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Resumo: O artigo objetiva o estudo da diversidade cultural e das representações da 
figura simbólica e mitológica do boi analisando o folguedo em diferentes localidades do 
Brasil. Traz os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e a Lei nº 9.394/96, traz 
autores cujos estudos têm contribuído para pesquisas na área de cultura, arte e educação. 
Observa o boi no processo de povoamento e colonização da sociedade brasileira e sua 
transposição para o campo simbólico, sendo o personagem principal de folguedos 
populares no Brasil de Norte a Sul. Sugere a apropriação e utilização dos elementos 
constitutivos da cultura popular, em especial os folguedos envolvendo a figura do boi 
como possibilidade de pesquisas, reflexões e conscientização de momentos históricos, 
sociais, políticos, econômicos, artísticos e culturais desde a colonização. 
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Em nós, seres humanos, a cultura em que vivemos constitui o meio no qual somos realizados 
como seres humanos, e nos transformamos em nossas corporalidades no curso da história de 
nossa cultura, de acordo com a identidade humana que surge e que é conservada nessa cultura. 
(MATURANA, 2002; 181). 
 
Uma educação de qualidade deve observar o indivíduo como um todo, dando a 

ele a oportunidade de desenvolver integralmente as suas qualidades. Neste processo, a 

apropriação e a utilização da cultura popular no espaço escolar se apresentam como 

excelentes estratégias de facilitação do processo ensino-aprendizagem, produzindo 

conhecimento e gerando cultura. 

Fernando Henrique Cardoso, então Presidente da República, em 20 de dezembro 

de 1996 sancionou a lei nº 9.394. Esta lei versa sobre as novas diretrizes que 

regulamentam as bases da Educação em todo o país. Em 1998, a elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais ratificou estas novas propostas de educação.  Nestes 

documentos é possível observar a importância dos profissionais da educação como 

membros efetivos na busca da transformação e da adoção de uma nova filosofia de 

aprendizagem. Neste novo contexto, as aulas tendo por conteúdo a cultura popular e 
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suas manifestações são um excelente recurso para que os educandos se percebam como 

parte de um grupo sócio-histórico-cultural. 

Nesta perspectiva, o educador na escola deve estar aberto às novas experiências 

e concepções sobre as inovações educacionais e as transformações presentes nas 

manifestações populares; exercendo sua ação de forma a integrar a diversidade étnica e 

estética da escola e da comunidade na qual atua; trabalhando de forma interdisciplinar, 

reconhecendo, sistematizando e construindo um novo saber a partir das vivências 

prévias dos educandos visualizando a escola e a utilização dos conteúdos da cultura 

popular como um espaço inovador e transformador que possibilita a permanência destas 

manifestações populares, sendo um referencial na construção da cidadania. 

A prática pedagógica participativa permite a interdisciplinaridade com o 

envolvimento de todos que compõem a comunidade escolar, visto que as diversas áreas 

do conhecimento são importantes para a leitura e compreensão da realidade, 

favorecendo o desenvolvimento das competências e a apreensão dos conteúdos, 

facilitando a inserção do sujeito na sociedade de forma crítica, reflexiva e autônoma. 

Necessário se faz perceber a: 

[...] interdisciplinaridade como uma incursão de um sujeito por outros campos do 
conhecimento, complementares àquele em que o sujeito mais especificamente atua, no 
sentido de enxergar melhor a complexidade de um fenômeno ou uma prática. Essa 
incursão,... , serve para oxigenar a visão pré-constituída da prática, adensando e 
enriquecendo a compreensão do sujeito em termos de estabelecimento de relações e de 
síntese mais abrangentes e profundas. (SILVA, 1989; 27). 

 

Nesta linha, Japiassu apud Fazenda (1979; 57) lembra que: “A 

interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e 

pela grande integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de 

pesquisa”. 

Incentivar a pesquisa, o registro, a divulgação e a prática de brincadeiras, danças 

e jogos produzidos na cultura popular e trazê-los para o cotidiano da escola de forma 

sistemática estabelece o reconhecimento e preservação da cultura como forma de 

permanência da sociedade a qual estas práticas estão imbricadas, respeitando a 

diversidade e a pluralidade cultural. Compreender estas manifestações populares e 

perceber-se parte delas na sua construção sócio-histórico-corporal3 possibilita ao sujeito 
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o sentido de pertença ao grupo, permitindo entender que o ser humano se constrói no 

coletivo e se percebe nos olhos e nas ações do outro.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998; 04.): “A educação 

ao longo da vida deve estar assentada sobre quatro pilares, a saber: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser”.  

Para aprender a conhecer, o sujeito necessita ser curioso, estar disposto a 

aprender continuamente, a ter espírito investigativo e visão crítica. Aprender a fazer 

envolve a vivência corporal, é desenvolver competências. Para aprender a viver com os 

outros é necessário aprimorar as relações intra e interpessoais, fortalecendo a própria 

identidade e respeitando a pluralidade. Aprender a ser é saber assumir o seu espaço na 

sociedade e no mundo como cidadão autônomo, crítico e consciente dos seus deveres e 

direitos. 

Pensar a educação como um processo histórico, social, cultural, ético e estético 

possibilita palmilhar novos caminhos em busca de conteúdos motivadores que 

entrelacem a vida humana em todos os tempos.  Um dos objetivos da educação é 

produzir conhecimento e gerar cultura, sendo um espaço de convivência social no qual 

os indivíduos aprendem a cooperar, constroem sua singularidade; respeitando a 

diversidade, reconhecendo e preservando suas raízes culturais, enfatizando os valores 

morais necessários à sobrevivência da sociedade. Estes parâmetros estão presentes nos 

PCN: 

Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e 

pessoal e o sentimento de pertinência ao país;  

[...] 

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de 

etnia ou outras características individuais e sociais;  

[...] 



Utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e 

corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e 

usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 

diferentes intenções e situações de comunicação; 

[...]. (PCN, 1998; 07). 

 

Neste contexto, que entendimento podemos ter da palavra Cultura? Como 

trabalhar a tríade Arte, Cultura e Educação em nossas escolas de maneira que os 

educandos tenham a possibilidade de construir, apreciar e usufruir destes 

saberes/fazeres humanos a partir da autonomia do pensar corporalmente? 

Ao lado da concepção usual que vê na cultura o produto do trabalho do 
homem sobre a natureza e leva mais em conta o produto feito do que o trabalho 
– inclusive o trabalho político do fazer – que cria e reproduz a cultura, agora se 
concebe uma idéia de cultura subordinando-a às idéias de: trabalho, como modo 
humano de ação consciente sobre o mundo; história, como o campo de 
realização e produto do trabalho do homem; dialética, como a qualidade 
constitutiva das relações entre homem e natureza e dos homens entre si, através 
de cujo movimento o ser humano cria a cultura e faz história. (BRANDÃO, 
2004; 38). 

 
Para Beatriz Freire (2007), a concepção de cultura passa pelo entendimento que: 

“[...] tudo que os homens e mulheres aprendem com o grupo onde vivem, a começar 

pela língua que falam, seu modo de definir o que é feio e o que é bonito, certo ou 

errado, as técnicas, regras sociais e formas de expressão, tudo isso é cultura”.  

Em um contexto antropológico, Bosi (1992; 319) esclarece que “cultura é um 

conjunto de modos de ser, viver, pensar e falar de uma dada formação social”. Neste 

arcabouço, respeitando as construções históricas, sociais, políticas e econômicas das 

sociedades, sejam elas primitivas ou contemporâneas, podemos realizar o imbricamento 

das ações artísticas e culturais na educação. Desta forma, os saberes, fazeres, valores, 

atitudes e comportamentos são apreendidos a partir de múltiplas cosmovisões que 

acoplam-se, tensionam-se, transformam-se e são transformadas em uma relação 

dialógica do sentir/fazer.  

Resumindo, cultura é uma palavra de origem latina, “colere” e suas derivações, 

significa cultivar, cuidar, tratar. Assim, devemos cuidar para que a cultura permaneça, 

não como um fato estanque, separado do cotidiano dos educandos, mas sim como uma 



ação dinâmica, transformadora da realidade, Um presente em contínua transformação. 

Para isso, busca respaldo no passado para conceber o futuro. Cultura faz parte do 

contexto do humano, pois como explica Maturana (2002; 181) “[...] nossa identidade 

humana é tanto constituída, quanto conservada numa dinâmica sistêmica definida pela 

rede de conversações da cultura que vivemos”.  

A cultura é uma invenção humana. O ser humano produz cultura, pois tudo que é 

feito e transmitido em um determinado contexto gerando conhecimento é resultado 

deste convívio entre os humanos. Conhecimento só se produz no coletivo; pois, como 

lembra Tomasello (2003) para que ocorra a assimilação cultural, necessário se faz a 

presença do outro para que haja a replicação e a melhoria dos artefatos produzidos pelos 

humanos ao longo do processo evolutivo da espécie. Sendo assim: 

A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, normas, proibições, 
estratégias, crenças, idéias, valores, mitos, que se transmite de geração em geração, se 
reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade e mantém a 
complexidade psicológica e social. Não há sociedade humana, arcaica ou moderna, 
desprovida de cultura, mas cada cultura é singular. Assim, sempre existe cultura, mas 
cada cultura é singular. Assim, sempre existe a cultura nas culturas, mas a cultura existe 
apenas por meio das culturas. (MORIN, 2006; 56). 
 

Segundo os PCN (1998; 27), cultura é entendida: “[...], simultaneamente, como 

produto da sociedade e como processo dinâmico que vai constituindo e transformando a 

coletividade à qual os indivíduos pertencem, antecedendo-os e transcendendo-os”. 

No sentido antropológico do termo, afirma-se que todo e qualquer indivíduo nasce no contexto 
de uma cultura. Não existe homem sem cultura, mesmo que não saiba ler, escrever e fazer 
contas. Pode-se dizer que o homem é biologicamente incompleto; não sobreviveria sozinho sem 
a participação das pessoas e do grupo que o geraram. (PCN, 1998; 27). 
 
Todavia, a cultura pode ser percebida em diferentes linhas de pensamento, sendo 

que uma não exclui a outra, são formas diversas do pensar. Neste contexto, Pretto 

(2005) entende a cultura em uma perspectiva não hegemônica de contaminação cultural 

e explica: 

A contemporaneidade requer culturas que se misturam e ressoam 
mutuamente. Que convivem e se modificam. E se modificam modificando outras 
culturas pela convivência ressoante. Um processo contínuo, que não se limita a 
um receber ou dar. É contaminação. É ressonância. Estabelece-se uma troca 
permanente, constante e sem hegemonias predeterminadas e preestabelecidas, 
definidas a priori, de fora, externamente e sem a presença dos implicados, todos 
os implicados, principais e secundários. (PRETTO, 2005, 138). 

 
Desta forma, a cultura é essencial à vida do homem, sendo inerente à vida em 

sociedade. Pertence a todos e possibilita que os indivíduos partilhem interesses e 

objetivos em busca de resultados comuns. Cultura é também o modo das pessoas 



conviverem, se relacionarem, se expressarem, trabalharem, brincarem, dançarem, 

contarem estórias. No trânsito entre natureza e cultura:  

O ser humano nos é revelado em sua complexidade: ser, ao mesmo tempo, totalmente 
biológico e totalmente cultural. O cérebro, por meio do qual pensamos, a boca, pela 
qual falamos, a mão, com a qual escrevemos, são órgãos totalmente biológicos e, ao 
mesmo tempo, totalmente culturais. O que há de mais biológico – o sexo, o nascimento, 
a morte – é, também, o que há de mais impregnado de cultura. Nossas atividades 
biológicas mais elementares – comer, beber, defecar – estão estreitamente ligadas a 
normas, proibições, valores, símbolos, mitos, ritos, ou seja, ao que há de mais 
especificamente cultural; nossas atividades mais culturais – falar, cantar, dançar, amar, 
meditar – põem em movimento nossos corpos, nossos órgãos; portanto, o cérebro. 
(MORIN, 2006; 40). 

 
Os seres humanos – como chama atenção Tomasello (2003) – é o resultado da 

evolução cultural cumulativa4. Este fato se dá pelas modificações promovidas nas 

tradições e nos artefatos culturais produzidos pelos seres humanos ao longo da sua 

trajetória evolutiva na Terra. Este processo é co-dependente da capacidade de invenção 

criativa dos seres humanos e da participação na aprendizagem social. Esta 

aprendizagem está diretamente ligada a uma transmissão social confiável das inovações 

por parte das gerações mais velhas para as gerações mais novas. Ratificando este 

processo, necessário se faz compreender que: 

O homem é, portanto, um ser plenamente biológico, mas, se não dispusesse plenamente 
da cultura, seria um primata do mais baixo nível. A cultura acumula em si o que é 
conservado, transmitido, apreendido, e comporta normas e princípios de aquisição. [...] 
O homem somente se realiza plenamente como ser humano pela cultura e na cultura. 
Não há cultura sem cérebro humano, mas não há mente, isto é, a capacidade de 
consciência e pensamento sem cultura. A mente humana é uma criação que emerge e se 
afirma na relação cérebro-cultura... (MORIN, 2006; 52). 
 

Nesta perspectiva, cultura é uma forma de comunicação do sujeito com o mundo 

no qual ele está imbricado, de perceber-se parte integrante deste mundo. As diferentes 

formas de manifestação popular também fazem parte de um contexto maior chamado de 

cultura. Este compartilhamento se inicia nos primeiros anos de vida como demonstra 

Fernandes: 

O indivíduo é preparado – nos grupos infantis – para passar da primeira para a segunda 

infância, desta para a adolescência, etc., suavemente e também, porque as aquisições 

são experenciadas concretamente. Por isso os grupos infantis são verdadeiros grupos de 
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iniciação à cultura vigente e se apresentam como uma real antecipação à vida do adulto. 

(FERNANDES, 1992; l6l). 

 

Desta forma, percebemos o ser humano como produto e produtor de cultura em 

suas atividades do cotidiano. Nesta perspectiva, de acordo com o pensamento freiriano, 

os educandos tornam-se um ser histórico, que transforma o mundo em que vive através 

da relação que desenvolvem consigo mesmo, com o outro e com o entorno, dando 

significados simbólicos a um fazer coletivo que funda o humanizável como lembra 

Freire (1996) e Maturana (2002). 

A cultura popular está presente nos aromas, sabores e cores dos lugares; é o 

nosso cotidiano, a teia construída na relação com o ambiente onde vivemos,. Está na 

arquitetura que define a estética urbana na união com os corpos que ali se movimentam. 

Está também nas ‘trançadeiras’ de cabelos do Pelourinho/BA, nas bordadeiras do Ceará, 

nos “causos” dos pescadores desta imensa costa litorânea brasileira, no vaqueiro que 

conduz a boiada por este país afora tocando o seu berrante e também nas vaquejadas de 

Barretos/SP. 

Cultura popular significa troca, é uma atividade lúdica, prazerosa, dinâmica; 

simultaneamente, aprendemos dos mais velhos da comunidade, transmitimos para as 

gerações mais novas, inserimos novos artefatos culturais, transformamos, somos 

transformados. Todos nós somos portadores de cultura, e vivenciamos situações capazes 

de provocar o conhecimento.  

Desta forma, é possível pensar a cultura como conhecimento tácito5, uma 

espécie de memória do ser humano necessária à estabilidade deste sistema chamado 

cultura popular neste processo co-evolutivo que possibilita a permanência da 

manifestação cultural nos corpos e no ambiente com o qual estas manifestações estão 

imbricadas. Pois como afirma Vieira (2006; 96), “somos hoje representantes de um 

máximo de complexidade, manifesta em todas as formas de cultura, principalmente em 

Arte, Filosofia e Ciência” e a cultura popular neste contexto tem o seu lugar de 

produtora de conhecimento e mantenedora das referências de um povo. 
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As referências para a construção do conhecimento também podem ser buscadas 

na cultura popular6. Utilizados de forma interdisciplinar, estes conteúdos geram 

conhecimento de várias naturezas; produzindo, transformando e ressignificando o 

sentido do já existente.  A diversidade cultural que caracteriza o Brasil tem na cultura 

popular uma de suas expressões mais significativas, constituindo-se assim em um amplo 

leque de possibilidades de produção de conhecimento.  

Para Florestan (1999), a influência socializadora do folclore (aqui tratado como 

cultura popular) é grande; pois, pela apropriação deste o educando aprende e adquire 

experiências sociais necessárias ao desenvolvimento da personalidade. Afirma ainda, 

que o folclore não deve ser visto apenas como atividade lúdica para crianças e adultos, e 

sim como recurso de renovação, transmissão e produção de conhecimento e cultura. O 

folclore é um elo entre o presente e o passado, devendo ser visto como processo e não 

como elemento imobilizador das ações humanas possibilitando a renovação de 

conteúdos, conceitos, atitudes e procedimentos no patrimônio cultural, social, histórico 

de um povo.   

O baião, o bumba–meu–boi, a capoeira, o frevo, o maracatu, o samba, o xaxado, 

o xote, as brincadeiras de roda e cirandas, e outras manifestações da cultura popular 

devem ser objeto de ensino–aprendizagem no âmbito escolar, pois facilitam a 

apreciação e o respeito pela diversidade cultural. As danças dos povos indígenas, 

africanos e portugueses que são os principais colaboradores no processo de 

miscigenação brasileira e também dos imigrantes de diferentes etnias que se espalharam 

pelo país são fontes de pesquisa e criação de espaços de produção de conhecimento e 

cultura. 

A escola deve utilizar, em todas as disciplinas, conteúdos como os autos, as 

brincadeiras infantis, as brincadeiras de rua, as cirandas, as danças populares regionais, 

as danças de rua, as lendas e parlendas e outras manifestações da cultura popular. Estas 

serão observadas como objetos de ação e reflexão do fazer corporal na produção de 

conhecimento e cultura, pois observando a proposta de abordagem dos conteúdos no 

PCN (1998; 29) como sendo “uma expressão de produções culturais, como 

conhecimentos historicamente acumulados e socialmente transmitidos”, os educandos 

têm a possibilidade de conhecer, aprender e respeitar a diversidade cultural. 

                                                        
6 Chauí (2001; 88), citando Gramsci lembra que cultura popular pode ser a capacidade de apresentar 
idéias, situações, sentimentos, paixões e anseios universais que, por serem universais, o povo reconhece, 
identifica e compreende espontaneamente. 



A figura do boi é um elemento riquíssimo para o desenvolvimento de estudos 

interdisciplinares na escola de ensino fundamental e médio; pois apresenta conteúdos 

temáticos para além das salas de aulas e dos muros da escola, inserindo o educando na 

cultura local e também em estudos que abarcam o Brasil em sua totalidade.  

 Este folguedo é considerado uma das mais ricas representações da cultura do 

povo brasileiro; segundo historiadores, essa manifestação surgiu a partir da união de 

elementos das culturas indígena, africana e européia. A matriz mítica está situada na 

figura do boi, mesmo havendo variações na representação entre as diferentes regiões do 

Brasil; a apresentação tem uma seqüência coreográfica mais ou menos semelhante. 

A gestualidade, as vestimentas, os objetos cênicos, as cantorias e toques dos 

instrumentos percussivos remetem a questionamentos sobre o cotidiano dos educandos, 

relação com gênero, aspectos étnico-raciais, processos identitários, diversidade cultural, 

religiosidade. Também é possível trabalhar de modo interdisciplinar os conteúdos 

curriculares propostos nos PCNs/1998 envolvendo as manifestações populares.    

Sob a ótica da interdisciplinaridade, a utilização das lendas, parlendas, cirandas e 

cantorias reforçam o aprendizado da Língua Portuguesa, pois, como lembra o PCN 

(1998; 59), “..., o aluno deve saber expressar-se adequadamente em situações de 

interação oral diferentes daquelas próprias de seu universo imediato”. 

O folguedo do Bumba-meu-boi possibilita utilizar conceitos matemáticos de 

forma concreta, pois o PCN (1998) lembra que o conhecimento matemático deve 

enfatizar “a exploração do espaço e de suas representações, [...], destaca-se também a 

importância do desenvolvimento indutivo e dedutivo...”. Ao trabalhar os conceitos de 

espaço, tempo, níveis, formas de deslocamento, a matemática está sendo utilizada; além 

de ser necessária à compreensão do tempo musical e suas subdivisões, essenciais na 

elaboração do ritmo e da dinâmica, elementos necessários à montagem coreográfica das 

danças populares.  

Identificar os processos históricos nos quais as manifestações populares ocorrem 

– em especial, o folguedo do boi – possibilita trabalhar conceitos ligados à disciplina 

História, ratificando na prática as palavras do PCN (1998; 60) quando afirma que o 

educando é capaz de: “... apreender a realidade na sua diversidade e nas múltiplas 

dimensões temporais. [...] Propondo estudos das diferenças e semelhanças entre 

culturas, das mudanças e permanências no modo de viver, de pensar, de fazer, e das 

heranças legadas por gerações.”  



Neste contexto, ao identificar as localidades nas quais ocorrem o folguedo do boi 

e associá-las às diferentes regiões do Brasil, os educandos também aprendem: “[...] uma 

Geografia que valoriza suas experiências e a dos outros, e ao mesmo tempo estarão 

aprendendo a valorizar não apenas o seu lugar, mas transcendendo a dimensão local a 

procura do mundo.” PCN (1998; 61). 

Apropriar-se destes conhecimentos, refletindo sobre os aspectos éticos e 

estéticos da história deste folguedo, significa que “aprender Arte envolve, além do 

desenvolvimento das atividades artísticas e estéticas, apreciar arte e situar a produção 

social da arte de todas as épocas nas diversas culturas.” PCN (1998; 63). 

Segundo Câmara Cascudo (1965), o Bumba meu Boi foi trazido pelos 

portugueses. Aqui sofreu modificações ao misturar-se com as culturas negras e nativas. 

Essa mistura traz uma outra roupagem para o folguedo. Diz ainda que o Bumba meu 

Boi é um folguedo remanescente de culturas egípcias, asiáticas e africanas e deriva de 

cultos agrários. O folguedo pertence ao ciclo de Natal até a Festa de Reis; não possui 

um modelo fixo, varia conforme a localidade, personagens aparecem e desaparecem, 

muitos podem ser os personagens próprios do lugar, como exemplo, citamos a 

Benúncia, figura presente no Boi de Mamão de Santa Catarina.  

As tramas tecidas no intercâmbio humano, comercial, cultural estão presentes na 

figura do boi unindo todo o Brasil. Este animal teve presença marcante no processo de 

interiorização nacional e conseqüente construção do país com o embrenhamento do 

homem saindo do litoral em direção ao interior do país em um fluxo contínuo pelo 

advento das Entradas e Bandeiras, do ciclo da cana-de-açúcar, do ciclo da mineração, do 

ciclo da borracha e conseqüentemente do ciclo do gado, povoando caminhos, criando 

vilas. Este fato possibilitou também a disseminação dos costumes, das crenças e dos 

modos de viver destes homens nos lugares em que eles instalavam suas novas moradias. 

 

Boi se come. Dele se aproveita tudo: couro, chifre, casco, rabo. Quando o 
coitado já não é deste mundo, os ossos. O sertão brasileiro sempre foi a 
civilização do couro. De couro é a cama de dormir e ter filhos, o saco de 
carregar água, a roupa de entrar no mato, a caneca de beber água, a porta das 
cabanas, o arreio e as rédeas do cavalo, o mocó ou alforge para levar 
comida, o baú para guardar roupa, a mochila para milhar cavalo, as bainhas 
de faca, as bruacas e surrões, os saquinhos para pisar tabaco para o nariz. 
(TELECURSO, 2000; 65).   

 

Capistrano de Abreu denominou o rio São Francisco de “Rio dos Currais” pela 

concentração de bois e vaqueiros que aí havia. Seguindo o percurso do rio, o Ciclo do 



Gado que foi iniciado na Bahia, ainda no Século XVII espalha-se pela região e também 

segue em direção ao estado de Pernambuco, Piauí, Maranhão e Ceará, marcando 

presença em todo o Nordeste.   

O boi está presente na vida social brasileira desde o final do século XVII e início 

do século XVIII, possibilitando uma série de transformações sociais a partir deste 

período, sendo um importante fator da economia colonial, tanto como mão-de-obra 

auxiliar dos escravos nos engenhos de açúcar, quanto como produtor de alimentos para 

os moradores das populações das fazendas e dos povoados. Alguns autores afirmam que 

o início do folguedo tendo o boi como figura principal ocorreu junto com o 

desenvolvimento do Ciclo do Gado, também chamado de Civilização do Couro, período 

em que o gado vacum –foi introduzido no país por Ana Pimentel7. 

Este animal ocupou o segundo lugar em importância no ciclo da cana-de-açúcar 

– antes dele só o cavalo, representante do senhor aristocrata. Foi o animal que melhor se 

adequou aos serviços pesados das fazendas; eles movimentavam as moendas dos 

engenhos de cana, eram considerados como os companheiros dos escravos. Freyre 

(1937; 24) percebeu o Nordeste da cana-de-açúcar como sendo a “terra doce e firme de 

massapê, dos rios, dos negros escravos e dos bois”. Também é possível perceber a 

importância do boi na fala do povo simples dos engenhos, ao comparar o ‘negro com o 

pé-de-boi’. Ou ainda o Bumba-meu-boi, folguedo que demonstra a crença e a esperança 

do povo pela representação da morte e ressurreição do Boi Barroso. 

Por ser um animal forte que resistia às intempéries naturais, o boi além de ser 

fonte de alimento, auxiliou os escravos no trabalho duro da lavoura e foi útil também no 

processo de interiorização e povoamento. O boi tornou-se indispensável na renda 

familiar e das fazendas. Segundo Marques (1999), o boi era “percebido pelos negros e 

índios como um companheiro de trabalho, um símbolo de força, violência e resistência, 

assim como de equilíbrio, calma e solidez”. Era também uma espécie de ligação com o 

sagrado e com o profano, o boi era: 

Um boi-artefato, que baila, morre e ressuscita, foco de brincadeiras pelo país afora: ‘Boi-
Bumbá’, no Amazonas e no Pará; ‘Bumba-meu-boi’, no Maranhão; ‘Boi-calemba’, no Rio 
Grande do Norte; ‘Bumba-de-reis’ ou ‘Reis-de-boi’, no Espírito Santo; ‘Boi-pintadinho’, no Rio 
de Janeiro; ‘Boi-de-Mamão’, em Santa Catarina, entre outros. Para além da diversidade regional 
expressa nessas denominações, o conjunto de variantes da “brincadeira do boi” é heterogêneo e 
vital. (CAVALCANTI, 2006; 69). 

 

Por todas estas razões, surgiu uma simbologia mitológica do boi que levou à 

criação de todo um ciclo de rituais; lendas, autos, folguedos com personagens que 

                                                        
7 Ana Pimentel era esposa de Martim Afonso de Souza. (MARQUES, 1999). 



variam nas diversas localidades do país nas quais são encenados. Marques lembra que: 

“É assim que para o brasileiro rústico, o boi torna-se a encarnação dos princípios 

alimentares, da resistência e da fertilidade, passando a significar tudo o que é necessário 

à vida”. A figura do boi aparece em celebrações de diferentes culturas e está ligada à 

mitologia e a tradição de povos de todo o mundo. O boi está presente:  

[...] nas mais diferentes celebrações, divinizado e totemizado principalmente nos cultos agrários 
onde o boi é animal vivo, cumprindo a missão de atrair e fixar a benevolência dos deuses 
agrários, sem bailado do personagem central e sem percepção humorística  e recreativa. É forma 
protocolar, hierárquica e sagrada, respeitosa e imutável pela inflexibilidade do costume. Como 
um animal sagrado, o touro merece lugar de honra nos templos e oratórios, nos cortejos e 
procissões, nos rituais e celebrações, nas lendas e mitos de todos os povos. Esses aspectos 
religiosos divididos entre o sagrado e o profano deram origem, por sua vez, a danças e 
brincadeiras populares, tais como as de Espanha e Portugal, de onde vem à influência européia 
do bumba-meu-boi, provavelmente do Monólogo do Vaqueiro que o poeta Gil Vicente 
apresentou em 1502 aos reis de Portugal, ou ainda da famosa Fiesta de La Vaca de São Pablo de 
Los Montes, em Espanha. (MARQUES, 1999). 

 

A manifestação cultural do boi acontece de norte a sul do país, sendo o boi 

considerado um símbolo nacional. Estas manifestações possuem traços peculiares 

comuns, personagens que se reúnem em torno da figura do boi.  Estas repetições de 

personagens, estes traços comuns levam a supor que este folguedo se espalhou pelo país 

junto com as migrações internas para desbravar as matas e povoar o interior do país. O 

Telecurso 2000 ratifica a importância do boi para o brasileiro ao lembrar que: “Se o boi 

material enche a barriga, o boi simbólico enche o espírito. Aí, entram os artistas (leia-se 

brincantes, grifo nosso). Desde os tempos em que o ser humano vivia nas cavernas, o 

boi serve de tema para sua arte.” (2000; 65). 

O Bumba-meu-boi constitui uma dança dramática de representação social que articula valores de 
etnia, cultura e classe. É reinterpretado comunitariamente Brasil adentro, em variantes do 
Maranhão, Piauí, Pará, Amazonas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, entre outros estados, seja no ciclo 
joanino, seja integrado ao ciclo natalino do reisado. (BUENO, 2001; 27). 
 

As manifestações culturais envolvendo o boi são reflexos do momento histórico 

vivido pelas sociedades nas quais estas manifestações foram geradas. Na Índia, por 

exemplo, o boi é um animal sagrado e não pode ser morto, nem para saciar a fome das 

pessoas. O brasileiro, principalmente o homem nordestino, tem uma grande admiração e 

respeito pela figura do boi.  

Sagrado ou não, o boi é uma figura central, seja nas culturas ocidentais, seja nas orientais. Em 
ambas, a homenagem ao boi envolve uma intensa atividade artística que vai desde a concepção 
teatral até o figurino, passando pela poesia, pela música e pela dança e envolvendo toda uma 
comunidade no festejo. (TELECURSO, 2000; 65). 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



A melhor forma de conservar a memória é lembrá-la. A melhor forma de contar a 
história é pensá-la. A melhor forma de se assegurar a identidade é mantê-la. Tudo isso 
se faz através da educação, e educar para a preservação e valorização cultural é 
denominado de Educação Patrimonial. (SOARES, 2003; 25).   
 
A cultura popular tem estado presente na sociedade contemporânea até nossos 

dias atravessando todas as correntes de renovação da vida social das cidades recebendo 

as contribuições dos novos participantes deste sistema sócio-histórico-cultural. 

Na escola de ensino fundamental e médio, os elementos constitutivos da cultura 

popular são um importante meio de comunicação; rico em possibilidades de pesquisas, 

reflexões e conscientização de momentos históricos, sociais, políticos, econômicos e 

culturais acontecidos no Brasil desde a sua colonização e a sua importância na 

economia e na produção artística na contemporaneidade. 

O estudo da figura do boi de maneira interdisciplinar é um excelente recurso 

para entender este fascínio do homem do povo e também dos estudiosos pelas 

manifestações populares que trazem o boi como figura central.  

É no aprofundamento deste estudo que é possível compreender a importância 

real e simbólica do boi na construção da sociedade brasileira, pois esta interação 

reveste-se de tal complexidade que para compreendê-lo é preciso analisar os elementos 

sociais, históricos, culturais envolvidos neste processo; lembrando que as manifestações 

culturais envolvendo a figura do boi são reflexos de momentos vividos pelas sociedades 

nas quais estas manifestações foram geradas.  

Na vida real, quando o boi morre é fonte de vida para muitos. Na festa do Boi, 

como figura simbólica, ele morre e renasce. E assim, todos os anos, a magia deste 

folguedo acontece renovando as esperanças do povo que ali está para brincar, mas uma 

dúvida fica no ar: 

 
Para onde vai o boi quando morre? Em que lugar vai dormir esquecido dos 
homens até o ano que vem? Talvez em Portugal. Talvez no Egito. Talvez 
nas estrelas. Talvez no país dos sonhos. Talvez em lugar nenhum. 
(TELECURSO, 2000; 68). 
 

Que este boi permaneça na cultura popular, nas ruas, no imaginário do povo e, 

principalmente nas escolas de ensino fundamental e médio povoando os sonhos e as 

pesquisas escolares dos educandos de localidades de norte a sul transpondo as fronteiras 

geográficas e culturais da Arte e da Educação Brasileira. 
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