local, atrair mais visitantes, gerar receita e manter acesa a chama da tradição 

local. Mesmo que as mudanças provocadas pelo turismo possam causar uma sensação de 

saudosismo, em relação à forma com que eram feitas as brincadeiras de Bumba-meu-boi, em 

entrevistas, brincantes e público assumem que o turismo impulsiona e dá certo orgulho. Como 

nos fala Rita, dona de casa, de 67 anos: 

Quando eu era criança via o boi na porta da minha casa. Todo mundo do bairro ia ver o boi, 

que brincava quase a noite inteira, era muito bonito. Hoje eu vou com minha família pros 

arraiais, tá cada vez mais bonito, mas a gente não brinca mais junto ao boi. A gente assiste, 

mas é muito bonito de se ver. Quando meus parentes e amigos vêm no mês de junho, fico 

feliz, orgulhosa e digo: “esse é o boi do Maranhão” e quando algum turista pergunta para 

mim sobre as brincadeiras, conto como era e como tá mais bonito.  (Depoimento de D. Rita 

Santos, dona de casa, 67 anos, moradora do Bairro Vicente Fialho).  

 

Com o advento do turismo cultural, a cidade de São Luís e demais cidades maranhenses, com 

seus atrativos naturais e históricos, explora também a cultura local. Nesse sentido, o folguedo 

do Bumba-meu-boi é inserido no circuito. As manifestações culturais passam a estabelecer 

um diálogo estreito com o mercado de bens simbólicos, nos espaços de produção e consumo 

turístico. De marginal, o boi passa a ser visto como patrimônio regional e nacional, e traz 

recursos e reconhecimento para todo o estado. 

No processo de implantação e desenvolvimento do turismo cultural no Maranhão, percebemos 

a articulação entre os poderes públicos, o empresariado e os fazedores de cultura, no sentido 

de atrair turistas para manifestações da cultura popular do estado, tendo como carro chefe o 
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Bumba-meu-boi. Para isso, foram criadas iniciativas diversas, como por exemplo, o “Vale 

festejar”, projeto que estende as festas juninas para o mês de julho, para que o turista e o 

público em geral tenham mais tempo para conhecer a cultural local. No terceiro capítulo 

abordarei esse projeto e sua relação com as mudanças sofridas pelo folguedo.  

Com a criação do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI), instituído pelo Decreto 

nº. 3.551, de 4/08/2000 - que viabiliza projetos de identificação, reconhecimento, salvaguarda 

e promoção da dimensão imaterial do patrimônio cultural – o bumba-meu-boi alcançou ainda 

novo status. A mobilização por parte de comunidades, governo municipal e estadual, 

“fazedores” da cultura popular e “boieiros” para o Inventário Nacional de Referências 

Culturais do Bumba-meu-boi do Maranhão foi responsável por dar concretude ao seu registro 

como bem cultural. 

O Bumba-meu-boi foi registrado pelo IPHAN como bem imaterial da cultura brasileira em 

2011. O registro, como define o IPHAN, é a identificação e produção de conhecimento sobre 

o bem cultural pelos meios técnicos mais adequados e amplamente acessíveis ao público, 

permitindo a continuidade dessa forma de patrimônio. 

  

1.2  Origem lendária: o auto do Bumba-meu-boi 

O encenar e/ou a representação cômica existente na festa do boi é denominada de auto. 

Remete-nos ao ‘roteiro básico’, à ‘história original’ ou ‘à história tradicional’. Auto do 

bumba-meu-boi é a nomenclatura utilizada nas principais referências (AZEVEDO, 1997; 

CARVALHO, 1995; LIMA, 2003; MARQUES, 1999) existentes sobre o bumba-meu-boi no 

Maranhão.   

Convencionalmente designada como auto do boi, tal história assume a forma de um 

relato mítico que, em suas muitas versões e variantes, estaria associado às origens 

dessa manifestação, segundo um ponto de vista que é largamente disseminado tanto 

entre pesquisadores quanto entre brincantes de boi. (CARVALHO, 2005,05).   

 

“Vamos bumbar?” A palavra bumba ou bumbar, de acordo com dicionário Aurélio (2002), 

significa “voz indicativa do estrondo ou barulho que cai”, que também pode significar “sovar, 

espancar”. Embora pareça um significado estranho a quem participa ou assiste a brincadeira, 

esse significado é pertinente em função do som ou barulho característico do início de toda 
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apresentação do bumba-meu-boi. Para CASCUDO (2001): “Bumba” é a interjeição “zás”, que 

significa: “Bate, chifra, meu boi”. 

Para os participantes dos grupos de boi, bumbar significa “brincar”, “inicio da brincadeira.” O 

uso dos termos brincadeira e brincante reforça o caráter lúdico do bumba-meu-boi, como já 

mencionado, que num misto de dança, canto, toque, responsabilidade e diversão, passados de 

geração a geração, constitui a tradição deste folguedo.  

O Maranhão é o 4° estado em população negra do Nordeste, e tem na sua composição 

acentuada miscigenação, de acordo com pesquisadores e o IBGE- Instituto Brasileiro 

Geográfico e Estatístico (2015), fato que contribui para uma diversidade de ritos, ritmos e 

sabores característicos, manifestados na cultura local. A festa do bumba-meu-boi é bastante 

representativa disto. Nesse sentido, LIMA defende:    

Índios, brancos e negros conheceram o tambor sob as mais variadas formas e 

tamanhos, visto como dele se serviam, diuturnamente, para marcar o ritmo das 

caminhadas na selva, estimular os guerreiros ao combate, promover as danças e 

como meio de comunicação; nas aldeias portuguesas, para acompanhar as festas 

religiosas. (LIMA, C. 1996, 6). 

  

O mítico, a lenda ou o auto do bumba-meu-boi, é presenciado no cotidiano da cidade de São 

Luís. De acordo com VERNANT (2008,12) o relato mítico “não resulta na invenção 

individual nem fantasia criadora, mas na transmissão da memória”. A mítica história de mãe 

Catirina, apresentada no folguedo, é também (re) contada, nas escolas, pelos mais velhos, em 

peças teatrais, fazendo parte da história e do imaginário maranhense. 

Assim, o auto constitui, uma representação cênica que assume dimensões diferentes que são 

descritas pelos próprios brincantes e organizadores, por isso assume em cada localidade sua 

especificidade; sendo, no entanto, o tema central mantido: as relações entre Catirina, Chico e 

o boi.  

No Maranhão, as primeiras festas de bumba-meu-boi são registradas no século XVIII, período 

de ocupação do sul, pelo ciclo do gado.   É possível dizer que foi nesse período que surgiu a 

lenda de mãe Catirina e pai Francisco, que diz: (IPHAN,2011).  

Em uma grande fazenda de criação de gados, um casal de escravos, Catirina e 

Francisco (também conhecidos como Mãe Catirina e Pai Francisco, em algumas 

regiões) passam por uma situação inusitada. Catirina está grávida e, certo dia, conta 

ao marido que está morrendo de desejo de comer língua de boi. O marido, sabendo 

que desejo de mulher grávida é uma ordem, busca uma solução.(...) 
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(..) Assim pai Francisco sai em busca de uma “cura” para o boi, em aldeias distantes, 

até que o boi é ressuscitado, iniciando assim, a maior festa popular do Maranhão.  

 

 

Azevedo Neto (1997) traduz um relato em detalhes sobre o acontecido, mas o que marca a 

narrativa são as palavras verdade ou mentira: 

Pai Francisco cuidava particularmente, além do gado todo, de um belo touro 

chamado Barroso. Este Touro, entre outras coisas, sabia dançar. Era o mimo da 

fazenda, o agrado do senhor. Chamaram Catirina, mulher de Chico, mulata de beleza 

falada e cantada na região: - que te parece Chico, Catirina? -Homem dos mais 

direitos. - Gostas dele? - A mais não poder. - Pois vai até ele te faz de grávida dele e 

diz, depois que estás com desejo de comer a Língua do Boi Barroso. - Língua de Boi 

barroso?! - Sim. E não assunte. Catirina, assustada, só atendeu porque o próprio 

dono do boi lhe falava. E, portanto, se assim foi dito assim foi feito. - Língua de 

Barroso, Catirina? - Sim, meu homem, língua de Boi Barroso. É desejo. Pressionado 

por Catirina, Chico, armado de espingarda, matou boi Barroso. Matou Boi Barroso. 

Tirou-lhe a língua e deu-a de comer a Catirina. O fato acontecido ficaram todos à 

espera da iniciativa de Chico: Falaria a verdade ou mentira?  

Na madrugada, antes do sol de fora, Chico selou o cavalo e, cabeça descoberta, 

partiu em galope em direção à casa-grande. A certa altura parou e buscou uma forma 

de contar o ocorrido a seu amo: - Patrão, Boi Barroso entrou no Paul, enterrou na 

lama e morreu. Insatisfeito, tornou a partir a galope. Parou de novo: - Patrão, Boi 

Barroso pastava quando, quando de uma capoeira, saiu uma cascavel e mordeu o boi 

Barroso, o bicho babou escumou e morreu. Outra vez não gostou. Apertou as 

esporas recomeçou a corrida em direção à casa-grande, cada vez mais perto. Voltou 

a parar: - Patrão, Boi Barroso passava pela mata quando um ipê, sacudido pelo 

vento, quebrou e caiu em cima dele. Boi Barroso morreu. Novamente achou tolice. 

Recomeçou o galope e avistou a fazenda. Chegou e apeou: - Meu amo, Catirina 

estava com desejo de comer a língua de boi Barroso. Atirei no Boi, cortei a língua e 

dei para ela comer. Aqui estou esperando sua palavra e seu castigo. (AZEVEDO 

NETO, 1997, 75-76).  

 

A mãe Catirina é uma mulher mestiça, pobre, trabalhadora rural ou escrava
4
, analfabeta 

casada com seu companheiro Francisco ou Chico, que trabalha em uma fazenda como 

vaqueiro, é também mestiço, vive no próprio local de trabalho e cuida com muito zelo do boi 

premiado do patrão, um fazendeiro branco. Identificamos  etnias e relações de poder locais na 

lenda, além de elementos de uma relação do homem com seu meio.  

Esse enredo reflete o momento histórico e social vigente no período colonial, quando no  

Nordeste havia monocultura e criação de gado, apoiadas principalmente na mão de obra 

escrava e em uma elite mantenedora de seus privilégios. Os mestiços pobres livres 

trabalhavam para ricos fazendeiros.  

                                                           
4
 Dependendo da versão da lenda, os personagens Catirina e Francisco são escravos ou livres, mas sempre 

subjugados a seu patrão ou senhor – o fazendeiro. 
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Lembramos novamente que existem versões desta lenda, com inclusão de novos personagens, 

mas a sua estrutura é basicamente a mesma, com relação aos personagens principais (Catirina 

e Francisco ou Chico, o fazendeiro e o boi). As versões dependem do local, da forma e do 

sotaque da brincadeira do boi é realizada.  

Há também variação nas roupas e instrumentos dos personagens, como exemplo o pai 

Francisco que pode usar na apresentação: facão, revólver, charrete, burrinha e máscara. Em 

algumas versões Catirina e Chico voltam arrependidos do feito para a fazenda e em outras são 

capturados por capatazes. 

Ainda acerca de versões da lenda, temos em algumas a figura do doutor, médico que cura o 

boi e o ressuscita. Em outras, nem as índias e índios procurados pelo casal conseguem a cura, 

até que encontram um curandeiro e/ou pajé para ressuscitar o novilho. Percebemos as 

mudanças e adequações da lenda no folguedo do boi. Nos outros sotaques, como Pindaré, as 

criaturas míticas da natureza, como os cazumbás, também integram o auto - e sua maior 

atração.   

Por muito tempo, e em alguns casos ainda hoje, a figura feminina não se fazia presente nas 

encenações do auto do bumba-meu-boi. Até mesmo a personagem Catirina era (é, em alguns 

grupos) representada por um homem mascarado. Atualmente alguns grupos de bois usam 

como personagem uma mulher para representar Catirina, como o grupo Brilho da Ilha, foco 

da presente dissertação.  

As muitas versões dessa lenda abrigam um tenso universo de relações sociais e 

ocultam grande riqueza de significados simbólicos. Essas narrativas não são, 

entretanto, uma explicação direta do que deveria ocorrer na encenação do folguedo, 

como se a lenda correspondesse ao roteiro de um suposto auto popular originário. 

(CAVALCANTI, 2013, 16).  

 

A trama, o auto ou o drama tem o pano de fundo de um desejo de grávida. No Nordeste é 

conhecida uma “tradição” de que uma mulher grávida ao sentir desejo de comer algo, tem que 

ser saciada ou então a criança nasce de boca aberta, ou com a “cara” do que desejou e em 

alguns casos chega a morrer, por isso desejo de mulher grávida é levado a sério.  

A versão mais conhecida do auto é a seguinte: Catirina desejou comer a língua do boi, não 

qualquer boi, mas o touro premiado do patrão de seu marido e para obtê-la, pai Francisco teria 

que matar o boi. Língua do boi é uma iguaria muito apreciada no Nordeste, geralmente cozida 

e frita. O Pai Francisco ou preto Chico relutou em satisfazer o pedido de Catirina, mas para 



35 
 

atender o desejo da esposa, matou o boi, deu a língua a ela e depois fugiu da fazenda, 

iniciando uma saga de perseguição e fé na ressurreição do boi. Para ressuscitar o boi, preto 

Chico ou pai Francisco recorreu a pajés, doutores, orixás, até que conseguiu.   

As músicas ou toadas que acompanham a encenação e remetem ao boi  atravessam gerações e 

renovam-se com novos arranjos e cantores. A música do compositor e cantor maranhense 

Papete
5
, gravada em 1978, regravada até hoje, e sucesso nas festas juninas do estado 

exemplifica isto: 

“Catirina que só quer  

comer da língua do boi  

carne seca na janela  

quando alguém olha pra ela  

pensa que lhe dão valor 

 

Ai, Catirina poupa esse boi,  

Ai, Catirina poupa esse boi.  

Que quer crescer” (...) 

E lá vai meu boi arrastando a barra 

A mare esbarra no meio do boqueirão 

Levando um recado pro meu senhor São João 

La na capital São Luís do Maranhão. 

 

Como dissemos anteriormente, a lenda de Catirina vem ganhando novas versões e releituras, 

com introdução de novos personagens e situações, mas o centro da história permanece o 

mesmo, do desejo de Catirina pela língua do boi. O novo e a tradição caminham juntos no que 

diz respeito à renovação da festa do boi, desejo este compartilhado por donos de bois, 

brincantes e o público. Sabemos que o mito não é algo fixo, mas mutável, que por essa razão 

mesma mantém-se vivo.  

O mito sempre comporta variantes, versos múltiplos que o narrador tem à sua 

disposição, e que escolhe em função das circunstancias de seu público, de suas 

preferencias, podendo cortar, acrescentar e modificar o que lhe parece conveniente. 

(VERNANT, 2008,12).  

 

Essas histórias são repassadas, geralmente de forma oral ou teatralizada, como forma de 

perpetuação e continuidade, para que não se percam, revitalizando assim a cultura popular. 

Estudos de pesquisadores de diversas áreas, ao tomar essas histórias como objeto também 

                                                           
5
 No dia 25 de maio 2016, morreu o compositor, cantor, amo de bumba-meu-boi, produtor cultural Papete, 

vítima de câncer, deixando um vazio na cultura maranhense, de acordo com os sentimentos expressos por 

membros da cultura maranhense. 
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contribui para sua reprodução: “A história, assim como a antropologia, sem falar no folclore, 

desempenha o papel importante na articulação das narrativas nacionais sobre o patrimônio 

cultural” (GONÇALVES, 1996,21). 

As histórias e relatos orais desta lenda continuam a povoar o imaginário de quem a ouve e de 

quem a repassa. Tive a oportunidade de entrevistar Nonata, uma senhora de 74 anos, em um 

arraial. Ela me contou: 

Quando eu era criança, meu avô contava a historia de Catirina e do boi. Eu tinha 

medo, mas gostava de ouvir. Quando ouvia bem longe, as matracas do boi, meu avô 

dizia: Nonata, ouve, ouve... o boi ressuscitou, viveu de novo. Eu não entendia 

direito, mas gostava de pensar que o boi morria e vivia outra vez. 

O boi me lembra a minha infância, mesmo não brincando nele, eu gostava de ouvir 

de longe e algumas vezes assisti. Hoje vou ao arraial e gosto de todos os bois, é um 

mais bonito que outro. Sou devota de São João. Hoje ensino pros netos e bisnetos a 

gostar do boi, eles gostam de ouvir as minhas histórias. (Entrevista com Nonata 

Sousa Santos, 74 anos, no arraial da Lagoa da Jansen – São Luís).  

 

 

A história ou o auto do Bumba-meu-boi, tão analisado e (re) contado, traz personagens 

populares, simbólicos e míticos.  A pesquisadora Cavalcanti (2006, p.86-87) analisa o auto e o 

classifica em sequências assim enumeradas por ela: 1. Fazendeiro presenteia filha com o boi 

2. Fazendeiro confia o boi ao vaqueiro (pai Francisco) 3. Esposa grávida do vaqueiro deseja 

comer a língua do boi (mãe Catirina) 4. Vaqueiro mata o boi e no mato e de volta a fazenda 

5.fazendeiro busca o boi e descobre o crime (sic); 6. Vaqueiros fracassam em capturar Pai 

Francisco; 7. Índios capturam pai Francisco; 8. Fazendeiro pune / ameaça punir Pai 

Francisco); da fazenda à festa 9. Fazendeiro condiciona perdão de Pai Francisco à 

ressurreição do boi; 10. Vaqueiro chama médico / vaqueiro chama padre / vaqueiro chama 

pajé; 11. Boi ressuscita em festa.  A lenda cria vida e assim nasce a maior festa popular do 

Maranhão, o Bumba-meu-boi.  

O auto do Bumba-meu-boi, assim, é um ciclo que pode ser comparado ao ciclo da vida que 

vai do nascimento à morte. O período de apresentação do bumba-meu-boi obedece, 

acompanha e celebra esse ciclo: um dia o boi morre se renova, se transforma e recomeça. No 

segundo capítulo explorarei essa ideia de ciclo. 

Não podemos esquecer o já mencionado caráter religioso do Bumba-meu-boi. Os Bois de 

Encantado geralmente não têm uma organização muito complexa, pois neles os brincantes 

costumam serem os pais e filhos-de-santo, tocadores e auxiliares dos terreiros de umbanda ou 

de candomblé. Esses sujeitos costumam ver na organização do grupo de boi uma forma de 
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cumprir uma “obrigação” diante de seus protetores. Entende-se por “encantado” uma 

categoria de seres espirituais recebidos em transe mediúnico: são vodus, gentis caboclos e 

índios que moram em encantarias e que incorporam em filhos-de-santo. No grupo Brilho da 

Ilha também tem seus brincantes e seus encantados que veremos a seguir no segundo capítulo. 

Não obstante essa relação religiosa com o boi é sabida que existem alguns grupos que pagam 

para o brincante apresentarem-se. Com isso a forma de expressão “brincar” no boi poderia 

ficar comprometida ou ganhar uma nova interpretação. Para Marques (1999), os integrantes 

do boi passam a assumir duas atitudes: a de brincar e a de dançar. “Brincar” é ato de participar 

do fenômeno cultural por devoção, por gosto, por prazer; como já foi mencionado; já 

“dançar” o folguedo dá-se por força de um compromisso mundano, um contrato do qual 

decorre dinheiro, prestígio e gera a obrigação de se apresentar bem. Podendo sofrer punições 

como não receber o cachê ou ser retirado do grupo. 

O grupo Brilho da Ilha paga cachê para os brincantes que participam de viagens 

internacionais, “para a própria manutenção do brincante, enquanto estiver fora do país”, diz o 

presidente Claudio Sampaio. O presidente também reitera que “se pudesse pagaria todos os 

brincantes, mas o dinheiro que entra é para a compra dos materiais para a indumentária”. 

Perguntei a ele sobre espontaneidade da brincadeira, se pagar para brincar não mudaria este 

caráter. O senhor refletiu e disse “que não tinha pensado nisso e que brincante de boi, brinca 

por prazer”.   

O Brilho da Ilha é um grupo que pertence ao sotaque de orquestra e que o distingue e afirma  

seu pertencimento de comunidade e grupo. Nele nota-se que além de ser possível e aceitável, 

é até mesmo incentivada sua mudança e adequação a novidades de seu tempo. Para 

entendermos esses parâmetros dentro dos grupos, discutiremos adiante, os sotaques.  Veremos 

agora, porém, os personagens do bumba-meu-boi. 

 

1.3 De índias a cazumbás: Personagens míticos do o Bumba–meu-boi 

Dentre as varias figuras ou personagens do bumba meu boi, o próprio “Boi” é a figura mais 

importante, o senhor da festa. O boi consiste numa armação de madeira em forma de touro, 

coberta de veludo enfeitado de paetês, bordados e pinturas. Prende-se, à armação, uma saia de 

tecido colorido, onde fica a pessoa que conduz o bailado do boi. Essa pessoa é chamada de 

miolo, e nem sempre é percebida. O boi se apresenta pulando, dançando e avançando sobre o 
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público, e o miolo é imprescindível para a brincadeira. No Maranhão há artesãos 

especializados em “construir” o boi, sempre dependendo do sotaque, já que há variação de 

tamanho e no bordado da saia. 

 A estrutura de apresentação das manifestações  culturais  relacionadas  ao  boi  em  

todo  o Brasil inclui um boi-artefato feito de algum tipo de madeira, conforme a 

região, com chifres e cobertura de pano, animado por um miolo.  (IPHAN,8,2011). 

 

 

 

A festa do boi é uma oportunidade também de ganho de capital, mas chamamos a atenção 

para o fato de que a figura do artesão, “construtor” da armação do boi, está ficando muito rara 

nos dias atuais. Os grupos trocam de couro do boi, ou seja, do bordado que fica em cima da 

armação, praticamente todo ano, mas tratam de ter um cuidado especial com a armação, pois 

repô-la é caro e difícil, por falta de artesãos - que estão envelhecendo, morrendo, sem ser 

seguidos pelas novas gerações.   

Outrora, na morte do boi, quebrava-se a carcaça e fazia-se outra para o próximo ano, prática 

esta não mais existente. Como a mão de obra especializada de artesãos que constroem o boi 

está escassa e construir uma nova carcaça custa tempo e dinheiro, esta prática deixou de ser 

realizada. 

A propósito, não posso deixar de mencionar os artesãos que confeccionam e bordam as roupas 

e adereços dos brincantes. Os grupos de bois competem entre si pelas roupas mais bonitas e 

ricamente bordadas. Assim, a figura do bordador como artesão especializado vem se tornando 

cada vez mais importante. Porém, devido à sazonalidade da produção, basicamente no período 

junino, não conseguem viver unicamente da confecção de bordados para os bois. 

Dependendo do sotaque do grupo de bumba-meu-boi, os personagens são apresentados de 

formas diferentes em indumentárias, bordados, adereços, mas geralmente são estes: dono da 

fazenda e do novilho que é morto por pai Francisco, representando o proprietário, o homem 

branco, que promete vingança contra Pai Francisco e Mãe Catirina - além de exigir que eles  

ressuscitem o boi. É o detentor do poder econômico na trama.  Usa a roupa confeccionada 

ricamente de bordados, canutilhos, às vezes um apito, para coordenar a festa, como se diz no 

vocabulário boi, comanda o “batalhão pesado” (batalhão pesado significa o grupo de Bumba-
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meu-boi, o melhor, o mais bonito). Há disputas pelo melhor “batalhão pesado”, verificadas 

principalmente, no sotaque da Ilha ou Matraca
6
. 

Outra figura também sempre presente nos grupos são as índias, que podem ser chamadas 

também de tapuias em alguns sotaques. Há também os índios. Nos sotaques de zabumba, 

matraca, costa de mão, pandeirão, o apelo pelas índias e índios não é fator decisivo. No 

sotaque de orquestra, ao contrário, as índias são consideradas o maior destaque, sendo 

escolhidas jovens consideradas bonito, de corpo malhado, atlético e de rosto também bonito, o 

mesmo ocorrendo com os rapazes (índios). Trato dessa escolha no terceiro capítulo. 

As índias são personagens em todos os sotaques, entretanto, recebem maior destaque nos bois 

de orquestra, como dissemos anteriormente. O destaque pode ser pela indumentária e posição 

em que dançam que geralmente é na frente dos demais brincantes. 

As mudanças ocorrem também em outros sotaques.  Lembramos que o boi era espaço 

masculino e as mulheres estão adentrando este espaço. Sobre a participação das mulheres no 

boi, o amo de um boi do sotaque de Matraca, Humberto do Maracanã
7
, relatou: 

Isso foi uma guerra, pois quando coloquei no Boi os jovens, adolescentes e as 

mulheres foi muito difícil, existia um preconceito, tempos atrás nós éramos 

criticados por causa das índias, hoje todos os índias no Boi. Comentavam que o Boi 

do Maracanã era Boi de mulheres, que os outros não eram. Colocar mulheres 

matraqueiras, bater matracas com o homem. (LIMA. Memória de velhos: 

depoimentos. Entrevista com Humberto Barbosa Mendes- Boi de Maracanã, 

2008,167).  

 

O boi de orquestra fascina as pessoas com seu som frenético e com personagens que atraem 

olhares, principalmente índias e índios. Dificilmente o público fica inerte em uma 

apresentação. Quando inicia os primeiros acordes, se junta para ver o espetáculo. 

Durante a apresentação de um boi de orquestra, em diferentes ocasiões que observei, 

o público, que se encontrava disperso nas barracas, bares e arquibancadas, movia-se 

para formar uma roda, compacta e numerosa, em volta da brincadeira. Os 

comentários mais frequentes que ouvia eram sobre as índias, as indumentárias e a 

similitude de corpos entre elas, enfatizando-se a rígida seleção a que eram 

submetidas para dançar no boi. (ALBERNAZ, 2005,03). 

 

                                                           
6
É notório que há algumas rivalidades entre grupos de bois, sobretudo no sotaque de orquestra. A rivalidade está 

em mostrar o boi espetáculo. Rivaliza-se com coreografias, enredo, índias e índios, indumentárias e quem traz 

mais novidades para o público e o turista. 
7
  Humberto do Maracanã, morto em 19 de janeiro de 2015, foi um dos ícones da cultura popular maranhense e 

amo do Boi de Maracanã, sotaque de Matraca.   
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Temos também a figura do Doutor, Curador ou Padre, dependendo do sotaque. Estes 

representam de maneira satírica a ciência, a magia e a religião, às quais Pais Francisco e 

Catirina recorrem a fim de ressuscitar o boi. Vestem-se de acordo com a profissão. Ainda 

temos personagens humanos conhecidos como Caretas ou Papangus, que representam uma 

crítica à servidão do negro. Usam trajes como máscara, peruca carapinha e boina.  

Presença marcante em todo baiado da apresentação dos grupos de boi é sem dúvida a dos 

vaqueiros, onde a figura masculina é na sua maioria observada. No auto do Bumba-meu-boi, 

representam os empregados da fazenda. É o personagem que avisa ao dono da fazenda sobre a 

morte do boi. Usam chapéus de veludos, bordados, que no boi de orquestra são chamados de 

vaqueiros de frente, geralmente dançam na frente. Assume características próprias em cada 

sotaque. 

Os chamados “vaqueiros de fita” usam chapéus bordados e com longas fitas coloridas, se 

apresentam em fileiras, geralmente atrás dos “vaqueiros de frente” ou ao lado.  No caso, do 

grupo em estudo, os vaqueiros de fita dançam ao lado dos de frente, sem subordinação. Em 

alguns grupos de Bumba-meu-boi, consideram-se vaqueiros subordinados aos de frente. No 

caso do sotaque de orquestra, há certa tensão
8
 entre os vaqueiros, que não querem ser 

vaqueiros de fita e dizem que as fitas atrapalham a dançar, cobrem seus rostos e os impedem 

de mostrar-se ao público e evoluir na coreografia.                                                      

Na maioria dos grupos de sotaque de orquestra o personagem do vaqueiro de fita está 

desaparecendo ou sendo modificado, com chapéus com fitas pequenas, pois uma das 

características do vaqueiro de fita é possuir fitas compridas em seu chapéu que lhe vai até os 

pés. Alguns grupos de orquestra optaram por colocar fitas somente nas roupas dos vaqueiros 

e/ou fitas pequenas no chapéu, “descaracterizando-os” e remetendo à figura do vaqueiro de 

frente. Esta “mudança” é relatada por diretores de alguns bois de orquestra, como a forma 

encontrada para atrair brincantes vaqueiros de fita para a brincadeira.  

Para ressaltar o que já foi dito nos sotaques como zabumba, matraca, costa de mão, a figura 

do vaqueiro de fita é conhecida como caboclo de pena ou rajado, e sua indumentária traz 

grandes chapéus com penas. 

                                                           
8
 No período de recrutamento de brincantes do Brilho da Ilha, constatei que a dificuldade de ter 

vaqueiro/vaqueira de fita é “perturbadora”. Há uma desproporção: 20 vaqueiros de frente e de 13 a 15 vaqueiros 

de fita. O personagem não atrai novos brincantes e os antigos querem ser vaqueiros de frente. 
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Um animal também presente em alguns grupos é a burrinha. É um cavalinho ou burrinho 

pequeno presente, por exemplo, nas apresentações do grupo Brilho da Ilha. Sua fantasia tem 

um furo no centro, onde fica a pessoa com o animal pendurado em seus ombros por meio de 

uma estrutura que lembra um suspensório.                 

Além disso, são verificados em alguns grupos outros animais incomuns, como a ema, que é 

símbolo do sustento, e aparece em uma armação coberta de penas, conduzida por um 

garoto.  Há também o bode, que é considerado símbolo das atividades sensuais (é uma coberta 

de pano na forma desse animal, sendo usada por um elemento desinibido e gaiato) e ainda o 

jaraguá, que representa o mundo sobrenatural e desconhecido, apresentando-se em uma 

armação em forma de girafa com queixada de cavalo, coberta com cores vivas e que causam 

impacto. 

Não podemos deixar de registrar a figura que não é um personagem da brincadeira, mas que 

acompanha as apresentações dos grupos, ajuda na distribuição de água, cachaça, alimentação. 

Está sempre a acompanhar as apresentações e algumas vezes atua para não deixar o brincante 

dormir, devido ao cansaço das noites em claro. Esta pessoa é a “mutuca”, que é o sinônimo do 

mosquito que perturba a noite, zoando no ouvido, não nos deixa dormir e parece que nos 

segue aonde vamos.     

E o último registro, não menos importante. Não se trata também de um personagem, mas de 

vários: são os músicos, que através de seus instrumentos, tambores, matracas (dois pedaços de 

madeira), maracás, banjo, sax, dão o tom e o som da festa do bumba-meu-boi. Dão o tom da 

sonoridade da brincadeira. 

 

1.4 Discutindo sotaques do Bumba-meu-boi 

Os muitos sotaques contidos no Bumba-meu-boi têm uma importante trajetória histórica, ao 

longo da qual foram paulatinamente introduzidos novos elementos à brincadeira e, ao mesmo 

tempo, buscou-se a manutenção da tradição no folguedo. Por isso, no presente capítulo 

tratarei desses sotaques e, em seguida, farei considerações acerca das origens do Bumba-meu-

boi e de suas especificidades nas terras maranhenses. Assim, perceberemos as suas 

características principais, seu hibridismo, sua conexão a um contexto histórico-social 

particular. Cada sotaque fornece um parâmetro de tradição, que norteia a aceitação de 

inovações. 
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Considerando que o auto do Bumba-meu-boi e a formação dos sotaques em que o folguedo se 

apresenta foram historicamente construídos, podemos pensar seu enredo como uma 

representação das relações de poder que se estabeleceram entre trabalhadores e fazendeiros, 

na área rural nordestina, como ficará mais claro adiante. 

Os grupos de Bumba-meu-boi diferenciam-se pelo sotaque e cada sotaque traz nas suas 

características a marca de sua origem.  Na língua portuguesa, em geral, a palavra sotaque 

remete à forma de se falar, característica de uma localidade. Já no folguedo Bumba-meu-boi, 

indica o estilo, a forma de “tocar”, “dançar”, “brincar”, as especificidades nas indumentárias, 

nos personagens, criando características próprias a cada “sotaque”, que os diferenciam entre 

si. Para a pesquisadora Michol Carvalho, “representam os estilos, as formas, as expressões 

predominantes nos grupos de bumbas, enfim, a sua maneira de ser.” (CARVALHO, 1995, 

47). 

Sotaque, nesse contexto, é também um conjunto de características semelhantes que reúnem os 

grupos numa mesma área de influência ou origem, garantindo a esses grupos uma memória e 

identidade comum. Refere-se, portanto, ao pertencimento a uma comunidade específica. 

Embora historicamente os grupos de bumba-meu-boi possam ser associados a etnias 

envolvidas em sua composição, sendo classificados como de influência indígena, africana ou 

europeia, órgãos do governo estadual como a Fundação Cultural do Maranhão (FUNCMA) 

reforçam as categorias de classificação dos sotaques sem relacioná-los a essas origens, e 

enfatizando a ordem de apresentação nos arraias, já que são patrocinadores e organizadores 

desses eventos.  

Além dos sotaques, os grupos de Bumba-meu-boi podem ser classificados em: grupos e 

subgrupos. Para Azevedo Neto (1997, 24) “grupo é a influência maior e primeira- nos 

instrumentos utilizados, na batida básica da bateria, na ideia central do guarda-roupa e no 

baiado.” Baiado significa a forma de dançar, que pode ser em círculo, em fileiras ou em uma 

composição dessas duas possibilidades. 

De acordo ainda com Azevedo Neto (1997, 24,25) “os subgrupos seriam as derivações dos 

grupos, assim mostrando mudanças dentro do conjunto de identidade e influências daquela 

determinada região ou local”. Ainda sobre subgrupos, o autor afirma: “seriam estilos 

regionais, como a inclusão de novos instrumentos, intensificação ou diminuição das batidas, 

aceleração dos instrumentos fazendo surgir novas variações rítmicas”.  Portanto, o sotaque 

deve ser visto como estilo particular que reúne alguns grupos e que “produz” sua identidade. 
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Entende-se que “os grupos, os subgrupos e os sotaques são bem diferentes entre si”. 

(AZEVEDO NETO 1997,31).  

Os sotaques conhecidos no Maranhão são: sotaque de Zabumba ou Guimarães, tido como o 

sotaque mais antigo; sotaque de Matraca ou Ilha; sotaque de Pindaré ou Baixada; sotaque de 

Costa de mão ou Cururupu, relacionado ao município de sua origem Cururupu. Esta 

classificação dos sotaques é aceita por intelectuais, brincantes, nas cidades maranhenses e 

pelo público. No anexo I mostrarei um quadro com os sotaques e principais características. 

Temos ainda o sotaque de Orquestra, reconhecido como o mais novo sotaque e que sofre mais 

influências e mudanças atualmente. Alguns pesquisadores e fundadores de grupos indicam um 

mais sotaque ainda mais novo, o boi Alternativo ou Parafolclórico, que seria uma mistura de 

sotaques.  Os grupos desse sotaque são acusados de “descaracterizar” a cultura popular, por 

grupos de bumba-meu-boi que se veem como mais tradicionais e também por pesquisadores. 

Citando Albernaz, 2004: 

No Maranhão são chamados de “Parafolcloricos ou alternativos‟ grupos de dança 

que se baseiam nos passos, nas coreografias, nas indumentárias, nos personagens e 

nas lendas do bumba boi maranhense de todos os sotaques. O conjunto cênico 

elaborado por estes grupos mantém e, simultaneamente, modifica os elementos 

encontrados no bumba boi tradicional. (ALBERNAZ, 2004, 82). 

 

Debates à parte, esses grupos também se autodenominam “cultura popular” e seus criadores 

de “artistas da cultura popular”. O que ocorre, de fato, é uma disputa de poder, de fala, de 

quem pode ou não pode se auto intitular “arte popular”. A partir dessa denominação, afinal, é 

que se estabelece a disputa pelos cachês destinados aos grupos culturais pelos órgãos públicos 

da cultura.  

Dentro de um mesmo sotaque, os grupos de bumba-meu-boi podem se diferenciar. O sotaque 

de orquestra, por exemplo, possuindo muitos grupos, com sons diferentes, coreografias, 

indumentárias e introdução de personagens e instrumentos musicais, é repleto de diferenças 

ou semelhanças internas entre grupos.  Assim, cada grupo, de sotaque de orquestra, cria seu 

estilo próprio. Por exemplo, o Brilho da Ilha, grupo em estudo, que se caracteriza pela 

orquestra e coreografias mais aceleradas em relação aos demais grupos do mesmo sotaque.
 9

  

                                                           
9
 Ainda que haja essa diferenciação, o que ocorre algumas vezes é que grupos de orquestra se assemelham muito, 

nas indumentárias, personagens e orquestra. Tem-se observado grupos que vêm imitando uns aos outros, até 

mesmo confundindo o público, que não sabe que grupo de boi está assistindo até que o locutor do arraial diz o 

nome, por isso uma busca dos grupos em se diferenciar dentro do próprio sotaque.  
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Para o pesquisador Azevedo Neto, somente o sotaque não basta para se entender às diferenças 

entre os bois. É preciso, como mencionado acima, classifica-los também em grupo indígena, 

africano e/ou branco/europeu. 

Os grupos, os subgrupos e os sotaques são bem diferentes entre si. As raízes são 

claras e incontestáveis. Em uns há a marcante influência indígena no ritmo, nos 

instrumentos, no guarda-roupa e no baiado e os instrumentos são negros. E a 

influência maior no guarda-roupa é negra também. Há, ainda, vindo de passado 

recente, um grupo onde a coreografia, o guarda-roupa e os instrumentos são 

tipicamente brancos: o Grupo Branco. (AZEVEDO NETO, 1997,31). 

 

Ainda segundo Azevedo Neto, o Grupo Africano é identificado pelo uso do tambor de fogo e 

de zabumba, instrumento que dá nome ao sotaque: Zabumba. Esse é o nome dado ao bombo, 

instrumento de percussão que exprime a pancada, mas os grupos desse sotaque também 

utilizam outros instrumentos, como o maracá, o tamborinho e o tambor onça.  

Já no Grupo Indígena os instrumentos são os pandeirões, grandes pandeiros com diâmetro de 

um metro aproximadamente, feito de madeira flexível e coberto por couro de cabra; a 

matraca, que é um instrumento feito de peças de madeira que quando batem uma na outra no 

sentido vertical ou horizontal repinicam num som estridente; e ainda o maracá e o tambor 

onça, com um ritmo mais cadenciado e lento. 

E para completar, o Grupo do Branco ou Europeu não possui instrumentos fixos, mas 

caracteriza-se por instrumentos de sopro que vão do pistom aos saxofones, além de também 

usarem o maracá, em um ritmo frenético. O maracá antigamente era feito de cabaça e cabo de 

madeira, cheio de pedras, grãos de milho ou chumbinho. Hoje é feito de latão ou alumínio, e 

faz a batida comum aos três grupos. Chamo a atenção, que mesmo tendo mudado o material 

de confecção do maracá, o instrumento continua sendo feito por artesãos locais. Mudança e 

continuidade, como indica o caso do maracá, se juntam na tradição do boi e no fazer da festa. 

A respeito dessa relação entre as mudanças e as continuidades no boi, diz Albernaz: 

O sotaque de orquestra, por conseguinte, destaca-se na relação entre os bois como 

aquele que mais têm trazido elementos novos, considerados possíveis ameaças à 

continuidade da tradição. Mas, ainda assim, quando se discute contribuições 

consideradas tradicionais especificas de cada sotaque, que são incorporados aos 

significados do que é ser maranhense atualmente, o sotaque de orquestra também 

aparece. (ALBERNAZ, 2004,102). 
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Compreendemos que a classificação dos grupos feita sob o olhar de Azevedo Neto não abarca 

a complexidade envolvida nas singularidades dos sotaques, até porque ele não apresenta 

evidências históricas, baseando-se apenas na intuição e em uma análise centrada no mito das 

três raças, muito comum no pensamento social brasileiro. É preciso considerar, afinal, que a 

realidade vivenciada por cada grupo dá o tom ao seu próprio sotaque, mas o fundamental é 

reconhecer que são os sotaques que reúnem os grupos por suas semelhanças. A pesquisadora 

Michol de Carvalho acrescenta: 

Os bois maranhenses acham-se divididos em sotaques, que representam os estilos, as 

formas, as expressões dominantes nos grupos de bumbas, enfim a sua maneira de 

ser. Esta divisão se fundamenta em determinadas características especificas, que 

resultam em afinidades e diferenças, no tocante a: concepções, organização e forma 

de apresentação. Assim ocorrem variações quanto aos elementos básicos do bumba, 

tais como: o ritmo, o bailado, os instrumentos, o guarda - roupa, as toadas, o auto. 

(CARVALHO, 47,1995). 

 

Trabalhar com a observação do grupo de sotaque de orquestra “Brilho da Ilha” para refletir 

acerca das mudanças sofridas pelo Bumba-meu-boi, objetivo desta dissertação, me 

possibilitou ver a brincadeira de dentro para fora, articulando seu universo simbólico com o 

universo social mais amplo em que a brincadeira se inscreve. Ao longo dos capítulos, 

portanto, apresentarei o discurso social do grupo, os atores envolvidos e o significado de suas 

ações para a constante (re) criação do grupo, atentando para como a brincadeira se articula 

com a totalidade que é a festa do Bumba-meu-boi nos tempos atuais.  

Antes disto, porém, farei uma breve descrição de cada sotaque, focando nas diferenças nos 

instrumentos, indumentárias, personagens, origem e na forma de interação com o público 

estabelecido em cada um. O primeiro sotaque é o de Zabumba
10

 ou Guimarães, registrado 

como o mais antigo sotaque. Tem sua origem no município de Guimarães, que fica na 

Baixada Maranhense Norte e arredores, e tem como puxadores músicos ou cantador que 

tocam o ritmo africano das zabumbas.  Tem como figura destaque os rajados ou caboclos de 

fitas e as índias. Os brincantes usam roupas aveludadas e chapéus em forma de cogumelo, 

cheios de fitas coloridas que quase cobrem seu rosto. Além de aveludadas, as roupas possuem 

amplo bordado nas saias ou saiotes. De acordo com Silva: 

Existem atualmente 15 grupos de Boi de Zabumba em São Luís. Esses grupos são 

formados, em sua maioria, por afro-descendentes vindos do interior do estado, que 

                                                           
10

O boi de Zabumba é tido como o mais tradicional  mesmo não sendo considerado a gênese dos outros sotaques. 

 



46 
 

compartilham experiências comuns a partir das raízes étnico-culturais, herdadas do 

escravismo colonial. Além do que, os Grupos de Zabumba são constituídos por laços 

de parentesco e de territorialidades, entre os seus componentes há um grande 

número de idosos e também de crianças, o que implica no repasse dos saberes, 

possibilitando a continuidade da “brincadeira”, através de várias gerações.  (SILVA, 

2008, 4) 

 

Segundo Carvalho (1996, p. 268) no sotaque de zabumba “a presença africana é mais incisiva, 

cuja percussão rústica produz um ritmo mais lento, socado, que lembra a melancolia do banzo 

ou a tristeza das senzalas”. Este sotaque vem desaparecendo ao longo do tempo, e uma das 

explicações para isso é os jovens que não apreciam a sonoridade, já que há certa lentidão, 

compasso característico do sotaque.  

Percebe-se também que os brincantes de zabumba são pessoas mais velhas que continuam a 

tradição do boi, com pouca adesão dos mais jovens. Há pouca exposição do corpo dos 

brincantes, podendo ser este mais um fator da não atração de jovens ao sotaque.  Os jovens 

dizem que preferem um som mais acelerado, como o de orquestra
11

. O zabumba, quando se 

apresenta chama muito atenção à complexidade dos bordados, geralmente de figuras sacras. A 

presença masculina, em sua maioria negra, é também uma característica deste sotaque. 

Nos locais de apresentação do boi de zabumba, geralmente reúnem-se poucas pessoas para 

assistir. As próprias apresentações aparecem pouco na agenda oficial de apresentações do 

estado, indicando que os contratantes dos grupos preferem ou priorizam outros sotaques. De 

acordo com dados de cadastro dos grupos de bumba-meu-boi, no Estado do Maranhão, 

atualmente há 17 grupos de zabumba.  Pesquisadores e comunidades temem o 

desaparecimento do sotaque. (cf. Plano Estadual de Cultura, 2014,49). Ao longo do tempo, 

este sotaque pouco se modificou.  

O sotaque de matraca ou da ilha possui este nome por ter surgido na Ilha de São Luís. É 

também chamado de matraca por seus integrantes usarem as duas peças de madeira 

conhecidas como matracas, que são batidas uma contra a outra, produzindo um som estridente 

e cadenciado – instrumento presente em outros sotaques também, porém. O ritmo das músicas 

do boi de matraca é mais lento que os de zabumba.  

É considerado o sotaque mais aglutinador de pessoas sem distinção de localidade, classe 

social, etnia, ou seja, o que importa é bater “matracas” e por algumas horas, todos são iguais, 

                                                           
11

 Esta constatação foi feita por entrevistas e conversas entre brincantes e publico de arraias, que afirmam que o 

sotaque de Zabumba não os atrai e que preferem o de orquestra ou o de Matraca. 
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são matraqueiros. De acordo com Acioli e Albernaz, (2007) e, Albernaz, (2008), é o sotaque 

que reúne a todos, de todas as etnias e classes sociais, e também não há distinção de gênero.  

No sotaque de matraca os tocadores de instrumentos se posicionam por fora do cordão - a fila 

formada pelos brincantes do grupo, mantida ao longo da apresentação. Usam também os 

pandeirões, um arco de madeira com cerca de um metro de diâmetro, coberto com pele de 

animal, o tambor-onça, uma espécie de cuíca com som mais grave e o maracá, um chocalho 

grande, utilizado pelos cantadores para marcar o ritmo da música, que vem acompanhado de 

um apito que é utilizado pelo cantador para anunciar o início e o fim das toadas. Muitas 

pessoas do público levam suas matracas para as apresentações e as tocam, integrando, mesmo 

que da plateia, a percussão do grupo.  

De acordo com Albernaz, (2013) a partir da década de 1980, a entrada do público foi 

incentivada pelo grupo Boi da Maioba (sotaque de matraca) e desde então a configuração dos 

bois deste sotaque mudou. O público é visto como fazendo parte da percussão do boi. O 

público, o grupo e o Boi, fundem-se. O boi de matraca é um dos mais apreciados e possui 

seguidores, chamados de “mutuca”, que são verdadeiros fãs e passam a noite seguindo seu 

grupo de predileção e fazendo parte dos “matraqueiros”.  

No dia 30 de junho, dia de São Marçal em São Luís, os bois de matraca se reúnem no bairro 

de João Paulo, sendo considerada a maior reunião e expressividade deste sotaque. Neste dia, é 

feriado na capital e dia do brincante de Bumba-meu-boi. 

O caboclo real, personagem dos bois de matraca, destaca-se pela indumentária composta por 

saiote, gola, tornozeleira e braçadeira, e especialmente um cocar de penas horizontais, 

semelhante a um chapéu com cerca de um metro de diâmetro, todos feitos de penas de ema 

tingidas em cores variadas. As índias ficam na frente e vestem-se com uma gola, saiote, 

tornozeleira, braçadeira e cocar de penas de ema, que pode ou não ser colorido.  

Geralmente, os bois de matraca
12

 aparecem na programação para encerrar os arraiais ou os de 

orquestra, na madrugada. Esta é uma forma de atrair o público, que somado aso matraqueiros, 

oriundos do grupo ou “mutucas”, lotam o arraial até o fim, muitas vezes até o Sol raiar. Vale 

ressaltar que este sotaque pouco muda em indumentárias ou forma de se apresentar, 

entretanto, seus ensaios que só ocorriam na comunidade, passaram a ser itinerantes, ou seja, 

                                                           
12

 Há 89 anos os bois de Matraca, no dia 30 de junho, dia de São Marçal, encerram o período junino, na Avenida 

São Marçal, no bairro do João Paulo, em São Luís.  
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ocorrer em outros espaços, virando verdadeiros shows, com carros de som, divulgação nas 

mídias e uma multidão que vai bater matracas. A mudança em levar o Boi para outras 

localidades visa expandir seu alcance extra comunidade e adquirir mais patrocinadores e 

admiradores/seguidores.  

Originário das cidades São João Batista e Viana, o sotaque da Baixada ou Pindaré
13

 traz o 

som mais leve e lento, apesar de também conter pandeiros e matracas. O diferencial está no 

toque ritmado que dá o tom suave, embalado por matracas e pandeiros pequenos. O 

personagem que chama atenção no sotaque de Pindaré é o cazumbá, que se distingue por uma 

máscara de madeira em formas antropomórficas. Sua indumentária confere-lhe uma aura 

diferenciada, que chama a atenção do público. A figura provoca medo ou fascinação por este 

personagem, por causa da máscara e luzes coloridas.  

A introdução de novos personagens míticos e seu colorido com luzes piscando, monumentos 

como casas, castelos ou pontos turísticos de São Luís, em forma de chapéu é a grande 

novidade e forma de atrair a atenção do público neste sotaque, sem contar a figura 

mítica/assustadora do cazumbá.   

Os pandeirões são menores do que os de sotaque de matraca e carregados na altura da perna 

pelo tocador. O ritmo da música é mais lento do que o do sotaque de matraca. Caracterizam-

se, também, pelos rajados personagens, que lembram um pajé, os quais usam um chapéu de 

enorme aba virada para cima, bordada e adornada com penas de emas.  Este sotaque é visto 

com sendo feito por pobres e por pessoas negras, dai a sua forte característica africana.  Um 

dos grupos referenciais deste sotaque é o boi ”Unido de Santa Fé”, de São Luís, que tem 28 

anos, sendo um dos grupos mais requisitados por contratantes, visto que se encontra em quase 

todas as programações oficiais do Estado e Prefeitura da capital. 

Já o sotaque de Costa de Mão ou Cururupu  surgiu na região de Cururupu
14

, que reúne uma 

grande quantidade de comunidades quilombolas. Os pandeiros são pendurados no pescoço 

dos tocadores com uma correia e batidos com as costas das mãos. A forma característica 

como se toca os pandeiros com as costas das mãos define este sotaque. Outros instrumentos 

podem ser incorporados, como o surdo ou a zabumba, para auxiliar a marcação das toadas.  

                                                           
13

 Pindaré o um município da baixada Maranhense, região de Campos e maior conjunto de bacias lacustres do 

Nordeste, considerado o pantanal maranhense (CARVALHO, 1995). 
14

 Cururupu fica na região maranhense do litoral Norte.  A zona costeira do Município é composta por um 

conjunto de Ilhas oceânicas que formam quatro arquipélagos. 
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De acordo com relatos orais e de pesquisadores (FERREIRA, 2013) a origem deste sotaque 

está ligada à vida dos negros que eram castigados pelos seus senhores, recebendo palmatórias 

nas mãos. O que se diz é que mesmo com as mãos feridas eles não deixavam de festejar os 

santos juninos. Como estratégia para driblar os ferimentos, tocavam os pandeiros, além de 

caixas e maracás, com as costas das mãos - prática realizada até hoje. 

 

Por fim, o Sotaque de Costa de Mão ou Sotaque de Cururupu é oriundo da cidade de 

Cururupu. Surgiu pelas mãos dos escravos que certa vez queriam brincar bumba-boi 

e o dono da fazenda disse que eles poderiam, mas que isso não atrapalhasse o 

trabalho no dia seguinte e como eles estavam com as mãos calejadas do dia de 

trabalho o fazendeiro os desafiou a prosseguir a brincadeira, foi então que eles 

decidiram bater os pandeiros com a costa das mãos e assim surgiu esse sotaque. 

(FERREIRA, 2013,05). 

 

Com o passar do tempo, o antigo escravo, agora trabalhador do campo, tem as mãos feridas 

não por seus senhores, mas calejadas pelo trabalho pesado. Isso dá novo sentido ao uso das 

costas das mãos para tocar os pandeiros. Esse sotaque, porém, é visto como ameaçado de 

extinção
15

, e conta com apenas quatro grupos existentes. 

O povo da roça ia ver os grupos de bois, mas não podiam tocar, por que a palma das 

mãos estava cheias de calos. Veio a ideia de toca o instrumentos sem ser com as 

palmas das mãos.  Pegaram os pandeiros e tocaram com as costas das mãos. Quando 

tocaram, esse ritmo já deu uma desacelerada, veio perdendo cadencia e com a perda 

da cadencia foi? Surgindo um novo sotaque. (Eliezer Martins, presidente do Boi 

Brilho da Sociedade, de Cururupu, Costa de Mão. Fonte TV Brasil em 11/06/2015).. 

 

A indumentária e a pouca representatividade dos grupos em quantidade preocupa os 

brincantes de costa de mão e de zabumba, por serem os sotaques que têm menos grupos. A 

indumentária é o cartão de visita do brincante e esta deve estar “impecável”. Não aceitam 

pessoas com roupas comuns a adentrar o cordão de brincantes. 

O Sotaque Costa de Mão possui poucos grupos conhecidos em São Luís e na roda de 

conversa dedicada a esse sotaque e ao de Zabumba, só compareceu um 

representante, o qual disse que, assim como os Bois de Zabumba, no seu grupo, 

indivíduo à paisana não entra para bagunçar. Segundo ele, realizar bumba-meu-boi 

desta forma é muito dispendioso, mas, ele assume que não quer ver no seu grupo um 

sujeito "catingando fumaça". Para garantir isso, ele fornece aos brincantes a 

indumentária. (SOUSA, 2001, 08). 

 

                                                           
15

 Vale registrar que “ O boi vai a escola” é um projeto do IPHAN- Ma, em parceria com a Secretaria Municipal 

de Educação (Semed) e Fundação Municipal de Cultura de São Luís (Func) na tentativa  de reviver ou ensinar o 

Sotaque de Costa de Mão aos alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, nas Unidades de Ensino Básico.  
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As roupas também têm bordados em bermudas e casacos e seus chapéus em formato de 

cogumelo funil são adornados com flores.  O número de brincantes variam entre 15 a 60  

entre rajados, vaqueiros e tapuias (índias guerreiras). Este sotaque é descrito da seguinte 

forma: 

As roupas do bumba-boi de Cururupu consistem em camisas de manga comprida e 

bermudas até o joelho, feitas de veludo colorido e ricamente bordadas com 

canutilhos, e em chapéus em forma de funil, decorados com contas, canutilhos e 

longas fitas coloridas (alguns desses chapéus ostentam até 300 fitas). Completando a 

indumentária, sapatos e meias estendidas até o joelho. Os instrumentos utilizados 

são maracás de metal, um ou mais tambores-onça e diversos pandeiros feitos de 

armações de metal e revestidos em um dos lados por peles de animais ou plástico, 

com tarraxas de metal para afinação. (PACHECO, 2000, 02) 

 

Os sotaques que utilizam pandeirões e tambores de couro de animal afinam seus instrumentos 

à base tradicional - na fogueira, que fica acesa a noite toda nos arraiais. A fogueira costuma 

ser usada por todos os sotaques, ate mesmo os ditos Alternativos ou Parafolclorico, se 

usaremos instrumentos aqui descritos. 

O sotaque de orquestra, foco deste estudo de caso, é caracterizado pela utilização de 

instrumentos como: banjos, maracás, zabumba, tarol, violão, sanfona, saxofone, trombone e 

trompete e clarinete. Sua dança é coreografada, com indumentárias luxuosas, chamando 

atenção às índias e a seleção rígida por parte dos grupos para tal função ou personagem, alvo 

de muitas críticas e elogios. 

São originários das cidades maranhenses de Rosário na Vila Pereira e Axixá (próximas a 

capital). Os registros que comprovem sua origem são relatos de seus fundadores ou “amos”, 

como são chamados os ditos “donos do boi”.  

A história que conheço é que certa noite em Rosário havia um grupo de Bumba-Boi, 

sotaque de matraca de João Pereira na Vila Pereira e vinham uns músicos de uma 

festa e eles resolveram parar no ensaio e começaram a tocar com os instrumentos de 

sopro e ficou bonito. Quando foi no ano seguinte o Boi já introduziu os instrumentos 

de sopro.  (Depoimento de Francisco Naiva, amo do boi de Axixá. Memória de  

Velhos,2008,115).   

 

Os relatos dos fundadores deste sotaque como Francisco Naiva, Donato afirmam que uma 

orquestra do bordel da cidade de Rosário, nos anos de 1920, após cumprir sua apresentação 

daquela noite, saiu pelas ruas tocando seus instrumentos, encontrou-se com um boi de matraca 

e todos começaram a tocar juntos, fazendo uma nova festa e criando um novo sotaque.  
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A cada ano, a festa do Bumba-boi no Maranhão vem crescendo com o aumento de novas 

brincadeiras, principalmente de sotaque de orquestra, de acordo com os registros na Secretaria 

Estadual de Cultura do Estado. O Patrimônio imaterial que é o bumba-meu-boi, tornou-se 

produto para o turista, além de outras atrações. 

Com isso a responsabilidade do poder público, do setor privado e dos donos dos bois 

aumentou no sentido de salvaguardar esta manifestação cultural maranhense e tão requisitada 

pelos turistas e população em geral – daí a relevância de um trabalho sobre as mudanças 

recentes sofridas pela festa em função do turismo, focado no sotaque de orquestra.   

 
Atualmente os grupos do  sotaque  de  orquestra  são  os 

mais  numerosos  na  programação junina dos arraiais de São Luís coordenados pelo 

Governo do Estado, com 102 grupos, de um total de 226 dos cinco estilos 

cadastrados na Secretaria de Estado da Cultura, conforme relação de Bois do ano 

de  2010  desse  órgão.  É  digna  de  nota,  também,  a  multiplicação  de  Bois  dess

e  sotaque  em  outros municípios maranhenses em detrimento dos estilos locais de 

brincar Boi.(SECMA- Secretaria de Cultura do Maranhão, 64,2014). 

 

Ao observar a programação divulgada pela prefeitura e do estado nos arraiais em São Luís e 

no interior do estado, vamos constatar que o sotaque de orquestra é o que aparece com maior 

frequência, abrindo ou encerrando as apresentações, dividindo com  o sotaque de Matraca e o 

grupo de encerra geralmente é um dos mais conhecidos, para que o público não se disperse e 

vá embora. Estratégia usada pelos patrocinadores e uma “honra” para o boi, que é aguardado e 

tem uma responsabilidade de fazer um espetáculo e assim adquirir mais admiradores e 

patrocinadores.    

O sotaque de orquestra é sem dúvida o que possui mais representantes inscritos na Secretaria 

de cultura do Estado, a cada ano surgem novos grupos e com eles, novos estilos, novas 

adequações a tradição maranhense de brincar o boi, De acordo com Albernaz (2013, p.13) o 

sotaque de orquestra sobressai-se na relação entre os bois de outros sotaques, sendo 

considerado aquele que mais têm trazido elementos novos ao folguedo, capazes de ameaçara 

continuidade da tradição ou, como se costuma dizer, de “transformar o Bumba-meu-boi do 

Maranhão em Parintins
16

”. 

                                                           
16

 De forma pejorativa se diz que um grupo de bumba-meu-boi se parece com o de Parintins para destacar que 

sua apresentação se assemelha a um espetáculo comparado ao carnaval de arquibancadas ou, ainda, quando o 

grupo usa fantasias que se assemelham a uma escola de samba. Esse tipo de comentário sugere que, de certo 
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Entretanto, quando se discute contribuições consideradas tradicionais específicas de cada 

sotaque para a história recente do boi, sua força junto à cultura popular e sua resistência, o de 

orquestra também aparece.  

O boi de orquestra que se originou da fusão de instrumentos de sopro e sotaque de matraca 

possibilitou o “novo” e a tradição. Com isso, tornou-se um atrativo produto alvo do mercado 

de turismo, por ser o sotaque mais ofertado ao visitante, em congressos e apresentações em 

hotéis por exemplo. 

O Bumba-meu-boi sendo a principal atração das festas juninas, coabita, mistura-se e aglutina-

se em outras manifestações culturais do estado. Veremos outras festas populares maranhenses. 

   

 

1.5 O Maranhão e outras festas populares 

Como dito anteriormente, a festa do boi está presente em quase todo território brasileiro e 

como outras manifestações culturais como o samba e a capoeira, também foi perseguida por 

autoridades em um determinado tempo histórico. Essa perseguição respondeu a interesses 

explícitos dos sujeitos envolvidos em fixar identidades sem, contudo, contemplar 

igualitariamente a diversidade.  

As famílias burguesas têm verdadeiro pavor do Bumba até a década de 1940 (...), 

chamando a polícia a cada vez que a brincadeira passa, porque não vêem o boi como 

manifestação da cultura popular, mas somente como uma brincadeira estúpida de 

negros. As pressões são tantas e tão fortes que as brincadeiras não podem ultrapassar 

os bairros onde são produzidas, sob pena de serem multados e presos , situação que 

só muda na década de 70. (MARQUES 1999, 68). 

 

O Maranhão é um estado com diversas manifestações culturais, algumas reconhecidas e 

patrimonializadas pelo IPHAN e pela UNESCO, sendo um local de interesse de 

pesquisadores da cultura popular. As festas e danças juninas são o carro chefe das 

manifestações, como já reiterado. Há também danças singulares como a dança portuguesa, 

que só existe em São Luís e em Portugal, muito luxuosa, que dança ao som de fados e viras, 

representando o período em que a Corte portuguesa permaneceu no Brasil. 

Durante o mês de junho, como já mencionado, o Maranhão é palco das suas maiores 

expressões culturais, e recebe por isso muitos turistas, principalmente na capital. A cidade de 

                                                                                                                                                                                     
ponto de vista, donos de grupos e brincantes têm que garantir a manutenção das características do boi 

maranhense. 
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São Luís é um celeiro cultural que está representado em sua arquitetura, música, poesia, 

paisagens, danças e todas as manifestações folclóricas que se constituíram e reproduziram ao 

logo de sua história. 

São Luís possui o maior acervo arquitetônico do país. A Zona de Proteção Histórica 

delimitada por Legislação Urbanística Municipal engloba a área de proteção federal 

composta por 978 imóveis e a área de tombamento estadual com 4.629 imóveis. 

(FUNC, 2013,27) 

 

São Luís, ao longo de seus 404 anos (desde sua fundação em 1612), recebeu apelidos ou 

títulos que a projetaram no cenário brasileiro: Atenas Brasileira, Cidade dos Sobradões, 

Jamaica Brasileira, Ilha Rebelde, Ilha do Amor, Patrimônio Cultural da Humanidade (1997), 

Cidade da Cultura Americana (2012). A tradição e a modernidade caminham juntas na cidade: 

a velha São Luís de seus casarões coloniais e a nova São Luís com seus imponentes prédios 

modernos.  

Para o pesquisador Silva (2007), “é impossível falar sobre tradição ou modernidade em São 

Luís do Maranhão, sem se dar conta da profusão de ritmos e do colorido de suas festas”. O 

autor afirma que as tradições da cultura popular são produzidas por um processo sincrético 

entre os povos indígenas, africanos e europeus. Ressalta, ainda, a ligação íntima do Bumba-

meu-boi com o tambor de crioula ou de mina, e sua religiosidade. Outros estudiosos 

confirmam o sincretismo na cultura maranhense, o que mais uma vez ressaltar o sotaque de 

orquestra como híbrido e sincrético. 

Assim nos terreiros de mina é  comum  a  realização  de  festas  do Divino  Espírito  Santo,  

de  tambor  de  crioula,  de  bumba-meu-boi, banquete  para  os  cachorros,  ladainhas,  

procissões  e  outros  rituais que são oferecidos em homenagens e como pagamento de 

promessa aos santos, aos caboclos, voduns, orixás e outros encantados. 

(FERRETI,2007,11-112). 

 

Se ouvirmos as matracas, pandeirões, banjos ou outros instrumentos que remetam aos sons 

familiares do Bumba-meu-boi, e se ficarmos a observar as reações dos moradores da capital 

ou de outros municípios maranhenses, possivelmente nos depararemos com emoções ou 

atitudes que vão desde o simples bater as mãos a imitar uma matraca, até o cantar e dançar 

uma toada de boi.  

Ora, se o Carnaval e seus sambas seriam ocasiões para  se  notar  a  brasilidade 

harmônico-festiva, o São João e suas toadas de bumba-meu-boi no Maranhão, por 

exemplo, seriam momentos privilegiados para se observar a perfeita maranhensidade 

– lugar este que é anunciado,  sobretudo  a  partir  dos  anos  1920,  como  
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festivamente  compartilhado  por  todos, brancos, mestiços e negros, pobres, classes 

médias e ricos, homens e mulheres. De fato, estas duas ocasiões, a do Carnaval 

brasileiro e a do São João maranhense, têm sido tomadas por diferentes  sujeitos  

(antropólogos,  historiadores,  folcloristas,  jornalistas,  etc.)  que  se apresentam ou 

são vistos como intérpretes da nação  e da região, para demonstrar que a festa 

(geralmente  pensada  no  singular)  no  Brasil  é,  antes de  tudo,  momento  para  se  

observar misturas, encontros e mediações culturais. (BARROS, 2007, 02). 

 

Como já foi mencionado, não é só o Bumba-meu-boi, no Maranhão, que atrai olhares do 

povo, do turista e de pesquisadores. A quantidade de manifestações culturais que são objetos 

de estudo, admiração e repercussão local/nacional é relevante, por isso considero importante  

elencar algumas  dessas manifestações.  

Além do Bumba-meu-boi, o Maranhão possui as seguintes manifestações culturais: o tambor 

de crioula, registrado como bem imaterial da cultura brasileira em 2007, o tambor de mina, os 

blocos carnavalescos tradicionais (em processo para o registro como bem cultural imaterial), a 

festa do Divino Espirito Santo (que tem maior visibilidade na cidade de Alcântara/Ma), as 

quadrilhas, a bebida alcoólica denominada “tiquira”, feita de mandioca, bebida dos índios 

maranhenses (que também esta em processo de registro), o cacuriá, a dança portuguesa, a 

dança do coco, a dança do vaqueiro, a dança do lelê e outras.   

No Maranhão, essa multiplicidade de manifestações, chamadas brincadeiras, como o 

Bumba-meu-boi, Tambor-de-crioula, Quadrilhas e Danças (do Coco, do Lelê, Cigana, 

Espanhola, do Vaqueiro, de São Gonçalo, Cacuriá), etc., tem suas origens nos povoados 

rurais e passaram  a ser reproduzidas também em São Luís, onde a realização dos “festejos’, 

envolve uma extensa rede de famílias e agregados, com intensa participação de crianças, eu 

seguem o exemplo dos “ mais velhos”, construindo suas formas de identificação com a 

cultura regional. ( SILVA,2007,146) 

  

Para o entendimento, enriquecimento e visualização do cenário em que também se apresenta o 

Bumba-meu-boi, explicarei de forma concisa, as principais manifestações culturais que 

tomam conta do estado no período junino, atraindo também os turistas.  

Uma das manifestações muito evidenciada em toda época do ano é o tambor de crioula, que 

de acordo com o IPHAN, (2007) “é uma manifestação afro-brasileira que ocorre na maioria 

dos municípios do Maranhão, envolvendo uma dança circular feminina, canto e percussão de 

tambores”. 

O tambor de crioula possui a religiosidade como maior característica, já que é tocado em 

devoção a São Benedito. É realizado sem local específico ou calendário pré-fixado. Estima-se, 



55 
 

de acordo com Secretaria de Cultura do Município, só a capital São Luís, conta com 

aproximadamente 80 grupos oficialmente cadastrados. Através da Lei Municipal nº 

4.349/2004, foi instituído o dia municipal do Tambor de Crioula  (18 de junho) e seus 

brincantes. O tambor de crioula foi inscrito no Livro das Formas de Expressão, em 2007, 

IPHAN. 

Tanto o Bumba-meu-boi como o tambor de crioula são manifestações populares nas quais o 

povo maranhense se reconhece, havendo uma verdadeira fusão entre o profano, a festa, 

bebida, espetáculo e o sagrado. 

 Em relação tanto ao bumba-meu-boi quanto ao tambor de crioula, embora sendo 

manifestações culturais consideradas profanas, seus organizadores se orgulham em 

dizer que são sempre motivados por promessas feitas a São João (no caso do boi) ou 

a São Benedito  no caso do tambor). (SILVA, 2007,35).     

 

O tambor de mina, diferente do tambor de crioula, não se apresenta diretamente ao publico, 

havendo cerimônias reservadas e sendo realizado com grande discrição no recinto dos 

terreiros, pois se trata de uma religião especificamente afro-maranhense, que descendentes 

africanos de origem jejê e nagô trouxeram para o estado. No tambor de mina cerca de noventa 

por cento dos integrantes são mulheres e por isso, alguns pesquisadores afirmam ser uma 

religião matriarcal. (FERRETI, 1995). 

Dentre os destaques culturais, há ainda os blocos carnavalescos tradicionais, que, embora não 

estejam na chave de festejos juninos, devem ser citados. Surgidos em 1920, seus integrantes 

tradicionalmente saíam vestidos de fofão
17

, personagem típico da cidade de São Luís, vestido 

com roupas de pano de chita. Hoje, saem com suas fantasias luxuosas com estilos próprios e 

características marcantes em ritmos cadenciados e fortes da batida de tambores grandes, 

chamados "contratempos". Há também blocos de referência afro
18

, que desfilam 

caracterizados, chamam atenção para a igualdade racial e, geralmente, são ligados a Centro de 

Cultura Negra. 

                                                           
17 A fantasia de Fofão é tradicional em São Luís: um personagem grotesco que aborda as pessoas e, em troca de 

dinheiro, faz festa para os mais generosos. Trata-se de um personagem relativamente próximo ao carioca Clóvis, 

ao pernambucano Papangu, ao potiguar Ala-Ursa e a tantos outros bonecos animados que fazem parte da folia de 

Momo brasileira. A máscara de monstro e os macacões coloridos e folgados às vezes até assustam, mas logo 

conquistam foliões de todas as idades. 
18

O primeiro bloco afro do estado foi o Akomabu, que significa “a cultura não deve morrer”. Os blocos realizam 

um trabalho durante todo o ano em ações voltadas para a conscientização política e a luta pela valorização dos 

afrodescendentes. 
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De acordo com a Fundação Municipal de Cultura (FUNC), desde 2009 iniciou-se o processo 

de homologação dos blocos tradicionais de São Luís para também serem registrados como 

bem imaterial da cultura brasileira. Chama atenção que no dia 08 de maio de 2011, é 

considerado o Dia Municipal do Bloco Tradicional. 

Outra festa que atrai olhares e turistas é a festa do Divino Espirito Santo, que de acordo com o 

antropólogo Ferreti (1995) “está incluída no calendário religioso de terreiros de tambor de 

mina, como são denominadas as casas de culto afro-maranhenses”. A festa é marcada pela 

presença das caixeiras. 

As caixeiras constituem elemento imprescindível e típico da festa do Divino no 

Maranhão. São senhoras idosas com o encargo de tocar caixas e entoar cânticos, 

repetidos de cor ou improvisados, em louvor ao Divino Espírito Santo. (FERRETI, 

S. 1995,114).  

 

Ainda com relação a folguedos, o Maranhão possui a dança do coco, que representa o canto 

de trabalhadores nos babaçuais
19

 do interior do Maranhão, dançada em forma de roda cantada, 

com acompanhamento de pandeiros, ganzás, cuícas e das palmas. Dança do Lelê ou Pela 

Porco, que não tem uma data certa para apresentações e é feita de instrumentos como violão, 

cavaquinho ou banjo, pandeiro, castanholas, flauta ou pífano e rabeca, os brincantes, em 

pares, se dispõem em filas de homens e mulheres, e possui um  coordenador da brincadeira. E 

também não podemos esquecer as quadrilhas juninas que representam a vida simples do 

homem do campo. 

O Cacuriá é uma dança originalmente maranhense, dançada com passos marcados, onde os  

dançarinos  se  utilizam principalmente  do  rebolado  do  quadril  e de uma coreografia cheia 

de simbolismo, alegria, criatividade e  sensualidade. 

As festas e, os folguedos acontecem em todo o Estado do Maranhão, porém é na capital, como 

já dito, São Luís, que se percebe uma gama de manifestações culturais e, em função delas, 

maior quantidade de turistas, verificada por órgãos ligados a Secretaria de Cultura do Estado e 

Município.  

                                                           
19 O babaçu, palmeira nativa da região Norte e de áreas do Cerrado. Conhecida em outras regiões como coco-de-

macaco, e na língua tupi, uauaçu, é cultivado nos chamados babaçuais e sua maior incidência é no estado do 

Maranhão. 
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Percebo nos arraiais a presença dos turistas e, como brincante e também pesquisadora 

interessada no tema já conversou com alguns deles e respondi suas perguntas sobre algum 

folguedo e sobre as diferenças de um boi para outro, e entre os sotaques. Em uma conversa 

com uma turista de São Paulo, chamada Noeli, ouvi: 

Eu já tinha ouvido falar do boi, no Maranhão, mas confesso que não conhecia. Vim 

conhecer os lençóis e acabei conhecendo as danças. O boi é o meu preferido, mas 

tem diferenças entre eles, gosto de tudo. É muito colorido, sonoro e muito brilho. 

Estou fascinada. Já fui a outras festas juninas, mas aqui tem muita coisa par se ver e 

comer.  Saio todas noites do hotel para vim assistir e dançar. Parabéns a vocês. 

(Entrevista com Noeli, turista de São Paulo, analista de sistemas, em junho de 2015, 

no arraial da Praça Maria Aragão). 

 

A festa do boi, como essa dissertação buscará mostrar, insere um novo significado às 

vivências dos sujeitos, apoderando-se e alterando a rotina, possibilitando vivências e 

afetividades, e revelando o sentimento de pertença a um grupo, uma cultura e uma história. E 

segundo BRANDÃO (2004), a festa é uma fala, uma memória, uma mensagem, uma vez que 

leva os sujeitos a viver, no lugar festivo, o tempo simbólico que interrompe o cotidiano. 

 Vejamos agora quem são algumas das pessoas que se tornam personagens e seu cotidiano de 

ensaios, batizado e espetáculo que compõem a festa do boi, através do grupo Brilho da Ilha. 
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CAPÍTULO 2 

E NASCE UM NOVILHO...  E TORNA-SE UM BOI: Bumba-meu-boi Brilho da Ilha  

 

2.1  Histórico do Bumba-meu boi Brilho da Ilha 

A palavra novilho é a denominação usual dada por peões, no trabalho com o gado em 

fazendas, para uma cabeça de gado quando nova, até a fase adulta, quando passa a ser 

denominado boi. Assim acontece entre as brincadeiras de Bumba-meu-boi: costuma-se 

chamar de “novilho” um grupo recém-formado, até tornar-se um boi, ou seja, um Bumba-

meu-boi. Isto ocorre quando o grupo firma-se entre os demais grupos. O nascimento do 

novilho/bumba-meu-boi no Maranhão está relacionado também a práticas religiosas. 

Por ser maranhense, brincante, o universo do Bumba-meu-boi me é familiar, porém, conhecê-

lo ou desconhecê-lo impõe uma distância: o estranhamento necessário para compreender o 

universo de possibilidades e identificações presente nesse universo, desnaturalizando os fatos 

para buscar explicações do que vejo e percebo. Utilizo o método de observação participante, 

com a preocupação de conjugar meu papel como brincante ao de pesquisadora. Antes de 

apresentar o grupo em estudo, pontuarei algumas considerações gerais.    

Depois de traçar o panorama geral do bumba-meu-boi, entraremos no universo particular da 

brincadeira, com o grupo Brilho da Ilha, foco deste estudo de caso.  Como já foi dito, os bois 

surgem ou nascem, geralmente de uma promessa, quando se alcança uma graça através de 

uma promessa ou em “obrigação” a uma entidade. Às vezes, aquele que faz promessa é o 

mesmo que organiza o bumba e essa promessa pode passar de geração a geração.  

O Boi Brilho da Ilha foge a essa regra. Não é um boi de promessa, mas possui e mantém 

práticas religiosas, ligadas à tradição mais ampla que envolve o universo do bumba-meu-boi 

como veremos a seguir. Seu sotaque é de orquestra, como já dito, mas transita por outros 

sotaques com pout pourri
20

 em homenagem ao sotaque de Matraca e Baixada
21

, além de 

demonstrar pequenas e marcantes características que o diferenciam dos demais do mesmo 

sotaque. Diferença observada por integrantes do grupo como Emerson, que comenta:  

O Brilho da Ilha é um boi de orquestra, mas independente disso, não deixa de 

mostrar para o público os demais sotaques que existem no Bumba-meu-boi. 

                                                           
20

 Um pout-pourri é um modo de executar várias músicas em uma única faixa, tocadas uma após a outra, às 

vezes sobrepostas. O Brilho da Ilha executa músicas suas e de outros grupos e sotaques. 
21

 O presidente Claudio Sampaio considera importante homenagear outros grupos e sotaques no início e no fim 

das apresentações. O público canta e dança junto toadas consideradas verdadeiros hinos do bumba-meu-boi.  
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Diferença que muitos outros grupos não mostram, sem falar no bailado envolvente, 

acelerado que o Brilho da Ilha tem. Sem falar nas surpresas que o boi tem, como: ir 

atrás do público tocando a orquestra, a carruagem da Catirina então nem se fala, 

marca registrado do grupo, que faz a animação das crianças. (Emerson Cristian 

Santos Alves, brincante do Brilho da Ilha desde 2008 - vaqueiro de frente). 

 

De acordo com a fundadora, idealizadora do Brilho da Ilha, a senhora Claudia Sampaio, o boi 

surgiu de uma necessidade percebida por ela de falta de bois de orquestra em seu bairro, 

Ipase. A senhora Claudia sempre teve vontade de brincar em um boi, mas seu pai, o senhor 

José Sampaio, conhecido como Seu Curral, não permitia. Entretanto, a mesma conseguiu 

dançar num boi chamado de CEIC (Centro Educacional Imaculada Conceição), de sotaque de 

orquestra, mas ela queria mais que ser brincante. Após o fim de uma temporada, falou com os 

colegas sobre a ideia de “colocar um boi”, e assim o Brilho da Ilha surgiu, no dia 27 de julho 

de 1992. Ela nos conta: 

A ideia para a formação do boi se deu por uma deficiência sentida por mim, que 

havia na temporada, uma falta de bois, eu tinha uma enorme vontade de sair em um 

boi, mas meu pai não deixava ai conseguir dançar no Boi do CEIC do São 

Cristovão. 

Resolvi juntamente com outros colegas do boi do CEIC formar o Brilho da Ilha que 

foi fundado no dia 27 de julho de 1992. A escolha do nome foi feito pelos brincantes 

e o presidente que deram varias sugestões ate que o nome Brilho da Ilha foi o que 

ficou. O senhor Wellington ajudou na ata da fundação e registrou na JUCEMA 

(Junta Comercial do Maranhão), como entidade filantrópica. No inicio os músicos 

só queriam dinheiro, até os ensaios eram pagos, ate que meu pai se comoveu de mim 

e trouxe para o boi o senhor Biné do Banjo, o senhor Lobato para compor a 

orquestra e ajudar nas musicas. 

Um dia o cantor do boi faltou e eu fiquei angustiada e meu pai mais uma vez me 

ajudou, “obrigou” meu irmão Claudio a cantar neste dia, mas Claudio que estava 

estudando para ser testemunha de Jeová, não queria, mas foi “obrigado”. Deu certo e 

ate hoje ele é o cantor principal. O meu pai entrou de vez na organização do boi, 

pois via a minha luta para com o grupo e eu fiquei na parte da administração. O 

nosso primeiro patrocínio foi dado pela ALUMAR, depois de insistir e receber oito 

nãos, o dinheiro foi para a confecção das indumentárias. (Claudia  Sampaio _ 

Fundadora e Catirina do Brilho da Ilha). 

 

A ALUMAR (Consórcio de Alumínio do Maranhão) foi a responsável por tudo do boi e um 

ano depois, em 1993, o Brilho da Ilha recebeu o título de revelação do ano.  A notícia veio em 

um jornal local. O boi tornou-se de utilidade pública do município de São Luís e do estado, 

pois toda brincadeira tem que ter essa utilidade, ou seja, agregar a comunidade em torno de da 

cultura popular.  A senhora Claudia Sampaio continua sua narrativa, 

Em 1994 o nosso grupo era um dos grupos mais falados da ilha de São Luís, por 

entrar no grupo especial, o grupo A, (...). A primeira viagem do boi foi para a 

Espanha, em 2001, para participar do Festival Internacional de Folclore em Leganés 
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e Madri. Eu acho que algumas coisas nós conseguimos de positivo ao longo desses 

anos, como aproximar a Catirina com Chico, eu fazendo o papel de Catirina, (...) nós 

passamos para o publico o amor entre Catirina e Chico, fizemos com que as crianças 

interagissem com os personagens. Inovamos com a carruagem, onde as crianças 

esperam para poder andar nela. Fico aqui me lembro de diversas inovações que 

fizemos, como colocar um globo gigante sair de dentro a índia guerreira negra.(...)  

 

 No inicio, o Brilho da Ilha não tinha uma cor definida, como os demais bois. Apresentou-se 

nos inúmeros arraiais da capital, ainda de forma “tímida”, também em alguns municípios 

maranhenses; mais tarde despontando para outros estados, chegando, na atualidade, a outros 

países. Em 1993, recebeu atenção da mídia televisionada, sendo considerado um “boi de 

destaque”. A cada ano, davam-se retoques especiais nas indumentárias das índias e dos 

vaqueiros, na coreografia, nas toadas e na orquestra. Prática esta, realizadas por todos os 

grupos de bois, principalmente de orquestra. 

As índias atualmente possuem um colorido em suas penas, predominado as cores: amarelo, 

vermelho, laranja e preto. O “corpete” de suas fantasias, confeccionado de crochê, permanece 

até hoje, com predarias e muito brilho, chamando atenção do público.  Como falamos 

anteriormente, a personagem índias chama atenção neste sotaque É grande o desejo das 

jovens de São Luís de ser índia em grupos de boi, porém nem todas pensam ou agem assim, 

como explica Karine: 

No meu ponto de vista, estar participando no grupo já é um diferencial, não importa 

o local que danço, estou representando a cultura e eu dançaria em qualquer lugar. Eu 

já dancei até de Catirina, quando estava grávida. A índia do boi é o destaque, o auge, 

dançando com o boi, o centro das atenções. Por isso quem chega no boi quer logo 

ser índia. Nunca dancei em nenhum outro grupo de bumba-meu-boi e sempre gostei 

de boi de orquestra, os outros são bonitos, tem tradição, mas o de orquestra é 

inigualável. Porque a própria mídia coloca o estereótipo para tudo, a gordinha não 

serve para ser índia, acho que a culpa é da mídia. Se os bois colocam padrões não é 

preconceito, é o tipo estabelecido e pronto. (Karine Sales Santos. Brincante de 

1993/2014. Índia do Brilho da Ilha e algumas vezes, foi destaque do grupo). 

 

O Boi Brilho da Ilha surge, portanto, no seio da família Sampaio, onde a maioria participa de 

forma direta na sua organização. As principais pessoas envolvidas com o Bumba-meu-boi 

Brilho da Ilha, são: Claudia Sampaio, fundadora, presidente e quem personifica Catirina nas 

apresentações; Claudio Sampaio, que também é presidente e cantor do grupo; Carla Sampaio, 

que já foi vaqueira de fita, vaqueira de frente e vaqueira destaque, cargo exercido por mim 

atualmente, e que hoje faz parte da diretoria e ajuda na organização na temporada junina; 

Clauson Sampaio, conhecido por todos como Tonga, vaqueiro de frente e responsável pela 

coreografia, juntamente com o grupo. Há ainda Dona Itamires, mãe e esposa do já falecido 
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Senhor Jose Sampaio, que no inicio era a responsável por confeccionar as roupas das índias e 

atualmente faz parte da diretoria; e ainda os irmãos o Clauton e Carlos Sampaio, que já foram 

vaqueiros do boi, e atualmente vivem em outras cidades do Maranhão. 

No começo do grupo, a sala da casa dos Sampaio, que também era (e ainda é) a sede do Boi, 

foi transformada em atelier, aonde os brincantes iam tecendo, bordando, arrumando as 

fantasias, as perneiras usadas pelas índias e vaqueiros, o colete e o saiote, enfim, toda a 

indumentária do boi. Muitas vezes os próprios brincantes confeccionavam suas fantasias ali.  

Com o crescimento do grupo, as indumentárias passaram a ser confeccionadas por costureiras 

e artesãos contratados, mas alguns adereços, como a flecha das índias, colares, bordados em 

sapatilhas, continuam sendo executados pelos brincantes. 

Alguns anos atrás, a quantidade de brincantes era em número de 50, contando com os 

músicos. Hoje, contabilizam 120. O grupo cresceu, profissionalizou-se, de acordo com as 

exigências do mercado cultural e o número de pessoas envolvidas em sua organização 

também. O grupo possui músicos, seguranças e organizadores nas apresentações, miolos do 

boi, artesãos, bordadeiras, costureiras e outros profissionais recebem dinheiro por seus 

serviços.  

Houve também uma modernização da orquestra, com a contratação de mais músicos 

profissionais e uso de novos instrumentos musicais como cavaquinho, sax, contra baixo, 

violão. Mas o grupo ainda não tem uma sede própria, um local para ensaiar, confraternizar-se 

e até mesmo manter “segredo” das novidades para a nova temporada.  Como diz Chiquinho, 

brincante do grupo:   

Para mim o que falta para o boi é uma sede, acho que o boi tem condição pra ter 

uma sede. As pessoas veem o nosso ensaio, difícil manter segredo para anova 

temporada. Eu queria que tivesse lanche no ensaio, acho que deveriam investir mais 

nos brincantes, mais incentivos para os brincantes, como pagamento. Eu danço por 

prazer, pois o boi é lindo, maravilhoso e divertido, pois a gente fica reconhecido 

pelo povo de fora com as viagens internacionais. É gratificante.    (Francisco de 

Oliveira Duailibe, conhecido por todos como Chiquinho. Servidor público. 

Brincante desde o ano de 2000. Vaqueiro de frente). 

 

Não existe pagamento para se brincar boi. Só recebem por seus serviços os músicos, como já 

mencionado, os artesãos, as costureiras, os seguranças e outros profissionais que trabalham na 

preparação da brincadeira. Brincante brinca por prazer, por promessa e recebem de graça toda 

indumentária do seu personagem.  
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O grupo Brilho da Ilha busca diferenciar-se de outros através da fidelização das cores de suas 

roupas, a marcação gráfica dos passos que compõem sua coreografia, considerada rápida e 

diversificada, com formação de figuras geométricas e muita movimentação dos brincantes, 

não ficando na formação somente de fileiras.  Além dos brincantes: índias, vaqueiros de fita e 

de frente dançarem juntos, com a mesma coreografia. A orquestra é também acelerada se 

comparada com outros grupos, mais um diferencial e identidade do grupo. 

Com relação à fidelização das cores do grupo, principalmente no que diz respeito às índias, a 

seguidora/admiradora Rosangela comenta: 

O boi, este cada vez mais bonito e luxuoso. As cores são vibrantes, principalmente 

das índias. Mas ao usar as mesmas cores nas indumentárias percebe-se pouca 

mudança. Fica parecendo que é a mesma indumentária todo ano. Para sugestão eu 

queria dizer que fizessem mais contrastes com as cores para parecer novo, inédito. 

Podem até acrescentar outras cores. O mais gosto tudo no boi. Acompanho desde o 

ensaio e digo: sou Brilho da Ilha de coração. (Rosangela Cristina Oliveira Muniz 

admira e segue o boi desde 2001. Mora no bairro do Ipase, sede do grupo) 

 

No capítulo anterior, foram apresentados os sotaques do boi e afirmado que o sotaque de 

orquestra é o que tem maior representatividade em relação à quantidade e em apresentações, 

de acordo com divulgação de agendas oficiais e cadastro de grupo pela Secretaria Estadual de 

Cultura. Dentro deste universo, os bois buscam cada vez mais criar e direcionar sua 

identidade ou marca, para se diferenciar dos demais, caso do Brilho da Ilha. 

As alterações, pequenas ou grandes, apresentadas nesse conjunto de características, 

por imposições econômicas ou estéticas da indústria cultural, estimulam o 

surgimento de outros grupos no bumba-meu-boi maranhense, especialmente no 

sotaque de Orquestra. (SILVA, 2008,02). 

 

Em 2016, o grupo completa 25 anos de existência, e entende-se que alcançou o patamar de 

uma companhia folclórica de nível internacional. Ressalto que existem outros grupos e 

companhias que representam a cultura popular do estado, que realizam viagens internacionais, 

por isso os grupos buscam seu diferencial neste mercado.   

Atualmente, o Brilho da Ilha é um grupo de Bumba-Meu-Boi de referência no seu sotaque, 

premiado em festivais internacionais de folclore. Dessa forma, pode-se encontrar como parte 

de seu portfólio apresentações em países como: Portugal, Alemanha, Holanda, França, 

Bélgica, Eslováquia, China, Eslovênia, Croácia, Áustria, México, além da Itália, onde ganhou 

dois prêmios inéditos para o Brasil disputando com 35 nações e sendo recebido por sua 



63 
 

santidade, o Papa Bento XVI. Em julho de 2016, o grupo participar de mais um festival no 

México e na China. 

Constatei em conversas com brincantes novatos que uma das atrações para brincar no Brilho 

da Ilha é a possibilidade de viajar: “o Boi é famoso, já saiu do Brasil, quero também poder 

viajar e conhecer pessoas e culturas diferentes” me relatou um brincante.   

Para que uma manifestação cultural de cunho popular seja reconhecida por órgãos ligados ao 

governo e participe de um circuito de apresentações, mesmo nacionalmente, é necessário um 

registro – o que será detalhado no próximo capítulo. No caso dos grupos de bumba-meu-boi, 

em agosto de 2011, formou-se a UBOMAR- Associação de Bumba Bois de Orquestra do 

Maranhão
22

, para que os grupos tenham uma representação junto ao governo e a particulares. 

Claudio Sampaio participa do Conselho no Maranhão, recebendo a insígnia como empossado 

no cargo de delegado do Conselho no Maranhão, da presidente do CIOFF - Conselho 

Internacional de Organização de Festivais de Folclore e Artes Populares, vinculado a 

UNESCO. Além disso, Claudio Sampaio e outros fundadores de bois articulam-se, com 

regularidade e têm buscado movimentar a cultura popular no que diz respeito ao bumba-meu-

boi com grandes eventos, como por exemplo, Festival Internacional de Folclore, que ocorreu 

em São Luís desde 2014 e já esta na sua terceira edição. 

Vamos abrir o leque para que outras manifestações representem o Brasil lá fora. Não 

somente os bois de orquestra, como outras brincadeiras, o boi de zabumba, por 

exemplo. Não é só o boi, os blocos tradicionais, o tambor de crioula, nosso 

artesanato. São Luís terá os olhos voltados para o mundo. (Cláudio Sampaio. Blog 

da FUNC 2/5/2014 sobre o I festival internacional de Folclore em São Luís.). 

Em resposta à articulação e ao engajamento dos grupos, têm sido criados troféus, insígnias, 

homenagens e dias voltados ao bumba-meu-boi, além de iniciativas como a promulgação de 

Leis municipais e estaduais que regulamentam da brincadeira. Para isso a articulação política 

é acirrada. Com a valorização deste folguedo e sua efetiva institucionalização, o poder público 

referenda o poder dessa manifestação da cultura popular. 

 

A lei estadual 5.299/91 instituiu a toada “Urro do Boi” como o Hino Cultural e 

Folclórico do Maranhão, determinando a sua execução em todo evento cultural 

promovido em território maranhense. Em 

2005, duas leis municipais, a de número 4.544/05e  a  4.487/05,  homenagearam  o  s

anto comemorado no último dia do mês de junho, estabelecendo, respectivamente, o 

                                                           
22

 As Associações e Liga de Bois e até Confederações são uma forma de representação oficial e de adentrar 

circuitos restritos. Entretanto, essas associações existem mais no papel no que tange representação e coesão dos 

grupos. E algumas estão ligadas a políticos locais, o que causa desentendimentos entre sócios. 
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dia 30 de junho (Dia de São  Marçal)  como  o  Dia  do  Brincante  de  Bumba-meu-

boi  e  a  mudança  do  nome  da  Avenida  João 

Pessoa  para  Avenida  São  Marçal,  no  bairro  do  João  Paulo,  palco  de  um  gran

de  desfile  de  Bois  do sotaque da Ilha no dia do santo, encerrando os festejos 

juninos.(SECMA,65,2014). 

 

Em 2014, por meio da UBOMAR, foram criados dois eventos que acontecem no mês de 

julho: “O Festival Clarins de São Luís”, que premia os melhores Bois de Orquestra do 

Maranhão, e o Troféu Francisco Naiva
23

, em homenagem aos grandes mestres e 

organizadores dos bois da região do Munim (região do estado). 

Constata-se, assim, que muitos grupos de bumba- meu- boi tornaram-se empresas, no sentido 

do profissionalismo com a brincadeira e a formação de associações dos grupos de bumba-

meu-boi que buscam a qualidade e a diferenciação com relação aos outros grupos.  A 

“brincadeira” é séria, até mesmo por que os grupos almejam reconhecimento e capital.  

Entretanto, assim como o Brilho da Ilha e outros grupos, o número de apresentações e cachês 

por noite cansa o brincante na maratona de cumprir contratos. É como um trabalho autônomo, 

ou seja, a tradição parece adaptada a um princípio comercial. 

E tenho um compromisso com o boi em brincar nas noites de apresentação. Tem vez 

que a apresentação é dia-dia e isso é cansativo. Tenho que estudar e trabalhar. As 

noites de São João são muito puxadas, maioria das vezes nós brincantes não 

aproveitamos o arraial, por que é tanta apresentação em pouco tempo, um corre-

corre. Confesso que digo que no próximo ano não vou ser brincante, vou apenas 

aproveitar o São João. Mas quando começa os ensaios e os festejos, não resisto. E 

saio de novo no boi. Sou Brilho da Ilha, sou brincante.  (Lucio Junior Borba. 

Brincante desde 2001. Vaqueiro de frente do brilho da Ilha). 

 

O boi entrou para uma lista dos dez bois de orquestra mais luxuosos de São Luís, lista esta 

feita todos os anos por pessoas ligadas à área cultural das secretarias municipal e/ou do 

estadual que vão a arraias e assistem aos grupos e os classificam. Participam também desse 

julgamento os grupos de Bumba-meu-boi com sua representação com associações ou Liga dos 

Bois. 

Fazer parte desta lista com certeza proporciona status e visibilidade a qualquer grupo. Com 

isso, surgem também mais contratos para manter a brincadeira e proporcionar aos brincantes e 

comunidade uma diversão diferente aquela apresentada aos turistas. O dinheiro adquirido nas 

apresentações, de uma forma geral, é utilizado para pagamentos dos envolvidos no fazer a 

                                                           
23

 Vale lembrar que Francisco Naiva foi o fundador do boi de Axixá, referencia  sotaque de orquestra. Falecido 

em 2013.  
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brincadeira, alimentação e deslocamento dos brincantes, batizado do boi que tem que ser uma 

grande festa.  Em outras palavras, o boi-espetáculo ou boi-para-turista-ver financia o boi-

doméstico, da comunidade. 

Algumas iniciativas do grupo para difundir a tradição  do bumba-meu-boi são feitas: incentivo 

e participação de crianças nos ensaios e sendo brincante, contratação de costureiras, músicos 

no bairro sede do grupo. Em 2014, por iniciativa da fundadora Claudia Sampaio, foi 

confeccionada e distribuída em locais de apresentação do boi, gratuitamente, uma revista em 

quadrinhos sobre a lenda de mãe Catirina. Claudia Sampaio afirma: “é uma forma de ensinar 

às crianças a cultura maranhense e preservá-la”. Em 2016 haverá uma edição ampliada e 

revisada da revistinha. 

O grupo registrou suas músicas inicialmente, em vinil; com a evolução tecnológica das mídias 

de registro, passou para CDs. As apresentações do grupo passaram a ser registrada em DVDs, 

com gravação do espetáculo nos arraiais, a partir de 2010 e, no ano seguinte, Blu-Ray. 

Atualmente, com as mídias sociais, o grupo e o público expõem o espetáculo no youtube,  

face book, instagram ou qualquer outro meio eletrônico. Além, de avisos e comunicados do 

grupo como reuniões e agenda de apresentações, o que antes era feito por meio de telefone ou 

indo pessoalmente a sede do boi.  

  

 

2.2 Ensaios do Bumba-meu boi Brilho da Ilha 

O mês de junho se aproxima. O coração começa a bater no ritmo compassado da zabumba, da 

matraca, do banjo e de outros instrumentos que lembram o som inconfundível do Bumba-

meu-boi nas cidades do Maranhão. 

Chamaremos o conjunto das atividades que vão desde o início dos ensaios até o final da 

brincadeira de ciclo. O ciclo é relativamente padronizado para todo grupo de bumba- meu- 

boi, e compreende: os ensaios, o batizado, as apresentações e a chamada “morte do boi”. 

Porém, chamamos atenção de que nem todos os grupos necessariamente se engajam em todas 

essas etapas, principalmente os de sotaque de orquestra, cujos bois geralmente não “morrem”. 

Se realizarem a fase final – “morte do boi” –, levando-se sério a tradição, não poderão se 

apresentar mais naquele ano; apenas no ano seguinte. Como a agenda dos grupos de sotaque 
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de orquestra dura o ano todo, com eventos e apresentações diversas, não há a “morte do boi”. 

Esse ponto será debatido no terceiro capítulo. 

Ensaios de qualquer agremiação implicam reunião de pessoas, com suas ideias, expectativas e 

desejos. No caso do boi, os ensaios reúnem diferentes pessoas que se tornam “brincantes” e 

depois “personagens” do bumba meu boi, com suas funções pré-definidas.  

O caráter social também é importante para ser destacado, 

visto  que  essa  manifestação 

agrega  dinâmicas  que  se  propagam  em  aspectos  de  ordem  das  interações  soci

ais  e  pessoais  do indivíduo  envolvido.  O respeito que cada integrante tem pela 

figura do organizador da brincadeira, o compromisso com o grupo e com as pessoas 

que o assistem, a satisfação pessoal ou o apego religioso são exemplos de ações que 

ilustram a força articulada da manifestação na comunidade. (IPHAN, 2011, 198 -

199). 

 

O ciclo de ensaios de Bumba- meu- boi tem seu inicio geralmente no primeiro fim de semana 

após o carnaval, embora seu auge, como já dito, é o mês de junho, dias que antecedem o 

batizado. No calendário festivo, o período junino concentra a segunda maior quantidade de 

expressões cultural do Brasil, de acordo com dados das Secretarias de Turismo e Cultura do 

Maranhão. Em termos locais, é certamente o período mais esperado por muitos maranhenses e 

ludovicenses, em particular. Enfim, os ensaios iniciam, com jovens provenientes do bairro de 

origem do boi, adjacentes ou de bairros mais distantes, concentrados na praça principal do 

bairro. No caso do Brilho da Ilha, o bairro Ipase, onde está a sede do grupo. 

Os sábados são dias de ensaios; por volta do mês de maio, se aproximando os festejos juninos, 

intensificam-se os dias destinados aos ensaios, ou seja, dias da semana, e os domingos passam 

a ser incluídos.  Vejamos o depoimento do brincante Emerson: 

Os períodos dos ensaios são sempre os mais esperados. Os finais de semana destino 

ao Brilho da Ilha, este é meu compromisso.  Os brincantes ficam alegres de reunir o 

grupo e juntos desenvolverem esse grande espetáculo que é mostrado na temporada. 

Conhecer os novatos que chegam pra fazer parte da família Brilho da Ilha, lhes 

dando todo auxílio para que juntos possam mostrar um excelente trabalho, e 

deixarem satisfeito o público maravilhoso que prestigia o boi Brilho da Ilha. 

(Emerson Cristian Santos Alves, autônomo, brincante desde 2008. Vaqueiro de 

frente). 

 

Aos poucos vai havendo renovação do grupo em relação à composição do ano anterior. 

Geralmente, amigos ou conhecidos são convidados para ver o grupo ou até mesmo integrar-se 

a ele; em outros casos, pessoas simplesmente assistem a alguma apresentação do boi Brilho da 

Ilha e decidem fazer parte do grupo. 
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O ensaio do Bumba-meu-boi engloba o tratamento de diversas questões, desde detalhes 

referentes à chamada e entrada de novos brincantes, acertos de local e hora para ensaios, com 

músicos e cantadores (cantores), com “marcador dos passos”, costureiras e bordadeiras, até 

modelos e mudanças nas roupas e indumentárias, dentre outros aspectos que vão surgindo no 

decorrer do ciclo. 

São muitos os preparativos que acontecem no período dos ensaios como: tirar as medidas com 

as costureiras e artesãos que irão confeccionar as indumentárias das índias e dos vaqueiros, 

cores das sapatilhas, fitas, adereços, vários detalhes. Durante as reuniões um ponto sempre em 

evidência está ligado com os gastos do boi e da responsabilidade de cada um com sua 

indumentária, o não uso de bebida alcóolica e comparecimento às apresentações. Além disso, 

os ensaios são também ocasião de especial sociabilidade entre os brincantes, como nos diz a 

brincante Rosângela: 

Ensaiar no primeiro momento passa a ideia de repetição de passos da coreografia ou 

seguir o ritmo da musica para alcançar a perfeição para o dia da apresentação na 

estreia da temporada junina.  Essa era a minha percepção quando iniciei no Brilho da 

Ilha. Mas, com o passar dos anos e a participação cada vez maior com a brincadeira 

e todos seus participantes – dançarinos, músicos, diretoria, coreógrafo, apoiadores, 

etc. e tal – os dias de ensaios tornaram-se verdadeira diversão pelo encontro com os 

amigos, momentos de bate-papo (novidades, fofocas, risos), ou seja, integração com 

os amigos. Não deixa de ter a perspectiva de novidade; novidade pela musica que é 

nova, passos novos que passam a integrar, novidade pela entrada de novos 

participantes e, também de quem saiu. Novidade pela nova indumentária. Enfim, nos 

ensaios é diversão garantida! (Rosângela Maria Paixão Pinheiro; brincante desde  

2008. Profissão Geógrafa. Personagem: Vaqueira de Fita). 

 

Os ensaios se fazem necessários, ainda, para harmonizar os músicos e lançar as toadas novas 

que são repetidas diversas vezes, e para os brincantes terem noção do que é uma apresentação, 

pois até então os ensaio são feitos com gravações em CD e com a orquestra percebe-se o tom 

acelerado da brincadeira - diferencial e marca do Brilho da Ilha. Quem entende e trabalha com 

música confirma, como Idinaldo: 

Pra mim a orquestra do Brilho da Ilha está entre as melhores. La tem músicos 

renomados, não é a toa que é chamada de orquestra “Barcelona” é a pegada 

acelerada isso o corpo de baile, os brincantes, já é acostumado.  Essa diferença é 

melhorada a cada ano, com novos arranjos e até novos instrumentos. (Idinaldo de 

Jesus Alves Pereira, Miolo do Boi desde 2010. Trabalha como assistente de palco do 

grupo  de pagode “Vamu di samba”). 

 

Para Azevedo Neto (1997, 65), no que se refere aos ensaios do boi, “[...] Verifica-se que a 

preocupação maior é a própria brincadeira. A intenção de treinar é bem menor que a intenção 
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de se divertir. A verdade é que, nesses ensaios, poucas coisas ficam estabelecidas”. Nessa 

perspectiva, o ensaio é uma etapa importante da festa que se caracteriza como um momento 

de confraternização, de união do grupo. 

Nos ensaios tudo acontece: erros, acertos, alegria e frustração. Passado os ensaios, 

vem o batizado e as apresentações. A espontaneidade verdadeira esta nos ensaios, 

nas amizades que a gente constrói. Sempre que posso venho ver o ensaio e rever os 

amigos que fiz aqui e de vez em quando ainda tento fazer uns passos da coreografia. 

(Luciano da Silva Costa. Ex-brincante do Brilho da Ilha, saiu em 2000).   

 

O cotidiano dos ensaios de bumba-meu-boi revela varias representações do mundo vivenciado 

fora e dentro do grupo pelos brincantes. Assim, 

As representações construídas sobre o mundo não só se colocam no lugar desse 

mundo, como fazem com que os homens percebem a realidade e pautem a sua 

existência. São matrizes geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas de força 

integradora e coesiva, bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos dão 

sentido ao mundo por meio das representações que constroem sobre a realidade. 

(PESAVENTO, 2008,39). 

 

Então, através dessas relações, estabelecidas e mantidas nos ensaios, fortalecem-se as redes 

sociais de brincantes. Durante o momento em que as pessoas buscam aprender a dança e o 

som da orquestra, não há apenas mero agrupamento para diversão, mas também de construção 

e lugar de trocas e reciprocidade. Pamilla nos conta: 

Eu cheguei ao boi através de uma amiga, que as suas irmãs já tinham dançado no 

boi, e sempre íamos assistir os ensaios. Um dia eu disse que no próximo ano eu 

dançaria. Chegou o momento e eu fui até Tonga [responsável pelas coreografias] e 

falei que eu gostaria de sair no boi, ele me colocou para dançar com as índias, ele me 

perguntou se só queria dançar na mesma e eu disse não, que eu queria era dançar. 

Fiz o teste com a roupa e fiz uma pequena apresentação para seu Claudio, Cláudia e 

outras pessoas, mas eles falaram que eu não tinha o porte de físico que o boi queria 

então me perguntaram se eu queria dançar em outra posição e eu disse sim, então fui 

ser vaqueira de fita.  No ano seguinte me colocaram para vaqueira de frente, eu 

ajudo nas coreografias etc. Já tinha saído no Boi Pirilampo. Mas apenas 1 ano. 

(Pamilla Michelle Medeiros. Vaqueira de frente  do boi. Professora de dança. 

Período que brinca no boi: desde 2010). 

 

Dessa forma, independente do sotaque de bumba- meu- boi, ocorre essa interação entre o 

grupo, formando laços de amizade e identificação sociocultural. 

O boi simboliza um espaço de reorganização dos laços de solidariedade e 

sociabilidade, tanto os ensaios como as apresentações dos grupos, possibilitam o 

reencontro dos brincantes com seus conterrâneos, parentes e amigos que fizeram o 

mesmo percurso, estimulando inclusive, um trânsito desses indivíduos entre os 

bairros onde os do “seu lugar” estão presentes, mesmo que seja distante dos seus 

locais de moradia. (SILVA, 07,2008). 
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No primeiro dia de ensaio, os novatos chegam acabrunhados, geralmente trazidos por 

brincantes veteranos, e estão geralmente no primeiro dia para observar e aprender a 

coreografia do grupo. Alguns chegam desejando uma vaga de destaque no grupo, ou seja, os 

rapazes querem ser vaqueiro “de frente”, “campeador” e, as garotas querem sair de índias. 

Mas o processo de escolha para representar um desses elementos requer seguir alguns 

critérios.  Nestes 25 anos que estou no grupo, presenciei apenas duas vezes, duas jovens 

almejando ser vaqueiras. O boi continua sendo masculino e o papel desempenhado por jovens 

mulheres costuma ser índia e pelos rapazes, vaqueiro. Conversei com uma candidata a índia, 

que relatou: 

Não me vejo vaqueira. Vaqueiro é personagem de homem. Não chama atenção do 

público eu sendo vaqueira.  Quero ser índia e usar uma roupa de mulher e ficar 

bonita. As vaqueiras são poucas e as roupas não valorizam nosso corpo. Ou serei 

índia ou não sairei no Boi. (Brincante candidata a índia do Brilho da Ilha, 2014). 

 

Nos ensaios são observados os quesitos: entrosamento entre as pessoas, destaque pela 

dedicação e responsabilidades, procurando-se não faltar aos ensaios; treino de passes 

repetidas vezes até alcançar a coreografia ideal; postura de liderança no cordão, entre outros 

elementos observados pela diretoria do grupo A forma de dançar, de expressar o corpo no 

gingado do bumba-meu-boi, expressa quem já tem um conhecimento sobre o folguedo e quem 

vai aprender pela primeira vez. A importância da comunicação estabelecida entre as pessoas 

que compõem o grupo evidencia as experiências individuais e o universo simbólico, 

proporcionado pelo boi.     

Apesar da expressividade específica de cada brincante representando as personagens 

integrantes do  Bumba-meu-

boi  no  Maranhão  com  seus  gestos  e  a  desenvoltura  dos  movimentos, percebe-

se  que  há  um  conhecimento  específico  sobre  a  forma  de  dançar  o  Bumba-

meu-boi  que  é passada de geração em geração. É uma tradição que se expressa nos 

corpos dos brincantes, histórias de vida extravasadas em momentos de celebração. 

(IPHAN, 2011, 181). 

 

E os ensaios vão se intensificando, à medida que o mês de junho de aproxima, não bastando 

só o fim de semana. A decisão de dizer quem representará quem e em que local do boi vai 

dançar vai ficando para os últimos dias, e a expectativa dos brincantes é grande. Quando se 

consegue a posição almejada e ainda “puxar” (liderar) o cordão de seu personagem, o 
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brincante encara a oportunidade como uma recompensa de todo esforço e como evidência de 

que faz parte de uma “família”, como diz Emerson: 

Antes de decidir sair no boi fui a um ensaio. Olhei e me simpatizei, componentes 

totalmente alegres, com uma energia muito boa. Dai me apresentaram pra Cláudio 

Sampaio, disse que queria dançar, ele não pediu pra que eu dançasse pra ele, mesmo 

assim, dancei. Perguntou se eu já havia dançado em outro grupo, disse que sim. A 

partir daí comecei a ir a todos os ensaios, e me tornei mais um dos integrantes do 

boi. Sempre fui muito bem recepcionado, respeitado, os brincantes sempre ajudando 

um ao outro nas coreografias. E isso, hoje sou um brincante que amo o grupo, visto 

a camisa, e tenho amor por cada um daqueles que fazem parte dessa família 

maravilhosa que e o boi Brilho da Ilha. (Emerson Cristian Santos Alves, autônomo, 

brincante desde 2008. Vaqueiro de frente ou campeador). 

 

É importante ressaltar que nem todos conseguem o lugar almejado no boi, como já foi dito. 

Porém, isso não desfaz as redes de relações e a união construída no grupo ao longo dos 

ensaios. Como ressalta Pamilla:   

Ah, isso acontece em todos os lugares. Logicamente que todos querem brilhar e 

fofocas existem, mas em pouca escala, Mas sobre lugar, posição que vai dançar e/ 

ou alguma palavra que fulano ouviu, e acabou falando de forma errada ao outro não 

deixa o grupo abalado, Mas o que prevalece no Brilho da Ilha é o respeito e alegria! 

Quem não quer dançar no Brilho da Ilha? (Pamilla Michelle Medeiros. Vaqueira 

de frente. Professora de dança. Brincante desde 2010). 

 

Como forma de atrair a comunidade e visitantes em geral, são marcados os chamados 

“ensaios redondos”, isto é, com a presença de brincantes, a orquestra, o boi, personagens 

como Catirina e pai Francisco e demais brincantes, para que seja possível visualizar como o 

grupo vai se apresentar na temporada junina. Os ensaios redondos ocorrem geralmente a partir 

de maio, e ficam lotados. Um caso que exemplifica a grande presença do público é o de Dona 

Maria, cearense que não perde um ensaio e apresentação do boi. Ela nos conta:    

Gostei desde o inicio. Gosto de boi de orquestra. Via o Brilho da Ilha ensaiando na 

rua de minha casa e como vizinha, saia para assistir. Lembro que o boi era 

bebezinho, a Dona Itamires era que fazia as roupas das índias de crochê. Hoje o boi 

esta mais bonito, famoso, um boi de verdade.  Há 20 anos vou aos ensaios e 

apresentações do Brilho da Ilha. Perguntei para a diretoria do boi: o que eu sou? Eles 

disseram que eu também sou da diretoria. Eu sou é uma apaixonada. (Maria Jose 

Viana Pereira, 68 anos, aposentada, cearense).     

 

O boi Brilho da Ilha tem suas particularidades. Os ensaios acontecem para todos, brincantes, 

miolos do boi, índias guerreiras, Catirina, pai Francisco, orquestra. A orquestra, ou seja, os 

músicos reúnem-se na casa do senhor Claudio Sampaio, que também é cantor do boi, para 

introduzir arranjos nas músicas que serão apresentadas aos brincantes e ao público, para a 
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nova temporada. Tudo tem que estar preparado, a afinação e a harmonia da orquestra.  Em 

alguns grupos de boi de orquestra o ensaio é segmentado por alas ou personagens, tendo 

poucos ensaios gerais. 

O dia em que o ensaio acontece com a orquestra, a Praça do Viva
24

, no Ipase, fica lotada. 

Torna-se um dia de festa e até vendedores ambulantes aproveitam para vender seus produtos. 

Assim, vai se formando admiradores/seguidores do grupo.  

Uma novidade neste ano de 2016 nos ensaios foi a participação de outros grupos de bois de 

orquestra na praça do Viva do Ipase.  Primeiro ensaia o Brilho da Ilha e depois o grupo 

convidado, mas uma forma de chamar atenção da comunidade que lota a praça e de 

confraternizar com outros grupos de bois. 

Nos ensaios, novos brincantes são atraídos para o boi, com já dito. Mas não é apenas o ensaio 

em si que provoca essa atração, também a oportunidade de viajar e até de conhecer outros 

países em função das apresentações leva novos brincantes a procurar o Brilho da Ilha: 

 

Entrei no boi como vaqueiro de fita, cheguei através de outros bois, pois dançava no 

Boi Pintado e depois conheci o Brilho da Ilha, olhei o boi dançando na Igreja de 

São João e “foi amor à primeira vista”, vim para os ensaios  e até hoje estou no 

Brilho da Ilha. 

O Brilho da Ilha era diferente dos outros, vim por causa da dança, era diferente dos 

outros bois, o bailado, o boi era feito de choche. Hoje o boi  esta viajando para fora e 

convida os brincantes, os que podem viajar, pois não recebemos dinheiro  e não da 

pra viajar o tempo todo,. Fui pra Italia, Bangladesh e outros países em 2005, foram 

dois por meses por uma turnê. (Francisco de Oliveira Duailibe, conhecido por todos 

como Chiquinho. Servidor público. Brincante desde o ano de 2000).  

 

Sobre as viagens, acrescenta Pamilla: 

Nossa as viagens para a Hungria e China foram de Deus! Agradeço muito a seu 

Claudio e Carol por me permitir e acredita em mim e em meu profissionalismo! 

Ensaiamos muito aqui em São Luís para levar o que temos de melhor para o mundo. 

E profissionalmente foi incrível para meu currículo de professora de dança. (Pamilla 

Michelle Medeiros. Vaqueira de frente  do boi; professora de dança. Brincante desde 

2010). 

 

                                                           
24

 A Praça do Viva é administrada pelos diretores do Brilho da Ilha, concedida pela prefeitura de São Luís e 

Estado. Também é conhecida como a praça do boi. Sem os ensaios e após  os festejos juninos,  a praça fica 

esquecida sem nenhuma movimentação.  
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No grupo, brincantes e músicos formaram casais de namorados, que noivaram se casaram e 

seus filhos estão continuando a trajetória dos pais como integrantes do Brilho da Ilha. Alguns 

ex-brincantes, nos ensaios ou no período junino acompanham o grupo, entram no cordão, que 

são fileiras dos brincantes, e “matam a saudade” de brincar no boi. 

É comum em apresentações, encontrarmos antigos brincantes do grupo, nos 

confraternizarmos. No espetáculo, os bois de orquestra e qualquer outro sotaque, disputam 

atenção do público e do turista. Fora do palco, é comum, os grupos cumprimentar-se e adentar 

o espetáculo e dançarem juntos. 

No Brilho da Ilha, as coreografias são produzidas em grupo, onde alguns opinam, dão 

sugestões da melhor maneira de executar a coreografia, intercalando com a marcação de passo 

para combinar, ajustar. Entretanto, alguns anos atrás, foram contratados um coreógrafo para 

marcar os passos da brincadeira. Experiência cara que durou dois anos.  Ele não era da 

comunidade, a lógica da coreografia não correspondia muito à identidade criada pelo grupo, 

marca esta que o diferencia dos demais, sem contar os gastos financeiros para pagá-lo. 

E, quando todos compreendem e conseguem executar sem erros, o ensaio é seguido de 

momento de vibração com aplausos e gritos de incentivo. E, em movimento contrário, ou seja, 

quando acontecem erros, seguem-se manifestações de lamentos e reclamações. 

Dessa forma é importante identificar que, 

 

No plano expressivo do Bumba-meu-boi do Maranhão, os movimentos 

coreográficos apesar de apresentarem características comuns nos diversos grupos, 

mantêm suas especificidades. O corpo de cada brincante/bailante é único e é neles 

que as personagens ganham vida para abrilhantar a festa. Nos espaços onde se 

apresentam, os brincantes, como artistas que são, transformam  seus  corpos  em 

instrumentos  para  criar  obras  de  arte  de  caráter  efêmero  que  se  fazem  e 

desfazem   em  cada  espaço dançado”. (IPHAN, 2011,179). 

 

E assim, durante o período de ensaios, a busca pela sincronia entre musicas (toadas) e 

coreografias (passos) faz-se como característica marcante, dando aos bumbas - boi de 

orquestra, como o Brilho da Ilha, a possibilidade de apresentações dinâmicas e lineares. 

O movimento coreográfico dos Bois de Orquestra apresenta uma dinâmica mais 

linear. Geralmente os integrantes desses grupos entram enfileirados no espaço 

cênico, passando mais próximo à assistência e seguem para se posicionarem mais ao 

fundo.  Primeiro surgem as índias que vêm seguidas pelos vaqueiros campeadores. 

Os vaqueiros de cordão entram pelas laterais  (direita/esquerda),  cruzando  pela 
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frente e se colocando dos lados. Por último entram o boi com seu vaqueiro, o Pai 

Francisco e a Catirina. (IPHAN, 2011,180). 

 

Depois das indicações dos personagens centrais, restam agora as disputas pelas posições, nas 

filas (cordões). Pois interessa também, serem vistos identificado pelas pessoas que estão fora 

do cordão, estão assistindo as apresentações do grupo – parentes, amigos, espectadores, em 

geral.  

Ficar alheio à movimentação no mês de junho em São Luís é praticamente impossível. Nas 

igrejas, academias, condomínios, bairros, escolas, associações e diversos locais há a presença 

de alguma comemoração junina. A população local tem suas preferências de grupos de 

Bumba-meu-boi e seguem o grupo por apresentações, que às vezes dura a noite toda.Um 

exemplo é o Brilho da Ilha que contagia, como fala o senhor Isaias Oliveira, um admirador: 

É contagiante. O ritmo e a coreografia do Brilho da Ilha são diferentes dos demais 

grupos. É bem mais acelerado. Isso empolga, faz a gente dançar, se envolver no 

espetáculo. Faz me sentir maranhense, mesmo sendo piauiense. Acompanho este 

grupo quando posso. Nos primeiros acordes da orquestra já sei que é o Brilho da 

Ilha, inconfundível. (Isaias Oliveira. Historiador. Admirador e acompanha nas 

apresentações o Brilho da Ilha desde 2000). 

 

As musicas ou toadas do Brilho da Ilha geralmente falam de amores, encontros e desencontros 

nas festas de São João e traz também o nome do grupo e do Maranhão, forma de enaltecer 

ambos.  Aparece nas letras das composições como na música “Brilha, Brilha.”  

 

Brilhou a estrela da emoção 

Cintila a luz de uma paixão  

Amor que nasce da fogueira de São João 

É um fogo imenso que queima todo coração 

Brilho da Ilha do meu batalhão 

Oh, brilha, brilha aqui 

Oh, brilha, brilha lá  

Brilha novilho do meu Maranhão! (composição Mauro César) 
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2.3 Personagens do Brilho da Ilha 

Como fica especialmente evidente nos ensaios, o Bumba-meu-boi é parte do cotidiano de seus 

brincantes. São comuns as declarações dos “boieiros” que, não raro, reafirmam fazer o Boi 

parte de sua vida, expressando um sentimento de pertencimento. 

Na festa do Bumba-meu-boi, os brincantes, ao vestirem as fantasias ou indumentárias de 

índias, índios, vaqueiros, mãe Catirina, pai Francisco e caboclos de pena, assumem novos 

papéis, personagens nessa celebração não só da lenda de Catirina, mas também do próprio 

senso de pertencimento a um grupo e, mais amplamente, ao próprio estado do Maranhão. 

Nessa concepção, a festa insere um novo significado às vivências dos sujeitos, 

apoderando-se da rotina, excedendo a lógica das relações sociais, constituindo um 

cenário diversificado de práticas e representações que expressam sentidos variados 

de viver, participar e festejar, revelando o sentimento de pertença a um grupo, uma 

cultura e uma história. (SILVA, 2008,08). 

 

Os sotaques de Bumba-meu-boi possuem seus diferenciais, como detalhado no capítulo 

anterior. Porém, os personagens principais do auto não se alteram: o boi, pai Francisco, 

Catirina, as índias. Atualmente, o Brilho da Ilha, é formado pelos seguintes 

personagens/componentes: 

- 1 amo, que representa o dono do boi, o fazendeiro. Responsável por conduzir o boi na 

apresentação. - 30 índias, que vestem indumentárias nas cores: amarela, laranja, vermelho, um 

cocar e uma varinha enfeitada. Geralmente dançam com os vaqueiros, mas é o destaque do 

boi, se apresentando à frente do cordão de vaqueiros.  

- 2 índias mirins ou mais. Esse personagem não se apresenta sempre, geralmente são filhos de 

pais do grupo ou admiradores que vestem suas filhas e as acompanham nas apresentações. 

- 3 índias guerreiras, que são índias destaques, com cores das indumentárias diferentes. Cocais 

maiores. Dançam também com o boi e ficam na frente das outras índias. Possuem 

coreografias livres das demais índias. 

- 20 vaqueiros de frente ou campeadores. Vestem roupas de cetim nas cores branca, amarela 

ou preta, com coletes bordados. Usam chapéu bordado e nas pontas trazem canutilhos. Em 

outros grupos dançam na frente dos vaqueiros de fita, mas no Brilho da Ilha dançam ao lado 

dos vaqueiros de fita.  
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- 20 vaqueiros de fita. Usam roupas de cetim nas cores amarelo ou branco, com coletes 

bordados. Usam chapéus com longas fitas coloridas.   

- 2 miolos (ficam embaixo da carcaça do boi). Dançam e dão vida ao boi. O boi é coberto com 

bordados e traz a marca do grupo com um sol feito de crochê. Tem um saiote que cobre todo 

o miolo que dança embaixo da estrutura. 

- 1 pai Francisco. Usa roupa diferente do vaqueiro, muito colorida, chapéu de vaqueiro 

bordado, um facão feito de madeira e se mostra apaixonado por Catirina nas apresentações. 

- 1 mãe Catirina. Usa um vestido colorido, bordado e com uma espuma imitando uma barriga 

de grávida. Apresenta-se ao lado de pai Francisco.  

- 2 bois. O grupo possui dois bois, que se apresentam simultaneamente, e seus couros são 

ricamente bordados. 

- 1 burrinha (armação de uma burrinha com uma pessoa dentro)  

- 1 charrete de mãe Catirina. Estrutura montada que lembra uma charrete, tendo um boizinho 

puxando, que é empurrada por assistentes e leva Catirina adentrar o espetáculo e carregar 

algumas crianças durante apresentação. 

A orquestra do Brilho da Ilha é composta de: 

1 banjo 

1 violão 

1 baixo 

6 percussões 

4 sopros 

2 cantores 

Além dos personagens e músicos, o boi conta com a diretoria, os assistentes que preparam o 

palco e os pais ou familiares de brincantes que acompanham o grupo e também auxiliam no 

decorrer da apresentação, como distribuir água, soltar fogos, colocar gelo seco, arrumar uma 

fantasia, empurrar a charrete de Catirina. 
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No anexo II, encontra-se uma breve apresentação de cada personagem que se apresenta no 

Brilho da Ilha. 

 

2.4  Batizado, fé e religiosidade no Brilho da Ilha 

Realizados os ensaios, quando chega o mês de junho tudo começa oficialmente com batizado 

do boi.  Fé, sincretismo e festa se confundem neste dia. Trata-se de uma etapa fundamental no 

ciclo que estamos descrevendo. 

No Maranhão, mais que uma explosão de alegria com cores e sotaques, a festa do Bumba-

meu-boi é religiosa e profana.  É um compromisso sagrado com São João, Santo Antonio, São 

Pedro e São Marçal, pois muitos grupos de boi nasceram de promessas feitas por seus 

fundadores a um desses santos juninos ou a uma entidade protetora. A festa parece servir 

como elo entre o sagrado e o profano, entre santos e devotos, congregando a população local. 

Antes de falarmos do batizado do grupo, é importante tratar, ainda que muito brevemente, 

dessa religiosidade presente na brincadeira, caracterizada pelo sincretismo. 

Mesmo uma observação preliminar sobre a diversidade de manifestações culturais, 

de linguagem e comportamentos verificados na Ilha, e reveladora dessa condição 

sincrética, de um sincretismo não de submissão, mas de uma intensa criatividade, de 

um entrelaçamento de situações que estão presentes nas praticas contemporâneas de 

sua gente miscigenada. (SILVA, 2007, 80). 

 

O folguedo do boi agrega elementos do sincretismo religioso importantes, na concepção do 

antropólogo S. Ferretti (2007) e, nesse sentido, o sincretismo religioso pode ser considerado 

positivo, uma espécie de celebração entre diferentes religiões. No caso do Bumba-meu-boi, 

encontram-se principalmente o catolicismo e o Tambor de Mina. 

No tambor de mina, nome principal das religiões afro-maranhenses, entidades 

religiosas africanas e de outras procedências, pedem a realização de festas da cultura 

popular e são homenageadas pelos devotos com festas de vários tipos. Assim nos 

terreiros de mina é comum a realização de festas do Divino Espírito Santo, de 

tambor de crioula, de bumba-meu-boi, banquete para os cachorros, ladainhas, 

procissões e outros rituais que são oferecidos em homenagens e como pagamento de 

promessa aos santos, aos caboclos, vodus, orixás e outros encantados. (FERRETI,  

2007,110-111). 

 

Perguntei em entrevistas com integrantes do Brilho da Ilha acerca da presença de “entidades” 

que auxiliariam na questão do boi. Como resposta, soube que os guias decidem muitas coisas 
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na brincadeira do grupo, como as cores e indumentárias. As “dicas” das entidades podem se 

da através de sonhos, que são interpretados por brincantes como um aviso de como o boi deve 

preparar-se naquele ano.  O Brilho da Ilha recebe “permissão” de entidades para se 

apresentar até dia  22 de dezembro. Após esta data, fica proibido o boi se apresentar em 

público, em função “ordens” ou inspirações dadas por “entidades protetoras do boi,” relata o 

S. Claudio Sampaio.  

Uma das entidades protetoras do grupo é “Joãozinho”, uma criança brincalhona que gosta de 

aplicar travessuras, às vezes fuma e bebe. Um membro do grupo, no caso específico, um 

membro da família Sampaio, “recebia” a entidade com voz de criança e poucos dentro do 

próprio grupo sabiam, pois esse fato não era divulgado. Atualmente ”Joãozinho” incorpora 

em outro brincante, mas o fato continua não sendo divulgado e nem necessariamente 

percebido. Também se faz presente a entidade de “Maria Padilha”. 

Vejamos o depoimento do brincante Rafael a esse respeito: 

Eu vim para o Brilho da Ilha por um amigo, que me convidou e eu gostei do boi, é 

bonito, alegre e tem muitos amigos aqui. Eu sou do tambor e recebo entidades, são 

várias, todas alegres, que gostam de festa, alegria e se divertir. O boi esta ligado ao 

tambor. Quase todo mundo que sai em uma brincadeira como o boi, recebe algum 

“encantado”.  

Eu tenho uma promessa, ou melhor, uma obrigação de dançar em alguma 

brincadeira para minhas entidades e por isso brinco no Brilho da Ilha, mesmo 

trabalhando muito e com pouco tempo para ensaiar, mas como é uma obrigação 

tenho que dançar. Venho para as apresentações e me divirto muito, mas não sou eu, 

são as entidades e são muitas que estão comigo. 

Muitos colegas meus aqui também dançam no boi por causa de alguma obrigação. 

Primeiro vou ao terreiro, faço minhas obrigações, a minha roupa levo para o tambor 

também, o meu chapéu, maracá, enfim, tudo que uso, para depois eu poder brincar 

nos arraiais. Quando eu não sair mais neste boi e cumprir com toda a minha 

obrigação, com certeza vou continuar, pode ser em outra brincadeira, o certo é que 

os meus guias gostam de dançar.  (Rafael, brincante do boi, desde 2008, vaqueiro de 

frente. Comerciário). 

 

Nas entrevistas realizadas e nas conversas após cada apresentação, descubro outros brincantes 

que participam do boi por causa de uma promessa ou mesmo como dizem uma obrigação, por 

isso mesmo trabalhando o dia todo e sem tempo para os ensaios, vão às apresentações, que é 

uma forma de diversão e de receber e agradar seus encantados. Os entrevistados brincantes 

disseram que quando dançam no boi, entram em transe, não são eles que estão ali, seu corpo 

esta sendo “usado” para da vida a entidade “brincalhona”, que gosta de festa e de brincar no 
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Bumba-meu-boi. “O meu corpo serve para e entidade divertir-se”, diz um 

brincante. Retomemos, porém, o ciclo. 

Chegou o Dia... O Batizado. Dias e meses se passaram com intensos ensaios, encontros, 

ajustes até que os últimos detalhes ficaram prontos, como o novo couro do boi, o arranjo 

musical e as coreografias “na ponta dos pés”; só falta o batizado - dia que o grupo irá vestir as 

novas roupas e indumentárias receberá as benções sagradas (de santos e/ou encantados) e, 

finalmente estrear sob os aplausos da comunidade. Está aberta a nova temporada, de um novo 

ano. 

Para o batizado, geralmente, a diretoria do grupo, apoiada ou não por pessoas – amigos – ou 

empresas que fornecem algum tipo de patrocínio, decora a praça de ensaios, com palco, som, 

luz, bandeirolas e outros adereços, para celebração de batismo do Bumba-meu-boi, sempre 

aberta ao publico. Logo em seguida, acontece a primeira apresentação do ano, para a 

comunidade, podendo ser seguida de apresentação de outro grupo de cultura popular. 

De acordo com Silva (2007, 152), o batismo do boi é um ritual que traduz o espírito de 

religiosidade contido no Bumba-meu-boi. Ao ser batizado, o boi é revestido de um caráter 

sobrenatural, tornando-se o portador das oferendas da comunidade a Deus. 

Os sotaques, como já foram demonstrados, se diferenciam e até convergem. O batizado é 

ponto comum entre eles. Como veremos a seguir em um depoimento do fundador do Boi da 

Floresta, sotaque da Baixada
25

, o senhor Apolônio: 

O batizado do Bumba-Boi é uma cerimônia com padrinho, madrinha e água benta. 

Primeiro rezamos a ladainha com todos os brincantes usando a indumentária sem o 

chapéu. Após a reza realizamos o batizado para depois os amos cantarem toadas em 

louvor a São João batista e pedindo abertura do festejo para o santo. O santo dono da 

minha vida, da minha alma, do meu espírito e do meu corpo é São João.  (LIMA, 

2008, depoimento do Mestre Apolônio, Boi da Floresta, sotaque da Baixada, p. 83).   

 

O Brilho da Ilha inicialmente era batizado na igreja São João, localizada no Centro da cidade 

de São Luís. Isso se devia ao fato de Jose Sampaio ser devoto deste Santo. Porém, por ser 

uma igreja muito requisitada neste período, algumas vezes o boi não conseguia uma data para 

o batismo. 

                                                           
25 O Senhor Apolônio morou em São Luís e desenvolve trabalhos comunitários no bairro da capital, conhecido 

com Bairro da Floresta, morreu em junho de 2015 com 96 anos. Tido como um ícone da cultura popular 

maranhense.  
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Nos últimos anos, o batizado tem sido associado ao dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. 

Mas pode ocorrer antes, uma vez que se o grupo tiver algum contrato para se apresentar, 

batiza-se e no mesmo dia inicia-se a temporada. Essa flexibilidade do calendário e do próprio 

ciclo do boi será debatida no terceiro capítulo, já que se trata de uma mudança sofrida pelo 

folguedo. De todo modo, o que os fundadores priorizam é que o batizado seja no fim de 

semana, para que os brincantes possam participar e ser abençoados. Além disso, no fim de 

semana a participação da comunidade é maior. 

Diante dessas questões, o batizado passou a ser na igreja do São Jose do Operário, no próprio 

bairro Ipase, por ser próxima à sede do boi e por reunir muitas pessoas da comunidade. 

Posteriormente, em função da quantidade de pessoas que queriam assistir ao batizado, passou 

a acontecer na Praça Viva do Ipase, onde ocorrem os ensaios. “Viva” é o nome dado aos 

espaços públicos (praças) de São Luís destinado a manifestações da cultura popular.  

 

O boi se torna o “guardião” da harmonia e dançar com ele, acompanhar o seu cortejo 

ou tocá-lo é para alguns uma situação que ultrapassa o simples ato do lazer que a 

“brincadeira” proporciona. Simboliza tanto a fartura, que outrora fazia parte da vida 

da comunidade, quanto a esperança por condições melhores. Por isso, muitas 

pessoas se aglomeram em torno dele no dia do batizado, pois tocá-lo significa 

“purificar-se”, “limpar o corpo” das impurezas terrenas, renascer para uma nova 

vida (FERREIRA; SILVA, 2008, 5-6).   

 

No que diz respeito à relação entre as manifestações da cultura popular e a religiosidade, 

existe obrigação de pedir-se licença, seja aos santos da Igreja Católica ou a entidades dos 

terreiros de umbanda, mina ou candomblé, como já comentada. O batizado é o ápice desse 

pedido de licença e também de bênçãos. 

Apresentam-se sempre no batizado as figuras do padrinho e da madrinha do boi. O padrinho e 

a madrinha são escolhidos e geralmente mudam a cada ano. São pessoas que de alguma forma 

ajudam o grupo, e costumam ser políticos, membro da comunidade ou patrocinadores. 

Comentarei a prática do apadrinhamento no próximo capítulo. Além deles, também se fazem 

presentes pessoas que são homenageadas na ocasião do ritual do batizado. Por fim, e 

tradicionalmente, outros grupos de boi comparecem, já que no universo do Bumba-meu-boi é 

comum que se frequente os batizados uns dos outros. 
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Os dois bois do Brilho da Ilha ficam cobertos aguardando o momento do batizado e a 

autorização de se mostrar - ou seja, de mostrar ao público e aos brincantes o seu novo couro e, 

a partir desse ritual, iniciar mais um ciclo de apresentações, como é demonstrado na foto.  

No batizado, o boi recebe as benções de um padre – ou, em alguns casos, de um pai, mãe de 

santo ou, ainda, uma rezadeira. No caso do Brilho da Ilha, a benção é dada pelo padre da 

comunidade do Ipase. O boi se apresenta com luxo: 

Para se apresentar em público, o boi é luxuosamente preparado. Se nas demais 

manifestações da brincadeira do boi no Brasil o boi-boneco se apresenta de forma 

simples, coberto de pano pintado ou estampado, no Maranhão é coberto de veludo 

bordado com dedicação - o couro do boi. (IPHAN, 2011, 28). 

 

E ainda sobre o batismo, 

O batismo é o nascimento, quando o boi artefato ganha vida, é liberado pelo santo e 

sai da “casa” para animar os boieiros e simpatizantes da brincadeira durante o 

período junino. Os padrinhos - que terão a guarda do boi conforme pacto com o 

santo -, diante do altar e com a imagem de São João, um copo de água benta, um 

ramo de vassourinha e vela acesa nas mãos, sacralizam o animal que recebe um 

nome. (IPHAN, 2011, 27-28). 

 

 

2.5 O espetáculo do Brilho da Ilha: apresentações ao público 

As festas juninas iniciam no Brasil, com grande relevância para o Nordeste. No Maranhão, 

principalmente na capital, as noites serão abrilhantadas com apresentações de diversas 

manifestações típicas do estado, atraindo muitas pessoas, além da mídia, turismo e turista que 

buscam conhecer o bumba-meu-boi. “Na verdade, o Bumba-meu-boi o grande destaque da 

festa, o seu animador por excelência, o seu maior catalisador de atenções” (CARVALHO, 

1995, 45), revelando-se como uma manifestação cultural viva, dotada de uma contagiante 

vocação lúdica, que toma conta da cidade no mês de junho. 

Tem então inicio a rotina de apresentações, geralmente à noite, em arraiais espalhados pela 

cidade de São Luís. Os brincantes ficam na expectativa de se apresentar em lugares 

considerados de maior prestígio, que são os arraiais tradicionais da capital, onde se reúne 

grande número de público e atrações. O público  geralmente, participa ativamente das 

apresentações do Brilho da Ilha, como ressalta o senhor Isaias Oliveira: 

Existem grupos de maior tradição, mais famosos, que sempre são esperados nos 

arraiais, quando a apresentação do Brilho da Ilha começa o público se aproxima do 



81 
 

palco querendo participar do espetáculo. Tem aí mais uma diferença, nos grupos de 

matraca ou de zabumba o público participa mais ativamente da brincadeira, isso não 

acontece nos bois de orquestra, entretanto no Brilho da Ilha sim. 

No decorrer da apresentação o publico é chamado para entrar no cordão e participar. 

Quando não, o próprio grupo sai do palco e vai de encontro ao público no final da 

apresentação, como era no principio dos bois de orquestra, fazendo um cortejo no 

meio do povo. Isso aproxima o boi do público. É realmente fantástico. (Isaias 

Oliveira. Historiador. Admirador e acompanha o Brilho da Ilha desde 2000). 

 

As especificidades do espetáculo do Brilho da Ilha podem ser percebidas em sua 

materialidade mais evidente: na indumentária bordada e brilhante dos brincantes, na apoteose 

de cores que marca este grupo, na riqueza de passos das coreografias, no complexo ritmo 

musical acelerado da orquestra e no couro do boi, que expressa criatividade das bordadeiras. 

Todas as apresentações de grupos de boi são espetáculos visuais: 

Teatro. Música. Dança. Comicidade, burlesco, medo, riso. Criatividade e engenho na 

construção dos bichos. E beleza. Beleza da melodia, beleza da interpretação cantadeira, 

graça e beleza da coreografia de pés descalços; beleza dos couros dos bois, dos capacetes 

de plumas do caboclo-real, do chapéu de fitas dos rajados, esta beleza que marca o bumba 

tão espetacularmente no caso maranhense. (MEYER, 1993, 209-210). 

 

As apresentações ou brincadeiras de Bumba-meu-boi têm certa tradição no sentido de manter 

uma “rotina”. Tradição em um sentido de repetição e continuação. Primeiro, acontecem 

sempre em frente à casa de quem convidou, contratou ou de quem patrocinou a festa. 

Segundo, as apresentações seguem uma ordem: primeiro, canta-se uma toada inicial ou de 

apresentação, que pode ser lenta ou rápida, dependendo do grupo e há uma formação do 

grupo, que pode ser todos entrarem no arraial ou apenas índias, ou só o boi, dependendo do 

sotaque e da coreografia.  

Depois disso vem à chamada “licença”, em que o boi e o grupo se apresentam, entoando as 

músicas do grupo, apresentando as coreografias, personagens e o auto do Bumba-meu-boi, 

mesmo que resumido. Em seguida, entoa-se o “lá vai”’ ou “despedida”, uma canção para 

avisar ao dono da casa e ao público que o boi esta partindo, e que faz menções a nomes, 

homenagens, agradecimentos. Ao final da apresentação, o grupo e o público cantam juntos “O 

Urro do boi”
26

 e/ou  “toada de despedida”. Dirigem-se, em seguida, para outro arraial. 

                                                           
26

 Este ritual ou ciclo não é realizado por todos os grupos, mas tradicionalmente seria assim:o chamado ”Urro do 

Boi”, canção tida como Hino do Folclore Maranhense, imortalizada por “Coxinho”, amo do Boi de Pindaré, deve 

ser cantado ou tocado em todos os locais de apresentação do Boi.  
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O espetáculo começa com os brincantes a postos, a orquestra dando a última afinação, os 

miolos pegando seu boi-artefato. Os fogos de artifícios são soltos. O locutor avisa que vai 

começar o espetáculo: “Respeitável público, com vocês o Bumba-meu-Boi - Brilho da Ilha”. 

O cantador então anuncia: “Arte e a cultura do Maranhão - Do Maranhão para o mundo, 

associação cultural e profissional – Brilho da Ilha”. O espetáculo começa e por uma hora a 

atenção será dirigida a este grupo. Segue a toada: 

Meu boi chegou!             

Tá linda a festa é São Luís do Maranhão                     

Meu boi chegou! 

Essa toada fiz pensando em você 

O meu boi chegou! 

Chegou Brilho da Ilha radiante de alegria               

Já chegou 

Chegou Brilho da Ilha 

É São João Brilho da Ilha 

Já chegou 

Vem no bailado belas índias e vaqueiros 

Todo luzindo, vem meu touro no terreiro 

São tantos olhares atentos 

É rara beleza que linda toada   

Levanta poeira 

Ao som dessa toada. ( composição de Jailton Pedrinho e Walbinho) 

 

 

E os brincantes dançam a cada toada uma nova coreografia.  

E o Brilho da Ilha continua... 

Hêe ôôô, hêê ôôo olha quem chegou. 

Hêe ôôô, hêê ôôo olha quem chegou, 

Vem meu amor! 

É o Brilho da Ilha de São Luís  

É Bumba-meu-boi 

O vento embala as palmeiras 

Agitam as águas do mar 

No céu a luz clareia 

Vendo o povo, feliz a cantar! 

 

As músicas ou cânticos entoados no Bumba-meu-boi são elementos singulares a cada grupo. 

As toadas podem imortalizar-se no gosto popular e tornarem-se verdadeiros “hinos” da 
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cultura local. O Brilho da Ilha, em sua apresentação de abertura, faz um pout-pourri, reunindo 

diversas canções tradicionais maranhenses por um fio-condutor melódico característico do 

grupo. Na opinião de Mauro Cesar, 

A maior diferença que existe no Brilho da Ilha, com relação à orquestra é sem 

dúvida a aceleração dela com relação as outras orquestrada de bumba-meu-boi. 

Quando o Brilho da ilha inicia o seu espéculo e a orquestra inicia, o público e os 

admirados já o reconhecem  na batida da orquestra, que sem dúvida tens bons 

profissionais. (Mauro César, compositor, cantor do Brilho da Ilha de 1993 a 2014. 

Administrador de empresas).  

 

O espetáculo, sobretudo em função da presença ativa do público, proporciona vínculos de 

pertencimento e compartilhamento de laços identitários que, muitas vezes, ultrapassam o 

território do estado do Maranhão: 

A identidade entre os que fazem o Bumba-meu-boi e aqueles que se sentem parte 

dele, ainda que na condição de meros espectadores, cria um universo singular no 

qual o Bumba se configura como uma manifestação cultural popular de uma força 

expressiva presente não só no cotidiano de quem vive no Maranhão, mas que 

ultrapassa os limites do Estado, inspirando a criação de grupos por maranhenses 

radicados em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que reinventaram o Bumba-meu-

boi a partir das referências culturais levadas de sua terra natal. (IPHAN, 2011,32). 

 

O cordão de brincantes se apresenta da seguinte forma: todos adentram o espaço de 

apresentação, que pode ser um palco, a rua, um arraial, enfim, qualquer local que possibilite a 

evolução do grupo. Entram inicialmente: os bois, a vaqueira campeadora, e duas índias 

guerreiras e a burrinha. Como já dito, primeiramente a orquestra faz um pout porri de 

músicas, enquanto são jogados no palco e nos brincantes tiras de papel laminado colorido, 

além de gelo seco, em meio ao show de fogos. O grupo todo se posiciona e começa enfim a 

evolução com a coreografia. Os brincantes cantam, acompanhando a orquestra, e é saudado o 

público. 

O público chega mais perto do grupo, se posiciona para tirar fotos e acompanhar a 

coreografia. Os olhos de todos ficam fixos no inicio do espetáculo. A orquestra e seus 

cantadores ou cantores, iniciam a toada:  

Toca orquestra já firmei meu batalhão         

O meu boi, chegou! 

Chegou Brilho da Ilha 

Radiante de alegria, já chegou  
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Chegou Brilho da Ilha, é São João 

Brilho da Ilha já chegou! (Música do Brilho da Ilha, de chegada do grupo). 

 

A festa no cotidiano é uma oportunidade da comunidade celebrar sua devoção religiosa e seus 

encontros e vínculos. Quando a madrugada chega e o dia começa a raiar, é hora de ir embora 

e preparar o espetáculo para a noite seguinte.   

Pode-se observar que as antigas festas populares, compartilhadas por grande número 

de pessoas (principalmente as festas religiosas) fragmentaram-se em formas 

diferentes de festejar conforme foram se formando grupos em decorrência do 

crescente processo de desenvolvimento capitalista, e a consequente divisão social do 

trabalho, dos espaços, das classes sociais e, principalmente, do crescimento de 

diferentes denominações religiosas com maneiras variadas de festejar. No entanto, 

surgiram ou mantiveram-se grandes festas em centros de atração regionais. 

(AMARAL1998, 34-35). 

 

 

2.6  Fim da temporada 

O fim da apresentação do Boi Brilho da Ilha se dá ao fim do ano, por volta do mês de 

dezembro, refletindo mais uma mudanças na brincadeira, pois os grupos costumavam encerrar 

a temporada junina no próprio mês de junho. Os contratos findam-se e é hora de recolher as 

indumentárias e o couro do boi. A festa do boi em outras localidades do país acontece no 

período natalino, entretanto, no Maranhão é o momento de retirar a brincadeira das arraias e 

preparar o ciclo para o próximo ano.  

O grupo confraterniza-se, momento este que serve para consolidar laços de comunidade. 

Relembrar momentos e coreografias agora realizadas de uma forma mais livre só com o 

compromisso de divertir-se sem horário ou normas a serem seguidos. 

 

 Com o fim das festas juninas e das apresentações fica um hiato, o corpo a mente 

esta acostumada ao ritmo das apresentações. Poucas horas para dormir e muitas 

horas acordada, de arraial a arraial. Aos pouco tudo vai desacelerando... 

A vida volta à rotina. É hora de guardar a indumentária. No próximo ano, o ciclo se 

reinicia ou a qualquer momento o boi é novamente contratado. O Boi revive e com 

ele nossas personagens.  A hora agora é de confraternizar. (Rosangela Maria Paixão 

Pinheiro. Vaqueira de fita do Brilho da Ilha).  
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O brincar agora ganha nova forma e novos sentidos. Não há público nem turista para vê-lo, 

apenas o compromisso com o prazer de brincar, de ver e de viver uma tradição que vai, mas 

que volta e se renova a cada ano.  

Com novas canções, novas coreografias e novas demandas, sejam de patrocinadores, 

governos, estéticas ou modismos, o boi renasce e se perpetua nas novas gerações de 

brincantes e nas novas formas de brincar bumba-meu-boi pelos terreiros e arraias das terras do 

Maranhão.  

Celebram o fim da temporada com olhares para a próxima. Sabem que no próximo São João a 

maioria dos brincantes irão se reencontrar. Novos brincantes entrarão e um novo começo se 

dará reiniciando o ciclo. A tradição continuará e novas mudanças se agruparão às que já 

existem. A mudança nos bois de orquestra vem se atenuando a cada ano, como mostraremos 

no próximo capítulo. 
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3º CAPITULO  

MUDANÇAS NO BUMBA-MEU-BOI 

 

3.1 O Bumba-meu-boi e o turismo 

O Maranhão está no circuito nacional de turismo, principalmente no mês de junho, quando a 

capital se enfeita e prepara para receber turistas que vêm conhecer a “Cidade Patrimônio da 

Humanidade”
27

, belezas naturais do Estado e, muitas vezes, o bumba-meu-boi. A cidade de 

São Luís, ao longo dos anos, vem sendo organizada em prol do incremento da atividade 

turística, reproduzindo, tanto no centro antigo quanto em espaços relativamente novos.  

Nesse sentido, instituições públicas e privadas elencaram determinados símbolos e elementos 

da cultura popular como matrizes no processo de formação da imagem turística do Maranhão 

como destino. As festas juninas e o Bumba-meu-boi são alguns desses elementos. Vejamos a 

percepção de uma admiradora do Brilho da Ilha: 

Quando eu conheci o boi, era simples, roupa branca de choche, poucas penas e 

brilho, vaqueiros simples também, mas empolgavam na dança e assim se destacou. 

O boi não pode mais ter amadorismo e sim profissionalismo. As festas juninas são o 

nosso cartão postal, temos a responsabilidade de mostrar o melhor para o turista ver, 

gostar e voltar. O boi tem que estar junto com a mudança, acompanhar a evolução 

dos tempos. Acompanho tudo que acontece no boi e gosto de como ele a cada ano se 

inova. (Rosangela Cristina Oliveira Muniz. Técnica em enfermagem. 

Seguidora/admirada do Brilho da Ilha desde 2000). 

 

Assim, o Bumba-meu-boi redefine-se na lógica de produção e consumo cultural, destacando-

se como um elemento central de atratividade turística para a cidade de São Luís. Agregam, 

assim, características que promovem a cidade e o estado, possibilitando ao turista o contato 

com uma gama de manifestações culturais, culinária típica, belezas naturais e patrimônio 

histórico local.  

É assim que, ao lado de danças como quadrilha, Tambor de Mina, Tambor de 

Crioula, Portuguesa, Espanhola, do Vaqueiro, Coco, Cacuriá, Bambaê de Caixa, São 

Gonçalo e Da Fita, o bumba-meu-boi aparece como uma dança à parte, como a 

dança-mãe de todos os bailados, o núcleo gerador da identidade maranhense... 

(MARQUES, 1999,49). 

 

                                                           
27

 São Luís possui mais de 3000  casarões coloniais no seu centro Histórico, formando assim, o maior acervo 

urbano colonial português da atualidade. 
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A turismóloga Araújo (2006) sustenta que o turismo pode contribuir para o revigoramento e 

valorização das manifestações populares, além de possibilitar a dinamização das economias 

locais. 

O Turismo Cultural consiste no segmento da atividade turística, cujo caráter 

motivacional dos visitantes reside na possibilidade de estabelecer um contato com as 

diferentes interfaces presentes nas práticas sócio - culturais vivenciadas pelos 

diversos grupos humanos, delineadas em seus elementos tangíveis - monumentos 

históricos, prédios, museus, arquitetura civil e religiosa, e intangíveis, resultante das 

manifestações populares tradicionais, tais como festas sagradas e profanas, danças, 

ritos, rituais e demais fatos folclóricos.  (ARAÚJO, 2006,03.).  

 

A interferência e padronização dos bois, onde entidades preveem até mesmo cursos e 

treinamentos para os grupos como forma de profissionalizar-se, é uma realidade proveniente 

do aumento da demanda por apresentações. 

O SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) está com uma 

iniciativa interessante nesse sentido. O Centro de Cultura Popular e a Comissão 

Maranhense de Folclore já foram contatados e existe a possibilidade de realização 

de parcerias entre os órgãos no que diz respeito à prestação de assessoria técnica aos 

grupos de bumba-meu-boi (não só a eles, mas aos produtores culturais de um modo 

geral), no sentido de, neles, desenvolver uma visão empresarial, para que o bumba-

meu-boi passe a fazer parte da vida do povo, também como um sustento seguro, 

como fonte de renda. Há previsão de cursos e treinamentos.  (SOUSA. Arinaldo. 
Comissão Maranhense de Folclore, 2001,09). 

  

Na década de 1970, a capital sofreu um intenso processo de urbanização. Como em todo 

espaço urbano, as mudanças ocorridas na geografia da cidade São Luís interferem e interagem 

na vida de seus moradores. Surgem novas formas de relação entre as pessoas, novos vínculos 

com o espaço de moradia, novas abordagens da cultura local, novas fontes de renda e 

acompanhando o restante do país, surge oportunidade nos setores de comércio e serviços, 

onde se destaca o turismo.  

Com o incremento do turismo, o Bumba-meu-boi é elevado ao patamar máximo de consumo 

e de visibilidade por mídias, governo e patrocinadores. Destaca-se, nesse processo, a 

importância conferida aos bois de orquestra. Esta afirmativa se da pelo número de bois de 

orquestra que surgem e por compor a programação dos locais de espetáculo, além de imagens 

veiculadas no estado, seja em mídia impressa ou televisiva.  Os bois de orquestra são 

considerados um dos ícones da identidade maranhense, juntamente com outras manifestações, 

conforme Silva (2008). 
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Com o prestígio aumentado, é reveladora a proliferação dos Bois de orquestra - o 

último dos cinco estilos mais conhecidos a chegar a São Luís, a partir da segunda 

metade da década de 90. Os Bois da região do Munim já se apresentavam em 

arraiais da Capital, retornando às suas cidades de origem, facilidade proporcionada 

pela proximidade da região ao município de São Luís. Nos anos 80, começaram a 

surgir os primeiros grupos de Bois de orquestra criados em São Luís, processo 

intensificado na década seguinte, quando foram fundados os Bois Upaon-Açu, 

Brilho da Terra, Brilho da Ilha, Brilho da Juventude, Encanto do Olho d’Água, 

Encanto da Ilha, Lírio de São João, Boi da Alemanha, Boi de Palha e Boi de Sonhos, 

dentre outros. É também desse período a fundação do Boi Pirilampo, um grupo 

orquestrado que mescla os estilos de Bumba-meu-boi em suas 

apresentações.  (IPHAN,2011,64). (grifo nosso). 

  

Os bois de orquestra, após a década de 1990, são os que mais recebem incentivos do governo 

e os mais requisitados pelos contratantes. Sua proliferação é visível nos arraiais. Esta prática 

de incremento dos incentivos como comentará mais adiante, dá-se principalmente nos 

governos de Roseana Sarney (1995/1998-2009/2014), que instituíram o pagamento de cachês 

aos grupos, o que não havia anteriormente. 

Data também desses governos a criação da Fundação Cultural do Maranhão – (FUNCMA), 

que tem por missão estimular a produção cultural do estado e que organiza, anualmente, a 

programação junina: 

“Art. 4º. Fundação Cultural do Maranhão – FUNCMA – instituir o Programa 

Estadual de Cultura, utilizando a ação transformadora do processo cultural para o 

exercício da cidadania e desenvolvimento humano, com a democratização ao acesso 

às ações culturais e à memória histórica, visando descentralizar as atividades 

culturais através da municipalização da cultura, preservando e disseminando os 

valores culturais, patrimoniais, artísticos e paisagísticos do Estado do Maranhão, 

com o fim de estimular a produção cultural, valorizar e promover as manifestações 

artístico-culturais” (GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO: Lei n. 7.379, 

1999). 

 

A institucionalização da cultura popular é, portanto, feita paulatinamente pelo estado, gerando 

inclusive certa dependência até mesmo econômica das manifestações culturais. Um dos 

mecanismos desse processo de institucionalização foi o Plano de Desenvolvimento da 

Cultura, criado em 1995, em esfera estadual, que determina como diretrizes e planos de ação 

os seguintes pontos: 

 Estimular a produção e consumo de bens e serviços culturais, junto a todos os 

seguimentos sociais, priorizando aqueles que resgatem a autenticidade das 

manifestações, geram emprego e renda, utilizando-se, entre outros, os seguintes 

mecanismos de ação: 

 a) recuperação, reforma ou adaptação das instalações físicas dos diversos órgãos do 

Sistema Estadual de Cultura, ajustando-os a sua nova dinâmica; b) estabelecimento 

de uma programação cultural variada, do popular ao erudito, visando a expressão da 

demanda;  
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c) apoio e incentivo financeiro aos produtores de arte e cultura do Estado, garantindo 

a qualidade dessas produções;  

d) reciclagem e/ou formação de técnicos e outros profissionais das áreas de arte e 

cultura;  

e) realização de pesquisas específicas, visando a identificação de alternativas de 

produção e consumo comunitários de bens e serviços culturais;  

f) expansão e dinamização das oficinas culturais, em todos os gêneros (cerâmica, 

azulejos, papel, dança, teatro, fabrico de embarcações, etc). (Plano de 

Desenvolvimento da Cultura- Maranhão, 1995). 

 

 

O período junino, como já dito, é o momento de maior visibilidade do Bumba-meu-boi e de 

outras manifestações culturais na cidade de São Luís, quando os arraiais acontecem. A 

FUNCMA distribui para população um livreto com toda a programação dos arraiais que ela 

organiza e patrocina, podendo os grupos, brincantes, visitantes e públicos em geral 

acompanhar a programação e as apresentações de seus grupos preferidos.  

Em suma, a valorização do Bumba-meu-boi ocorreu por um processo de institucionalização e 

regulamentação por parte do estado,
28

 em que tal promoção está vinculada ao turismo. Assim, 

as brincadeiras típicas do estado passaram a fazer parte da indústria cultural, instrumento de 

espetáculos e até mesmo bandeira política em tempo de campanha eleitoral.  

Como parte desse processo mais amplo, o grupo aqui estudado, o Brilho da Ilha, tornou-se um 

produto cultural de exportação, juntamente com outros grupos e manifestações. É comum 

hotéis contratarem o grupo pra apresentar-se para os visitantes ou ser a atração em algum 

evento promocional. O lema do grupo é inovar para agradar a todos: brincantes e público.  

O boi teve muitas mudanças. Até na dança que é agora na ponta dos pés. Perfeição 

para agradar os turistas e todo mundo. O Brilho da Ilha vive inovando. Já tivemos 

uma índia negra bonita saindo de um gigante globo, temos a charrete da Catirina, 

que antes não tinha pai Francisco e nem Catirina. As indumentárias principalmente 

das índias com muitas penas e brilhos, muito luxuosas.  Nós queremos mostrar o 

melhor do grupo. Quando o boi é contratado, as pessoas querem ver beleza em tudo 

da coreografia as roupas. Gosto desse boi justamente por sua ousadia em inovar. 

(Jainara Rabelo de Oliveira. Índia do Brilho da Ilha desde 2000). 

 

As agencias de turismo, por meio de seus blogs ou sites de venda e/ou divulgação, vendem ao 

turista a imagem do Maranhão e de São Luís, vinculada à imagem do Bumba-meu-boi. Na 

apresentação do pacote turístico atrela-se frequentemente à figura do boi, onde encontramos 

em propagandas referências como: “São Luís: Dança e música sob o reinado do boi”.  Pacotes 

                                                           
28

 O estado por meio da Secretaria de Cultura e outros órgãos fomentam, registra e classifica os grupos e 

folguedos, como comento mais adiante neste capítulo. 
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com hospedagem, tour e festas, tendo como principal atrativo o boi,  que fazem sucesso entre 

os turistas. Vejamos uma dessas propagandas turísticas difundidas nas mídias digitais: 

 

Os meses de junho e de julho são de pura festa em São Luís. No período, a cidade é 

tomada pelas apresentações do Bumba-Meu-Boi - tradição folclórica e misto de 

teatro, música e dança - que encantam nativos e turistas. Toda a capital é tomada por 

grupos que chegam do interior para brincar nos arraiais que se espalham pelas ruas 

históricas do Centro e da Praia Grande.  

(http://www.feriasbrasil.com.br/ma/saoluis/participardasfestastradicionais.cfm.html)

. 

 

Os grupos de Bumba-meu-boi, de alguma forma reagem e ou interagem com esses processos, 

adaptando-se a eles, e é nessa possibilidade de adaptação e reinvenção que reside sua 

resistência. Como expressa o dossiê de registro do bumba-meu-boi produzido pelo IPHAN,  

 

As manifestações culturais populares que  têm  o  boi  como  figura  principal  estão 

presentes  em  vários  estados  brasileiros,  mas  é  no  Maranhão  que  a  brincadeira 

do  Bumba-meu-boi ganha evidência pela sua força simbólica, sua resistência ao 

tempo e sua capacidade de reinventar-se a cada ano sem perder sua essência. 

(IPHAN, 2011, 24). 

 

Os grupos diversos da cultura popular aproveitam o período junino e a presença e turistas para 

vender seus produtos - como chapéus de vaqueiros, ricamente adornados de miçangas e 

canutilhos, CD’S e DVD´S, camisas, matracas ou qualquer outro objeto que identifique o boi. 

Geralmente, o turista que assiste a festa do bumba-meu-boi no Maranhão compra algum 

souvenir da festa e se impressiona com a variedade da cultura local. Como afirma a turista de 

Fortaleza, Sandra Aquino:     

Fiquei encantada com a manifestação cultural, o boi, por se tratar de uma mescla 

entre profano e sagrado. Ritmos, cores e alegria dos brincantes também me 

contagiaram. Quando vi a primeira apresentação  do boi, passei a gostar mais ainda 

da cidade de São Luís. A minha impressão é que estava em um lugar onde a cultura 

pulsa e encanta. 

Aproveitei e comprei azulejos com a imagem do boi e uma pequena matraca, Até 

hoje, recomendo vim e conhecer a cultura maranhense, principalmente, o boi. 

(Entrevista com a turista de Fortaleza – CE. Sandra Aquino. Geógrafa ). 

 

E quem viaja com o grupo, também se torna  turista e considera-se responsável por apresentar 

a cultura local e a tradição do folguedo. Os grupos de bois estão cada vez mais fazendo 

viagens internacionais. Outrora o grupo do interior do estado não conseguia sequer se 

apresentar na capital. Agora alcançam voos mais altos graças a mudanças dentro e fora do 

grupo que possibilitaram ao boi mostrar-se. 
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Temos que inovar a cada ano, sem esquecer o principal, que é não deixa morrer as raízes, a 

tradição. As viagens internacionais que o boi fez, foi para sermos reconhecidos, ensinarmos 

a eles gostarem da nossa cultura maranhense e brasileira e para nós se tornou um grande 

aprendizado dos costumes de cada país que passamos. Fora que tivemos aulas de história, 

geografia e política de todos os lugares que tivemos a honra e a graça de Deus em pisar em 

cada solo dos continentes. (Antonio Carlos de Assis da Silva, brincante desde o ano de 

2000. Personagem: o Pai Francisco). 

 

Nas apresentações, dentro e fora do Brasil, o boi mostra sua importância para a cidade de São 

Luís, o que se evidencia nos intensos deslocamentos de público entre os arraiais, para assistir 

aos espetáculos propiciados pelas brincadeiras e grupos de sua predileção, observando a 

riqueza de detalhes de um grupo para outro, do brilho nas roupas, adereços, no couro do boi e 

do bailado ou coreografia que leva o público a entrar no brincar do boi que não se contenta 

apenas em assistir de um palco. Idinaldo convida o público: 

Aí vai o meu convite pra quem ainda não conhece o bumba-meu-boi: que venha para o 

Maranhão conhecer essa brincadeira que é patrimônio cultural e que é uma brincadeira 

muito importante da cultura maranhense - não só ela como outras que temos aqui. Aqueles 

que vierem com certeza vão gostar (Idinaldo de Jesus Alves Pereira, Miolo do Boi Brilho 

da Ilha desde 2010). 

 

Percebemos que a promoção turística oficial do boi contempla a dimensão social, com o 

estabelecimento de uma rede de ações que intervenham nas manifestações populares 

tradicionais, e também promovam integração entre todos os segmentos sociais que 

reproduzem e reinventam suas tradições. Por um lado, os grupos do interior do estado 

conseguem vir à capital mostrar seu espetáculo; por outro, reformas ou ações sociais são feitas 

na comunidade, por ações dos grupos de bois e a continuidade e promoção da brincadeira pela  

nova geração, em função dos recursos públicos e privados direcionados ao Bumba-meu-boi. 

Percebe-se com clareza, atualmente, que o Bumba-meu-boi tornou-se um bem consumido, 

apreciado e contratado, tendo de cumprir horários e transportar os brincantes de um arraial 

para outro em curto espaço de tempo. Por isso, os fazedores da cultura envolvidos com o 

folguedo reduziram ou adaptaram sua apresentação de acordo com as exigências do circuito 

oficial e do mercado. Sua rapidez e adequação proporcionam mais cachês e assim geram 

capital para investir na brincadeira, trazendo mais inovações para o público.   

O público e a comunidade local não necessariamente têm consciência do processo de 

transformação das culturas e de hibridização das identidades, mas muitas vezes percebem e 

realizam estas mudanças que aprovam ou reprovam adequações consideradas “exageros”. Na 
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chamada vida moderna, não só os setores do estado, do mercado e as diferentes mídias se 

apropriam das manifestações da cultura popular, mas essas também usufruem das novas 

possibilidades advindas dos meios comunicacionais: sites, home page, blogs, divulgação 

fonográfica entre outras. Soma-se a isso a promoção pessoal, isto é, o fato de que os próprios 

brincantes e visitantes registram o seu grupo e o expõem nas redes sociais como forma de 

autopromoção, visibilidade e satisfação pessoal. 

No mês de junho a minha página do facebook e do instagram fica cheia de fotos de 

todas a manifestações  culturais que encontro  a noite. Faço questão de registrar esse 

momento e mostrar para a família e amigos como passo o meu São João em São 

Luís.  Tenho alguns álbuns digitais e confesso que gosto de tirar fotos com os cocais 

das índias e chapéu dos vaqueiros. Prefiro os bois de orquestra, mas tudo é muito 

bonito, brilhante e grandioso. (Entrevista com a turista Teresa Agda, de Picos – Pi. 

Em 23/06/2015).     

 

Por conseguinte, os próprios brincantes querem e percebem mudanças no boi como forma de 

atrair atenções, principalmente de turistas. Percepção da brincante Rosangela:  

Todas as brincadeiras de Bumba-meu-boi de orquestra há algum tempo têm buscado fazer 

mudanças para atender, para chamar a atenção de turistas e a população em geral que lota 

os arraiais, no período junino na cidade de São Luís. Só para se ter uma ideia, os donos de 

grandes casas de entretenimento (restaurantes e bares) montam barracas nos maiores 

arraiais e nestes a programação das apresentações sempre tem no horário áureo das 

apresentações as brincadeiras de maior destaque na mídia e preferência do publico, que, por 

sua vez, tem maior recurso financeiro para investir nas indumentárias, nos músicos das 

orquestras, nas composições, retribuição financeira para alguns brincantes, etc e tal. Então 

por conta dessa procura comercial os donos das brincadeiras acabam introduzindo algumas 

mudanças para atender e prender a atenção do publico. Seja nas letras das toadas, 

indumentárias, ritmo das musicas e, passos da coreografia. Saindo do cadenciado e 

tornando o ritmo mais rápido e introduzindo instrumentos que não faziam parte da 

orquestra original da brincadeira. Enfim, procura tornar as apresentações um espetáculo à 

parte, e quem consegue chamar mais atenção possivelmente é aquela brincadeira que mais 

mudanças provoca e, pode cair no agrado do publico quando esse sai de mero espectador 

para também tomar parte dançando junto com os brincantes. O que o Brilho da Ilha faz 

muito bem! (Rosângela Maria Paixão Pinheiro; brincante desde 2008. Profissão Geógrafa. 

Personagem: Vaqueira de Fita). 

 

Entretanto, há discordâncias, com relação ao espetáculo, cabendo aqui também, o Brilho da 

Ilha, como explicita Mundicarmo Ferrretti (2006): 

O interesse turístico pelas produções culturais populares tradicionais, apesar de 

poder incentivá-las, às vezes, tem atuado negativamente sobre elas. É sabido que as 

produções “para turistas” são geralmente menos elaboradas, mal acabadas e que às 

vezes foram descaracterizadas para se adaptarem à programação turística e a outros 

padrões estéticos. (FERRETI, M. 2006,06). 
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As festas populares do Maranhão são veiculadas como atrativo a visitantes e a participação 

direta nela pode interferir ao longo do tempo. Relacionando a festa do Divino Espirito Santo e 

também o boi, como atrações turísticas, Mundicarmo Ferreti (2006) afirma: 

Um outro problema gerado por essa participação é o risco da introdução de 

mudanças nas festas e rituais religiosos para satisfazer o gosto daquela clientela 

passageira ou para adequá-los à sua disponibilidade de tempo, o que levaria 

fatalmente, mais cedo ou mais tarde, à transformação da festa religiosa em puro 

espetáculo para turista. (FERRETI, m. 2006, 08). 

 

Dessa forma, o Bumba-meu-boi não pode ser mais visto apenas como uma manifestação 

proveniente dos setores populares, é uma manifestação cultural que ao longo dos anos, 

hibridou-se, ganhando novas características e mantendo outras na sua concepção e expressão, 

ou seja, a reinvenção da tradição. Esta reinvenção/adequação esta se tornando “tradicional”, 

onde se espera que um grupo inove a cada ano e mantenha traços de sua identidade cultural. 

Equação difícil de manter e entender. 

 

3.2 Tradição e Modernidade no Bumba-meu-boi 

Nesta dissertação, entende-se por tradição: 

Tradição vem igualmente do Latim: “tradere” significa “trazer”. Tradição, pois, seria 

aquilo que foi trazido, isto é, transmitido pelos antepassados. Tal como oralidade, 

inúmeras complicações cercam a questão. Uma delas, fundamental, são as 

inevitáveis transformações sofridas pelo que é “trazido” durante e a partir do 

momento em que é recebido. Com efeito, deve-se considerar que cada indivíduo (ou 

receptor) é um indivíduo, com seus referenciais culturais, idiossincrasias, nasceu e 

vive e em certas épocas e locais, de tal família, tem determinada visão de mundo e 

assim por diante. Toda a nova informação recebida não será assimilada 

mecanicamente, pois os dados vão ser filtrados, relidos combinados com os que já 

estão em posse do receptor. Deste modo, as ações/reações de dois receptores 

diversos, mesmo tendo recebido informações idênticas, muito dificilmente serão 

idênticas. Isto é, a “tradição” só muito dificilmente será reproduzida de forma igual, 

o produto final se constituindo numa nova construção cujas semelhanças objetivas 

com a anterior nem sempre serão muito grandes. (CORREA, 2010, 05).   

 

A proposta deste trabalho é perceber os processos de mudança e/ou hibridismo nas 

chamadas culturas populares ocasionados pelo desenvolvimento do turismo cultural, tomando 

por base os estudos da preparação e da performance de apresentação dos grupos de boi de 

sotaque de orquestra, a partir do caso do Brilho da Ilha. Para isso também trabalhamos com a 

categoria sincretismo, observada no folguedo do boi, já discutida anteriormente.  
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Assumimos aqui o sincretismo como termo chave para a compreensão da 

transformação que está se dando naquele processo de globalização e localização que 

envolve, transforma e arrasta os modos tradicionais de produção de cultura, 

consumo e comunicação. (CANEVACCI, 1997,13). 

 

Pensar e conceituar tradição e modernidade, tendo em vista o boi e focando no sotaque de 

orquestra, é tarefa difícil. A pesquisadora Marques (2000) expressa: 

De fato, esses dois termos designam representações do mundo, modos de estar, 

estilos de vida que podem ser encontrados em qualquer época histórica, conforme os 

ideais, valores, estética e modelos positivos ou negativos; maneiras de legitimar e 

racionalizar as ações, os comportamentos e os discursos; de integrar os 

acontecimentos num todo coerente; de dar sentido às experiências . 

Consequentemente, a tradição e a modernidade são termos que coabitam 

dialeticamente, em qualquer fenômeno cultural, em permanente tensão segundo a 

perspectiva histórico-social adotada. (MARQUES, 2000, 04). 

 

Pensamos em sincretismo como negociação, fusão, identificação, mistura e até certo 

hibridismo. A presença do sincretismo no bumba-meu-boi gera calorosas discussões entre 

pesquisadores como Ferreti (1999), Silva (2007), Canevacci (1997), que nos permitem 

visualizar a complexidade conceitual desse fenômeno.   

Sincretismo é palavra considerada maldita que provoca mal estar em muitos 

ambientes e em muitos autores. Diversos pesquisadores evitam mencioná-la, 

considerando seu sentido negativo, como sinônimo de mistura confusa de elementos 

diferentes, ou imposição de evolucionismo e do colonialismo (FERRETI, S. 1999, 

113). 

 

O Bumba-meu-boi opera em uma chave de cultura popular tradicional, e também incorpora 

novos elementos que são entendidos aqui como constitutivos de sua modernidade. De uma 

forma geral, entende-se que tradição é um produto do passado que continua a ser aceito e 

atuante no presente. Além de ser um conjunto de práticas e valores enraizado nos costumes de 

uma sociedade, caso do boi.  

Porém, entende-se que a tradição se articula com elementos da chamada modernidade, o que 

se apresenta no Bumba-meu-boi, com o uso de novos objetos na confecção de indumentárias 

dos brincantes, na armação do boi, na adequação de horários, redução ou supressão do auto 

para apresentação dos grupos para atender ao contratante, por exemplo.  

As mudanças introduzidas no Brilho da Ilha, por exemplo, são muitas vezes percebidas como 

positivas, tornando o grupo mais bonito e até competitivo no mundo das atrações 
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culturais/turísticas. Renovar as indumentárias todos os anos, por exemplo, faz parte da 

renovação dos grupos de bois. Vejamos a opinião do brincante Emerson:  

Positivas: uma grande mudança na indumentária dos brincantes, principalmente das índias, 

as músicas novas também ficaram show de bola, e não se esquecendo da confraternização 

que foi muito boa, que só incentiva mais os brincantes a continuarem no grupo.Com relação 

à indumentária, não vejo nenhum exagero, até por que São João é isso, muito brilho, muitos 

enfeites, só acho que poderiam abusar bem mais nas cores do boi, seria uma surpresa muito 

grande para aqueles que conhecem o boi. As coreografias também são bastante 

diversificadas, diferentes de outros grupos.  O Brilho da Ilha tem toda aquela preocupação 

de abusar nos passos, de estar sempre em movimento, é muito bom também dançar 

envolvido com as índias. Muito bom. (Emerson Cristian Santos Alves, autônomo, brincante 

desde 2008. Vaqueiro de frente ou campeador e puxa o cordão de vaqueiros). 

                                  

As inovações na brincadeira do boi ocorrem a cada ano, sem que isso seja um problema ou 

ameaça à tradição, e sim como consequência da vida contemporânea e acelerada. A 

aceleração do intercâmbio cultural, juntamente com as novas tecnologias e investimentos 

públicos e privados proporciona o surgimento de produtos culturais híbridos, que transitam 

em diferentes sistemas culturais e não possuem fronteiras definidas, (des) e (re) construindo, 

assim, a concepção tradicional de cultura. Na visão da brincante Rosangela Paixão, isso nem 

sempre é positivo: 

É a partir dos ensaios que temos contato inicial com as mudanças e alterações que 

acontecem de um ano para outro. Desde que participo do Brilho da Ilha as mudanças que 

tenho percebido, foram as seguintes: 

De um ano para outro, há uma mudança no corpo de baile. E o Brilho da Ilha passou a 

buscar vaqueiros campeadores de estatura maior ou já preparados de outras brincadeiras; 

ferindo assim a máxima da progressão de evolução de vaqueiro de fita passar para vaqueiro 

campeador. Deixando muitos descontentes. Desse modo, valorizando a questão física e 

estética corporal para as apresentações, deixando de lado, a simples vontade de gostar da 

brincadeira, o querer sair na brincadeira e com ela evoluir, apreender e progredir no 

bailado. Não há mais o interesse em formar, mas sim, só de aperfeiçoar para o seu ritmo, 

sua formação. Isso é o que mais sinto falta, pois se houver formação a brincadeira nunca irá 

desaparecer. 

As roupas, indumentárias também sofrem mudanças que deixam a desejar. Por exemplo, a 

falta de conforto para os movimentos. Pensam tanto nos enfeites e brilhos e não pensam em 

conforto para quem dança. E outra coisa, as roupas não tem mais bordados, canutilhos, 

brilhos característicos das roupas de bumba-meu-boi, é quase tudo já pronto, sem muito uso 

do artesanato. As ilustrações que se coloca no boi são geralmente plásticas, de armarinhos, 

coisas prontas. (Rosângela Maria Paixão Pinheiro; brincante desde 2008. Profissão 

Geógrafa. Personagem: Vaqueira de Fita). 

 

A forma de fazer as indumentárias dos brincantes vem ao longo dos anos adequando-se à 

atualidade, como o uso de novos objetos sintéticos, como penas sintéticas, canutilhos, 

vidrilhos, disponíveis no mercado e mais acessíveis. Devemos considerar também as questões 
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ambientais na confecção de objetos, ligados a uma consciência moderna de uso consciente 

dos recursos naturais. O valor desses objetos também é levado em conta pelos grupos de 

Bumba-meu-boi de orquestra, por serem caros e terem que ser trocados a cada ano. 

Assim como o próprio folguedo, o conceito de cultura popular deveras sofre modificações, 

enxerto e é alvo de debates calorosos por parte de pesquisadores da área.  Um ponto que 

parece ser comum entre alguns deles é que o avanço da globalização tem provocado 

mudanças nas manifestações de cultura popular, como por exemplo, sua internacionalização 

ou a ameaça de homogeneização.  Como afirma Martha Abreu: 

 

Cultura popular é um dos conceitos  mais  controvertidos  que conheço.  Existe, sem 

dúvida, desde o final do  século  XVIII;  foi  utilizado  com objetivos e em contextos 

muito variados, quase sempre envolvidos com juízos de 

valor,   idealizações,   homogeneizações  e  disputas  teóricas  e  políticas.    Para 

muitos, está (ou sempre esteve) em  crise,  tanto  em  termos  de  seus  limites  para 

expressar uma dada realidade cultural, como em termos práticos,  pelo chamado 

avanço  da  globalização,  responsabilizada,  em  geral,  pela  internacionalização e 

homogeneização das culturas. (ABREU, 2003, 01). 

 

Para Canclini (1997) o “popular” não é monopólio dos populares, nem é vivido pelos agentes 

sociais como uma manutenção melancólica das tradições. É a partir dessa ideia, que o 

presente trabalho toma como o foco as possíveis mudanças no bumba-meu-boi, sotaque de 

orquestra, provocadas pelo turismo cultural no estado do Maranhão. 

Já em relação ao conceito cultura popular, o trabalho se baseia nas afirmações de Martha 

Abreu. Para a autora, a forma de ver a cultura popular ajuda a pensar a realidade vivenciada 

pelos atores, ampliando a compreensão dos problemas que surgem com a dinâmica da 

sociedade. Mais uma vez, este pensamento vem de encontro com este trabalho, desenvolvido  

partir de observação participante e entrevistas.  

Antes, porém, é bom deixar claro que não entendo cultura  popular  como 

um  conceito  que  possa  ser  definido  a  priori,  como  uma  fórmula  imutável e 

limitante. Talvez possa ser visto como uma perspectiva, no sentido de ser mais     

um ponto (de  vista)  para  se  observar   a  sociedade  e  sua  produção  cultural. 

(ABREU, 2003, 02). 

 

Nos dias atuais, existe uma aceitação quanto à proximidade da relação entre tradição e 

modernidade, tendo em vista que esses dois conceitos estão em constante contato e interação, 

articulados em um mesmo espaço cultural.  
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Percebo, no grupo Brilho da Ilha, um discurso por parte dos fundadores e mais ainda dos 

brincantes, com suas falas da “necessidade de inovação” para a nova temporada. No início 

dos ensaios, constato que os veteranos aguardam a introdução de algo novo, como 

coreografias, roupas, toadas e enredo. Enfim, algum elemento que seja inovador e exclusivo. 

Os brincantes questionam o responsável pelas coreografias, que responde “esse ano vamos ter 

novidades, o boi vai ficar mais bonito e mais rápido”. 

 

Com essa fala fica claro que a busca do novo, da mudança e do exclusivo está mais no 

brincante que quer de certa forma concorrer, rivalizar com outro grupo, mostrar-se mais 

bonito e luxuoso: 

Na verdade fico ansiosa para saber as novidades do boi. Não gosto de repetir o 

mesmo do ano passado, ate pode ter alguma coisa, mas prefiro que o Brilho da Ilha 

inove sempre. Tenho amigos em outros bois de orquestra e quero que o meu seja o 

mais bonito em coreografia e indumentárias.   Isso faz parte da brincadeira.  (Ana 

Karina, índia do Brilho da Ilha). 

 

 

É importante tratar do sentimento de rivalidade existente entre grupos de bois do mesmo 

sotaque.  Trata-se de rivalizar na coreografia, em sorrisos durante apresentação, nas 

indumentárias, nas toadas. Assim, os brincantes assumem sua paixão fazendo o possível para 

se apresentar da melhor forma. Os admiradores/torcedores vibram e acompanham o grupo da 

sua preferência, e os meios de comunicação geralmente fazem notícia do grupo que mais 

“encantou” e trouxe “alegria” ao arraial. 

 

Ao longo de alguns anos certos elementos do Bumba-meu-boi, sotaque de orquestra, 

deixaram de existir da mesma forma como costumavam se apresentar, seja por supressão ou 

por adequação. Alguns deles são: antecipação da data do batizado por conta de contratos; a 

não morte do boi; a necessidade de lançar alguma novidade para cada ano, podendo ser um 

personagem ou coreografia; a supressão ou adequação do auto do boi, por ter que cumprir 

uma agenda por noite, fazendo com que a apresentação fique resumida; a busca por materiais 

na confecção das indumentárias que sejam leves, brilhantes e mais baratos. Explicarei esses 

elementos com mais detalhes no decorrer do capítulo. 

Mesmo com tais mudanças, enquanto produto cultural maranhense, o boi não deixou de ser 

reconhecido como um objeto de produção popular que não perdeu seus traços identitários, seu 

lugar de pertencimento e segmento social, mas que agregou outros.  Hibridou-se, incorporou 
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novos contornos, assim, assumiu outras concepções morais, estéticas e de produto de 

mercado. 

Dessa forma, o boi é uma manifestação cultural híbrida na sua concepção histórica, expressão 

e resistência, ou seja, surgiu das camadas populares, foi perseguido, institucionalizado, 

patrimonializado e transformado em bem cultural a ser consumido. A sua existência, 

permanência e expansão é prova que os bois se auto inventam e realmente vivenciam o seu 

ciclo de morte e ressurreição.  

O sotaque de orquestra evidencia mais, o seu transito no universo do mercado turístico e de 

bens, transitando como um negócio que pode gerar recursos. Neste contexto, o boi está 

inserido no cenário dinâmico das relações sociais e culturais, presentes nas sociedades e entre 

as sociedades marcadas pela condição de modernidade ou atualidade. 

A tradição desse folguedo será traduzida na continuação, permanência e adequação dos ciclos 

da brincadeira. Na forma inventiva dos fazedores de cultura de criar novas coreografias e 

introduzir novos personagens, como forma de se atualizar e, ao mesmo tempo, continuar 

sendo uma das referências da constante construção identitária maranhense. Trabalho com a 

expressão “fazedores de cultura”, no sentido que considero que englobe uma gama de atores 

na realização da cultura popular: fundadores, brincantes, admiradores/seguidores e 

patrocinadores.  

Porém, podemos identificar também um discurso paralelo praticado pelos grupos de bois de 

orquestra que visam escapar ou resistir a uma determinada ordem ou imposição hegemônica 

que se imponha aos grupos. Alguns se preocupam com a tradição, no sentido de se manter 

sempre igual ou parecido com o que já havia. Tradição esta que pode não corresponder ao 

entendimento do grupo e por isso sentem-se livres para realizar qualquer intervenção na 

brincadeira. 

 

Em termos mais amplos, contudo, entendemos que o hibridismo torna-se elemento 

constitutivo das tradições, o que é evidente no fato de que os grupos de bois reelaboram sua 

identidade como forma de entrar e manter-se em um mercado de bens culturais. 

Percebemos que os grupos de bumba boi se apropriam dessa qualificação de 

identidade cultural do Maranhão, seja para manter a tradição, seja para se 

autopromover. E, assim, acabam por transformar todo um universo impregnado de 

símbolos: sagrado, religioso e mítico, saindo do seu ciclo tradicional para ser 

oferecido como mercadoria a um público específico. (CAMELO, 2015, 132). 
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Portanto, o boi, conforme as exigências do mercado cultural e para atender o mesmo 

adequam-se para fazer apresentações fora da época junina, assim mudando o período de 

batismo, apresentação e morte do boi. Essas mudanças e adequações também respondem ao 

referido processo de institucionalização do folguedo.  

Um elemento da institucionalização do folguedo que serve de estímulo às mudanças na 

cultura popular é o Plano Estadual de Cultura do Maranhão. Segundo o texto, “o plano deve 

estimular, sobretudo, as mudanças normativas que a natureza da dinâmica cultural propõe 

para acompanhar a evolução dos tempos, sem perder de vista o que o campo possui de mais 

específico e singular” (Plano Estadual de Cultura do Maranhão, 2015,20).   

Como afirma Albernaz:  

As ações governamentais propiciaram uma maior circulação, visibilidade, 

valorização e aceitação da cultura popular, sedimentando um processo de 

substituição de conteúdos de cultura erudita de afirmação de identidade maranhense, 

em favor de conteúdos populares, que vinha ocorrendo deste a década de 1970. 

(ALBERNAZ, 2004,02). 

 

Se perguntarmos aos brincantes e dirigentes de grupos de bois, de vários sotaques, o que é 

tradição no boi, provavelmente teremos respostas que remetem ao passado, à forma como a 

brincadeira era feita em tempos anteriores, e possivelmente também a não inclusão de 

dinheiro nas apresentações, como era feito anteriormente. Em falas que ouvi e entrevistas que 

realizei ao longo deste trabalho e até mesmo em minha própria perspectiva, enquanto 

brincante percebe certo saudosismo em relação ao que teria sido o boi no passado e o que ele 

teria se tornado hoje.  Creio que o saudosismo tem como efeito a produção e atribuição de 

legitimidade para a tradição. Além disso, como diz Michol Carvalho (2008), passado e 

presente mediam a memória dos indivíduos: 

Presente e passado se encontram, se complementam pela mediação da ‘memória’, 

essa capacidade inesgotável da pessoa humana lembrar, narrar histórias e 

experiências, enfim, de (re)viver. São determinadas versões de fatos, afetos a grupos 

e comunidades, inseridas na conjuntura cultural, política, econômica, religiosa de 

uma dada época. Vem à tona distintas dimensões da vida pessoal e social, sob o 

compasso das ideias, emoções, sentimentos daqueles que as construíram e/ ou 

observaram no seu dia-a-dia. (CARVALHO. 2008,09). 

     

Pra a pesquisadora, o Bumba-meu-boi, transpôs o tradicional, e tornou-se espetáculo de 

massa, no qual a beleza tem que estar presente para atrair o público.   
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 (...) o Bumba-boi passa a ser um produto de exportação maranhense. E, na condição 

de porta-voz, de veículo de difusão do Estado, o bumba precisa tornar-se um 

espetáculo digno de ser apreciado e aplaudido: bonito, rico, dinâmico para poder 

despertar o interesse, chamar a atenção e causar sucesso!  (CARVALHO, M.,1995, 

73).  

 

Os conceitos “tradicional” e “espontâneo” ganham outras dimensões dentro deste novo 

contexto de mercado cultural. Esses contatos atuam na construção da memória
29

, do 

imaginário individual e coletivo dos brincantes, que ressignificam sua prática cultural e seus 

modos de ser e estar no mundo.  

As mudanças ocasionadas nos bois de orquestra podem, portanto, ser interpretadas como parte 

de um processo de desapropriação/reapropriação/transformação/hibridismo de bens culturais 

originalmente produzidos em um segmento social e transladados para outros, e como um dos 

efeitos da globalização é a indústria cultural.  

Para Silva (2007), a globalização inspira calorosos debates e atribuição de novos significados 

à cultura popular. Global é um termo que vivenciado pelo Brilho da Ilha, por suas viagens e 

participação em festivais internacionais. 

Por um lado, o processo de globalização define os sistemas midiáticos como 

homogeneizadores de atitudes, na medida que transformam as populações mundiais 

em legião de consumidores. Por outro lado, esses sistemas possibilitam um debate 

enriquecedor sobre os novos significados e simbologias construídas numa intensa 

troca de subjetividades, uma vez que possibilitam também a reposição das 

diferenças.  (SILVA, 2007, 73).  

 

 A brincante do Brilho da Ilha, Karine, diz seu ponto de vista com relação mudanças. 

O boi se desenvolver muito foi um lado ruim. Com a mudança, a modernidade na roupa, 

foram mudando algumas indumentárias, alguns acessórios que fazem com que o bumba-

meu-boi pareça “um carnaval” que para o maranhense como eu, não considero muito 

positivo. Boi é boi, tem sua característica própria. O lado positivo do boi foi no 

desenvolvimento do grupo, que possibilitou voar para outros países, divulgar a cultura 

nossa, em outro país. Tudo isso foi por causa das mudanças. Modificações que acabam 

fugindo daquele padrão. Já vi em apresentações, grupos de bumba-meu-boi tocar carnaval 

na apresentação eu não concordo. O Brilho da Ilha não copia outro grupo. O Brilho da Ilha 

tem aquele diferencial, como a cor do boi e a orquestra acelerada com a coreografia 

também.  É diferente, é nosso. (Karine Sales Santos; trabalha no setor administrativo. 

Brincante desde 1993-2015; índia destaque do Brilho da  Ilha). 

  

                                                           
29

 A memória é um lugar de disputas e de poder, porque é acionada de acordo com nosso lugar de fala. No caso 

do boi, os brincantes tem uma consciência da importância do folguedo, dele enquanto brincante e do nome da 

comunidade que esta atrelada o grupo. 
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Para Albernaz, (2013, 01) “no Maranhão a manifestação é percebida como tradicional, pela 

sua permanência ao longo do tempo e pela manutenção de conteúdos nesse processo de 

reprodução, através de disputas e negociações de significados”.  Para alguns amos de bumba-

meu-boi e pesquisadores, só são tradicionais os bois de matraca, zabumba e costa de mão. Os 

bois de sotaque de orquestra não são reconhecidos como tradicionais, por ser um sotaque 

relativamente novo e por introduzir novos elementos ao enredo.  

O sotaque de orquestra, neste momento, aparece como aquele que tem trazido as 

inovações que provocam discussões mais abertas, sobre o sentido de tradição e os 

limites de suas transformações. Na história do boi maranhense este sotaque é 

colocado como o mais recente, por conseguinte com uma relação fraca com a 

tradição, com poucas contribuições para seus conteúdos. (ALBERNAZ, 2004,118). 

  

Os diferentes sotaques oferecem conteúdos específicos para a tradição, permitindo ao público 

selecionar, através de negociações mais ou menos conflitivas, os sentidos e formas que 

permanecem em cada um deles, ou o que pode ser alterado, aceitando-se inovações que 

resinificam o que está contido no tradicional. As relações que o boi estabelece com a 

comunidade continuam a alimentar sentimentos de identificação. Para Silva (2007) é 

importante enfatizar que essas relações não são excludentes e nem fragilizam as raízes étnico-

culturais existentes nessas regiões.   

Nesse sentido, é a tradição, no geral vista como imobilizante em diferentes estudos de 

cultura popular, que permite compreender a dinâmica do bumba boi maranhense, onde o 

público, que partilha dos mesmos códigos dos produtores de cultura popular, regula 

inovações e continuidades dos significados do boi, o qual é mediador do que é ser 

maranhense. (ALBERNAZ, 2004,20). 

 

O caso do grupo Brilho da Ilha nos demonstra que os bois mantém o status de folguedo 

tradicional.  Seja em ganhando espaços entre outros grupos, seja mantendo certa estrutura do 

grupo, no que tange o enredo do boi. O compromisso com a tradição de continuar a fazer o 

boi a cada ano, as histórias guardadas e repassadas oralmente na memória dos brincantes, seja 

ela praticada através do calendário ritual do bumba-meu-boi ou na personificação do auto do -

boi. Esta manifestação liga passado em meio a um contexto moderno que pretensamente se 

mostra novo, mas que na verdade tradicionaliza-se à medida que busca na tradição referencial 

que lhe dá um norte. 

Ser um grupo considerado “tradicional” no Bumba-meu-boi do Maranhão é garantia de um 

status que os diferencia dos demais. As inovações ou interferência vistas como “abusivas” nos 
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bois são criticadas, por exemplo: fazer coreografias que lembram a dança do “tchan”, usar 

materiais que remetem a escola de samba, criar personagem/destaque desvinculado com o 

auto, chamando só atenção para o corpo esculpido em desconexo ao enredo.  

 

Por outro lado, o padrão de autenticidade de alguns grupos considerados originais 

acaba por referenciar mudanças internas ao sotaque de um grupo sobre o outro, num 

processo de serialização empobrecedor da própria memória do estilo. Isso acontece, 

por exemplo, quando um grupo mais recente tenta imitar um grupo mais antigo 

como referência artística, adotando os sombreiros mexicanos como chapéus de 

vaqueiros campeadores, esquecendo que isso já é uma tradição inventada pelo grupo 

na tentativa de vencer a concorrência, ou quando um outro grupo utiliza a 

personagem de Pedro Álvares Cabral como o proprietário da fazenda, numa 

referência deslocada da própria memória histórica do folguedo. (MARQUES, 2000, 

12.). 

 

Quando um grupo de boi de orquestra consegue inovar e ao mesmo tempo continuar 

“tradicional”, mantendo certa “autencidade
30

”, entra em um seleto grupo, sejam por 

reconhecimento das associações de bois, pelo público, por pesquisadores, patrocinadores e o 

estado.  

A cultura popular na festa do boi é encenada para o turista, para o mesmo sentir-se bem 

recebido e ao mesmo tempo, vivendo uma experiência única ou “autêntica”. Como expressa 

Araújo: 

Na condição de espectador, o turista acabaria por percorrer lugares facilmente 

reconhecíveis, devidamente preparados e encenados [...] A busca pelas experiências 

autenticas leva a que o turista possa acreditar que o que esta experimentando, seja de 

fato autentico, uma vez que os bastidores preparados para sua visitação são 

apreciados como sendo “originais”.  (ARAÚJO, S., 2001,59).  

 

No Bumba-meu-boi, portanto, tradição e modernidade caminham juntas. E se o folguedo se 

moderniza e mesmo assim é tido como tradicional, podemos supor que se trata de uma 

“tradição inventada”, no sentido atribuído a esses termos por Hobsbawn (1997), que discorre 

sobre a ideia de que nem todas as tradições possuem uma origem distante, indeterminada ou 

antiga e que a maioria delas é uma invenção formalmente institucionalizada. Para o autor, a 

tradição serve como reforço de legitimidade às práticas atuais, com objetivos ideológicos e 

simbólicos.   

Como já falamos, o sotaque de orquestra é visivelmente o estilo que mais está propiciado a se 

renovar. Entretanto, também é o sotaque que mais atrai críticas e elogios. Mas nem todos 

concordam, com essas mudanças, como Azevedo Neto (1997,41) que critica o sotaque de 

                                                           
30

 Autencidade no que se refere à manutenção do auto do boi e seus personagens, sem drásticas mudanças, 

descaracterizando-o.  
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orquestra: “vai, desde suas origens, de encontro a tudo que está convencionado sobre Bumba-

meu-boi no Maranhão. De qualquer modo, nada, a não ser o ritmo, ligeiramente, o aproxima 

de bois de outras regiões brasileiras.” Percebe-se que para o autor o sotaque de orquestra 

desmerece os demais e não é tido como tradicional, simplesmente uma cópia de outros. 

Essas mudanças têm sido interpretadas por pesquisadores (AZEVEDO NETO, 1997; 

ALBERNAZ, 2004; CARLOS SILVA, 2008) como decorrentes, das exigências do capital, 

em um mundo globalizado, e para melhor atender as expectativas de público externo, as 

relações sociais desses grupos folclóricos, e a expansão mercadológica da festa, enquanto 

produto do turismo.  

Um exemplo de novas configurações no sotaque de orquestra e que têm tido ressonância para 

o público é o personagem do índio, sobre o qual discuto em mais detalhes mais adiante. Com 

relação às mulheres, Albernaz (2004,116) diz: “o empenho das mulheres em serem 

selecionadas, sugere que participar deste boi confere prestígio, e a dança das mulheres jovens 

na assistência, imitando as índias, indica uma legitimação dos padrões que vêm sendo 

elaborados”. Vale ressaltar que alguns jovens rapazes se preparam para vivenciar este 

personagem, igualmente as índias, com preparação física e seleção. 

Eu brincava no Brilho da Ilha, mas eu queria ser índio, porém no grupo não tem. 

Tive que ser vaqueiro. Fiquei no grupo por uns anos e até sugeri que começasse a 

selecionar índios como os outros bois, mas não fui atendido e resolvi buscar outro 

grupo. Gosto de ser índio, ser visto e admirado. Não havia índios, só índios e por 

que nós homens não podemos ser esses personagem?   (Entrevista com ex-brincante 

do Brilho da Ilha, que não quer ser identificado. Foi vaqueiro de 2010 a 2012. 

Atualmente é índio em outro grupo). 

 

Os grupos de bois de orquestra que se apresentam com a figura de índios que existem no auto 

do boi, mas que não apareciam no sotaque de orquestra. Esta prática está ficando 

homogeneizada, pois mais grupos  estão introduzindo este personagem (índio) por ser uma 

atração a mais. Além, da personagem índia guerreira ou índia principal também introduzida 

no enredo, está em quase todos os grupos de orquestra. 

A cultura popular maranhense, rica e diversificada cheia de simbolismo e dentre este 

universo, o Bumba-meu-boi, aglutina significados que remetem a identidade e ressonância 

local frente à construção identitária nacional. Como dito nos capítulos anteriores, esta 

construção identitária maranhense em torno do boi começa na década de 1970, quando os 
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“boeiros” eram perseguidos e não podiam adentrar o centro da cidade, ficando na parte 

periférica da capital. 

 Para a pesquisa Albernaz (2004), este acontecimento foi um processo de inflexão dos 

conteúdos de identidade, ao substituir a centralidade de símbolos eruditos de identificação 

maranhense, expressos na ideia da capital São Luís como “Atenas Brasileira”
31

, que vigorava 

desde meados do séc. XIX. 

O Bumba-meu-boi até hoje é considerado como um aglutinador de todas as classes sociais 

que se misturam para celebrar os santos juninos. Uma festa popular de influência não só para 

os brincantes envolvidos em torno da figura do boi, mas também para devotos, admiradores, 

público e visitantes. Como me foi dito por uma senhora que assistia a uma apresentação do 

Brilho da Ilha:  

Eu gosto e vivencio o boi nas festas juninas. Vou onde os meus grupos preferidos 

estão. Sou médica, maranhense do interior do estado. Moro em um a localidade de 

São Luís considerada de classe media alta, mas nada disso importa. A cultura 

maranhense nos envolve e nos torna um só. Sentimento que não sei explicar, mas 

quando ouço o som do boi, me reporto as minhas origens e aonde eu vou, falo que 

no Maranhão, a nossa cultura reflete o que fomos: alegres, festivos e de uma vasta 

cultura.(Entrevista com a médica Idalina, do bairro Renascença, em 2014, no arraial 

da lagoa – São Luís). 

 

A festa do boi se populariza, ganha visibilidade na mídia, assim atrai mais visitantes para 

conhecê-lo. O estado e o setor privado, principalmente ligado ao turismo tem interesse que o 

folguedo popularize-se mais, trazendo com mais turistas e divisas. O quadro I, abaixo,  

demonstra alguns números acerca da festa do boi. 

 

Boiada de números divulgados em 2010 pelo governo do Estado 

Confira a dimensão da maior festa popular do Maranhão  

Existem cerca de 300 grupos de bumba-meu-boi no Estado 

30 mil maranhenses participam todos os anos como brincantes 

                                                           
31

 No século XVIII a fase de ouro da economia maranhense, São Luís passou a viver uma efervescência cultural 

e a cidade. Foi a primeira a receber uma companhia italiana de ópera.  São Luís passa a ser conhecida por 

"Atenas Brasileira". A denominação decorre do número de escritores locais que exerceram papel importante nos 

movimentos literários brasileiros a partir do romantismo.  
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R$ 3,6 milhões foi quanto o governo do Maranhão investiu no evento deste ano  de 2010 

De R$ 700 a R$ 1.500 é quanto ganha cada grupo por apresentação 

Estima-se que 55 mil turistas visitaram o Estado para ver a festa neste ano 

Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca.html.   

Quadro I 

 

Muitas mudanças são justificadas pela relação que o público estabelece com as apresentações 

nos dias atuais: 

 

Os Grupos de Orquestra mostraram-se muito preocupados no que diz respeito à 

apresentação do Auto. Segundo eles, há uma cobrança com relação a isso e eles 

próprios sentem a necessidade de preservá-lo, mas denunciaram que as pessoas que 

procuram assistir a apresentações de bumba-meu-boi em São Luís não têm por 

interesse assistir ao Auto, considerando-o, segundo um representante de grupo, 

"cansativo como um casamento de quadrilha". Com relação asso, muitos 

anunciaram que iriam trazer para este ano alternativas de Auto mais atraentes e com 

menor tempo de duração, para não consumir todo tempo da apresentação dos 

grupos, que se daria em uma hora. (SOUSA, 2001,02).  

 

 

Para outros autores o sotaque de orquestra “fere e ameaça” a tradição, considero importante 

pontuar olhares, como por exemplo, Albernaz (2013):  

O boi de orquestra vem se tornando o pivô de polêmicas na cidade, sendo acusado de 

parintinização. Este termo significa que o boi maranhense estaria perdendo suas 

características tradicionais ao se assemelhar com o Boi de Parintins-AM, porque usa 

brilho e plumas em excesso na indumentária. O seu crescimento numérico (é o 

sotaque com o maior número de grupos cadastrados pela FUNCMA) e público 

volumoso que atrai assustam e preocupam os intelectuais, os agentes culturais e os 

estudiosos do boi, pela “descaracterização” que pode advir desta parintinização. 
(ALBERNAZ, 2013,15). 

 

Também o pesquisador Lima (2000, 09) afirma: “Creio que estes exageros, que levaram um 

grupo a incluir no seu elenco um toureiro espanhol a caráter (pelo amor de Deus!) se 

aplaquem e que os chefes de grupo tenham o bom senso e a energia capazes de coibir tais 

absurdos”. 

Ao falar de “tradição” no Bumba-meu-boi como forma de demonstrar e resistência da cultura 

popular, é importante mencionar a notoriedade de ícones populares locais. Personalidades que 

se destacaram por fazer o folguedo, brincarem e pesquisarem a seu respeito.   Até hoje 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca
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cantores maranhenses e o público prestam homenagem aos grandes incentivadores da cultura 

popular
32

.  

Vejamos, por exemplo, a homenagem ao mestre da cultura popular Bartolomeu dos Santos, 

conhecido carinhosamente por Coxinho
33

: O “urro do boi” composição dele e por lei 

Municipal, é o Hino do Folclore Maranhense.  

Companheiro! 

Coxinho foi morar no céu  

Deixou o Brilho do chapéu, 

Pros cantador da Baixada. 

Eu fiquei com pena dele, 

Por não poder fazer nada. 

 Mais quando chegar mês de junho 

Eu vou lembrar na boiada! (poeta e compositor popular, Juca do Bolo. gravada pelo Boi 

Barrica em 1992, no CD Bem Maranhão). 

 

O foco do estudo de caso aqui apresentado, o Brilho da Ilha, configura-se na articulação entre  

tradição e modernidade mencionada. Ao longo de seus 25 anos de existência, o grupo 

modificou e também manteve alguns aspectos; o grupo escolheu e fidelizou suas cores, dando 

uma identidade ao grupo; as indumentárias ganharam mais leveza e brilho, caso, por exemplo, 

da fantasia das índias que devido à oferta do mercado, as penas de sua fantasia são a maioria 

sintéticas, os espelhos e miçangas usados para dá mais brilhos e mais baratos; os cocais 

                                                           
32 Com relação ao Bumba-meu-boi, ao se perguntar ou referir-se aos grupos ou personagens tradicionais da 

cultura popular, ícones como Coxinho (compositor, cantador e amo do Boi de Pindaré, deu origem ao sotaque de 

Pindaré), Terezinha Jansen (folclorista, presidente do tambor de crioula Da Fé em Deus e do bumba-meu-boi, 

sotaque de Zabumba), Donato Alves (amo, compositor, cantador e fundador do Boi de Axixá, sotaque de 

orquestra), Humberto do Maracanã ( amo, compositor, cantador do Boi de Maracanã, sotaque de Matraca) e 

outros, que infelizmente já estão mortos, mas deixaram para as gerações a responsabilidade de manter a tradição 

dos folguedos. 

 
33

 No dia 24 de abril de 1990, Coxinho fez-se presente na cidade de Vitória do Mearim, para a festa 

comemorativa do aniversário do Município, de acordo com divulgação na época. Quase cego, e em cadeira de 

rodas, em agosto desse mesmo ano, já prestes a completar 80 anos, toda a comunidade boieira de São Luís 

reuniu-se, num show (cuja renda lhe foi revertida por estar passando necessidade e doente). O evento foi um 

marco na cultura popular, que contou com a participação de cantadores como Mané Onça (Boi da Madre Deus), 

João Chiador (Boi da Maioba), Inaldo (Boi de Axixá), Sabiá (Boi de São José de Ribamar), Gago (Boi da 

Floresta), teve um encerramento inesquecível, com a presença viva do próprio Coxinho, cantando com Sebastião 

Aroucha (o novo amo do Boi de Pindaré), seguindo-se a exibição espetacular do respectivo Batalhão. A música 

O URRO DO BOI, tornou-se o Hino do Folclore Maranhense.  
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aumentaram de tamanho e os saiotes diminuíram; os vaqueiros permaneceram com roupas 

feitas de cetim, com adereços de saiotes e coletes bordados.  

Para dar mais volume e velocidade aos vaqueiros e reduzir os custos, de uns anos para cá se 

colocou fitas coloridas nas roupas. Numa tentativa de atrair jovens mulheres para representar 

as vaqueiras, as roupas femininas se diferenciam das masculinas, dando mais feminilidade.  

Com relação aos bordados, percebe-se que nos chapéus e adereços, muitos são colados, por 

causa da praticidade e do volume de pedidos de outros grupos, o que ocasiona a roupa durar 

pouco ou precisar constantemente de consertos.    

Com relação à comunidade, há alguns anos brincantes do bairro Ipase, sede do boi, vêm 

participando do grupo, o que não ocorria antes. Analiso por conversas e observações a 

questão da notoriedade que o grupo alcançou. Participar do boi traz certo status. Outra 

mudança que vem ocorrendo são grupos de outras localidades virem ensaiar na praça do Viva 

do Ipase, para prestigiar e ser uma atração a mais nos ensaios redondos – bem como o Brilho 

da Ilha ir à sede dos outros bois de orquestra e aos seus batizados . 

Os bois de orquestra que fazem esta troca com o Brilho da Ilha são os seguintes: Boi Brilho 

da Juventude, Nina Rodrigues, Pirilampo, Encanto do Olho D água e outros. Esta troca é uma 

forma encontrada pelos bois de orquestra de dinamizar os ensaios e o batizado e, ainda, 

representa o gosto por certo desafio, concorrência e competição como fator motivador.  

Quando os brincantes sabem que outro grupo vai se apresentar em seu terreiro ou 

espaço de ensaio, se motiva a mostrar o seu melhor. Tenta-se não errar a coreografia 

e dança-se com mais entusiasmo. O que acontece no Brilho da Ilha, nem aprece 

ensaio, os brincantes dançam como se já fosse uma apresentação. Cada um quer 

mostrar que o seu grupo é o melhor, assim, todos saem ganhando. (Caroline. 

Brincante desde 1998. Índia).  

 

O Brilho da Ilha é representativo do seu sotaque: os bois de orquestra são de fato os que mais 

se modificam. Os outros grupos e bois de orquestra também passam por todas ou quase todas 

essas adequações citadas.  Isto ocorre por que os mesmos materiais e cores do Brilho da Ilha 

são também de outros grupos, além do mesmo grupo de artesão, que confeccionam até (4) 

quatro grupos de uma vez. Não é coincidência, portanto, que as indumentárias utilizadas 

sejam tão parecidas. Mas, importa registrar, cada grupo tem suas particularidades, tanto em 

termos de inovação quanto de permanência. Tornam-se únicos, nesse sentido. 
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Vejamos agora, pontualmente, algumas mudanças sofridas recentemente pelo Bumba-meu-

boi. 

 

3.3 Morte/Ressureição do Boi com festa na comunidade 

As etapas que constituem o Bumba-meu-boi são chamadas de ciclo, como descrito no capítulo 

anterior.   A morte do boi é a ultima etapa deste ciclo e não é realizada por todos os grupos de 

bois, principalmente de sotaque de orquestra. Incide sobre ela mais uma mudança do boi, 

principalmente nos grupos de orquestra, que não realizam este último ciclo para se adequar a 

contratos firmados ao longo de todo o ano, comprometendo-se a realizar apresentações após a 

temporada junina. 

A morte do boi não significa tristeza, ao contrario, uma grande festa é realizada na 

comunidade, que pode durar dias, em homenagem aos Santos (juninos) e a boa temporada que 

ocorreu.  Num misto de alegria e tristeza, a morte significa que a ‘boiada' daquele ano foi 

bem-sucedida.  

A não morte do boi é uma mudança inserida no boi que sinaliza para a relativa 

dessacralização do folguedo pelos brincantes, relacionada à necessidade do retorno financeiro 

proporcionável pelos contratos e apresentações. Em capítulos anteriores expliquei este item, 

não me prolongarei. 

  

3.4 Vale Festejar 

Como já afirmado e reafirmado, o período áureo das apresentações do boi para o público é o 

mês de junho, quando a cidade de São Luís e outros municípios do Maranhão se enchem de 

arraiais para receber atrações juninas. Outra mudança é a extensão desse período. 

Como parte estratégia de valorização e incentivo para o turismo, destaca-se a realização do 

evento Vale Festejar. Patrocinado pelo Governo do Estado em parceria com a empresa Vale. 

O Projeto “Maranhão Vale Festejar”, promovido ao longo do mês de julho, em São Luís, teve 

início em 2002 e término em 2014. Em 2015, inspirados no dito projeto, ocorreram em São 

Luís, programações fora de época em várias localidades, assim como no município de 

Barreirinhas (Cidade localizada nos Lençóis Maranhenses). 
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A primeira a sexta edição do Projeto foram realizadas no Convento das Mercês no Centro 

Histórico de São Luís, porém, por se tratar de um bem tombado pela UNESCO, foi proibido a 

sua realização neste prédio histórico, passando a ser realizada nas demais, na Lagoa da 

Jansen, área nobre da cidade e que tem um grande arraial.  

O Vale Festejar, fora da época tradicional dos festejos, busca atender a demanda do mês de 

férias, (julho), ou seja, promove um bumba-meu-boi para turista ver e nem sempre traz 

ressonância para o maranhense. As brincadeiras são reduzidas, existe um só espaço para 

realização e o formato causa certa “estranheza” ao público local. 

 

Boi fora de época não traz a mesma emoção que nas festas juninas, é bonito, mas sei 

lá... Não é a mesma coisa. O São João verdadeiro é no mês de junho. Algumas vezes 

vou ao Vale Festejar, mas não me empolga muito, acho que não faz sentido, mas os 

turistas gostam. Tenho parentes que vêm em julho só para ver as brincadeiras e 

comer nossa comida. Eles se divertem. (Entrevista com D. Maria da Conceição, 

maranhense de 65 anos. Vale Festejar 2014). 

 

É visível que a estruturação desse espaço de manifestação cultural está atrelada a captação de 

turistas que aumenta no mês de julho, ocasionado por férias escolares em quase todo país, 

tornando este mês uma alta estação para visitantes. Com a realização do “Vale Festejar”, os 

turistas tem a possibilidade de conhecer e ter acesso a várias manifestações culturais 

populares locais. Assim, também a comunidade interage social, cultural e economicamente 

com o advindo do turismo. 

Há quem considere o “Vale Festejar”, tradicional, por sua repetição ao longo dos anos.   

Eu gosto do Vale Festejar, pelo menos temos algo diferente no mês de julho em São 

Luís. Posso assistir a todas as brincadeiras em um só lugar. Não sei quando passou a 

existir, mas o São João aqui é tradição, então o Vale Festejar é também tradição.  

Tradição é algo antigo, dos nossos antepassados. Acho que deveria ter mais, o não 

inteiro. Não canso de brincar no boi, na dança do vaqueiro e adoro a dança 

portuguesa. (Ana Cristina Santos Paiva, ludovicense, 15 anos). 

 

Em 2015, o então esperado “Vale Festejar” não aconteceu. O que houve foram iniciativas 

para uma programação de brincadeiras típicas do estado, nos chamados arraiais. Ficou uma 

pergunta no ar, no início do mês de julho: onde seria o “Vale Festejar” e qual a programação? 

Sem respostas, o evento não aconteceu.  
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O projeto implantou uma mudança no calendário das brincadeiras juninas, prolongando o 

espetáculo. Foi aceito e institucionalizado.   Após 12 anos, foi encerrado sem explicações, 

gerando mais mudanças. Grupos folclóricos já aguardavam apresentar-se e o cachê. No caso, 

os grupos de bumba-meu-boi, em virtude da mediação pelo turismo, buscam visibilidade e se 

preparam para isso. Não acontecendo o “Vale Festejar”, os grupos perdem mais um canal para 

promoção da cultura popular do estado. 

O “Vale Festejar” revela que as manifestações culturais acontecem no Maranhão em 

momentos distintos, mas convergem no que tange formas de vivenciar a identidade. Um 

desses momentos é o mês de junho, tradicional e que faz parte da vivência das pessoas. Outro 

é o prolongamento da festa, seja no mês de julho ou o ano todo, tendo um público mais seleto 

e um espetáculo reduzido em relação ao público junino. Entretanto, as duas formas não se 

contradizem, sendo partes integrantes do processo de restauração cultural vivenciado pelas 

sociedades contemporâneas. 

 

3.5  Espetáculo do Boi: do brincar junto ao espectador 

Outra mudança verificada ao longo do tempo na apresentação e performance dos bois é o 

distanciamento do brincante para com o público. Na origem, os bois apresentavam-se na porta 

de casa de quem convidada. A interação era direta: brincante e comunidade comungavam por 

horas a festividade desse momento, que tinha como pagamento bebida e/ou comida. 

Entretanto, com a implementação e o desenvolvimento do turismo, de políticas públicas 

culturais e da institucionalização das manifestações culturais, a forma de apresentação ao 

público ficou mais distanciada ou performática. O palco montado nos arraiais é o limite para 

apreciação da brincadeira popular, deixando certo distanciamento entre a comunidade e os 

brincantes. 

Tem grupo de boi que não interage com o público, faz seu espetáculo e vai embora. 

Cultura popular não é assim. Cultura é para o povo, para o turista. Um dos 

diferenciais do Brilho da Ilha é este: interação com seu público, mesmo que seja no 

palco, alguns brincantes ficam no chão para brincar próximo ao povo, além de 

algumas vezes descermos do palco. Claro que queremos mostrar a nossa 

coreografia, a evolução de todo grupo, mas sempre, sempre liberamos o boi para 

quem quer dançar as últimas músicas.  (Junia Caroline, brincante desde 1998 do 

Brilho da Ilha. India).  
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Com o distanciamento dos brincantes em relação aos espectadores, o apelo visual e 

performático dos grupos de bois de orquestra com a criação de um cenário normatizado – o 

palco, sonorização, locutor e mídia televisiva, sobressaem certa passividade do público. O 

espetáculo é foco de apreciação e variavelmente, os bois de orquestra
34

 possibilitam pela 

estrutura montada, a participação direta na dança. Ressalto que existem arraias fora deste 

circuito, em bairros, que mantem apresentação da forma de outrora, comunidade e boi 

próximos.  

Assim, os grupos de Bumba-meu-boi, que se apresentavam em terreiros ou arraiais, 

acompanhados do público. Com o passar dos anos e as novas estruturas de palco instaladas 

nos locais de apresentação, passaram a conviver com um público que fica distante do grupo, 

observa, dança, tira fotos à distância. Proíbe-se do público adentrar o palco, por questões de 

segurança e falta de espaço.  Muitos reclamam desta estrutura, afirmando que só assistir ao 

espetáculo é muito bom e bonito, mas que Bumba-meu-boi é foi para todos brincarem e não 

só para turista ver e tirar foto. 

Em algumas ocasiões, o grupo Brilho da Ilha, desde o palco e com a orquestra tocando, faz 

um cortejo pelo local de apresentação, pois o seu presidente Claudio Sampaio, “considera que 

todos devam observar o boi, mas participar também é importante. O boi foi feito para eles, o 

público”. Em contrapartida, presenciei anos posteriores o presidente de o grupo questionar 

com a organização do arraial por não poder apresentar-se no palco com a orquestra, local 

exclusivo de show de cantores, não reservado aos bois. Portanto, os grupos tinham que se 

apresentar no chão, sem estrutura de palco, som e iluminação. 

Atualmente, os contratantes do Bumba-meu-boi têm uma preocupação com a montagem do 

palco e todos os equipamentos que proporcionem um espetáculo. É comum os grupos 

elogiarem os técnicos do som e iluminação, mostrando que o profissionalismo e a técnica 

estão aliados à manifestação cultural popular para acentuar o espetáculo.   

Uma novidade que vem acontecendo na cidade de São Luís, desde o ano de 2013, é a 

propagação de shoppings realizarem um a festa junina, com contratação de grupos, tendo um 

palco (pequeno), som, iluminação, cordão de isolamento e seguranças. As brincadeiras ficam 

                                                           
34

 Os bois de matraca, zabumba, costa de mão direcionam sues músicos para o palco  e os brincantes, por serem 

numerosos, brincam no chão, podendo alguns ficarem também no palco para que todos possam visualizar a 

performance. Constato que os grupos de orquestra preferem e até “brigam” pelo palco, caso vivenciado pelo 

Brilho da Ilha ao longo de seus 25 anos. Todos querem ser vistos e para o boi de orquestra a coreografia é o 

diferencial  a ser mostrado, no palco de preferência.   
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sem espaço para evoluir as coreografias, mas ganharam mais um espaço de divulgação e 

apresentação. 

A festa do Bumba-meu-boi, no mês de junho, é organizada pela prefeitura e pelo governo do 

estado, especificamente pela FUNCMA (Fundação de Cultura do Maranhão). Em 2007, por 

exemplo, a programação oficial da festa incluiu quarenta arraiais distribuídos pela cidade de 

São Luís, tendo início no dia 22 de junho e término em 01 de julho, de acordo com a 

programação publicada pelo órgão.  O apoio oferecido vai desde a decoração da cidade com a 

criação dos diversos arraiais até o auxílio financeiro aos grupos que, em contrapartida, 

precisam cumprir uma programação oficial nos arraiais da cidade, previamente estabelecida.  

Nessa perspectiva, a festa focaliza-se como uma atividade social do lazer, de encontros pela 

possibilidade de contatos entre indivíduos pertencentes a grupos sociais distintos, similares, 

próximos ou distantes, que buscam na brincadeira do boi, diversão e sociabilidade. 

Percebe-se, portanto, que este espetáculo popular recebe influências do cotidiano: o boi, a 

cada ano, veste um novo couro, que parece refletir as experiências vivenciadas pela 

comunidade, revelando os processos sociais pelos quais a novidade e a mudança, como a 

conservação e a preservação, se tornam parte da vida social.  

Quando eu entrei no boi, havia disputas entre os brincantes, acho ate que pouca 

valorização por parte dos donos. Hoje percebo que há consciência e valorização do 

brincante. A maior mudança do boi são suas indumentárias. Hoje o boi tem roupa 

para homem (vaqueiro) e para mulher (vaqueira), isso diferencia e valoriza mais e 

atrai mais mulheres. Permanência para mim é nos bois de zabumba e de matraca. O 

de orquestra tem que mudar, se inovar. Tem que ter beleza. Tem que acompanhar o 

dia-a-dia que muda o tempo todo. Tem que interagir geral. Não brinco mais no boi 

por causa do serviço ,mas sempre que posso acompanho. É amor pela brincadeira.  

(Luciano da Silva Costa. Ex-brincante do Brilho da Ilha. Entrou no grupo em 2000 e 

saiu em 2006, Vigilante.  

 

O brincante quer agradar aos olhos de quem assiste ao espetáculo - o público. Capricha na 

coreografia e na indumentária, geralmente dá um toque a mais, colocando algum adereço para 

que fique singular. Vejamos o depoimento da brincante Karine: 

Quando recebo minha indumentária, tenho a preocupação de personaliza-la, 

colocando algo que chame atenção e que fique bonito.  Bordo a minha sapatilha, não 

é obrigado fazê-lo, mas eu quero me apresentar bonita e com muito brilho. O 

público espera beleza, bordados e brilho.  (Karine Sales Santos, brincante do Brilho 

da Ilha). 
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Assim, apresentar o boi em um palco traduz novos olhares à brincadeira e proporciona novas 

formas de interação. O espetáculo institucionalizou-se em um grande evento com estruturas 

modernas de um show. Em locais que não a possuem, porém, os grupos apresentam-se com o 

mesmo entusiasmo e interagem mais diretamente com quem o assiste ou brinca ao seu lado.      

Para além dos palcos, outra novidade controversa em termos do local onde ocorrem as 

apresentações foi o uso de trios elétricos. 

 

3.6 Bumba Ilha: Boi em Trio elétrico 

Imagine a festa junina acontecendo em uma orla do litoral, onde ocorrem micaretas 

(Marafolia, caso do Maranhão), sendo orquestrada por um trio elétrico e o público embaixo, 

andando, seguindo e dançando ao ritmo de zabumba, de instrumentos de sopro e de tambores. 

Para alguns, soa estranho, exótico, para outros, natural, que o boi se apresente em trio elétrico.  

Pois foi o que aconteceu em São Luís: o “Bumba Ilha” – boi em trio elétrico. 

O bumba Ilha foi um evento inédito que promoveria o bumba-meu-boi e o turismo em São 

Luís. Desde já, é importante registrar que a tal experiência não foi adiante. O Bumba Ilha 

encerraria o I Salão de Turismo, no centro de Convenções Multicenter Sebrae, com promoção 

do Governo do Estado do Maranhão,  e também contava com o apoio do São Luís Convention 

& Visitors Bureau, Secretaria de Estado da Cultura, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria 

de Estado de Comunicação e Polícias Civil e Militar. Aconteceu em 2009, em São Luís, no 

dia 28 e 29 de novembro, na Avenida Litorânea.  

Vejamos o cartaz da festa: 

AGORA TEM  BUMBA-MEU-BOI FORA DE ÉPOCA!!! 

São João fora de época com grupos de bumba-meu-boi puxados por trios elétricos 

 

Atrações: 

Boi da Maioba 

Boi do Maracanã 

Boi Barrica 

Boi de Nina Rodrigues 

Boi de Morros 

Boi de Axixá 
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Fonte: http://kamaleao.com/saoluis/1879/bumba-ilha-bumba-meu-boi-fora-de-epoca-na-avenida-

litoranea#ixzz41eftC1IY.html 

De acordo com a relação dos bois a se apresentar, a ordem foi a seguinte: sotaque de orquestra 

(Nina Rodrigues, Morros e Axixá); sotaque da ilha ou matraca (Maioba e Maracanã) e 

alternativo (Barrica) - cada um com seu trio elétrico e abadá, que foi apelidado de “couro de 

boi”.   

Para diversos segmentos da população, a valorização de sua cultura e a não mudança drástica 

que a descaracterize deve ser o parâmetro para a introdução, ajustes na forma do “fazer 

cultural”. As discussões são necessárias e ainda voltadas a um pequeno grupo de artistas e 

intelectuais, afirma Silva (2007) e não ameaçam a continuidade da tradição.    

Para a grande maioria, o importante é que a festa aconteça e acabam selecionando 

espaços a partir da identificação com as alternativas que estão sendo apresentadas. 

Nesse contexto, as manifestações rítmicas ofertadas massivamente pela mídia não 

são consideradas ameaçadoras para a identidade local, ao contrário, são assimiladas 

também especialmente pelos grupos mais jovens que se inspiram nas imagens 

televisivas para criar suas coreografias. (SILVA 2007, 188). 

 

A crescente reinvenção, hibridismo das brincadeiras e festas populares do Maranhão, suas 

práticas e concepções seguem de acordo com apelos de mercado e esse mercado em se 

apropriado dessas práticas populares. O Bumba Ilha foi uma iniciativa do setor público e  

privado, mas em concordância com os grupos de bois que iriam se apresentar.  Consideravam 

que haveria mais Bumba Ilha, a cada ano, fortalecendo-se, mas isso não aconteceu. 

Vale ressaltar também que os poucos grupos que participaram do Bumba Ilha, eram e são   

considerados os melhores  grupos e mais caros, que atraem público de acordo com divulgação 

da Secretaria de Cultura. 

Porém, o evento não foi “abraçado” por uma parcela da população e o governo juntamente 

com a Liga dos Bois não deu continuidade. Esta iniciativa, ainda provocou opiniões 

veiculadas entre grupos de bois, pesquisadores, blogueiros sobre tradição e o que pode ou não 

pode ser mudado ou inserido na onda das micaretas. A palavra de ordem era: “boi tem que ser 

no chão e não em trio elétrico”.  

Já as criticas em se fazer um evento deste com dinheiro público, na litorânea e possivelmente 

descaracterizando a cultura local, levou jornalistas, blogueiros e população em geral a opinar, 

muitas vezes com certo sarcasmo. Principalmente porque foi iniciativa do Secretário de Saúde 

http://kamaleao.com/saoluis/1879/bumba-ilha-bumba-meu-boi-fora-de-epoca-na-avenida-litoranea#ixzz41eftC1IY
http://kamaleao.com/saoluis/1879/bumba-ilha-bumba-meu-boi-fora-de-epoca-na-avenida-litoranea#ixzz41eftC1IY
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(cunhado da então governadora Roseana Sarney) que visivelmente “comandava” todas as 

secretarias.  

Que Catirina estava grávida e o seu desejo por uma língua de boi foi o maior causador 

dessa história, criando com isso o bumba-meu-boi, ninguém duvida. Mas ao colocar num 

trio elétrico na Litorânea Catirina e família, atribuição essa que deveria ser da Secretaria de 

Cultura, o Secretário de Saúde (?) Ricardo Neo-cazumbá Murad brinca com a boa vontade 

dos maranhenses. Por Nonato Castro em seu blog. 

Fonte: http://chadequebrapedra.blogspot.com.br/2009_11_01_archive.html 

 

 

E as críticas a essa iniciativa do então Secretário de Saúde continuam, 

O cazumbá pós-moderno, Ricardo Murad, sentindo-se uma mistura de pajé com o amo da 

história de Catirina, tenta ressuscitar o finado Marafolia, agora com lantejoulas e uma 

estrela na testa, com o nome de BUMBA ILHA. Até abadá, a toque de caixas madre-

divinas, será trazido das trevas sob a alcunha de “couro-de-boi”, a famosa pipoca baiana 

será denominada desta vez de mutuca. Mutuca para quem não sabe é uma caba (vespa para 

os sulistas) em tamanho menor e com ferrão reduzido, obviamente.  

Fonte: http://chadequebrapedra.blogspot.com.br/2009_11_01_archive.html 

 

Obviamente que não entraremos no mérito da questão político-partidária, mas quero 

demonstrar que o maior folguedo do Maranhão, o bumba-meu-boi é objeto de disputas e 

discursos e que nem toda interferência em seu modo de existir e ser referencial do povo é 

aceito, nem tampouco faz sentido para grande maioria dos envolvidos.  

O Bumba-meu-boi começa a assimilar ideias e atitudes estranhas a si próprio. Estranhas por 

negarem uma das verdades culturais do Bumba: a de ser uma dança dramática que, além da 

diversão que proporciona, é, para o povo, o veículo de crítica aos costumes e de sátira aos 

poderosos. Estranhas porque o afastam de sua forma inicial: a de ser o resultado do esforço 

coletivo, a de ser a síntese das ideias, crenças e atitudes comuns a todos e a de ser, em 

última análise, a manifestação popular. (AZEVEDO, 1997, 99). 

 

A festa do Bumba Ilha, contou com a montagem de camarotes para convidados com 

capacidade para 500 pessoas reservados para os convidados do Salão de Turismo; um 

camarote com capacidade para 100 pessoas para os associados da Liga Independente de 

Bumba-meu-boi do Maranhão; quatro com capacidade para 100 pessoas reservados para a 

imprensa e um com capacidade para 500 pessoas, entre convidados e autoridades do Governo 

do Estado do Maranhão. Assim foi noticiado na imprensa local. 

Ainda que tenham sido muitas as críticas à iniciativa, houve também quem a apoiasse. Para o 

amo do Boi de Morros, sotaque de orquestra, da Liga dos Bois e participante do Bumba Ilha 

foi positivo: 

http://chadequebrapedra.blogspot.com.br/2009_11_01_archive.html
http://www.portalhoje.com/gravida-eletrica-catirina-come-na-litoranea-lingua-salgada-do-boi/1420290
http://chadequebrapedra.blogspot.com.br/2009_11_01_archive.html
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A ideia desta arte tem uma identificação com a vida do nosso povo. O evento vem trazer a 

nossa identidade de volta, bem como a musicalidade do bumba-meu-boi, para que o povo 

brinque conosco. Levaremos alegria para cada folião. Será um resgate fabuloso da nossa 

tradição. (Fonte: http://hostiliocaio.blog.uol.com.br/arch2009-11-15_2009-11-21.html). 

 

As micaretas que surgem na Bahia têm como características trias elétricos com atrações 

musicais nacionais, com um estilo conhecido como “axé”. Para adentrar o cordão de 

isolamento é preciso comprar e usar um abadá, uma espécie de camisa com logomarcas. No 

Maranhão, havia o Marafolia, carnaval fora de época. Daí a referência de micareta – Boi fora 

de época- o Bumba Ilha e o abadá, chamado de “couro de boi”. Evidenciando hibridismos no 

folguedo do boi.  

O evento foi concebido nos moldes de uma micareta, com a participação de três Bois do 

sotaque de orquestra, dois do sotaque da Ilha e uma Companhia de Teatro de Rua. Os 

Bumbas adotaram vestimentas no estilo dos abadás e desfilaram em trios elétricos ao longo 

da Avenida Litorânea, na orla marítima da cidade.  (IPHAN, 2011 66).  

 

Para pesquisadores como Lima (2002), a adoção de novos elementos alterara 

significativamente as formas de representação desse auto popular, com ênfase nos aspectos 

estéticos, na adaptação das indumentárias, figurino e coreografia, além de modificações nos 

instrumentos e na redução do tempo de apresentação, no sentido de atender às expectativas 

dos visitantes.  Podemos interpretar as reações ao Bumba Ilha como reações mais diretas a 

essas alterações, vistas como negativas por alguns e como positivas por outros. 

Vale ressaltar que outros grupos de boi não apoiaram o Bumba Ilha por não concordar que boi 

e trio elétrico combinassem e por entender que essa junção feria a tradição de brincar o boi 

com o publico, no chão. Outros não apoiaram por estarem de fora da programação, e 

acusaram a Liga Independente Bumba-meu-Boi do Maranhão
35

, que reúne todos os sotaques 

de se privilegiarem. O Bumba Ilha não foi adiante e foi mais episódio politico que cultural,  

no que tange os interesses e envolvidos. O blogueiro Zema Ribeiro fala: 

A festa teve ainda o “apoio” da Liga Independente do Bumba-meu-boi do 

Maranhão, controlada por Ricardo Murad, acusado de privatizar a saúde pública, 

desrespeitando a Lei Orgânica do SUS (Art. 24 da Lei nº. 8080). O Secretário, 

padroeiro de escola de samba, é também ironizado por “privatizar” a Festa da Juçara 

e a Lagoa da Jansen, só faltando reconhecer firma do Boi e da Litorânea. 

                                                           
35

 Libma-Liga Independente do Bumba-Meu-Boi do Maranhão, fundada em 2007, reúne grupos de Bois de todos 

os sotaques. Realizou até seu arraial, denominado Arraial da Liga, onde só se apresentava os grupos de bois 

sócios.  

http://hostiliocaio.blog.uol.com.br/arch2009-11-15_2009-11-21.html
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O Bumba Ilha reuniu cinco bois (Nina Rodrigues, Morros, Axixá, Maioba e 

Maracanã) e uma companhia de dança, com o Bicho Barrica(mistura de Boi Barrica 

com Bicho Terra), que desfilaram pela orla marítima de São Marcos. Substituindo 

abadás, mais de 15 mil camisas apelidadas “couro de boi” foram distribuídas entre 

os grupos e admiradores por membros da indigitada Marafolia. (Fonte:Blog de Zema 

Ribeiro. https://zemaribeiro.org/2010/01/16/governo-micareta/htm) 

Em suma, a forma de se brincar bumba-meu-boi em cima de um trio elétrico, com abadás e 

seguindo dentro de um cordão, não trouxe ressonância para o publico e outros grupos de bois, 

que pouco compareceu e devido a críticas e questões políticas a experiência findou-se.  

 

3.7 Para além do turismo: política, apadrinhamentos e regulamentação do 

Bumba-meu-boi. 

É sabido que os grupos de Bumba-meu-boi recebem cachê para se apresentar e uma quantia 

para os preparativos da festa, dinheiro este proveniente dos governos municipais e estadual 

por meio das Secretarias de Cultura, como incentivo e fomento à cultura popular.  A verba 

para os grupos folclóricos é distribuída como pagamento de apresentações, para os que estão 

registrados na Secretaria de Cultura. O compromisso ou descompromisso do governo com as 

brincadeiras gera reclamações: 

Essa ajuda que os grupos de bois recebem é o seguinte: a Secretaria Municipal e 

Estadual de Cultura fecham uma programação. O Brilho da Ilha, por exemplo, tem 

10 apresentações, outro grupo 6  e outros 20. O favorecimento e o desfavorecimento 

de grupos são constantes. O governo antecipa 50% do pagamento para as 

brincadeiras. Ajuda muito a comprar os materiais para as indumentárias, pagar 

contas do ano anterior como músicos e costureiras. Na verdade o dinheiro não dá 

para tudo, mas é de ajuda. No ano passado, de 2014, os governos não adiantaram o 

pagamento das apresentações e está muito complicado manter o grupo na rua. A 

prefeitura de São Luís atrasa pagamentos em até um ano e ainda não pagou a 

temporada junina passada.  (Junia Caroline Pereira Quadros, brincante desde 1998 

do Brilho da Ilha. Esposa do fundador do boi e também administra o grupo). 

  

 

 

Atualmente, tanto os grupos de Bumba-meu-boi da zona rural do Maranhão quanto os da 

capital devem estar registrados nas respectivas secretarias municipais para poderem se 

apresentar na programação do estado e de seus municípios e se beneficiar de algum subsídio 

oferecido pelo poder público. 

O Bumba-meu-boi Brilho da Ilha ainda depende do poder público para apresentar-se nos 

espaços e entrar na agenda oficial. Entretanto, o presidente do grupo tem buscado recursos 

privados para manter a brincadeira e há cerca de 4 (quatro) anos não atrela o nome da 

https://zemaribeiro.org/2010/01/16/governo-micareta/htm
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brincadeira a políticos, como era costume. Para padrinhos conta com nomes do setor privado 

e da comunidade, e homenageia veterano e ex-brincantes no batizado do boi. 

Sou madrinha do boi. Morei a vida toda neste bairro – o Ipase - e por iniciativa 

própria enfeitava o Viva para o batizado, assisto a todos os ensaios do boi, vou as 

apresentações. Enfim como maranhense da gema, gosto da cultura popular e me 

apaixonei pelo Brilho da Ilha. A presidente do boi Claudia Sampaio observou minha 

dedicação e me convidou para ser madrinha do boi, representante do bairro, uma 

nova categoria de madrinha. Mudei-me há dois anos daqui, mas continuo 

acompanhando o boi e sendo a madrinha há sete anos. Sinto um prazer, uma alegria 

em ajudar com o que posso. Não ofereço dinheiro para o grupo.  Diferencial do 

Brilho da Ilha em relação aos outros bois é a evolução do grupo, muito rápido.   

(Ana Cleia Machado de Oliveira. Professora. Madrinha do Brilho da Ilha). 

 

Um dos órgãos regulamentadores do folguedo é a antiga MARATUR
36

 – Empresa 

Maranhense de Turismo, órgão vinculado a SECMA (Secretaria de Cultura do Maranhão) que 

regula o financiamento da cultura popular com o intuito de promover o turismo na cidade, ou 

seja, registrando e classificando os fazedores da brincadeira e incentivando suas atividades 

com recursos. 

O cadastro da Maratur inaugurou a hierarquização dos grupos de Bumba-meu-boi, 

ainda hoje utilizada pelos órgãos de cultura do Estado e do município de São Luís 

para determinar a quantidade de apresentações e o valor a ser pago pelas brincadas 

dos Bumbas no período junino. Com a classificação dos Bois nas categorias A, B e 

C, de acordo com os critérios da empresa estatal de turismo, era exercida uma tutela 

da Maratur em relação aos grupos com colocação inferior. (IPHAN, 2011, 59). 

 

Os presidentes dos grupos reclamam que a ajuda financeira é pouca, quando há, e os cachês 

demoram muito a serem pagos. Com isso os grupos buscam cada vez mais contratos 

particulares que pagam na hora. Um exemplo é o Brilho da Ilha, que mantem contratos 

regulares com o grupo de supermercados Mateus; realiza eventos promocionais; apresenta-se 

em residências e condomínios, shoppings da cidade de São Luís e em municípios do interior 

do Maranhão.  

Os grupos de bois, até a década de 1980, praticamente não recebiam dinheiro para apresentar-

se. Era convidado e os brincantes recebiam comidas típicas das festas juninas e bebidas e 

assim os grupos permaneceram. Como foi dito anteriormente, na década de 1990, o governo 

estadual passou a fomentar as manifestações culturais e estabelecer normas e classificações. 

                                                           
36

 Empresa Maranhense de Turismo- MARATUR, criada em 1976, que em 2000 foi transformada em Sub-

gerência Estadual de Turismo, passando em 2003 a ser denominada Agência de Desenvolvimento do Turismo 

(ADETUR) e em 2004 tornou-se a Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento do Turismo 

(SEEDETUR). 
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Com o cadastramento em órgãos oficiais, os grupos recebem dinheiro e conseguem se manter, 

porém dependem do estado, para registro, apresentações oficiais e fomento.   

Os grupos vêm espontaneamente se cadastrar pois têm interesse em receber ajuda ... Para as 

apresentações turísticas, a Maratur convoca os grupos melhor organizados que recebem um 

‘cachet’ (...) Hotéis e agências de turismo também fazem contatos diretos com certos 

grupos para apresentações periódicas e alguns conseguem ajudas diretas de outros órgãos 

do Governo. (FERRETI, 2002:133).   

 

E sobre a influência da MARATUR, na seleção e classificação do bumba-meu-boi:  

Era o órgão de turismo que determinava o que poderia ser considerado Bumba-meu-boi a 

partir de critérios aplicados por servidores públicos do Governo do Estado, sob o 

argumento de defender o folclore maranhense. Essa seleção regulava que grupos teriam 

acesso às ações do poder público voltado para o folclore, o que, muitas vezes, implicava 

tanto no recebimento de verbas e ajudas em material para os grupos quanto na seleção ou 

indicação de Bois para apresentações realizadas para turistas mediante pagamento e 

participação em eventos fora do Estado, representando o folclore do Maranhão. (IPHAN, 

2011, 59). 

O estado investiu em infraestrutura e promoveu políticas públicas de incentivo à cultura, 

proporcionando inclusive o surgimento de novas práticas da expressão cultural. A partir de 

1995, no governo de Roseana Sarney
37

, os grupos de bumba-boi e outras manifestações da 

cultura popular passaram a ter um compromisso contratual com a programação oficial de 

festas do Governo do estado e a partir dai, também com a Prefeitura de São Luís, seguindo a 

lógica do turismo e do mercado. Foi o momento de boom das brincadeiras. 

A programação que atinge 90 arraiais e 1.145 apresentações de 426 grupos 

folclóricos. Em comparação com o ano de 1995, quando o governo atua como co-

patrocinador de apenas 32 grupos folclóricos e produtores culturais, há um 

crescimento de 1.331% no surgimento e financiamento de novas agremiações. Os 

recursos captados pela renúncia fiscal são repassados aos grupos folclóricos através 

da Comissão Maranhense de Folclore, que deixa de ser uma associação civil de 

estudos e pesquisas sobre a cultura popular, para ser “agente pagadora”. 

(NOGUEIRA, 2005,3). 

Na década de 1990, portanto, várias iniciativas alavancam o bumba-meu-boi. O bumba-meu-

boi ampliou sua esfera de trânsito compreendida apenas na comunidade ou terreiro e passou a 

assumir novos espaços para apresentação a nível nacional e internacional, caso do Brilho da 

Ilha. 

                                                           

37 A própria governadora tornou-se madrinha de varias brincadeiras, sendo divulgado pela mídia o batismo de 

grupos de bois (variados sotaques) e junto à “madrinha”, forjando sua imagem a “mecenas” e “tutora” da cultura 

popular maranhense. 
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Os anos 90 e o início do século XXI foram marcantes para o Bumba-meu-boi no que 

concerne às oportunidades de promoção e divulgação da brincadeira com viagens de 

grupos para outros estados brasileiros e para o exterior, gravação de discos com as 

toadas dos Bumbas, premiação de atores sociais dos Bois e reconhecimento da 

brincadeira por meio de leis nas esferas municipal, estadual e federal. De 1991 até 

2009 cinco leis relacionadas ao Bumba-meu-boi foram aprovadas. (IPHAN, 2011, 

65). 

 

Em 2003, o estado, por meio da SECMA classificou as “manifestações culturais do 

Maranhão” em 6 (seis)  categorias: “Danças, Festas, Carnaval, Religiosidade afro-

maranhense, Lendas do Maranhão e Ciclo Natalino”. Neste sentido, interpreta-se o cadastro 

como estratégia de controle das manifestações pelo estado, trazendo mudanças significativas 

entre os brincantes e fazedores da cultura popular. 

Ao longo desse processo, tornou-se notória a presença de personalidades políticas, literárias e 

empresariais, nos ensaios, batizado e apresentações dos grupos. Alguns vestindo 

indumentárias, chapéus ou cocais, sem, contudo, ter uma identificação íntima com a 

comunidade ou com a brincadeira, apenas para vincular sua imagem ao povo como forma de 

conseguir algum interesse ou objetivo junto à comunidade.  

Nem todo grupo de Bumba-meu-boi mantem estreita relação com os representantes 

do governo. Foram restritos os grupos que possuíam uma camaradagem com 

dirigentes políticos e realmente os ajudariam em todas as tarefas (despesas) festivas 

desenvolvidas durante ano. Em período eleitoral, principalmente, alguns dirigentes 

de grupos são procurados por candidatos em busca de apoio a sua campanha. Houve 

uma troca de “favores”. Os dirigentes de grupos de Bumba-meu-boi emprestavam 

sua popularidade ao candidato e ele, por sua vez, lhes oferecia recursos, “ajuda”, 

para custear as despesas das brincadeiras. (ROCHA, Luana, 2015, 12). 

O apadrinhamento do Bumba-meu-boi por políticos tornou-se prática comum, sendo a figura 

mais presente em batizados a própria ex-governadora. Roseana Sarney (1995-2002; 2009-

2013) é convidada para ser madrinha de diversos grupos e sotaque de Bumba-meu-boi. A 

marca do seu governo estava vinculada a cultura popular.  

No Maranhão, esse processo coincidiu com a perspectiva organizada na primeira gestão da 

atual governadora Roseana Sarney, entre 1994 a 1998, de priorizar a cultura como uma área 

estratégica de desenvolvimento local, mesmo antes de o governo federal iniciar a 

reestruturação do Ministério da Cultura e de apostar em políticas públicas de cultura. Nessa 

altura, o governo começou a organizar um calendário cultural, baseado na diversidade e na 

pluralidade das principais manifestações artísticas, ao mesmo tempo, em que os fóruns de 

cultura, organizados pela Sociedade Civil e Poder Público desde a década de 80 do século 

XX, intensificaram a discussão sobre a necessidade de criar estruturas administrativas mais 

aptas a trabalhar com as políticas públicas. (Plano Estadual de Cultura do Maranhão, 2014-

2025, 22). 
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Os governadores seguintes continuaram a política de incentivar manifestações da cultura 

popular, sobretudo o boi. O folguedo passa a ser apresentado como produto cultural do 

estado, inserido na programação dos atrativos turísticos do Maranhão.  Por isso, a festa do 

bumba-meu-boi tem pode hoje ser considerada como festa oficial, pois é organizada pelo 

Governo Municipal de São Luís e de outros municípios onde essa manifestação se faz 

presente e pelo Governo Estadual. Vejamos o que diz Gisélia Silva; 

No caso da cultura popular no Maranhão, o grupo dirigente e dominante 

representado pelo governo coordena interesses com os grupos folclóricos, 

expressões das classes subalternas, estabelecendo vínculos que se apresentam sob a 

forma de “interesses gerais” da sociedade. A retórica do governo é a defesa da 

tradição maranhense.  (SILVA, 2008, 37) 

 

É importante registrar que, historicamente, a manifestação cultural popular do boi, foi 

utilizada no governo Jose Sarney (1966-1970), 
38

quando os grupos de Bumba-meu-boi 

brincaram na porta do Palácio dos Leões, sede do governo estadual. O ex-governador instituiu 

o Conselho Estadual de Cultura e, interveio contra a perseguição dos grupos culturais 

populares.  

O boi dançando no palácio possibilita aos ludovicenses cumprirem uma missão 

civilizatória, amansar e domar os incultos, de acordo com a auto definição de atenienses. 

(...). Dessa maneira parece que se cumpre a missão de tornar o boi aceitável, símbolo 

através do qual o maranhense poderia se definir internamente e externamente, sem, 

entretanto, negar a percepção de ser também ateniense. O passo seguinte era tornar 

admissível a manifestação como ela é, posto que seus realizadores já estavam prontos para 

se comportar usando das “boas maneiras” instituídas pela civilização. (ALBERNAZ, 2004,  

49).  

 

Já nos governos Roseana Sarney, o bumba-meu-boi seria apresentado como principal 

expressão cultural do Maranhão sendo construído o boi como expressão identitária local com 

reflexo na identidade nacional. A campanha eleitoral era pautada no compromisso com a 

cultura popular. 

O governo assume o papel de mediador entre as associações culturais, empresários e 

o Governo Federal, sendo que entre 1997 a 2002 os recursos passam de R$ 250 mil 

para R$ 6 milhões. Assim, o Governo Estadual passou a executar ações na 

organização dos festejos juninos. Ações do Governo de Roseana Sarney no período 

de 1995 a 2002: Produção de eventos culturais; Instalação de museus relativos ao 

Bumba-meu-boi; Contratação de grupos folclóricos; Financiamento de CD, DVD 

dos grupos de Bois e também de outras manifestações culturais como o Reggae e o 

Tambor de Crioula (que também é Patrimônio Cultural Brasileiro).  

                                                           
38

 O que acompanhou também o desenvolvimento urbano da capital, de acordo com Ribeiro Junior (2001:91-95). 
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(Fonte: http://noticias.terra.com.br/eleicoes2006/interna/0,OI1050104-EI6667,00 

Roseana+incrementa+campanha+com+bumbameuboi.html). 

 

Além do governo estadual, também foram realizadas parcerias com empresas, como a 

ALUMAR (Consórcio de Alumínio do Maranhão), a VALE (Empresa mineradora 

multinacional brasileira), a TELEMAR (telecomunicações do Maranhão) e a EMBRATUR 

(Empresa Brasileira de Turismo) através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) 

que, com recursos da renúncia fiscal, passou a subsidiar o calendário oficial de festas no 

Estado. 

A questão que preocupa os envolvidos com o folguedo no fato de o governo financiar as 

apresentações dos grupos com cachês e estimular as brincadeiras por meio de programações 

variadas  diz respeito das possíveis transformações na forma  espontânea de "brincar o boi" no 

Maranhão. O IPHAN (2011) vem preocupando-se com a salvaguarda dos aspetos ditos 

tradicionais do bumba-meu-boi diante das transformações observadas na brincadeira, 

sobretudo em relação à supressão do auto e uma possível padronização estética.  

A exclusão dos autos e comédias do Bumba é questionada por alguns segmentos 

sociais, sobretudo os intelectuais, e alguns setores do poder público. Há grupos que 

lamentam a impossibilidade de apresentar as comédias, transferindo a 

responsabilidade ao poder público, que limita o tempo de apresentação nos arraiais. 

Mas há aqueles que entendem ser a demanda pela dramatização uma reivindicação 

anacrônica. (IPHAN, 2011, 197). 

 

O compromisso assumido perante diferentes contratantes, porém, gera mudanças na forma de 

apresentação das brincadeiras e na prática cultural do brincante, pois requer rapidez, beleza, 

profissionalismo em não errar a coreografia e não demonstrar cansaço com tantos contratos 

por noite. 

Outra mudança nos bois e consequência do apadrinhamento politico é o fato de que os grupos 

que conseguem estar na mídia televisionada atraem mais contratos e ajuda financeira para a 

temporada junina, além de divulgação. Com isso, os cachês aumentam. Então, escolher “bem” 

os padrinhos é essencial para entrar na mídia. 

A partir desses novos significados suscitados por ações políticas e mercadológicas, os 

fundadores de brincadeiras e brincantes aprendem a acionar estratégias e discursos que lhes 

são convenientes para entrar e se manter no circuito do espetáculo no período junino e pós-

junino. Surgem também, nesse processo, novos agentes envolvidos com o folguedo. 
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Acompanhando a dinâmica do grupo aqui estudado, identifiquei figuras como a do 

agenciador, uma espécie de intermediário, que assume o papel de captador de recursos e 

mediador das relações entre o boi e o mundo dos negócios, responsável por conseguir 

patrocínios, inserção do grupo em circuitos comerciais, eventos e midiáticos.  

 Sobre esses processos e novos atores, o presidente do grupo Brilho da Ilha relata: 

Hoje tento e até consigo manter o boi, com pouca ajuda de políticos, gostaria de não 

precisar deles, mas a realidade é que existe uma troca de favores. Colocar um boi e 

mantê-lo é muito caro e não traz tanta rentabilidade como se pensa, traz muitos 

gastos. Faço muito mais por amor e devoção, mas também quero ver meu grupo 

despontando e continuando a viajar e levar o nome do Maranhão e do Brasil para 

outros países. (Claudio Sampaio, presidente do Brilho da Ilha). 

  

Dois outros pontos de mudança nos bois em decorrência de sua relação com a política local 

são primeiro, o fato de que padrinhos políticos adversários podem interferir na brincadeira e 

até mesmo prejudica-la. Há casos, de perseguição aos grupos que estão fora do círculo de 

apadrinhamentos ou estão sendo apadrinhados por adversários políticos que como resultado, 

não conseguem tantos contratos e são retaliados em programações oficiais, apresentando-se 

uma só vez e em dias e horários pouco favoráveis.   

O segundo decorre do cadastro dos grupos para receber o incentivo financeiro.  Os grupos 

culturais passam a ser classificados e adquirem um status atribuído pelo estado, que implica 

em vantagens financeiras e na inclusão ou exclusão do grupo no circuito cultural oficial do 

governo. As classificações e denominações atribuídas pela Secretaria do Estado aos grupos 

não necessariamente dão conta de representar suas especificidades, o que acaba modificando a 

forma pela qual os grupos se reconhecem, interferindo no fazer e ser da cultura popular. 

Outra constatação de mudanças impostas aos bois a partir de sua relação íntima com o estado 

surge quando observamos os temas das toadas, que antes eram de denúncia de desigualdades e 

da política local, e atualmente elegem a identidade local como tema principal, além de exaltar 

as belezas naturais do estado ou município e o próprio grupo. Algumas toadas mencionam os 

nomes de padrinhos políticos, mas a maioria trata de temas gerais, como por exemplo, 

futebol.  

Vejamos uma toada do Brilho da Ilha, que o tema é o amor. 

Por que tu foste embora desse jeito? 

Por que amor se quer não disse adeus? 
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Por que insiste em machucar meu peito? 

Por que não volta para o lar que é teu? 

Por que tu não esqueces o que passou? 

Não deixa nosso amor acabar 

Por que contribuir com tanta dor? 

Se o meu coração só pensa em te amar!(...) 

A felicidade meu bem, é um momento lindo. 

Não deixe a solidão se apossar 

Afaste o rancor. 

Por quê? Por quê? (...) 

                                           (composição de Mauro Cesar. Por quê? Por quê? Toada do Brilho da Ilha). 

 

O grupo Brilho da Ilha traz em suas toadas “a busca por amores”. O romantismo e a exaltação 

do nome do grupo aparecem em quase todas as toadas. Falar de política nas músicas não é de 

interesse e objetivo do presidente e cantor Claudio Sampaio, embora, quando não concorda 

com alguma política que não agrada aos grupos de bumba-meu-boi, o mesmo costume falar 

em público em plena apresentação. O grupo sofre retaliações
39

 após essas falas de seu 

presidente. 

O Plano Estadual de Cultura (2015) instituído pelo governo do estado renova a 

institucionalização de manifestações da cultura popular já em curso no Maranhão. Os agentes 

envolvidos diretamente nas manifestações participam de sua elaboração, como diz o próprio 

documento: 

Um outro aspecto que baseou as reflexões para a elaboração do Plano Estadual de Cultura 

foi a caracterização das políticas de estado, o que incentivou a participação da Sociedade 

Civil no compartilhamento e decisão das ações que são importantes para a elaboração do 

planejamento do Sistema Estadual de Cultura. A mudança de concepção desta participação 

é importante porque demonstra que a Sociedade Civil está disposta a respeitar e gerir o 

contrato social, juntamente com o Estado, para reduzir as desigualdades sociais; equilibrar 

as demandas com as ofertas do mercado cultural e garantir que todos tenham acesso aos 

mesmos bens culturais, sem exceção. (Plano Estadual Da Cultura Políticas de Estado do 

Maranhão para a Cultura, 2014,19). 

 

Entretanto o documento deixa claro que a interferência e gerencia do estado no fazer cultura é 

decisivo: 

                                                           
39

 As retaliações: são perda de contratos ou não se apresentar no circuito de maior visibilidade, colocando o 
grupo para se apresentar só na periferia da cidade. 
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Por outro lado, a implantação de políticas de estado deve sugerir que os governos articulem 

todas as ações que direta ou indiretamente dialogam com a cultura, conforme as 

especificidades de cada área, conjugando os interesses de cada uma aos interesses sociais e 

à própria gestão cultural. Isto significa que trabalhar com políticas de estado vai colaborar 

para que os governos desenvolvam ações que interessem tanto ao seu projeto de 

desenvolvimento econômico e social sustentável quanto aos ideais da Sociedade Civil, 

baseada na democracia deliberativa. (Plano Estadual Da Cultura Políticas de Estado do 

Maranhão para a Cultura, 2014,19). 

 

 

3.8 A exigência estética no Bumba-meu-boi de orquestra: beleza é fundamental? 

O brincante de Bumba-meu-boi usa seu corpo para expressar gestos, coreografias e teatro 

dessa dança dramática e popular. A estética faz parte do universo dessa manifestação que 

busca mostrar a beleza do bailado em coreografias de seus personagens.  

No sotaque de orquestra, os personagens índias e índios vêm ganhando destaque como já 

disse em outras passagens deste trabalho. E não é exagero dizer que esses personagens são 

vistos como o maior diferencial do sotaque. O grupo que possui as índias mais bonitas é 

especialmente ovacionado nas apresentações.  Os seus corpos sarados e atléticos são uma 

atração a mais nos grupos, chegando ao ponto de uma seleção rígida para interpretar tal 

personagem. 

As índias do boi Brilho da Ilha são jovens bonitas e com um corpo bonito. A maior 

preocupação dos bois de orquestra é com as índias que hoje são o cartão de visita 

dos bois, chamando atenção por onde vão. Eu não vou dizer que concordo ou não, 

pois não entendo muito do assunto. Mas eu vou falar de minha vivencia. A atração 

dos bois quando eu era criança, e hoje tenho 54 anos, era o boi, a brincadeira em si. 

Não tinha essa cosia de índia ou índio bonito. Tinha era o caboclo trabalhador que à 

noite vestia sua fantasia e brincava ate de manhã. Mas que hoje as meninas índias 

chamam atenção isso é inegável. São outros tempos. Vi aqui garotas saírem 

chorando por não ser escolhida índia.  (João Neto, morador do bairro do Ipase, 54 

anos, vigia). 

 

Nos grupos de sotaque de orquestra a seleção das índias e índios é semelhante a um concurso 

de beleza, como já foi dito. A personagem índia/índio teria uma função estética, enquanto 

amo e vaqueiros representariam os símbolos centrais do boi.  De acordo com Albernaz (2004) 

as índias, do sotaque de orquestra, tem um perfil de tom da cor da pele mais claro, porém 

bronzeado, cabelos lisos ou levemente ondulados e estatura mediana. Recente de homens 

caracterizados de índios vem atraindo o público, sobretudo o feminino, com seus corpos 

malhados e pouca ou quase nada de roupa. Vale ressaltar, que o Brilho da Ilha, tem 

preferencia por índias negras, mulatas e cabelos cacheados. 
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As índias estão presentes em todos os estilos de Bumba-meu-boi. Em alguns recebem a 

denominação de tapuias. Dançam em cordão ou fila, em conjunto, com marcações definidas 

de movimentação. Nos grupos dos sotaques da Ilha e da Baixada têm indumentária 

confeccionada com penas de ema. Os Bois da Baixada sediados em São Luís, têm cordão 

de índios, que é chefiado por um cacique e alguns Bois de Zabumba possuem personagens 

equivalentes chamadas “tapuios”. Recentemente alguns grupos de Bumba-meu-boi de 

Orquestra introduziram índios no rol de suas personagens, a partir da releitura que o 

Bumba-meu-boi de Morros fez do auto do Bumba-meu-boi. (IPHAN, 2011, 150). 

 

Nas negociações do hibridismo na cultura popular do boi, fica nítido que todos os envolvidos 

negociam sua participação e se envolvem nas mudanças. Então, estar dentro do “padrão 

índia/índio” é uma escolha do brincante que concorda e contribui ativamente para a 

introdução do “novo” no Bumba-meu-boi. Não poderia ser diferente, como já foi dito, os 

brincantes vivem e se relacionam com o seu tempo.  

O enredo central do Bumba-meu-boi é a dramatização do auto, a partir da vivência do 

cotidiano das pessoas, dos grupos e das classes que o reproduzem. A música faz exaltação da 

beleza e da personagem “índia guerreira”, que a todos encanta, seja por sua dança, seja por 

sua beleza singular.   Vejamos a música “índia guerreira” do Brilho da Ilha:  

Índias guerreiras do amor! 

O teu olhar me enfeitiçou 

Quero sentir teu calor 

Índia como é lindo o teu bailar  

Sua beleza encantar, 

Guerreira tupinambá. 

O grito forte ecoou 

O teu sorriso que clareia 

Incendeia a fogueira 

E as estrelas vêm brilhar 

Tribo guerreira, do Brilho da Ilha! 

Índias que encantam noite e dia!  

(composição de Adão, música! “Índias guerreiras” do Brilho da Ilha, 2014).    

 

O culto pela beleza das índias e índios, requeridos nos grupos de sotaque de orquestra vem 

recebendo críticas de pesquisadores (LIMA, 2002), AZEVEDO NETO (1997), ALBERNAZ, 

(2004, 2005).  
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A imagem relacionada à estética do feminino e do masculino apresentada pelos meios de 

comunicação indicam padrões e modelos impostos pela sociedade de consumo atual. A 

imagem mostrada são mulheres e homens magros, atléticos, sorriso com dentes “perfeitos” e 

demonstrando sensualidade. No boi de orquestra não é diferente. Esta imagem é objeto de 

desejo dos personagens. Para ser índia destaque ou índia guerreira no Brilho da Ilha, as 

candidatas se destacam por sua beleza e corpo “perfeito” e tem a “obrigação” de mantê-lo ou 

perderá a posição. 

Percebe-se que o corpo como elemento chave de acesso ao personagem índia de 

orquestra acaba criando desigualdades internas de três tipos principais, a saber: 

primeiro só pode ser índia quem possuí esse padrão corporal, pois como visto, as 

demais candidatas desprovidas desse modelo ideal são alocadas para outros 

personagens onde o corpo não é critério de participação, assim de uma maneira geral 

há uma desigualdade entre as mulheres; segundo, ter esse padrão corporal pode 

implicar em não poder escolher o personagem que se quer representar uma vez que 

pelo fato de estar em acordo com o padrão exigido, aquelas que o detêm são 

pressionadas pelos dirigentes a ser índia. E por último, o escalonamento da beleza 

entre elas em graus diferenciados que implica numa desigualdade dentro do grupo 

de índias como exemplo os batalhões que as subdividem pelo corpo mais bonito. 

(LIMA, P. 2013,40). 

 

Uma das índias destaque do Brilho da Ilha nos conta: 

Quando houve o papel de destaque no boi para índia, fiz de tudo para ser meu. 

Malhei bastante para acentuar meu corpo, passei a não faltar nos ensaios e a me 

dedicar mais. Consegui primeiramente ser destaque na frente do cordão. Hoje fui 

escolhida para ser uma das índias guerreiras. Tenho que manter postura e não me 

descuidar com o corpo. Sou mãe, trabalho e tenho um dia corrido, mas pelo boi, por 

mim e pela cultura vou desempenhar bem meu papel. Não acho sacrifício manter o 

corpo. É saudável. E quem não gosta de ver uma pessoa de corpo atlético? Os 

turistas e o publico querem ver isso. Damos a eles o que querem e recebemos deles 

aplausos e reconhecimento. (Solange, conhecida no grupo por Sol. Índia guerreira 

do Brilho da Ilha  desde 2013).  

 

Ou seja, como a sociedade muda e acompanha o seu tempo, o brincante também. É comum, 

brincantes, principalmente índias e índios adotarem a academia, como pratica de exercícios 

para se manterem em forma e assim permanecerem com seus personagens ou até mesmo 

destacarem-se mais, os vaqueiros e vaqueiras também buscam um corpo “perfeito’, mas não a 

há certa exigência.   

Reforçamos que atualmente, aparentemente, as mulheres podem ocupar todas as 

posições dentro do boi, o que não ocorria antes. Contudo, tal mudança não implicou 

a supressão dos significados de gênero existentes para as práticas e posições de 

homens e mulheres nessa brincadeira. Por exemplo, as mulheres que atuam como 

índias passaram a serem vistas de maneira mais positiva e a receber mais estímulo 

do que se ocupassem a posição de amo ou de miolo. Por sua vez, o aumento da 

participação das mulheres coloca em evidência uma classificação dos sotaques de 
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bumba-meu-boi de acordo com o gênero, uma vez que os sotaques podem ser mais 

ou menos masculinos ou femininos. A essa classificação soma-se a classificação 

racial. (LIMA e ALBERNAZ, 2013,497-498). 

 

O boi de orquestra, caso do Brilho da Ilha, que possui índias e vaqueiros/vaqueiras bonitos, 

atléticos, com indumentárias bem elaboradas recebem mais cachês e têm mais patrocinadores, 

daí a escolha criteriosa pelos personagens, de acordo com os donos dos bois e a exigência do 

publico e patrocinador. 

Não é à toa que os bois de orquestra, principalmente aqueles que possuem maior 

prestígio na capital, têm uma participação mais considerável na questão número de 

apresentações locais (com patrocínio público e privado), como também em viagens 

internacionais que promovem a cultura regional. O cachê pago a esses bois varia de 

acordo com os números de apresentação, e por sua vez, o número de apresentação 

tem a ver com o prestigio que o boi tem junto ao público. Isto quer dizer que os bois 

mais populares (..)   são um dos primeiros na lista dos órgãos contratantes. (LIMA, 

P.31, 2013). 

 

Outro fato que chama atenção nestas mudanças é que cada vez mais os grupos realizam 

apresentações pequenas, restritas, onde o contratante pede, por exemplo,  6 ou 10 brincantes  e 

invariavelmente são escolhidas as mais belas índias para representar o grupo. Algumas vezes, 

não tem nenhum representante de vaqueiros. A explicação de Caroline, índia e esposa de 

fundador do boi: 

O boi cresceu muito, tem um nome de destaque e com isso é contratado para grandes 

e pequenos eventos. O contratante é quem manda: ele expressa que quer somente 

índias, a orquestra e o boi. Então o que fazer? Temos que atender a quem contrata. 

Quando temos a oportunidade de se apresentar em um grande arraial, levamos todos 

os brincantes e mostramos toda a coreografia, Catirina, a charrete, a burrinha.  O 

público, principalmente o turista quer ver o belo, por isso a escolha das índias levar 

em conta padrões de beleza. Eu não concordo com isso, mas é o que pede o 

mercado, o próprio governo que dá mais contratos para grupos famosos de índias 

bonitas. (Junia Caroline Pereira Quadros,  Brincante  e  também administra o Brilho 

da Ilha desde 1998, Técnica em radiologia). 

 

O presidente e dono do boi Brilho da Ilha, Claudio Sampaio reluta em colocar índios no 

grupo, porém sabe que a cada ano mais grupos vêm selecionando rapazes e teme ficar “para 

trás”.  Em conversas informais com alguns brincantes do grupo, percebi que alguns querem a 

introdução da figura do índio no enredo da brincadeira. 

Neste contexto, podemos afirmar que as mudanças que ocorrem em todos os setores da 

sociedade incidem também sobre o fomento de políticas para o turismo e para a cultura, 

muitas vezes correlacionadas. E esta relação reforça padrões de beleza rígidos e estereótipos 
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femininos e masculinos, como indica o caso das índias e índios nas apresentações de bois de 

orquestra. 

Para Albernaz (20013), porém, a beleza exigida das índias, é apenas um pormenor. Para ela, a 

grande preocupação que se deve ter atualmente é a estética do boi em termos mais amplos:  

A “beleza das índias” tem atraído mais público para este tipo de boi, o foco da 

polêmica é relativo à estética do folguedo: tipo de adereços, formato das roupas, 

coreografia executada, que estariam desafiando os códigos tradicionais sobre o que é 

ou não adequado para o bumba meu boi deste sotaque, evidenciando uma disputa 

simbólica pelos conteúdos da tradição. (ALBERNAZ, 2013,04).  

 

 

3.9 Permanências e mudanças no Bumba-meu-boi 

Ao apontar algumas mudanças introduzidas nos bois de orquestra a partir do caso do Brilho 

da Ilha, considerando o papel do turismo e também de outros processos e questões que podem 

ser relacionados a essas mudanças, constatamos também permanências que podem ser 

interpretadas como indícios de resistência do folguedo. 

Decerto que o Bumba-meu-boi é uma manifestação tradicional da cultura popular, 

entendendo, contudo, que toda tradição é viva, dinâmica e acompanha o seu tempo. As 

mudanças e hibridismos mencionados no decorrer deste estudo, nos possibilitam afirmar, 

portanto, que o folguedo do boi continua tradicional, incorporando novos elementos e 

articulando-os a práticas como o fazer manual da carcaça do boi, por artesãos locais, e o uso 

dos mesmos instrumentos como a matraca, maracá, tambor onça, tamborinho, zabumba e 

tambor de fogo, por exemplo. O boi se materializa. 

No plano material, a armação é recoberta com o couro de veludo bordado de 

miçangas e canutilhos que preenchem desenhos cuidadosamente selecionados; no 

plano simbólico, a carcaça, depois de coberta, deve-se ser batizada em ritual de 

purificação que inclui elementos sagrados como a imagem de São João, velas e água 

benta. (IPHAN, 2011.74). 

 

Assim, esse estudo sugere a partir do caso do Bumba-meu-boi de sotaque de orquestra, que 

preservar a cultura popular não significa engessá-la como se o tempo parrasse. Preservar, 

neste caso, significa acompanhar a articulação entre o que já existe e novos elementos 

introduzidos nas manifestações culturais, e adequá-los à realidade e ao tempo dos atores 

envolvidos. Assim, a tradição do boi, mantem-se com seus ritos e simbolismos com uma 

“pitada” de modernidade nos instrumentos, materiais das indumentárias e outros elementos. A 
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saída para esta equação é o hibridismo que não soluciona tudo, mas enquadra e da perspectiva 

a cultura popular. 

A cultura popular do Bumba-meu-boi vem sendo reinventada em uma espécie de negociação 

entre o que é local e o que é global, sofrendo influências de agentes como os meios de 

comunicação e o turismo, fazendo surgir outra forma de fazer cultura, mediada e validada 

com o consentimento das comunidades. A palavra chave é ressonância: se há significado para 

fazedores de cultura e, sobretudo no público, o folguedo do boi é preservado, se não, não faz 

sentido preservar.  

O folguedo do Bumba-meu-boi, é assim transmitido, sempre renovado, de geração em 

geração. Produz e reproduz uma gama de valores de identidade e de sentimento de pertença, 

construídos ao longo de gerações. 

Ele nasce no seio de uma comunidade e a representa onde for. A comunidade se identifica e 

reproduz identidade com o folguedo. É a brincadeira, é o ato de “brincar” no boi, como 

categoria nativa que acentua o caráter lúdico dessa manifestação popular, envolta num 

ambiente de lazer, devoção, diversão, teatro e festa.  

Neste sentido, pensar tradição e modernidade no boi de orquestra não significa 

necessariamente pensar extremos opostos que nunca se interpenetram, levando-nos a 

classificar os grupos em mais ou menos tradicionais, ou mais ou menos modernos.  Observar 

cada grupo de boi desse sotaque, como feito aqui com o Brilho da Ilha, revela que há 

efetivamente uma articulação entre tradição e modernidade, no processo que intitulamos 

hibridismo.   

O folguedo do boi é realizado em todas as suas etapas por pessoas que comungam ou não das 

mesmas ideias. Pessoas que interagem com o mundo e tudo que nele está. Seres vivos sujeitos 

às mudanças e ressignificações que a vida social impõe, sem que isso implique acabar com a 

tradição de seus costumes e ritos festivos. 

Aceitar essas mudanças ou não faz parte do contexto aqui mencionado de negociações, onde 

ninguém é passivo, e sim são todos indivíduos que vivenciam experiências do seu tempo, 

adequando-as às suas tradições. A tradição se renova devido aos contextos, agentes e relações 

da realidade social.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de um estudo de caso com o grupo de Boi Brilho da Ilha, esta dissertação de mestrado 

assumiu como objetivo fazer uma leitura acerca das transformações ocorridas em folguedos 

de bumba-meu-boi de sotaque de orquestra em função da atividade turística em São Luís, 

Maranhão, identificando inclusive as percepções dos brincantes do grupo em foco a respeito 

dessas transformações.  Entendemos que a brincadeira passou por transformações e processos 

de hibridismo que a fizeram despontar como patrimônio imaterial e bem de consumo.    

Como tal, esta análise apoiou-se em entrevistas, revisão de literatura acerca do assunto e, 

ainda, observação participante, possibilitada por meu lugar de brincante no Brilho da Ilha há 

cerca de 25 anos. Foram apontadas algumas mudanças no folguedo, no que se refere ao 

sotaque de orquestra, como por exemplo: alteração e prolongamento do calendário de 

apresentações, a não morte do boi, os apadrinhamentos dos grupos, a interferência direta do 

Estado na classificação e lista de programação oficial das brincadeiras e a exigência cada vez 

maior da estética, principalmente com a personagem índia, dentre outras coisas.  

Com o fenômeno da globalização, a lógica de mercado e o crescente desenvolvimento do 

turismo cultural, as tradições como os folguedos passaram a estabelecer um diálogo estreito 

com o mercado, tornando-se espaços de produção e consumo turístico. O Maranhão está no 

circuito nacional de turismo, principalmente no mês de junho, quando a capital São Luís se 

enfeita e prepara para receber turistas que venham conhecer e apreciar a “Cidade Patrimônio 

da Humanidade” , outras belezas naturais do estado e as festas juninas, que apresentam ao 

visitante uma gama de manifestações, mas têm como carro chefe o Bumba-meu- boi. 

Realizei entrevistas com brincantes, ex-brincantes, admiradores/seguidores do boi, e 

comunidade para contar a história do grupo e sua trajetória até tornar-se um boi referência em 

seu sotaque. Ainda observei e coletei depoimentos de visitantes nas apresentações do grupo, 

para refletir sobre certa predileção ao sotaque de orquestra, além de buscar literatura 

especializada sobre a festa do boi no Maranhão, com o intuito de atestar as mudanças no boi 

de orquestra e sua aceitação ou não.  Além disso, recorri ao documento oficial produzido pelo 

IPHAN no ato que o registrou como bem imaterial.   

As festas juninas constituem uma manifestação sociocultural que apresenta um caráter 

simbólico. Algumas brincadeiras que têm lugar nas festas desapareceram, modificaram-se ou 

fortificaram-se através da transmissão de valores que passaram de geração para geração. No 
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caso do Bumba-meu-boi no Maranhão, ficou nítido que a festa permanece sendo tradicional à 

medida que vem se modificando. Para situar o folguedo em meio a outras expressões, 

apresentei outras manifestações culturais populares que coexistem com o Bumba-meu-boi no 

Maranhão. 

Neste estudo de caso focado no grupo de boi Brilho da Ilha, busquei sustentar que a tradição e 

a modernidade articulam-se no bumba-meu-boi, em função do turismo e de outros processos 

contemporâneos que afetam a brincadeira e engendram hibridismo, mudança e resistência no 

folguedo, principalmente no que diz respeito ao sotaque de orquestra.  A partir das falas dos 

entrevistados percebi saudosismo, compromisso, interferência, vontade de mudar, 

estética/beleza, imposição, consumo da cultura, críticas a ditos “exageros” cometidos por 

alguns grupos de bois, além de devoção e paixão por seu grupo. 

As mudanças apontadas no trabalho em sua maioria são aceitas e cultivadas pelos brincantes, 

donos do boi e patrocinadores, sendo encaradas de forma natural como parte do tempo atual, 

desde que não contenham “exageros”. Os ditos “exageros” são percebidos por quem faz, 

assiste ao boi e por pesquisadores que expressam seu olhar sobre a brincadeira. 

Como demonstrei a preparação do Bumba-meu-boi - ensaios, indumentárias, personagens, 

batismo, as toadas do folguedo - estão frequentemente relacionados a promessas e reverências 

aos santos juninos, assim como a entidades das religiões afro e indígena, em sincretismo 

religioso. Estas etapas de preparação caracterizam em todo seu contexto o sentido do 

“festejar”, referendando um momento de confraternização e de união entre os brincantes, e 

fortalecendo também o espírito comunitário.  Enfim, em toda essa narrativa, o boi se destaca 

como uma expressão da cultura popular maranhense como uma marca ativa e presente no 

cotidiano. 

Assim sendo, os aspectos simbólicos e religiosos marcam o fazer e o compartilhar na festa do 

boi. Por isso, mesmo que o boi esteja tendo projeções além-fronteiras do estado, ele mantém 

significados e ressonância para a cultura popular e as comunidades locais.  

Ao afirmarmos que o Bumba-meu-boi é tradicional, queremos chamar atenção para o fato de 

que o auto do boi, como discurso narrativo, é sempre capaz de ser contado e recontado 

inúmeras vezes, sem perder seu fio condutor: o boi e seus personagens, a sua dimensão 

originária, as ideias de onde partiu e para onde voltará, mesmo que seja interpretado e 

reinterpretado quantas vezes foram necessárias por quem o ouvir, assistir e reproduzir. 
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A capacidade de reinvenção e adequação do Bumba-meu-boi no contexto da chamada 

modernidade e especificamente diante do turismo pode ser interpretada como uma estratégia 

de sobrevivência dos grupos de boi. O bumba-meu-boi é uma manifestação cultural popular e 

também um processo histórico-cultural construído que se perpetua desde a sua gênese sendo 

fruto das dinâmicas sociais em que estão envolvidos seus atores. 

Renovar, mudar e hibridar são termos que se aplicam às dinâmicas atuais dos bois de 

orquestra, e sem dúvida às mudanças sofridas pelo folguedo evidenciam o tempo atual, de 

mercado, de globalização, de consumo e de (re) construção de identidades. Destacar-se e 

manter sua identidade em meio a tantas mudanças, encontrar sua maneira de ser tradicional e 

sincrético, é o que torna o bumba-meu-boi vivo no imaginário e cotidiano do maranhense. 

As mudanças, as continuidades e as adequações das tradições não inviabilizam a cultura 

popular como se pensava antes, em termos modernistas e tradicionalistas. Não há 

apenas subordinação do  gosto popular às 

regras do  mercado  ou  ao  gosto  dos  consumidores  urbanos  e  turistas, com consequente 

perda do caráter tradicional.  

A modernidade intercambia o sistema simbólico da festa do Bumba-meu-boi com o mundo do 

dia-a-dia, transformando-o em produto e espetáculo e ampliando seu caráter plural e 

articulando-o a objetivos empresariais e políticos. 

O Bumba-meu-boi do Maranhão é sem dúvida um aglutinador de temporalidades, de 

referências culturais e de grupos que buscam manter acesa a chama de suas contribuições para 

a (re) elaboração deste folguedo.  O lirismo das toadas e coreografias mais complexas atraem 

um grande número de brincantes, patrocinadores e público em geral. Aliado a tudo isso, o 

apoio do poder público e da iniciativa privada, os festejos juninos, o boi, tornou-se produto 

capaz de captar fluxos turísticos para o Estado. 

A cidade de São Luís modernizou-se tardiamente em relação às demais capitais brasileiras, 

com inicio na década de 1980/90, mas ainda guarda ares de cidade provinciana. E que o 

turismo é mais um fator propulsor de mudanças, mas temos claramente que este elemento na 

cidade de São Luís é insipiente e que a cidade precisa ter politicas públicas e estar preparada 

para receber e agradar para que o turista volte e aprecie, divulgue as belezas do lugar.  
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O maior termômetro a ser sentido nas transformações locais é a cultura popular. Há festivais 

culturais acontecendo na capital e o aumento do turismo cultural. Porém, o transformar 

convive com certo saudosismo, como pude notar no caso do boi de sotaque de orquestra. A 

tradição do Bumba-meu-boi continua forte no imaginário e no fazer da cultura popular 

maranhense. Mesmo com mudanças em alguns aspectos da brincadeira, o boi tem se 

fortalecido e ampliado seu local de apresentação, tornando-se bem consumido e apreciado até 

mesmo fora do país.   

As mudanças apontadas neste trabalho nos fazem pensar que a trajetória dos grupos de boi 

aponta para um futuro de constante resistência e renovação do Bumba-meu-boi, como parte 

de um processo mais amplo de fortalecimento da cultura popular e não de homogeneização e 

desaparecimento de manifestações populares e expressões culturais locais. 

Não seremos ingênuos de dizer que todas as mudanças no boi de orquestra não afetam a 

tradição e o fazer da cultura popular. Contudo, nas entrevistas e observações realizadas ao 

longo da pesquisa, nota-se certa aceitação do fato de que o grupo retrocede ou avança com 

suas adequações para conquistar mais espaço na mídia, no universo do turismo e em número 

de admiradores/seguidores.      

O Bumba-meu-boi enquanto folguedo tradicional não fica alheio à modernização. O que 

mudar, adequar e adaptar depende de uma seleção feita pelos próprios grupos, e não há uma 

subordinação completa a tendências incontornáveis. Então, incorporando elementos da antiga 

tradição e novos elementos, surge uma tradição sempre renovada, que possibilita ao nativo 

brincante ou não sentir-se representado e identificado no folguedo. De acordo com Carvalho 

(1995, p.106), "tradicionalmente, a boiada nasce a cada ano". E a cada ano um novo surge na 

tradição do Bumba-meu-boi. O hibridismo surge  e ressurge para explicar tanta diversadade. 

O caminho que trilha o Bumba–meu-boi ainda é longo e as incertezas continuam a cada 

apresentação dos grupos de boi com seu espetáculo. A sugestão é conciliar tradição com a 

inovação nesse universo da globalização, sem perder o cerne identitário. Esta é a grande 

resistência e o grande desafio de todos os envolvidos na cultura popular.  E que a cada São 

João os grupos brilhem nos arraiais levando consigo tradição e festa para as noites juninas do 

Maranhão e mundo afora. 
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ANEXOS 

Anexo I 

Os instrumentos e o ritmo das toadas definem os sotaques, ou estilos, dos vários grupos 

em apresentação. 

Boi-de-Zabumba ou Guimarães: é o mais próximo das raízes africanas. O ritmo lento 

é marcado pela zabumba, um grande tambor de madeira. Os repenicadores, pandeiros 

de meio metro de diâmetro, também ajudam a levar a toada. 

Boi-de-Matraca ou da Ilha: o instrumento dominante é a matraca, dois pedaços de 

pau rústicos batidos um contra o outro, ao ritmo da toada. Os pandeiros funcionam 

como alegorias: têm cerca de 1 metro de diâmetro. Maracás, uma espécie de chocalho 

de flandres, completam o naipe. 

Boi-de-Orquestra: a introdução de instrumentos de sopro animou a festa. Grupos com 

esse sotaque adotam um ritmo menos dolente, mais ao gosto da gente da cidade. 

Saxofones, clarinetes, flautas e bandolins se somam à percussão. 

Boi de Costa de Mão ou de Cururupu: esse sotaque está ameaçado de extinção. O 

nome vem da arte (e habilidade) de pandeiristas que percutem o instrumento com as 

costas das mãos. 

Boi de Pindaré ou da Baixada: é o sotaque de matraca em ritmo mais lento. O grupo 

também é levado por um grande naipe de pandeiros menores. 

 

 

 
Quadro 2 
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Anexo II - Personagens que compõem as apresentações do Brilho da Ilha 

 

O amo do boi/ vaqueira destaque 

No sotaque de Matraca ou da Ilha, o amo
40

 é o cantador, figura principal do boi. No sotaque 

de orquestra, representa o dono do boi, da fazenda que conduz o boi pelo arraial. Esta função 

não é realizada pelo dono do boi, que exerce a função de cantador.  Atualmente o sotaque de 

orquestra coloca índias como destaque para conduzir o boi pelo arraial, uma forma de atrair 

olhares à beleza das jovens índias. Porém, o Brilho da Ilha traz o personagem “amo da 

fazenda” juntamente com as índias guerreiras. A função do amo do boi é desempenhada por 

mim. Quando visto minha roupa, minha fantasia sou uma vaqueira de frente ou campeadora.  

Vale ressaltar que o bumba era uma festa eminentemente masculina. No Brilho da Ilha, por 

muitos anos predominou mais a figura masculina, principalmente no caso do vaqueiro.  O 

lugar das mulheres, de acordo com Lima (1982, 09), seria sempre de coadjuvante:  

[...] as mulheres têm papel importante no “brinquedo”, acompanhando, resignada 

mas obstinadamente, amantes e maridos, noites adentro, com eles amanhecendo nas 

calçadas; carregam-lhes os apetrechos, recompõem-lhes (sic) os trajes, aturam lhes 

os pileques, heroínas anônimas dessas lutas exangues, cujo trabalho começa tão logo 

se desfaz a brincadeira, desarticulando, desmanchando chapéus, catando contas, 

enrolando fitas, tudo preservando e guardando para o próximo ano. (Lima, 1982, 

09) 

 

Contrastando com essas ideias, quando iniciei no boi, em 1992, fui vaqueira de fita e com o 

passar dos anos tornei-me vaqueira de frente ou vaqueira campeadora. Por volta de 2008,  

meu papel passou a ser de amo ou o dono da fazenda e do boi. Por isso, conduzo o dono da 

festa, o boi, juntamente com a índia guerreira ou índia destaque.  

 

 

 

 

                                                           
40

No sotaque de Matraca e Zabumba representa o dono do boi. Ele é quem organiza a festa, cantador, tirador das 

toadas. Usa roupas luxuosas e tem sempre à mão um maracá e um apito, que dirigem toda a encenação da 

comédia. Representa o patrão de Pai Francisco. No sotaque de orquestra pouco parece. 
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Foto 41 

 

Apresentação do Brilho da Ilha na cidade de Zé Doca- Ma, 2012. Eu como Amo do Boi, vaqueira conduzindo o 

boi. 

Arquivo pessoal 

 

Índias do Brilho da Ilha 

Como dito, a personagem de preferência das jovens é sem dúvida, a índia, seja por 

que personificou a imagem  a mulher de corpo e rosto bonito, seja por ser um destaque dos 

bois. No inicio, O Brilho da Ilha não tinha muito essa preocupação ou disponibilidade de uma 

seleção rígida para a escolha das índias, e quando faltava uma índia - que eram poucas, no 

máximo dez - uma vaqueira vestia a indumentária. Atualmente passa de 30 o número de 

índias que compõem o grupo. O número de mulheres que fazem “seleção” para índia vem 

crescendo.  

O grupo não possui índios, apesar de alguns outros grupos de bois, sotaque de orquestra, 

introduzirem este personagem e ser considerado um atrativo a mais, por expor homens 

musculosos. 

Ao entrevistar as jovens candidatas ou já no cargo de índia, percebemos a realização de um 

sonho ou a frustração do mesmo, ao não ser escolhida. Como diz a brincante Karine: 
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Sempre tive um sonho de dançar em um boi. Fiz teste para o Boi de Morros e não 

passei, fiquei triste. Conheci um amigo de Claudio Sampaio e o adicionei no 

facebook e falei para Claudio  Sampaio que tinha um sonho de sair no boi e ele me 

disse: vem aqui no Boi. 

Fui ao dia 19 de abril e choveu muito e não ensaiei. No dia 21 de abril, vim e 

finalmente comecei a ensaiar no boi. Eu queria ser índia, sonhava em dançar em um 

grande Boi e o Brilho da Ilha, tem uma grande fama, foi uma grande família para 

mim. Conheci pessoas novas e diferentes e quando eu vesti a roupa de índia, eu 

chorei de tanta emoção, era um sonho realizado. Eu dançava de índia na escola, 

agora eu ia dançar em um grande boi. 

Se eu não fosse escolhida paras ser índia eu ia dançar de vaqueira, mas eu queria ser 

era índia. Tem índia aqui que não vem para dançar, apenas para pegar a roupa do boi 

e se exibir. Tem índia que quer dançar e não consegue e chora, aconteceu comigo, 

chorei muito, mas não desisti e estou aqui no Brilho da Ilha. (Ana Karine 

Nascimento dos Santos, ensino superior. Brincante desde 2014. Personagem: 

índia).   

Foto 42 

  
Ana Karine em apresentação, diz que realizou um son ho, de ser índia de um boi de orquestra. 

Fonte: site do Bumba-meu-boi Brilho da Ilha. 

 

Ana Karine ainda diz que: 

Eu acho que não deve ter imposição de ser bonita, tem pessoas que te criticam, 

dizem você não sabe dançar, tem outras, quando eu entrei aprontaram comigo, mas 

eu não desisti, diziam que eu não sabia dançar. Eu tenho orgulho de ser brincante do 

boi  Brilho da Ilha e ninguém nunca tinha tirado foto comigo nas apresentações e 

quando as pessoas começaram  a tirar fotos minhas, fiquei alegre, diziam que eu era 

bonita, uma pessoa tirou uma foto minha para levar para a França, a filha dela 

gostou de mim, sorrindo, pois o sorriso encanta qualquer um. (Ana Karine 

Nascimento dos Santos, ensino superior. Brincante desde 2014. Personagem: 

índia).   

 

Ainda mais almejado pelas candidatas a índias é o posto de “índia guerreira”, personagem 

inventado por grupos de bumba-meu-boi de sotaque de orquestra, como o Brilho da Ilha, que 
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coloca jovens vestidas de índias, mas com cor ou outros adereços diferentes das demais para 

“dançar” na frente com o boi, conduzindo-o por toda apresentação e não seguindo a 

coreografia das demais.  

      Foto 43 

 

Índia guerreira: Destaque do Brilho da Ilha, em 2013. Eleita duas vezes como a mais bela índia de bumba-meu-

boi de orquestra. 

Fonte: arquivo pessoal 

 

E o sonho de ser índia em algum bumba-meu-boi começa na infância. O Brilho da Ilha 

atualmente não possui índias mirins fixas, mas filhas, netas e conhecidas brincam no boi, 

quando tem uma apresentação cedo, no fim da tarde. 
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Foto:44

 

Índias mirins do Brilho da Ilha, 2009. Na atualidade ainda brincam no grupo. 

Fonte: arquivo pessoal 

 

 

A Associação de Bois de Orquestra, todos os anos faz uma eleição para escolher a índia mais 

bonita dos bois de orquestra. O Brilho da Ilha ganhou por três vezes (2009, 2010, 2011) 

consecutivas este destaque, além de outros anos, sendo a índia exibida com sua faixa de 

“Rainha do Folclore Maranhense.”  

 



149 
 

Foto 44 

 

Apresentação do Brilho da Ilha e sua Rainha do Folclore Maranhense 2009. 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Vaqueiros de frente ou campeadores 

No auto do bumba-meu-boi, vaqueiro é a profissão de pai Francisco, que mata o novilho do 

patrão, o dono da fazenda. O vaqueiro representa o homem simples e trabalhador da fazenda. 

O vaqueiro de frente ou campeador destaca-se na coreografia e indumentária, entretanto no 

Brilho da Ilha todos os vaqueiros fazem a mesma coreografia e as indumentárias são iguais, 

mudando apenas a cor e o chapéu. 

O bumba-meu-boi, era tido como uma brincadeira mais voltada para homens, os papéis 

femininos eram desempenhados por homens vestidos de mulher, no caso de Catirina e os 

vaqueiros. Atualmente, nos grupo de bois, a presença feminina, é grande, não havendo apenas 

as índias, mas também vaqueiras. Ser vaqueira reflete também ocupar espaço antes masculino 

e brincar com alegria, interpretando seu personagem. Assim fala Pamilla: 

Além do amor pelo boi, o Brilho da Ilha tem um encanto que muitos desconhecem, 

que só quando chegam para os ensaios e decidem sair no boi, e que entendem o 

porquê de tanto amor pelo mesmo. Primeiro que dançar á algo inexplicável e ser 

vaqueira no Brilho da Ilha é um prazer sem tamanho. Quando danço é como se 

estivesse em um teatro. Tenho que dançar e interpretar com toda a emoção que tem 

em mim. Eu quero que todos sintam a minha dança, sorriso e emoção. (Pamilla 

Michelle Medeiros. Vaqueira  de  frente  do boi. Professora de dança. Brincante 

desde o ano de 2010). 
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Foto: 45 

 

Vaqueiras de frente e de fita. As mulheres participando mais o bumba-meu-boi. 2009. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Vaqueiro de fita 

Como o próprio nome diz, os vaqueiros de fita usam em seu chapéu fitas coloridas que dão 

um bailado característico ao realizar a coreografia, com seus rodopios. O chapéu dos 

vaqueiros de fita é diferente no formato com relação aos de frente. Representa o vaqueiro 

mais rudimentar da fazenda. Realizam a coreografia juntamente com o vaqueiro de frente no 

Brilho da Ilha. Atualmente o grupo conta com rapazes e moças nessa função, entretanto, o 

número de rapazes é maior. 
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Foto 46 

 

Fonte: arquivo pessoal 

Vaqueiros de fita e de frente (campeadores) do Brilho da Ilha, 2013. 

 

O grupo também possui vaqueiros mirins, que geralmente continuam no grupo, renovando e 

dando continuidade da brincadeira.   
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Foto 47 

 

Vaqueiro de frente do Brilho da Ilha e índia mirim, 2009. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Na composição de apresentação, os vaqueiros de frente e de fita, revezam-se com as índias 

indo na frente do boi, fazendo sua coreografia e destacando-se. É tocada a música “Eu sou 

vaqueiro.” Então os vaqueiros se posicionam à frente, as índias recuam e cantam juntos em 

uma coreografia. Vejamos um trecho da toada “Eu sou vaqueiro”. 

Eu sou, eu sou feliz, eu sou vaqueiro 

Eu vou, eu vou levar minha boiada 

Eu sou, eu sou vaqueiro brasileiro  

De toada em toada eu sou do batalhão eu sou da rapaziada 

Eh boi, eh, boi!  

Meu São João é mais bonito com você 

Eh boi, eh, boi! 

Essa toada eu canto junto com você (composição de Marcos Duailibe) 
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  Foto 47 

 

 

     Índias e vaqueiros após apresentação em São Luís, 2013. 

     Fonte: arquivo pessoal 

 

 

O Boi e o miolo do boi 

É em torno do boi que toda a dramatização acontece, 

Contado e recontado através dos tempos, na tradição oral nordestina, e depois 

espalhada pelo Brasil, a lenda fundante adquire contornos de sátira, comédia, 

tragédia e drama, conforme o lugar em que se inscreve, mas sempre levando em 

consideração a estória de um homem e um boi... (MARQUES, 1996, p.102). 

 

O miolo do boi,
41

 pessoas que ficam dentro da carcaça ou armação do boi, vivem no 

anonimato, mas dão vida ao rei da festa: o boi. A estrutura ou armação do corpo do boi é feita 

de talos de buriti ou jeniparana (palmeira típica da região) e o couro que cobre a armação é 

feito de veludo preto, ricamente bordado com miçangas, paetês, canutilhos, fitas coloridas. 

 

                                                           
41 Desde 2005, estes protagonistas (miolos do boi) se reúnem na Praia Grande, Centro Histórico de São Luís, 

para o “Encontro de Miolos de Bumba Meu Boi de Todos os Sotaques” 
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Foto: 47 

 

Miolo do Bumba-meu-boi Brilho da Ilha, escondido com a barra do boi, conhecido como Chagas, em 

apresentação. 2014. 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Na formação atual, o grupo se apresenta com dois bois. A introdução de mais um boi é 

comum na maioria das brincadeiras de qualquer sotaque e faz parte da tradição local. 

Representa também o quanto o grupo cresceu e tem condição financeira para arcar com mais 

um boi. O miolo do boi recebe pagamento por noite ou apresentação e torna-se o astro da 

festa ao personificar o homenageado da festa: 

Entrei através da banda  “Vamu de samba” trabalhando na parte do apoio no boi e, 

um dia que o miolo do boi não foi nas apresentações, eu, na curiosidade de dançar 

no boi, peguei o boi dancei e todos gostaram. Antes do boi, dancei em uma 

quadrilha no meu  bairro  quando era criança e só. Ser o miolo do boi, para mim é 

ter a responsabilidade de dançar na parte principal como o nome mesmo já fala: 

bumba- meu-boi. As pessoas não me olham. Mas eu olho toda a festa e me sinto o 

mais importante. (Idinaldo de Jesus Alves Pereira. Assistente de palco do “vamu de 

samba.” Miolo do Boi desde 2010). 

 

Mesmo ficando escondido, o miolo do boi honra-se em dar vida ao protagonista da festa, além 

de receber dinheiro para apresentar-se, como fala Idinaldo, miolo do Brilho da Ilha. 

O Brilho da Ilha é um grupo onde conquistei amigos e que gosto e que entrei e fui 

bem recebido pela família Sampaio e entrei pra vestir a camisa do boi e que me deu 
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oportunidades de grandes apresentações tanto aqui no Maranhão como na Europa 

foram grandes emoções. Ainda recebo meu dinheiro fazendo o que gosto de fazer e 

as crianças brincam comigo. 

. (Idinaldo de Jesus Alves Pereira, Miolo do Boi desde 2010). 

 

 

Pai Francisco e Catirina 

No Brilho da Ilha, nos primeiros anos de sua existência, o pai Francisco e Catirina não existia 

enquanto personagens nas apresentações. Mas foram introduzidos e tornaram-se uma atração 

a mais no grupo. Pai Francisco adentra o arraial com a mãe Catirina em uma espécie de 

carroça ou charrete, que desde que foi colocada no enredo faz sucesso entre as crianças que 

sobem e abraçam os personagens. 

Foto:48 

 

Mãe Catirina (Claudia Sampaio) e pai Francisco (Antonio Carlos) na charrete, acompanhados de crianças, no 

batizado do boi, 13 de junho de 2015.  

Fonte: arquivo pessoal 

 

O diferencial do Brilho da Ilha é percebido e comentado, 

O Brilho da Ilha tem a identidade dele própria com a pegada da orquestra e nas 

inovações da Catirina na pessoa da Claudia Sampaio. Isso tudo é para aproximar as 

crianças e fazer que elas saibam o que é a historia do bumba meu boi Brilho da ilha 

tem a sua identidade. (Idinaldo de Jesus Alves Pereira, Miolo do Boi desde 2010). 
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Os personagens adentram o espetáculo quando começa a sua música, que geralmente muda a 

cada ano, mas sempre faz alusão à lenda de Catirina e pai Francisco, como essa composição 

do grupo do ano de 2013, que também menciona a charrete. 

Catirina que desejo é esse? 

É desculpa de ter filho 

Eu tou doida, eu tou doida, pela língua do novilho! 

Eu vou abrir o berreiro 

 Eu vou 

Vou pintar o sete  

Eu vou   

Vou chegar no terreiro 

 Eu vou 

Vou levar minha charrete  

Vou levar a criançada Pra brincar o São João 

Vem com o Brilho da Ilha 

No arraial do Maranhão! 

 

 

A burrinha 

É o segundo animal mais importante do espetáculo, inferior apenas ao boi. A estrutura ou 

armação do corpo da burrinha é feita de cipó e buriti. Sua função no grupo é dar assistência 

para o boi. A indumentária tem um furo no centro, onde fica um brincante com o animal 

pendurado em seus ombros por meio de uma estrutura que lembra um suspensório. É mais 

uma homenagem ao homem do campo e seu animal que ajuda no serviço. 

 

Orquestra e cantadores do Brilho da Ilha 

O Brilho da Ilha, de sotaque de orquestra, traz os seus músicos, que outrora era composto por 

músicos ligados à banda da polícia, mas renovou-se e introduziu novos instrumentos, 

suprimindo outros como o sax. Como nos conta Mauro Cesar,  

O Brilho da Ilha tem uma diferença com relação aos outros bois, aceleração do ritmo 

na batida. Diferença da batida dos outros bois, chamados do Munim, que deu origem 

ao sotaque de orquestra. A inovação que foi posta na orquestra nestes 24 anos que 

estou no grupo, foi colocar o baixo e o teclado na orquestra, inovação esta feita 

também por outros grupos de boi. (Mauro César, compositor e cantor do Brilho da 

Ilha, desde 1993. Administrador de empresa). 

 

O sotaque de orquestra como sabemos, diferencia-se dos outros sotaques pela sonoridade de 

sua orquestra, que é formada principalmente por instrumentos de sopro, como clarinetes, 
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pistões e trombones. O grupo é composto por dois cantadores que se revezam cantando em 

diferentes apresentações ou cantam juntas as toadas que são músicas próprias do grupo. As 

toadas são renovadas a cada ano, podendo ter algumas repetidas de anos anteriores, mas com 

arranjos musicais diferentes. 

 

Personagens que compõem as apresentações do Brilho da Ilha 

Catirina, personagem de Claudia Sampaio, fundadora do grupo. Usa um vestido colorido, de 

mulher grávida, onde usa uma falsa barriga, para simbolizar uma mulher nos últimos dias de 

gravidez. Usa uma charrete para entrar no local de apresentação. 

Pai Francisco. Este personagem é vivenciado a anos por Antonio Carlos, que veste roupas de 

um vaqueiro ricamente bordada e apresenta-se como um homem apaixonado por sua mulher 

Catirina. 

Vaqueiros de frente ou campeador. Estes personagens usam roupas bordadas, com 

canutilhos, miçangas e lantejoulas. Seu chapéu é todo bordado e na ponta traz canutilhos que 

faz um efeito ao fazer as coreografias. Usa nas mãos um maracá também enfeitado e serve 

para fazer a marcação das músicas e passes da coreografia.  

Vaqueiro de fita. Estes personagens se assemelham aos vaqueiros de frente. Usam as mesmas 

roupas, com diferença apenas nas cores. A sua grande diferença  esta no chapéu  de formato 

diferente  dos vaqueiros de frente e que traz fitas compridas e coloridas que esvoaçam com a 

coreografia. 

Índias. Usam indumentárias típicas de índias. Cocar, corpete, braceletes nas mãos  e pés, 

além de uma lança enfeitada. Suas sapatilhas são bordadas da cor da fantasia, com muito 

brilho.  

Índia Guerreira. Personagem inventado há pouco tempo. Consiste em uma índia, com as 

mesmas roupas das outras índias, porém a cor é diferente e geralmente o cocar é de tamanho 

maior. A índia guerreira é destaque e dança com um dos bois, fazendo coreografias livres das 

demais índias.   

Boi (miolo). Consiste em uma carcaça ricamente coberta com um couro bordado, onde é 
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manuseado por um miolo, uma pessoa que fica embaixo movimentando, imitando um boi, 

fazendo movimento coreografado. O couro do boi do brilho da Ilha tem choche, uma 

diferença em relação aos demais bois de orquestra.    

Burrinha.  Consiste em uma carcaça de uma burrinha, opressa por suspensório, conduzida 

por um brincante, que passeia por todo o grupo na apresentação.  

 
 Quadro 3 
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Anexo III 

GLOSSARIO DO BUMBA-MEU-BOI 

Aboio – passe ou coreografia entre vaqueiros, que giram em torno de si, geralmente no refrão 

da música.  

Amo - personagem do auto que encena o papel do dono da fazenda onde trabalha Pai 

Francisco. No grupo é o cantador das toadas, também responsável pelo batalhão; em algumas 

regiões do Estado é conhecido por cabeceira, comandante, patrão ou mandador.   

Aparelho - designação dada à pessoa (homem ou mulher) que recebe encantados no Tambor 

de Mina por meio de possessão.   

Arraial – local que se apresenta as brincadeiras juninas, caracteriza-se por seu colorido de 

bandeirinhas ou bandeirolas, barracas de palhas com comidas típicas e roupas caipiras ou que 

remetem alguma brincadeira maranhense. 

Auto do Bumba-meu-boi - forma de expressão dramática apresentada como parte da 

brincada do Bumba-meu-boi, cujo enredo gira em torno da morte do boi pelo Pai Francisco 

para tirar-lhe a língua e satisfazer o desejo de grávida de sua esposa Catirina.   

Bracelete – peça da indumentária das índias e/ou índios. Espécie de um bracelete feito com 

camurça, pedrarias e penas. Pode ser usado nas mãos e nas pernas. 

Batalhão - nome pelo qual se faz referência a um grupo de Bumba-meu-boi, especialmente 

aqueles do sotaque de matraca.   

Boi - o boi-boneco animado pelo miolo; termo pelo qual se faz referência ao Bumba-meu-boi.   

Boiada - grupo de Bumba-meu-boi.   

Boieiro - pessoa que brinca em grupo de Bumba-meu-boi Esse termo pode se estender, ainda, 

à pessoa que gosta e aprecia a brincadeira.   

Brincada - termo genérico pelo qual se faz referência à apresentação de grupos de Bumba-

meu-boi, podendo ou não estar vinculada ao pagamento de cachê.  

Bumba - o mesmo que Bumba-meu-boi.   

Bumba-boi - o mesmo que Bumba-meu-boi.   
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Carcaça - armação de madeira feita geralmente de burtiti e jenipara em formato de um boi 

que abriga um brincante, conhecido por miolo, que dança sob esse artefato animando o 

boneco. Também conhecida como cangalha ou capoeira.   

Careta - manifestação cultural maranhense do ciclo natalino que ocorre na região Leste do 

Estado do Maranhão; tipo de máscara utilizada pelo Cazumba, personagem do Bumba-meu-

boi da Baixada.   

Cazumba - também chamado Cazumbá, personagem mascarado do bumba-meu-boi da 

Baixada.   

Chegada ou chegou - marca a chegada do grupo ao local onde se apresentará; toada que 

indica essa etapa.   

Ciclo - período compreendido do início dos ensaios dos grupos de Bumba-meu-boi até a 

finalização da brincadeira com a realização do ritual de morte do boi.   

Comédia - expressão dramática encenada para provocar o riso apresentada, no Bumba-meu-

boi, a partir de enredos criados livremente para animar a assistência durante as brincadas. As 

comédias são também conhecidas por palhaçadas, doidices e matanças e são mais comuns nas 

regiões da Baixada e Litoral  

Ocidental Maranhenses.   Contrário - termo pelo qual os boieiros se referem aos grupos 

rivais, especialmente no sotaque da Ilha.   

Couro do boi- peça bordada com desenhos variados em veludo, geralmente preto, com 

canutilhos, miçangas e lantejoulas multicoloridas que cobre a carcaça do boi-boneco.   

Despedida - momento em que o grupo se despede da assistência; toada que marca esse 

momento.    

Guarnicê - etapa da apresentação do Bumba-meu-boi em que o grupo se prepara para 

começar a brincada ou apresentação; toada que indica essa etapa.   

Lá vai - a segunda etapa da apresentação do Bumba-meu-boi, quando o grupo inicia o 

deslocamento para o local onde se apresentará; toada que indica essa etapa.   

Licença - momento em que o Boi pede permissão para dançar; toada que demarca esse 

momento.   
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Matraca - par de tábuas de madeira batidas uma contra a outra que produz um som estridente 

nos Bois dos sotaques da Ilha e da Baixada.  

Miolo - brincante que se introduz na armação feita de madeira - o boi-boneco, e elabora 

movimentos que dão vida ao artefato. No Maranhão é também conhecido por alma, espírito, 

tripa ou fato.   

Pai da Malhada - termo utilizado entre os grupos de Bumba-meu-boi, sobretudo do sotaque 

da Ilha, para designar a superioridade de um grupo em relação ao outro; termo adotado pelo 

Bumba-meu-boi de Ribamar.   

Pai Francisco - personagem do auto que origina toda a trama da morte e ressurreição do boi. 

Também chamado de Nego Chico e Chico Chiquim.   

Rezadeiras - mulheres responsáveis por rezar orações, benditos e ladainhas. No Bumba-meu-

boi do Maranhão, desempenham essa função nos rituais de batismo do Boi.   

Rolar o boi - animar ou manipular o boi-boneco.   

Saiote – peça da indumentária dos vaqueiros ou das índias. Geralmente de camurça e 

bordado.  

Sotaque - em Bumba-meu-boi equivale ao estilo do grupo, caracterizado por um conjunto de 

elementos comuns, sobretudo instrumentos e personagens.   

Urrou - etapa da apresentação em que o boi ressuscita e urra; toada que marca essa etapa.   

V8 - pandeiros quadrados grandes.   

Viveiro - referência feita pelos cantadores de Bumba-meu-boi ao lugar de procedência de 

seus grupos.      
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ANEXOS IV – ALBUM DE FIGURAS 

Os sotaques de Bumba-meu-boi 

Foto:01 

 

Bumba-meu-boi  sotaque de Zabumba em apresentação.  

Fonte: http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2012/07/festival-reune-grupos-de-bumba-meu-boi-de-zabumba-

neste-sabado-14.html 

 

Foto:02 

 

Bumba-meu-boi  sotaque de Matraca, com seus grandes chapéus com penas, matracas e bordados. 

Fonte: FUNC- Prefeitura de São Luís 

http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2012/07/festival-reune-grupos-de-bumba-meu-boi-de-zabumba-neste-sabado-14.html
http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2012/07/festival-reune-grupos-de-bumba-meu-boi-de-zabumba-neste-sabado-14.html
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   Foto:03 

 

    Caboclo de pena do bumba- meu- boi, sotaque Matraca em apresentação a louvor a São Marçal- São Luís. 

    Fonte: http://valberlucio.com/2012/06/29/sao-marcal-nos-abencoe-em-nossa-humilde-brincadeira-hoje-e-  

sempre/ 

 

Foto:04 

 

Bumba-meu-boi, sotaque de Pindaré ou Baixada, com os cazumbás: figuras míticas.  

Fonte: http://www.tonka3d.com.br/forum/viewtopic.php?f=27&t=2767 

 

http://valberlucio.com/2012/06/29/sao-marcal-nos-abencoe-em-nossa-humilde-brincadeira-hoje-e-%20%20sempre/
http://valberlucio.com/2012/06/29/sao-marcal-nos-abencoe-em-nossa-humilde-brincadeira-hoje-e-%20%20sempre/
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Foto: 05 

 

Bumba-meu boi Unidos de Santa Fé, sotaque da Baixada, do bairro de Fátima, São Luís Ma. 

Fonte: boi unidosdesantafe.yolasite.com/amo-do-boi. 

 

Foto: 06 

 

Fonte: passeiourbano.com2011/05/26/boi-sotaque-costa-de-mao-cururupu 

Bumba-meu-boi Costa de mão de Cururupu. 
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   Foto: 07 

 

      Fonte: Arquivo pessoal. 

      Apresentação do Brilho da Ilha, sotaque de orquestra, 2014. 

 

FESTAS POPULARES DO MARANHÃO 

 
Foto: 08 

 

       Fonte: http://www.palmares.gov.br/?p=33081 

      Apresentação de uma roda de tambor de crioula em São Luís- Ma. 

http://www.palmares.gov.br/?p=33081
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Foto: 09  

 

Cerimônia religiosa no tambor de mina 

Fonte: http://afinsophia.com/2009/08/25/obrigacoes-no-centro-dos-tambores-de-mina-jeje-nago-toy-lissaagbe-

manja/ 

 

  Foto: 10 

   

 Fonte: FUNC- São Luís- Ma  

 Apresentação de blocos tradicionais  e afro carnavalescos no Centro Histórico de São Luís – Ma. 

http://afinsophia.com/2009/08/25/obrigacoes-no-centro-dos-tambores-de-mina-jeje-nago-toy-lissaagbe-manja/
http://afinsophia.com/2009/08/25/obrigacoes-no-centro-dos-tambores-de-mina-jeje-nago-toy-lissaagbe-manja/
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Foto: 11

 
Pessoas vestidas de fofão no carnaval de São Luís – Ma. 

Fonte: passeiourbano.com2012/01/22/fofão-simbolo-do-carnaval-maranhense/ 

 

 

 

 

 

Foto:12 

 
Caixeiras na festa do Divino na cidade de Alcântara - Ma. 

Fonte: http://www.guiacuca.com.br/evento/festa-do-divino-em-alcantara-2010 

 

 

 

 

http://www.guiacuca.com.br/evento/festa-do-divino-em-alcantara-2010
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                   Foto:13 

 

                Grupo Pirinâ, de São Luís, (Ma) , apresentando a   Dança do   Coco. 

                 Fonte: http://www.revistacarasenomes.com.br/tag/sao-joao-do-maranhao/html 

 

Foto:14    

 

        Grupo de Cacuriá de Dona Tetê de São Luís- Ma; 

Fonte: http://g1.globo.com/ma/maranhao/sao-joao/2015/noticia/2015/06/diversidade-cultural-marca-arraial-da-

praca-maria-aragao-em-sao-luis.html                                               
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Foto:15 

 

Um caboclo de pena em apresentação de bumba-meu-boi, sotaque de Matraca 

Fonte: http://obviousmag.org/outras_frequencias/2015/03/o-boi-bomba-muito-la-para-as-bandas-do-

maranhao.html 

 

 

Foto: 16 

 

 
Carcaça de um boi em exposição 

Fonte: portal.iphan.gov.br 

 

http://obviousmag.org/outras_frequencias/2015/03/o-boi-bomba-muito-la-para-as-bandas-do-maranhao.html
http://obviousmag.org/outras_frequencias/2015/03/o-boi-bomba-muito-la-para-as-bandas-do-maranhao.html
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Foto: 17 

 

Fonte: Blog da FUNC- Prefeitura de São Luís 

Cantador ou amo Chagas, do Boi da Maioba, sotaque da Ilha ou Matraca. 

 

Foto 18       

 

Fonte; Blog da FUNC- Prefeitura de São Luís. 

Personagem: Rapazes representando índios, sotaque de orquestra.   

 

 

 



171 
 

Foto: 19 

 

Índias em apresentação. Sotaque de Matraca ou da Ilha 

Fonte; Blog da FUNC- Prefeitura de São Luís. 

 

Foto: 20 

 
 

Índias do Brilho da Ilha, sotaque de orquestra, 2014 em homenagem a seleção brasileira.  

Fonte: arquivo pessoal 
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Foto:21

 

Fonte: arquivo pessoal 

Apresentação do Brilho da Ilha, 2012, vaqueiros de frente e de fita. 

 

Foto: 22                                                                

 

Vaqueiro de fita, sotaque Costa de Mão         

         Fonte: http://arquivo.domeulivro.com.br/9-materias/117-meu-boi-e-mimoso-com-todo-o-seu-                          
guarnice.html 

http://arquivo.domeulivro.com.br/9-materias/117-meu-boi-e-mimoso-com-todo-o-seu-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20guarnice
http://arquivo.domeulivro.com.br/9-materias/117-meu-boi-e-mimoso-com-todo-o-seu-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20guarnice
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Foto:23 

 

 

Caboclo de pena, sotaque as Ilha ou de Matraca        

   Fonte: http://arquivo.domeulivro.com.br/9-materias/117-meu-boi-e-mimoso-com-todo-o-seu-        
guarnice.html 

 

 

Foto:24                                                         

 

Fonte: http://www.expedicoes.tv/html 

Pai Francisco de máscara na burrinha 

http://arquivo.domeulivro.com.br/9-materias/117-meu-boi-e-mimoso-com-todo-o-seu-%20%20%20%20%20%20%20%20guarnice
http://arquivo.domeulivro.com.br/9-materias/117-meu-boi-e-mimoso-com-todo-o-seu-%20%20%20%20%20%20%20%20guarnice
http://www.expedicoes.tv/
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  Foto:25 

 

 Máscara de cazumbá 

 Fonte: http://www.expedicoes.tv/ 

 

BUMBA-MEU-BOI BRILHO DA ILHA  

Foto: 26 

 

Claudio Sampaio, também fundador do boi, em entrevista e com as indumentárias de cantador do Brilho da Ilha. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

http://www.expedicoes.tv/
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  Foto: 27 

 

      Fonte: site do bumba-meu-boi Brilho da Ilha 

       Revista em quadrinhos do Brilho da Ilha, distribuída nas apresentações do grupo para crianças. 

 

Foto: 28 

 

Praça do Viva – Ipase, São Luís, 2013. 

Ensaio do Brilho da Ilha com a orquestra. Comunidade presente. 
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Foto: 29 

 

Batizado do Brilho da Ilha, em 2015- Praça do Viva no Ipase. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Foto 30 

 

Batizado do Brilho da Ilha, Bois encobertos, só apareceram após benção 2014. 

Fonte: arquivo pessoal 
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Foto:31 

 

Apresentação após o batizado. Todo o grupo vai para o centro da praça e inicia o espetáculo. 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Foto 32 

  

Mãe Catirina e o Boi em apresentação em palco. O público se aproxima para ver o Brilho da Ilha, 2013. 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Foto 33 

 

Confraternização do Brilho da Ilha,  dezembro de 2012. 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Foto: 34 

 

Confraternização Brilho da Ilha, dezembro de 2015. Brincantes, músicos, diretoria, admiradores se reúnem.  

Fonte: arquivo pessoal 
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BUMBA-MEU-BOI: POLÌTICAS  E TURISMO 

Foto: 35 

 

 Pacotes Turísticos para o Maranhão no período junino – 2014. 

Fonte: http://arisdomar.blogspot.com.br/2014/03/sao-joao-no-maranhao-2014-pacote-de-07.html 

 

     Foto: 36  

 

       Propaganda do Vale Festejar de 2010. 

       Fonte: kamaleao.com/saoluis/2849/programação-maranhao-vale-festejar-2010 

http://arisdomar.blogspot.com.br/2014/03/sao-joao-no-maranhao-2014-pacote-de-07.html
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Foto: 37 

 

fONTE 

Propaganda do governo municipal de São Luís do São João de 2013. 

Fonte: www.baladanacidade.com.br 

 

 

 

Foto: 38 

 

Logomarca do Bumba Ilha, divulgado nas mídias. 

Fonte: http://kamaleao.com/saoluis/1879/bumba-ilha-bumba-meu-boi-fora-de-epoca-na-

avenida-litoranea 

 

http://www.baladanacidade.com.br/
http://kamaleao.com/saoluis/1879/bumba-ilha-bumba-meu-boi-fora-de-epoca-na-avenida-litoranea
http://kamaleao.com/saoluis/1879/bumba-ilha-bumba-meu-boi-fora-de-epoca-na-avenida-litoranea
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Foto: 39 

 

Um dos trios elétricos do Bumba Ilha na praia (Avenida Litonânea) 

Fonte: http://maranhaomaravilha.blogspot.com.br/2009/11/bumba-ilha-agita-avenida-litoranea.html  

 

Foto: 40 

 

 Propaganda do governo do estado para o São João do Maranhão – 2010. 

Fonte: http://arisdomar.blogspot.com.br/2010/06/sao-joao-do-maranhao-programacao.html 

http://arisdomar.blogspot.com.br/2010/06/sao-joao-do-maranhao-programacao.html
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Foto 49 

 

Batizado do Bumba-meu boi Brilho da Ilha 2016 

Fonte: arquivo pessoal 


