
 
 

 

 

V ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 
27 a 29 de maio de 2009 

Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil. 

 

OS BARRACÕES DE BUMBA-MEU-BOI: ROTEIROS DE INTERPRETAÇÃO 
DA HERANÇA PATRIMONIAL EM SÃO LUÍS-MA  

 
Karoliny Diniz Carvalho1 

Luciana Luísa Chaves Castro2 
Rosijane Evangelista da Silva3 

Maria do Socorro Araújo (orient.)4 
 
Resumo: O presente artigo discute os barracões de grupos de bumba-meu-boi da cidade 
de São Luís-MA como espaços de interpretação da herança cultural para a população 
residente e grupos de visitantes.  Aborda a interface entre patrimônio e turismo, 
destacando a importância dessa atividade enquanto instrumento de potencialização do 
saber-fazer das comunidades e vetor de desenvolvimento social e econômico. Analisa as 
ações do Projeto Barracão Cultural, implantado pela Secretaria Municipal de Turismo 
de São Luís, que visa ao aproveitamento turístico dos barracões de bumba-meu-boi, 
como elemento agregador da oferta cultural e de valorização do patrimônio. O estudo 
aponta para a necessidade de se intensificar as relações entre políticas culturais e a 
atividade turística, perspectivando a melhoria da qualidade de vida local.  
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INTRODUÇÃO 
 

Enquanto construção social e dinâmica, a cultura deve ser apreendida como um 

sistema simbólico, composto por uma amálgama de valores, crenças e estilos de vida 

compartilhados pelos diferentes grupos sociais, que contribui para a formação de laços 

afetivos no cerne de uma comunidade e para o sentimento de territorialização. As 

representações – materiais e intangíveis – dos aspectos vivenciados pelos segmentos 

populares em seu cotidiano constituem-se importantes elementos de atratividade para o 

turismo, notadamente do segmento cultural. 

  De acordo com o Instituto Brasileiro do Turismo - Embratur (2005, p.13), o 

Turismo Cultural corresponde “à vivência do conjunto de elementos significativos do 

patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os 
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bens materiais e imateriais da cultura”. Nesse âmbito, reconhece-se a importância da 

relação cultura e turismo, aqui defendido como instrumento de cooptação de benefícios 

para as diversas regiões e possibilitador do revigoramento das produções culturais e de 

elevação da auto-estima dos grupos étnicos, a partir do intercâmbio de vivências e da 

interpretação de sua herança patrimonial para os visitantes.  

Essa constatação evidencia-se em São Luís-MA, cidade patrimônio cultural da 

Humanidade. A atividade turística vem, reconhecidamente, contribuindo para a 

revitalização do Centro Histórico, adaptando o casario colonial aos novos usos e 

funções, além de valorizar os componentes do patrimônio imateriali, notadamente o 

bumba-meu-boi. Presente nas regiões Norte e Nordeste do país, essa manifestação 

cultural resulta dos processos históricos e sociais pelos quais a cidade de São Luís 

vivenciou ao longo do seu desenvolvimento. Em sua configuração, podemos identificar 

aspectos da cotidianidade maranhense, as lutas de resistência e de sobrevivência dos 

grupos étnicos formadores dessa região, além de um forte componente simbólico e 

religioso. 

Introduzido pelos negros africanos, os primeiros registros sobre o bumba-meu-

boi datam do final do século XVIII e início do XIX, período no qual sofreu constantes 

repressões pela classe burguesa ludovicense que em alguns casos, tornou impeditiva a 

livre manifestação desse auto popular pelos setores populares, em virtude do seu caráter 

contestatório e de sublevação à ordem socialmente estabelecida. Ao mesmo tempo, a 

brincadeira revelava estratégias de manutenção e atualização de uma memória 

etnocultural específica, diante de uma realidade socioeconômica excludente. 

A partir da década de 1970 e acompanhando a emergência de novas 

mentalidades, imbuídas de valores e atitudes modernizantes, o bumba-meu-boi 

notabiliza-se no contexto turístico maranhense, projetando-se como um dos principais 

ícones da cultura popular local. Contudo, esse processo veio acompanhando pelo 

surgimento de manifestações parafolclóricas, e por mudanças realizadas pelos grupos no 

auto do bumba-meu-boi, notadamente a injunção de novos elementos, os quais não 

obedecem ao tempo social dos brincantes. Essas inovações contribuem para a 

descaracterização da tradição e para a espetacularização da brincadeira, a qual, 

ressignificada, adequa-se às veleidades do mercado turístico em expansão.   

As repercussões que se estabelecem a partir do arrolamento entre turismo e 

patrimônio cultural apontam para a necessidade de um planejamento que atenda às 

expectativas dos visitantes a partir de uma utilização racional dos atrativos culturais, da 



formatação de experiências vivenciais e participativas dos turistas em relação à região 

visitada, fortalecendo o direito à memória e a apropriação das manifestações 

tradicionais pela comunidade. Na visão de Fonseca (2003, p.75) “é fundamental que se 

formulem políticas que tenham como finalidade enriquecer a relação da sociedade com 

seus bens culturais, sem que se perca de vista os valores que justificam a preservação”, 

além de oportunizar condições propícias para a criação e manutenção de manifestações 

populares que atestam a singularidade da cultura produzida e potencializada pelo 

turismo.  

Constata-se que os grupos folclóricos convivem em espaços economicamente 

dessassitidos, que não dispõem de uma infra-estrutura urbana – habitação, serviço 

médico-sanitário, educação, lazer e cultura – acessível e capaz de propiciar uma 

qualidade de vida adequada inviabilizando, dessa forma, o acesso dessa população às 

condições materiais destinadas à perpetuação das práticas sócio-culturais. Como 

exemplos destacamos em São Luís os bairros da Liberdade, Fé em Deus e Maracanã 

(este último localizado nas zona rural da cidade) e as localidades da Maioba, Pindoba e 

Iguaíba no município de Paço do Lumiar, considerados importantes núcleos de 

concentração de manifestações populares tradicionais. 

 No contexto em que as políticas públicas contemporâneas tencionam a inserção 

social numa perspectiva mais ampla de desenvolvimento, o fortalecimento das 

identidades culturais prescinde de ações afirmativas capazes de consolidar práticas 

coletivas de gestão dos territórios étnico-culturais e dinamizar sua economia. A 

articulação institucional e a formação de parcerias são essenciais para a continuidade e 

funcionalidade de projetos turísticos sustentáveis, elevando ou mantendo os benefícios 

para as comunidades locais.  

A partir dos poderes públicos e das agências de turismo poderiam ser planejadas 
ações, por meio do estudo do patrimônio histórico e cultural, tanto nos sertões 
quanto nos espaços periféricos urbanos, como oficinas, cursos, espaços de 
debates e sociabilidade, a fim de resgatar habilidades específicas e atividades de 
trabalho, como artesanatos, gastronomia, folclore, danças típicas, folguedos, 
religiosidade popular e criação de espaços da memória como os museus 
populares. Em boa medida, o fruto desse trabalho poderia contemplar o direito à 
cidadania cultural, ou seja, criar diversas frentes de inserção econômica e 
sociourbana (CARDOSO, 2006, p.72).  

 
Nota-se nessa proposição a importância do turismo para a promoção da 

diversidade cultural e para a (re) atualização da identidade dos diversos grupos sociais, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, orientando-se pelos princípios da 



sustentabilidade em nível ambiental, social e cultural. A sustentabilidade refere-se à 

uma gestão compartilhada dos recursos e valores locais, que concilie os projetos de 

desenvolvimento econômico e a elevação da qualidade de vida para todos os atores 

intervenientes na atividade turística. 

    

 

ENTRE A REZA E A FESTA: Os barracões de bumba-meu boi e o turismo 

 

Considerando-se essa necessidade, a Secretaria Municipal de Turismo - SETUR, 

órgão direcionador da Política Turística no município de São Luís- MA, implementa 

iniciativas que congregam o turismo, a educação, a cultura e o meio ambiente, 

favorecendo o resgate e a valorização do patrimônio cultural pela comunidade, e a sua 

devida interpretação para grupos de visitantes. Ainda, o escopo de atuação da SETUR 

converge para a estruturação e a diversificação de ofertas de serviços e de roteiros 

culturais na cidade de São Luís, favorecendo o profissionalismo em áreas 

intrinsecamente relacionadas à atividade turística.  

Insere-se nesse cenário mais amplo, o projeto Barracão Cultural que tenciona o 

aproveitamento turístico dos barracões de grupos de bumba-meu-boi da ilha de São Luís 

ampliando, dessa forma, as opções de lazer e entretenimento para a comunidade local e 

para o púbico visitante; a sensibilização dos brincantes e da população em geral sobre a 

importância do turismo como instrumento de valorização da diversidade cultural 

maranhense e de geração de trabalho e renda, além de democratizar o acesso a 

informações sobre o significado e as características do ciclo do bumba-meu-boi, 

estimulando sua permanente atualização por parte dos grupos sociais legitimadores da 

cultura popular.  

O aspecto fundante do projeto consiste em desvelar, por meio da visitação 

turística aos barracões de bumba-meu-boi, os significados que permeiam a dinâmica 

dessa manifestação, através do reconhecimento, por parte dos visitantes, das práticas 

sociais ligadas ao ciclo ritualístico dessa manifestação, a exemplo dos batizados, dos 

ensaios e da morte do boi. Essas celebrações, nas quais preponderam símbolos, códigos 

sociais, representações, formas de comunicação e sociabilidade intergrupal específicos, 

comumente não figuram como elementos representativos no âmbito das propostas 

turísticas baseadas na cultura popular, em geral dissociadas do contexto sócio-

econômico onde ela é produzida. Na visão de Meneses (2004, p.59): 



[...] O processo de identificação, apreensão, interpretação e informação sobre o 
patrimônio cultural deve ser adequado à realidade local, útil à sociedade, a 
serviço da qualidade de vida da população e, portanto, harmônico com ela.Deve 
ser uma construção própria, diversa, histórica, associada intimamente com a 
realidade local, que é distinta em cada lócus de observação. E, sobretudo, deve 
ser um processo identitário que, partindo da realidade social de suas 
peculiaridades e de suas tradições, tenha aderência ao devir das pessoas que 
compõem o espaço histórico a ser trabalhado.  
 
Identificados como espaços de enraizamento comunitário e de irradiação de 

expressões populares tradicionais, nas quais se entrelaçam o trabalho e o lazer, a 

diversão e a devoção, o sagrado e o profanoii, os barracões de bumba-meu-boi denotam 

verdadeiros espaços de memória, destinados à elaboração e à circulação de novos 

saberes.  Neles ocorre o aprendizado informal de jovens ao universo ritualístico desta 

tradição, além de arrolar os mecanismos de solidariedade intergrupal: confecção de 

indumentárias, adereços, instrumentos de percussão, e aquisição das demais matérias 

primas necessárias para as apresentações de bumba-meu-boi nos terreiros e arraiais 

disseminados na cidade e no interior do Estado.  

Além de focalizar a brincadeira do bumba-meu-boi, os barracões, em geral, 

abrigam outras manifestações existentes nas comunidades, tais como a Festa do Divino 

Espírito Santo e o Tambor de Crioula, o que nos leva a inferir que os barracões são 

lócus de compartilhamento de experiências entre os membros de uma dada coletividade, 

de um saber-fazer transmitido e constantemente reinterpretado, de acordo com as visões 

de mundo de cada grupo social. Seguindo essa perspectiva, os bens patrimoniais 

edificados ou intangíveis, apresentam-se como oportunidade de apreensão da cultura 

local pelos visitantes, e de mútuo aprendizado aos diferentes grupos sociais. Contribuem 

também para a efetividade das trocas materiais e simbólicas e para o desenvolvimento 

do valor da hospitalidadeiii no destino turístico foco de apreciação. 

Na medida em que se busca o interacionismo entre a comunidade anfitriã e o 

público visitante, acompanhamos Rosa (2001, p.36), ao indicar o posicionamento de 

grupos de turistas que “manifestam uma outra aproximação com a festa, um interesse 

em participar e em identificar-se com os momentos vividos naquele tempo e espaço”, e 

que se contrapõe à postura consumista e contemplativa do patrimônio local. O 

intercâmbio sócio-cultural entre a população residente e os turistas, e a vivência festiva 

destes últimos no universo dos barracões de bumba-meu-boi, permite a assimilação de 

conhecimentos sobre as celebrações juninas e uma maior compreensão sobre 

alteridades. A ênfase recai, portanto, menos no aspecto visual, estético e performático 



das apresentações de grupos de bumba-meu-boi - presente em alguns eventos 

institucionalizados e que possuem como temário os festejos juninosiv -, do que na 

significação simbólica que este bem cultural se reveste para os membros de uma 

comunidade. 

Além de informar o público visitante, problematizando e historicizando o 

conteúdo simbólico do bumba-meu-boi de forma lúdica e interativa, a operacionalização 

de roteiros turísticos nos barracões possibilita a apropriação deste fato cultural pela 

comunidade, “além da questão identitária, a recuperação da memória leva ao 

conhecimento do patrimônio e este, à sua valorização por parte dos próprios habitantes 

do lugar” (BARRETO, 2000, p.47), estimulando o sentimento de pertencimento e, por 

extensão, a incorporação de valores de afetividade e apreço à cidade de São Luís.  

Considerando o caráter transformador da cultura, o projeto Barracão Cultural 

adquire um viés educativo e profissionalizante, ao estimular a diversificação da 

produção cultural, por meio da capacidade artística e inventiva dos brincantes, e da 

oferta de cursos de educação patrimonial, palestras e atividades sócio educativas, 

orientadas por técnicos da Secretaria Municipal de Turismo. Através deles, a 

comunidade reconhece a importância dessa atividade para o revigoramento de suas 

tradições, bem como se sensibiliza acerca dos impactos sócio-econômicos decorrentes 

da visitação turísticav.    

A comercialização de roteiros turísticos que enfatizam a diversidade cultural 

maranhense materializa-se nos patamares de remuneração dos agentes sociais, e na 

elevação da qualidade de vida dos brincantes de bumba-meu-boi, “a interação com a 

comunidade busca o significado culturalmente construído para mediá-lo, visando o 

protagonismo dos atores sociais no processo de fruição, produção e renda” (BENI, 

2004, p. 20). A implantação do Turismo Cultural pressupõe o envolvimento 

comunitário em todo o seu encadeamento, permitindo que a população local avalie, e 

em alguns casos, redimensione os objetivos que orientam a gestão dos bens culturais.   

 
AFINANDO AS MATRACAS, AQUECENDO OS TAMBORES: os preparativos do 
projeto e a chegada aos barracões.  
 

As propostas de desenvolvimento turístico em bases comunitárias implicam a 

necessidade de reconhecer as particularidades de cada grupo social, bem como de 

sensibilizar os atores envolvidos no processo, com o fito de empreendermos um 

planejamento participativo que atenda às necessidades dos visitantes, ao mesmo tempo 



em que possibilite a proteção ou salvaguarda das características ambientais e culturais 

da localidade. Nesse contexto, o projeto Barracão Cultural foi dividido em quatro fases 

ou etapas interdependentes: I) O Diagnóstico dos Barracões; II) Sensibilização 

Comunitária; III) Desenvolvimento de Oficinas Culturais e IV) Implantação do Roteiro 

Temático.        

O Diagnóstico consiste no reconhecimento e avaliação da infra-estrutura urbana 

e de serviços presentes nos barracões de bumba-meu-boi e no entorno imediato, com 

vistas a estabelecer a viabilidade técnica e operacional dos roteiros turísticos. A 

identificação da demanda por cursos de sensibilização e qualificação entre os brincantes 

e comunidade local relacionados à área de turismo, cultura popular e hospitalidade 

tenciona qualificar os recursos humanos viabilizando, assim, a sua inserção no projeto 

como agentes multiplicadores, além de preparar a ambientação dos barracões visando à 

recepção sistemática de visitantes.  

As estratégias de sensibilização dos brincantes implicarão, numa etapa posterior, 

na formação de multiplicadores entre os jovens da comunidade - Agentes Culturais-, 

despertando neles o sentimento de identificação com o universo cultural do bumba-

meu-boi, a partir de ações de mapeamento, resgate, e registros da memória dessas 

manifestações por intermédio da fala dos sujeitos sabedores da tradição cultural, e 

posteriormente, da multiplicação dessas informações junto aos demais membros da 

própria comunidade e público visitante. Nesse ínterim, vislumbra-se a organização de 

um Centro de Memória Cultural nos barracões, a partir do resgate histórico e do 

inventário de peças-indumentárias, livros, fotos, depoimentos-, a ser realizado pela 

comunidade local, contribuindo, dessa forma, para a democratização do acesso dessa 

manifestação tradicional pelos demais setores da sociedade, e permitindo a sua 

interpretação aos turistas, por intermédio de exposições temporárias e permanentes nos 

barracões, a serem mantidas pelos segmentos comunitários.    

As oficinas de qualificação profissional, destacadamente a confecção de 

instrumentos, indumentárias e adereços de bumba-meu-boi, socializadas pelos mestres 

da cultura popular aos jovens em processo de formação, prioriza a transmissão deste 

saber-fazer cultural, fortalecendo o bumba-meu-boi como elemento referencial e 

construtor de identidades. Enquanto aplicabilidade das oficinas constataremos o 

fomento ao empreendedorismo cultural, a partir da confecção e comercialização de 

artigos relacionados à temática do bumba-meu-boi, propiciando, assim, a dinamização 

da economia local. 



Após a qualificação dos Agentes Culturais, segue-se a etapa de formatação e 

estruturação de um roteiro temático “Barracão Cultural”, a ser divulgado entre os 

agentes de turismo de São Luís, possibilitando a variedade na opção de visitação e o 

desenvolvimento comunitário com base no Turismo Cultural. Para a sua efetivação, faz-

se necessário a realização de um inventário, ou seja, de um mapeamento cultural de 

cada localidade para identificação das demais manifestações existentes em cada espaço, 

e um estudo sobre os atrativos naturais, a fim de se estabelecer um mini-roteiro que 

agregue valor  à proposta. Será articulado também um ônibus turístico com uma rota 

cultural integrada dos barracões, possibilitando a visita sistemática de grupos de 

visitantes e de membros da comunidade em geral.  

 
VEM VER BOI! A experiência do projeto Barracão Cultural 
 

As ações do Projeto Barracão Cultural iniciaram-se no mês de março de 2007 

com a realização de visitas de reconhecimento a 10 barracões de bumba-meu-boi do 

Pólo São Luís. Com base num roteiro preliminar direcionado aos representantes das 

brincadeiras, os técnicos da SETUR obtiveram informações sobre a acessibilidade, 

capacidade de carga dos espaços, bem como sobre a existência de equipamentos 

complementares próximos aos barracões, tais como banheiros, restaurantes, 

lanchonetes, delegacias, farmácias, capazes de conferir suporte aos roteiros turísticos 

perspectivados.   

 Além de considerar a logística para o turismo, as visitas tiveram o intuito de 

compreender a sistemática e dinâmica dos grupos de bumba-meu-boi, considerando os 

aspectos históricos da manifestação, a identificação do estilo ou sotaque, a composição 

do grupo, o calendário festivo (datas do batismo, ensaios, morte do boi e de outros 

eventos programados de interesse turístico-cultural existentes na comunidade), 

verificação de acervo memorialístico do grupo – indumentárias e instrumentos, registros 

em dvd’s, gravações em vídeo e em cd’s, notícias em jornais, revistas. Diagnosticou-se 

também as formas de acesso à matérias-primas (doações, cachês das apresentações, 

mutirões, comercialização de artesanato e pratos típicos no local, incentivos 

governamentais), a fim de  identificar o grau de mobilização / participação comunitária, 

empresarial e governamental no ciclo do bumba-meu-boi, bem como o nível de 

sustentabilidade dos grupos.  

Após a realização do diagnóstico dos barracões e considerando a disponibilidade 

e dinâmica dos grupos folclóricos, o planejamento das atividades subseqüentes incidiu-



se em seis grupos de bumba-meu-boi: Maracanã, Fé em Deus e Floresta, localizados em 

bairros periféricos de São Luís; Maioba, Iguaíba e Pindoba, comunidades pertencentes 

ao município de Paço do Lumiar. Em seguida foram agendados encontros entre técnicos 

da SETUR e as lideranças locais para a apreciação da proposta e definição das 

prioridades dos cursos de sensibilização e oficinas de qualificação profissional. 

Ressalta-se que o período, horário e o local de realização dos cursos foram sugeridos 

pelos membros de cada comunidade, a fim de que as ações do projeto não interferissem 

significativamente em suas atividades cotidianas, posto que  

[...] o processo de construção destas intenções é amplo e prevê um mapeamento 
exaustivo de cada grupo com o qual se pretende atuar. Cada qual com espaços e 
tempo particulares, considerando pausas, respirações profundas, muita prática de 
ação coletiva, participação do grupo em cada elemento a ser estudado, um 
exercício de trabalho com suor e gente, perdas e ganhos, lágrimas e conquistas, 
aplausos e decepções. Um processo de construção (PINHO, 2002, p.172)  
  
Assim, durante os meses de abril a junho realizaram-se 09 cursos de Qualidade 

no Atendimento, Culinária Típica e Serigrafia envolvendo um público de 230 pessoas 

nas comunidades de Maracanã, Pindoba, e Maioba, sendo que nesta última 

disponibilizou-se ainda o curso de Noções Básicas de Organização e Funcionamento de 

Museusvi. Focalizando as relações entre turismo, hospitalidade e patrimônio, os cursos 

tiveram o ensejo de sensibilizar os agentes locais sobre a importância da comunidade no 

processo turístico.  

A temática Qualidade no Atendimento orientou os participantes para uma boa 

receptividade junto aos turistas, além de otimizar as relações interpessoais. O conteúdo 

das oficinas de Culinária Típica incluiu técnicas de manipulação segura e higiene dos 

alimentos, e noções de empreendedorismo a partir da valorização do saber gastronômico 

maranhense. Na culminância das oficinas, os cursistas aplicaram os conhecimentos 

adquiridos com a preparação de pratos típicos a partir das matérias-primas locais.  O 

curso de Serigrafia propiciou o resgate e a valorização deste ofício tradicional, ao tempo 

em que ampliou as estratégias de sobrevivência e manutenção dos grupos folclóricos, 

com a confecção de artigos para posterior comercialização, notadamente nas 

proximidades do período junino.  

O curso de Museologia na Maioba possibilitou aos membros dessa comunidade 

o reconhecimento do barracão de bumba-meu-boi como espaço de experiências lúdicas, 

ação cultural e aprendizagem, a partir da contextualização teórica e da realização de 

visitas aos museus do Centro Histórico de São Luís, enquanto parte integrante dessa 



atividade. Despertou também o interesse do grupo de 18 jovens em resgatar os aspectos 

históricos e identitários do bumba-meu-boi. 

 O processo de (re) construção da memória dessa manifestação iniciou a partir 

de desenvolvimento de pesquisas sobre a trajetória do bumba-meu-boi na Maioba, do 

recolhimento e inventário de peças e indumentárias entre os brincantes, e do registro de 

depoimentos de moradores que fizeram e fazem parte do bumba-meu-boi e da fundação 

do bairro, utilizando-se a metodologia da História Oral. Durante o ano de 2008, essa 

iniciativa estendeu-se para as demais comunidades, com o Inventário Cultural do 

bumba-meu-boi realizado por acadêmicos dos cursos de Turismo, Geografia e História 

sob a orientação e supervisão dos técnicos da SETUR. No período foram realizados 

ainda cursos de Serigrafia direcionados para a comunidade de Iguaíba, com a 

participação de 25 pessoas, além da elaboração de um Plano de Ação com o 

delineamento de estratégias de captação de parcerias e diretrizes operacionais visando à 

continuidade das ações do projeto.   

Constata-se que o Projeto Barracão Cultural constitui-se uma ferramenta para o 

desenvolvimento dos grupos folclóricos do Pólo São Luís, por intermédio da 

potencialização dos valores ligados à identidade do bumba-meu-boi e da interpretação 

da herança cultural para grupos de visitantes. Observou-se que as ações do projeto no 

período analisado enfatizaram a educação patrimonial, entretanto emergem 

possibilidades de estímulo à economia produtiva da cultura no cerne das comunidades 

envolvidas, e da roteirização da oferta de atrativos existentes em cada barracão de 

bumba-meu-boi, de forma a contribuir efetivamente para a dinamização das localidades, 

para a preservação do patrimônio cultural, além de agregar valor à oferta turístico-

cultural do Pólo São Luís.  

Assim, ao revitalizar os barracões de bumba-meu-boi, no intuito de incorporá-

los nos roteiros culturais da ilha de São Luís, criam-se as condições sócio-econômicas e 

educativas indispensáveis para facilitar o acesso dos brincantes de bumba-meu-boi às 

matérias-primas destinadas a (re) atualização da cultura popular propiciando, assim, o 

desenvolvimento auto-sustentado da comunidade.  

 

Referências  
 
BARRETO, Margarita. Turismo e Legado Cultural: as possibilidades do 
planejamento. São Paulo: Papirus, 2000 
 



BENI, Mário Carlos. Um outro Turismo é possível? - A recriação de uma nova ética . 
In: MOESCH, Marutschka Martini; GASTAL, Susana (orgs). Um outro Turismo é 
possível. São Paulo: Contexto, 2004. 
 
CARDOSO, Gleudson Passos. História Social, Patrimônio Cultural e Turismo: 
interfaces entre Campos de Saber e Práticas Sociais. In: MARTINS, Clerton (org). 
Patrimônio Cultural: da memória ao sentido do lugar. São Paulo: Roca, 2006. 
 
FONSECA, Maria Cecília Londres. Para além da pedra e cal: por uma nova concepção 
ampla de patrimônio cultural. In: ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (orgs). Memória 
e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 
 
FREIRE, Doia; PEREIRA, Lígia  Leite. História Oral, Memória e Turismo Cultural. In: 
MURTA, Stela Maris; ALBANO, Celina (orgs). Interpretar o patrimônio: um 
exercício do olhar. Belo Horizonte:E. UFMG, Território Brasilis, 2002. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DO TURISMO. Segmentação do Turismo. Não está 
faltando mais informações sobre essa referência. EMBRATUR, 2005. 
 
MENESES, José Newton Coelho. História e Turismo Cultural. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2004. 
 
PINHO, Maria Sônia Madureira de. Produtos Artesanais e Mercado Turístico. In: 
MURTA, Stela Maris; ALBANO, Celina (orgs). Interpretar o patrimônio: um 
exercício do olhar. Belo Horizonte:E. UFMG, Território Brasilis, 2002. 
 
ROSA, Maria Cristina. Festar na cultura. In: ____________ (org). Festa, lazer e 
cultura. São Paulo: Papirus, 2002. p.11- 41. 
 
 
Notas Explicativas  
 
 
                                                        
i Dentre as manifestações da cultura imaterial da cidade, destacam-se o carnaval de rua, o tambor de 
crioula, tambor de mina, cacuriá, dentre outros componentes. 
ii  De acordo com alguns brincantes entrevistados, muitos barracões destinam-se à realização de outras 
manifestações presentes na comunidade, como o reggae e o carnaval, e de atividades diversas, tais como 
reuniões políticas e confraternizações. 
iii A noção de hospitalidade aqui defendida refere-se à boa acolhida aos visitantes, que perpassa os 
aspectos infra-estruturais do destino turístico e incide-se nas relações estabelecidas entre turistas e 
comunidade. 
iv Aqui, inserem-se as atrações turísticas pré-fabricadas,cuja proposta baseia-se na encenação da cultura 
local para os turistas, bem como na mercantilização e espetacularização do bumba-meu-boi, como 
explicita o evento Maranhão Vale Festejar, promovido pelo Governo estadual em parceria e com a 
iniciativa privada. 
v É recorrente na literatura turística os estudos sobre os impactos culturais do turismo nas comunidades, 
destacando-se a aculturação, a inflação, o mimetismo e as alterações no nível de sociabilidade dos 
moradores.   
vi A pedido dos brincantes e da comunidade local, as ações de sensibilização e capacitação dos brincantes 
nos grupos da Fé em Deus e Floresta foram agendadas após o término dos festejos juninos, entre os meses 
de setembro a novembro de 2007. 


