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Resumo 
 
Esse texto tem como objetivo analisar o boi-de-mamão na perspectiva da paisagem 
cultural, entendida como um produto da transformação do ambiente em cultura. Ao 
contemplar a dimensão material e simbólica da existência humana, a paisagem reflete a 
identidade dos grupos culturais e emerge segundo as experiências de cada indivíduo. 
Para Berque, a paisagem é marca e matriz da cultura, expressa uma civilização e 
transmite usos e significações de uma geração à outra.  Cosgrove considera a paisagem 
como um texto cultural, que apresenta a possibilidade de muitas leituras diferentes e 
simultâneas. Nesse sentido, na perspectiva da geografia cultural, é possível investigar o 
boi-de-mamão, considerando-o uma criação coletiva capaz de revelar os sentidos que 
determinados sujeitos atribuem ao seu ambiente. A investigação é orientada pela 
abordagem fenomenológica, fundamentada na análise documental, bibliográfica e 
pesquisa de campo. O boi-de-mamão, uma variação do bumba-meu-boi, é um folguedo 
brasileiro resultante da união de elementos das culturas europeia, indígena e africana, no 
qual o boi é a principal figura de representação. No litoral do Estado do Paraná (região sul 
do Brasil), há quatro grupos de boi-de-mamão nos municípios de Antonina, Guaratuba e 
Paranaguá. Segundo Roulier, cada lugar tem uma identidade sonora, o que se evidencia 
na paisagem do boi-de-mamão paranaense: os grupos são distintos e revelam os 
atributos culturais locais. Assim, diferentes enredos, personagens, instrumentos e 
músicas dão vida ao boi bailante, elemento físico recorrente em todas as modalidades do 
folguedo, em torno do qual se agregam os brincantes. Para Kong, a música pode ser um 
meio pelo qual identidades são (des)construídas. Portanto, as toadas do boi-de-mamão 
podem contribuir no processo de construção identitária, como se verifica no grupo de 
Paranaguá, que busca a preservação da cultura caiçara. Conforme Schafer, a paisagem 
sonora é o ambiente sonoro da humanidade, um conjunto sempre presente de sons que 
estão constantemente em mutação. Cada cultura apropria-se da natureza e dos 
elementos presentes no meio onde habita, transformando-os, o que é expresso na 
paisagem. Em Antonina, os dois grupos de boi-de-mamão se constituem como blocos 
folclóricos que, com identidades singulares, preservam a tradição da cultura local. De 
acordo com Andreotti, a paisagem tem alma, reflete o homem e a sua história, e cada 
comunidade inscreve na paisagem sua própria ética e estética. A paisagem do boi-de-
mamão é tecida pelas histórias de vida de homens e mulheres que agem e interagem no 
espaço litorâneo paranaense, modelando-o em função dos seus valores e práticas 
socioculturais. A comicidade do folguedo parece ocultar, ainda, significados 
multifacetados referentes à sociabilidade e religiosidade. Como todo espetáculo popular, o 
boi-de-mamão se renova em sua prática, a riqueza do espaço vivido se expressa nos 
personagens, narrativas e toadas, revelando a imaginação criadora dos atores sociais.  
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Introdução 

 

             As festas populares têm os sons, os cheiros, os sabores, as texturas e as 

formas da vida, numa geografia em que razão e emoção revelam a qualidade 

sinfônica dessa concentração de humanidade, uma paisagem tecida pelas 

histórias de vida, mescladas de alegria, fé, medo, esperança, tons e sons que se 

inscrevem sobre a Terra.  

            Ciência que explora as experiências que homens e mulheres têm em 

diferentes espaços, e os sentidos que eles atribuem à sua existência, a geografia 

cultural viabiliza a apreensão das festas populares no âmbito dos seus aspectos 

materiais e simbólicos.  

             Situando-se na área das ciências humanas, a geografia cultural busca 

caminhos que conduzam ao entendimento de como homens e mulheres se 

compreendem e constroem significações nas suas relações com o espaço. É 

nesse contexto que a paisagem pode exprimir o sentido e o significado que 

indivíduos e sociedades dão às suas vivências socioespaciais. 

             Cosgrove (1998) considera a paisagem como um texto cultural, que 

apresenta a possibilidade de muitas leituras diferentes simultâneas, e defende a 

ideia de aplicar à paisagem humana algumas das habilidades interpretativas que 

dispomos ao estudar um romance, um poema ou um quadro, de tratá-la como 

uma expressão humana intencional composta de muitas camadas de significados. 

Também Corrêa e Rosendahl (2007) acentuam a possibilidade de estudar a 

paisagem por intermédio de textos diversos, como as letras de músicas, poesias, 

filmes, pinturas e outras representações. 

              Nesse sentido, na perspectiva da geografia cultural, é possível investigar 

as paisagens culturais a partir das manifestações populares tradicionais, no caso o 

boi-de-mamão paranaense, considerando-o uma criação coletiva capaz de revelar 

as representações de determinados grupos humanos, apreendendo os sentidos 

que esses indivíduos atribuem ao seu ambiente.  



            O boi-de-mamão, uma variação do bumba-meu-boi3, é uma das mais ricas 

manifestações do folclore brasileiro: “bumba”4 é uma interjeição onomatopaica que 

indica estrondo de pancada ou queda – bumba-meu-boi significa bate ou chifra 

meu boi. Este folguedo5 surgiu, aparentemente, no nordeste do Brasil e 

disseminou-se por quase todo território nacional. Ao espalhar-se pelo país, 

adquiriu nomes, ritmos, formas de apresentação, indumentárias, personagens, 

instrumentos, adereços e temas diferentes: no Maranhão, Rio Grande do Norte, 

Alagoas e Piauí é chamado bumba-meu-boi; no Pará e Amazonas é boi-bumbá; 

no Ceará e Espírito Santo é boi-de-reis, boi-surubi ou boi-zumbi; no Paraná e em 

Santa Catarina é boi-de-mamão6, entre outras denominações.      

             O espetáculo do boi constitui uma espécie de ópera popular, resultante da 

união de elementos das culturas europeia, africana e indígena, no qual o boi é a 

principal figura de representação. O enredo narra, não necessariamente, o mito da 

morte e ressurreição, resgatando uma história típica das relações sociais e 

econômicas da região nordestina durante o período colonial, marcadas pela 

monocultura, criação extensiva de gado e escravidão.    

            Em quase todas as regiões brasileiras onde aparece o folguedo, a temática 

se desenvolve, basicamente, em torno de um rico fazendeiro (elemento branco) 

cujo boi de estimação é roubado por Pai Francisco, negro escravo da fazenda que 

mata o animal do seu senhor para satisfazer o desejo de sua esposa grávida, 
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Catirina, que quer comer a língua do boi. Pajés e curandeiros (elemento 

ameríndio) são convocados para reanimar o animal e, quando o boi ressuscita 

urrando, todos os brincantes cantam e dançam em uma enorme festa para 

comemorar o milagre.  

             Entre as várias versões do folguedo, aparentemente, os personagens 

constantes são: o Boi, corpo feito de arcabouço de madeira recoberto de pano, 

dentro do qual um homem (o “miolo”) faz o animal mover-se e dançar; o Capitão 

ou Cavalo-marinho, dono do Boi, denominado Amo ou Fazendeiro em algumas 

versões; o Pai Francisco e a negra Catirina ou Caterina; o Vaqueiro Mateus; o 

Pajé, às vezes representado pelo Médico, Benzedeiro ou Doutor.  

             Ao lado dos personagens principais, em cada região aparecem diferentes 

personagens secundários que podem ser classificados em três tipos, conforme 

Alvarenga (1982): Humanos, como o Capitão, a Velha, a Rosa, a Sinh’Aninha, o 

Fiscal, o Pai Francisco, os Galantes e as Damas; Animais, entre eles o Urubu, a 

Ema, a Burrinha, o Sapo e a Cobra Verde; Fantásticos, como a Caipora ou 

Caiporinha, o Gigante, o Babau, o Diabo, o Guriabá, o Morto-e-vivo, o Mané-

pequenino.   

           No litoral do Estado do Paraná, região sul do Brasil, há quatro grupos de 

boi-de-mamão: Boi do Norte e Boi Barroso no município de Antonina, Boi 

Mandicuera na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, e Boi-de-mamão do Grupo 

Folclórico de Guaratuba. Constatou-se que o folguedo do boi é uma tradição dos  

migrantes de Santa Catarina que se fixaram no Paraná. O Boi do Norte remonta 

quase um século de tradição, o grupo de Guaratuba foi criado na década de 1960, 

enquanto o Boi Mandicuera e o Boi Barroso foram constituídos há poucos anos, 

em 2003 e 2007, respectivamente. Apesar disso, o boi-de-mamão é uma prática 

social com pouca visibilidade: uma pequena parte da população mantém viva essa 

manifestação cultural e poucos paranaenses parecem conhecer o folguedo. 

             Esse texto tem como objetivo analisar o boi-de-mamão na perspectiva da 

paisagem cultural, entendida como um produto da transformação do ambiente em 

cultura. Ao contemplar a dimensão material e simbólica da existência humana, a 

paisagem reflete a identidade dos grupos culturais e emerge segundo as 
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experiências de cada indivíduo. Para entender como as pessoas sentem e 

interpretam as suas ações, e como se definem suas paisagens, a investigação é 

orientada pela abordagem fenomenológica, fundamentada na análise documental, 

bibliográfica e pesquisa de campo. 

           O documento, nesta pesquisa, é entendido como qualquer informação sob 

a forma de textos, imagens, sons, sinais, contida em um suporte material, bem 

como informações orais obtidas através de diálogo, exposições, aula, reportagens 

faladas, conforme Chizzotti (2003). 

           As estratégias de investigação utilizadas nas pesquisas de campo foram : a 

observação das apresentações dos grupos de boi-de-mamão paranaenses, 

registradas por meio de fotos e filmagens; a audição de toadas gravadas em CDs; 

contatos e entrevistas semi-estruturadas com os dirigentes dos grupos. 

 

Paisagem Cultural 

 

            A espacialidade humana e os processos sociais construtores de espaço 

estão constantemente permeados pela cultura, e investigar a cultura é deparar-se 

com a pluralidade humana. 

            A cultura, de acordo com Claval (1999, p.79), é a “soma dos 

comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos e dos valores 

acumulados pelos indivíduos durante suas vidas, e, em uma outra escala, pelo 

conjunto dos grupos que fazem parte dela”.  

            Cada cultura apropria-se da natureza e dos elementos presentes no meio 

onde habita, transformando-os, o que é expresso na paisagem. 

           “Todas as paisagens possuem significados simbólicos porque são o 

produto da apropriação e transformação do meio ambiente pelo homem”, afirma 

Cosgrove7 (1998, p.108).   
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           O simbólico referencia a cultura do grupo ao qual o indivíduo pertence, e 

cada sociedade tem uma maneira muito particular de interpretar o espaço 

geográfico. Portanto, a paisagem não se restringe ao meio, mas expande-se em 

significados, fala do homem e manifesta seu ser.    

            Almeida (2008, p.47) também apreende a paisagem em sua dimensão 

material e simbólica: “as paisagens constituem-se em patrimônios sociais, 

históricos e culturais das diferentes comunidades humanas e, como tais, se 

caracterizam por serem, simultaneamente, patrimônios materiais e imateriais, 

permanentes e cambiantes”. 

            Percebe-se que a paisagem emerge segundo as experiências de cada 

indivíduo, e daqueles que o precederam.  Ao envolver aspectos objetivos e 

subjetivos do mundo vivido, a paisagem reflete a identidade dos grupos culturais.  

            A paisagem exprime o sentido que uma sociedade dá à sua relação com o 

espaço e com a natureza: a paisagem é, simultaneamente, marca e matriz da 

cultura, segundo Berque (1998), pois expressa uma civilização e transmite usos e 

significações de uma geração à outra.  

            Assim, a análise da paisagem não se limita ao aspecto visual, pois a visão 

é insuficiente para captar os elementos físicos e simbólicos da paisagem, a qual 

também é portadora de sons, odores, texturas e formas. 

             Para Berque (1998), paisagem e sujeito8 são cointegrados em um 

conjunto unitário, que se autoproduz e se autorreproduz, ou seja, a paisagem não 

reside no sujeito nem no objeto, mas na interação complexa entre esses dois 

termos. Conforme o autor, todas as realidades geográficas são apreendidas por 

meio de palavras e imagens, ou seja, as relações entre os homens e a natureza, 

bem com as relações que os homens tecem entre eles, não são diretas, mas se 

apoiam em uma mediação cultural. 

             A paisagem não pode ser separada do homem, do seu espírito, da sua 

imaginação e percepção, segundo Andreotti (2012). A paisagem marca o homem 

e é por ele marcada, reflete o homem e a sua história, e cada comunidade 
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inscreve na paisagem sua própria ética e estética. De acordo com a autora, cada 

cultura se expressa segundo uma ética, um patrimônio dos costumes e valores 

tradicionais, que estabelecem códigos de comportamento e padrões de escolha 

desenvolvidos dentro dessa mesma cultura. Tais padrões delineam a fisionomia 

de lugares, a sua estética. Portanto, a invisibilidade, que é a ética da paisagem, 

gera o seu visível, a sua estética. Assim, a paisagem cultural é histórica, 

geográfica, filosófica, religiosa, artística, ética e estética. 

           A paisagem cultural vai além da sua definição, exprime o homem e ao 

mesmo tempo faz o homem, é parte integrante da história cultural de um 

determinado lugar.  

          A paisagem cultural é dotada de valores espirituais, tem alma: 

Il paesaggio culturale è, invence, raro: ha un’anima. Per esso il passato non 
è passato perché, per via dell’integrazione psicologica, è sempre in 
rapporto com l’osservatore. Dunque, deve essere pensato – e questa è 
un’altra  delle innumerevoli possibili interpretazioni – come um fatto intimo, 
spirituale, psicológico (ANDREOTTI, 2008, p.24). 
 

            A autora mostra uma grande sensibilidade estética para revelar os valores 

espirituais que as culturas atribuíram aos lugares, utilizando diferentes leituras 

para apreender os inúmeros aspectos da paisagem, como a leitura físico-

naturalista, funcional, arqueológica, heterotópica, estética, ética e tecnocientífica. 

A busca do potencial expressivo é realizada pelo testemunho poético, literário, 

filosófico, artístico, figurativo, meios através dos quais o contexto geográfico ganha 

sentido.    

           Segundo Andreotti (2010, p.268), a paisagem é alma, é psique, é uma 

construção humana que provem de longa data, da integração de almas para 

almas; é um diálogo entre o passado e o presente, entre a natureza e o espírito: 

“não há uma paisagem cultural, uma paisagem espiritual, fora de si, fora da 

própria alma. [...] Nós estamos dentro da paisagem, não somos observadores 

externos”. “A paisagem cultural, espiritual, é, portanto, tudo que está dentro de 

nós: é uma emoção, um estado de espírito” (ibid, p.275). 

          Depreende-se que a paisagem cultural, em um sentido mais profundo, é 

uma paisagem espiritual, criada pelo próprio observador, carregada de sentido, 

investida de afetividade, e envolve todas as complexidades da alma humana.  



Paisagem Sonora do Boi-de-mamão  

 

            “Cada paisagem é produto e produtora de cultura, e é possuidora de 

formas, cores, cheiros, sons e movimentos que podem ser experienciados por 

cada pessoa que se integra a ela”, conforme Torres e Kozel (2010, p.124).  

            Os sons marcam diferentes tempos e lugares9: vozes, sotaques, ruídos e 

músicas de determinados lugares fazem parte das sensações ali experimentadas, 

das percepções ali adquiridas. Através da música e da linguagem a comunicação 

se estabelece, os valores culturais são construídos e repassados. Portanto, a 

paisagem sonora é cultural. 

             Cada lugar tem uma identidade sonora, afirma Roulier (1999), e há uma 

variação de sons entre um lugar e outro, bem como entre os tempos e as culturas. 

O autor discute as diferentes possibilidades de estudo da paisagem sonora, como 

as variações dos ruídos, a poluição sonora, as heterotopias sonoras (as diferenças 

entre os lugares, a partir da análise dos sons) e a topofilia sonora, sentimento de 

pertencimento a um lugar com relação à sonoridade do mesmo. 

            O sentimento de pertencimento que liga uma pessoa a um lugar resulta de 

uma história, um vínculo construído a partir das relações que se estabelecem com 

o agrupamento humano e com o espaço ocupado por esse grupo. 

            A música é um poderoso instrumento para estabelecer um sentido de 

conexão e solidariedade entre as pessoas. No boi-de-mamão, as melodias e 

arranjos harmônicos relativamente simples, acompanhadas por instrumentos de 

percussão que destacam a complexidade e riqueza rítmica da música brasileira, 

tornam as toadas10 bastante acessíveis ao gosto popular. As pessoas aprendem a 

cantar as melodias do seu grupo, cujas letras veiculam os valores e hábitos 

compartilhados pela comunidade. Assim, pode-se afirmar que o boi-de-mamão 
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promove a integração da comunidade, consolidando os vínculos de pertencimento 

ao lugar e contribuindo, também, no processo de construção identitária. 

            A representação da identidade ocorre na intersecção que se estabelece na 

condição de homem, entre sua posição de ser produtor e ser produzido em uma 

realidade social. Woodward (2000) e Carrano (2000) demonstram que a 

identidade é relacional e móvel, e sua construção é tanto simbólica quanto social: 

o processo de identificação ocorre em meio à complexidade e à diversidade de 

possibilidades de escolha. Para Hall (1998, p.13), a identidade é “formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”.     

             No litoral do Paraná, os grupos de boi-de-mamão revelam identidades 

singulares e se apresentam, geralmente, em festas carnavalescas e religiosas, 

bem como em eventos públicos diversos. O caráter cômico das narrativas, a 

música que se destaca como fio condutor dos espetáculos, os animais fantásticos 

que se misturam aos personagens humanos do folguedo, a riqueza de cores das 

indumentárias e a alegria dos brincantes atraem a atenção dos turistas e do 

público em geral.   

            No município de Antonina, o Boi do Norte e o Boi Barroso constituem-se 

como blocos folclóricos com mais de duzentos participantes que brincam nas ruas, 

durante os desfiles do tradicional carnaval antoninense. Para as apresentações 

em outros eventos públicos, cada grupo reúne cerca de trinta a cinquenta 

brincantes para encenar o folguedo do boi. 

           O Boi-de-mamão de Guaratuba é formado por um pequeno grupo familiar e 

seus amigos, que apesar da falta de apoio local e das dificuldades financeiras, 

continuam mantendo viva essa tradição.  

           O grupo do Boi Mandicuera é composto por jovens da Ilha dos Valadares, 

no município de Paranaguá. O grupo foi criado pela Associação de Cultura 

Popular Mandicuera, uma iniciativa em parceria com o Ministério da Cultura, que 

busca a formação de novos fandangueiros e a preservação e revitalização da 

cultura caiçara, repassando conhecimento popular através de cursos e oficinas 

públicas.  



           Constatou-se que o mito da morte e da ressurreição está presente na 

narrativa dos quatro grupos paranaenses, mas não é, necessariamente, 

dramatizado nas apresentações públicas.  

           O Boi-de-mamão de Guaratuba e o Boi Barroso, de Antonina, contam a 

narrativa mais tradicional do país, que se verifica principalmente na região 

Nordeste, do negro escravo que mata o animal do seu senhor para satisfazer o 

desejo de sua esposa grávida, de comer a língua do boi. O Boi do Norte narra que 

o boi morre porque estava comendo a plantação de outro fazendeiro, e o animal 

ressuscita não pelo poder de um médico, personagem que substitui o pajé ou 

curandeiro, mas pelo poder da música. E, nas apresentações do Grupo 

Mandicuera, da Ilha dos Valadares, o personagem que morre e ressuscita é o 

vaqueiro, e não o boi. 

            De acordo com Schafer (1991, 2001), a paisagem sonora11 é o ambiente 

sonoro da humanidade, um conjunto sempre presente de sons que estão 

constantemente em mutação: sons naturais provenientes da natureza, sons 

mecânicos produzidos por máquinas, sons agradáveis e desagradáveis, fortes e 

fracos, ouvidos ou ignorados, com os quais os homens convivem.  

           Em meio à paisagem natural, por exemplo, pode-se ouvir o som do vento, 

das águas, dos pássaros, dos animais. Na paisagem sonora urbana percebem-se 

os sons mais ruidosos, como o motor dos automóveis e motocicletas, as buzinas, 

os alarmes, as pessoas falando, as músicas nos estabelecimentos comerciais, e 

inúmeros outros sons que diferem em qualidade e intensidade. 

           Considerando os sons como indicadores de época que revelam 

acontecimentos sociais e políticos, Schafer (2001) apresenta as peculiaridades 

das paisagens sonoras de diferentes lugares, suas transformações no decorrer da 

história da sociedade ocidental e como essas mudanças afetaram o 

comportamento humano.  
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 Conforme Schafer (2001, p.23), a paisagem sonora (soundscape) “é qualquer campo de estudo 

acústico. Podemos referir-nos a uma composição musical, a um programa de rádio ou mesmo a 
um ambiente acústico como paisagens sonoras”. Para o autor, a poluição sonora emerge como um 
problema mundial, e decorre pelo fato do homem não escutar cuidadosamente. Considerando 
inumanos os ambientes nos quais os sons interferem na capacidade dos homens se comunicarem, 
Schafer (1991) propõe um projeto acústico que promova a “limpeza dos ouvidos”, sugerindo o 
desenvolvimento de um ouvinte que escuta e pensa o seu entorno sonoro, um “ouvido pensante”. 



            O autor distingue, na paisagem sonora, os sons fundamentais, os sinais e 

as marcas sonoras. Os sons fundamentais de uma paisagem são os sons criados 

por sua geografia e clima, e podem afetar o comportamento e o estilo de vida de 

uma sociedade. Portanto, os sons fundamentais de um determinado espaço 

ajudam a delinear o caráter dos homens que vivem no meio deles.  Os sinais são 

recursos de avisos acústicos, como os sinos, apitos, buzinas e sirenes. A marca 

sonora se refere a um som que torna única a vida acústica de uma determinada 

comunidade. Schafer (2001) também esclarece que os sons afetam os indivíduos 

de modo diferente, e um único som pode estimular uma variedade de reações, 

bem como, diferentes grupos culturais têm atitudes variadas perante os sons 

ambientais. 

            Em Antonina, o Boi do Norte e o Boi Barroso apresentam identidades 

singulares mas compartilham o mesmo objetivo: preservar a tradição cultural local. 

           O Boi do Norte tenta manter a tradição instituída em 1920, como sua 

própria bateria formada por crianças e adolescentes que vestem camisa xadrez e 

chapéu de palha, e a utilização de um linguajar carregado de sotaque para 

enfatizar o tom satírico do folguedo. Entre os personagens, destacam-se o Boi, o 

Dono do boi, o Cavalinho, o Médico, a Enfermeira, a Rainha, o Palhaço, o 

Fazendeiro, o Toureiro e o Nanico, uma espécie de pássaro inspirado, talvez, no 

guará12.  

           O grupo preserva a toada tradicional que embala os brincantes nos quase 

cem anos de apresentações. Em 2011, foi criada uma nova música para o grupo, 

uma marchinha carnavalesca, a qual é cantada como um prelúdio que antecede a 

toada tradicional. É interessante perceber a variação de andamento que ocorre 

entre as duas músicas: a marchinha é mais rápida e animada que a cantoria 

tradicional, exigindo agilidade, percepção e exatidão rítmica da bateria. Como o 

próprio compositor reconhece, o grupo aceita novas melodias, desde que seja 

mantida a toada tradicional. 
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 O guará é uma ave de plumagem vermelha, presente no litoral do Brasil, que existia em 
abundância na cidade de Guaratuba, denominação que significa “muitos guarás”. 



            Nas apresentações do Boi do Norte, cantores e instrumentistas 

acompanham o grupo, mas não participam da encenação. Os instrumentos 

utilizados são o violão, viola, tambor, caixa, surdo, repique, chocalho e reco-reco. 

O mestre da bateria declara inspirar-se na percussão do boi-bumbá de Parintins13 

para criar os desenhos rítmicos executados pelo grupo. 

            O Boi Barroso brinca no desfile carnavalesco com vários personagens, 

como o Boi, Rei e Rainha, Sinhazinha, Pai Mateus, Catirina, Toureiro, Cavalinho, 

Boneca, Pajé, Capuchinhos, Bernúncia (um animal que engole as crianças), Mula-

sem-cabeça, Urubu, Mosca, Bicho-papão, Palhaços e Mascarados, entre outros. 

Para a coordenadora, o boi-de-mamão é açoriano, justificando a incorporação da 

Dança da Balainha14 nas apresentações do folguedo em eventos públicos. 

           O diálogo com o boi-bumbá de Parintins também se percebe na toada do 

Boi Barroso, apresentada no carnaval de 2009: “[...] mais que Garantido, muito 

mais que Caprichoso, é meu Boi Barroso, é meu Boi Barroso”.  

           Portanto,  parece haver um intercâmbio cultural entre o sul e o norte do 

país, o que aponta  múltiplas escalas operando no boi-de-mamão de Antonina. 

           Carney (2007, p.130-131) apresenta algumas taxonomias para as 

pesquisas geográficas referentes à música, como: a relação da música com o 

meio ambiente; o lugar de origem e a difusão dos fenômenos musicais; o efeito da 

música na paisagem cultural; os gostos musicais das pessoas em diferentes 

lugares; os elementos psicológicos e simbólicos da música relevantes na 

modelagem do caráter de um lugar; a evolução de um estilo, gênero ou música 

específica de um lugar. Para o autor, os sons musicais podem evocar um 

sentimento de lugar, ajudando o homem a criar uma ligação emotiva com o lar, a 

cidade, o estado, a região ou a nação.  

            Depreende-se que a identidade sonora de um lugar pode estar 

representada em uma música. 
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 O Festival de Parintins é uma das festas populares mais famosas da região Norte do Brasil, na 
qual o Boi Garantido e o Boi Caprichoso disputam o prêmio de melhor grupo de boi. 
14

 A Balainha é uma dança da região litorânea dos Estados do Paraná e de Santa Catarina, trazida 
ao Brasil pelos portugueses de origem açoriana. Também conhecida com o nome de "Arcos 
Floridos" ou "Jardineira", desenvolve-se com os pares de dançantes, cada um deles, sustentando 
um arco florido. 



              Kong (2009) acentua que a música pode veicular as imagens de um lugar 

e servir como fonte primária para a compreensão da natureza e da identidade dos 

lugares. Enquanto uma forma de comunicação cultural, a música pode ser um 

meio pelo qual identidades são (des)construídas. 

              Nesse sentido, as toadas do boi-de-mamão podem contribuir no processo 

de construção identitária, como se verifica no grupo de Paranaguá. Ao realizar um 

trabalho de recriação de manifestações culturais tradicionais da Ilha dos 

Valadares, como o Fandango, Dança do Pau-de-fita15, Boi-de-mamão, Terço 

Cantado e Romaria do Divino Espírito Santo, o Grupo Mandicuera parece tentar 

resgatar valores que permanecem na imaginação coletiva da comunidade, 

atribuindo significados à cultura popular caiçara. 

             O Boi Mandicuera faz constantes releituras do folguedo, com o objetivo de 

manter a tradição viva, próxima dos jovens participantes e com a “cara” deles.  

Assim, a cantoria, os personagens e as narrativas das apresentações são 

elaborados pelo próprio grupo. Às vezes, inicia-se o folguedo do boi com a Dança 

do Pau-de-fita e a Dança da Balainha. Na narrativa, a qual geralmente conta um 

epsódio histórico ocorrido no município, o Vaqueiro Mateus morre ao levar uma 

chifrada do boi e depois é reavivado pelo Doutor Girão. Além desses 

personagens, há o Delegado, a Vaca, o Cavalinho, a  Bernúncia e a Mariola, uma 

armação de madeira com uns três metros de altura e fisionomia de mulher. 

Recentemente, o personagem do urso, por exemplo, foi excluído das 

apresentações, pois o grupo não via mais sentido em manter esse animal no 

folguedo, já que não existem ursos no Paraná.  

            Os dirigentes do grupo Mandicuera reconhecem que a cultura possui uma 

dinâmica própria, e que as transformações fazem parte de todas as manifestações 

                                                 
15

 A Dança do Pau-de-fita é exatamente igual ao Reisado do Folguedo da Trança, dança popular 
em Portugal e na Espanha, descrito por Alvarenga (1982, p.34): “uma coreografia desenvolvida em 
torno de um pau ou de um mastro, a que se prendem fitas no tope. Cada figurante segura a ponta 
de uma fita e o grupo evolui enrolando-as ou trançando-as”. A autora encontrou essa dança com o 
nome de Trancelim em Pernambuco, nas festas da véspera de Reis; e com a denominação de 
Vilão em Goiás, no sul de Minas, interior e litoral de São Paulo. É interessante observar que, em 
Goiás, o Vilão dança-se com lenços, em vez de fitas, presos por uma das pontas a paus ou 
seguros pelas duas pontas pelos figurantes, formados em uma grande roda. Nesta região também 
há o Vilão de Faca, em que os lenços ou paus são substituídos por facas. Isso ilustra as 
modificações regionais, e também em escala local, que as danças populares podem adquirir.  



tradicionais. Porém, qualquer modificação deve ser realizada pela própria 

comunidade, e não proposto por alguém fora do contexto cultural local. 

            Já o grupo de Guaratuba aposta na tradição como um valor que legitima o 

boi-de-mamão paranaense, apresentando poucas mudanças ao longo dos anos. 

Os participantes encerram o folguedo com a Dança do Pau-de-Fita e brincam com 

os seguintes personagens: Boi, Cavalo-marinho, Barão, Catirina – que não é um 

homem vestido de mulher, como se verifica em vários grupos de boi em todo o 

país, mas a fêmea do Barão, um animal semelhante a um jacaré – Onça, Doutor e 

Bernúncia.   

            A musicalidade de um povo ou grupo social é uma construção social, 

cultural, ambiental e histórica, de acordo com Abreu Silva e Costa Silva (2009). 

Para os autores, as toadas de boi têm as suas especificidades, tanto no seu 

aspecto instrumental, melódico e rítmico quanto em seu aspecto narrativo, que 

contribuem numa identificação da música com o lugar.  

            No Paraná, os grupos de boi-de-mamão utilizam diferentes formações 

instrumentais, bem como distintos desenhos rítmicos e cantorias, entre as quais 

se ouvem melodias folclóricas brasileiras. O folguedo retrata a cultura e a memória 

de cada comunidade paranaense, possibilitando uma forma de comunicação na 

inter-relação entre indivíduo e sociedade.           

            De acordo com Andreotti, a paisagem tem alma, reflete o homem e a sua 

história, e cada comunidade inscreve na paisagem sua própria ética e estética. 

Assim, a paisagem do boi-de-mamão é tecida pelas histórias de vida de homens e 

mulheres que agem e interagem no espaço litorâneo paranaense, modelando-o 

em função dos seus valores e práticas socioculturais. 

            A comicidade se destaca na paisagem do boi-de-mamão paranaense e, 

aparentemente, oculta os aspectos religiosos que marcam o folguedo. O tema da 

morte e ressurreição revela, por si só, uma dimensão simbólica do sagrado, e 

representa o ciclo da continuidade: cria uma circularidade na qual vida e morte se 

encontram no milagre da ressurreição. A época de encenação do boi, que 



antigamente ía do Natal à festa de Reis16, e hoje se estende até às 

comemorações carnavalescas, também parece sugerir uma proximidade de sua 

relação com aspectos religiosos17.             

            O boi era um animal sagrado na Grécia, símbolo de bondade, de calma e 

de força tranquila, ligado à agricultura e à aração, afirma Ronecker (1997). 

            Considerado um elemento do culto da força e da virilidade, de acordo com 

Flores (1997), o boi era venerado pelos povos primitivos, como símbolo de 

trabalho e de fertilidade. 

            Os elementos míticos, místicos e mágicos se mantêm presentes no 

imaginário popular através da oralidade, e se constituem uma fonte de inspiração 

para as manifestações folclóricas, como o folguedo do boi, revitalizando o fazer 

poético.  

            O símbolo do boi aparece entre as expressões populares mais difundidas 

no Brasil, como as histórias de bois encantados, as melodias folclóricas, as 

danças e brincadeiras de boi: de norte a sul do país encontramos festejos 

envolvendo a figura deste animal em representações musicais e dramáticas 

exuberantes – espetáculos, como o boi-de-mamão, contagiantes por sua beleza. 

            “Todos os folguedos populares têm compromisso com a beleza”, afirma 

Meyer (1993, p.212), apontando o bumba-meu-boi como um espetáculo total, no 

qual tudo pode ser encontrado: “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 (...)” 

(ibid, p.209). 
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 O Natal ao Dia de Reis compreende o período de 25 de dezembro a 6 de janeiro, e o carnaval 
acontece nos meses de fevereiro ou março. O boi-de-mamão também se apresenta nas festas do 
Espírito Santo ou Festa do Divino, realizadas no mês de junho, em homenagem a São João e 
outros santos populares.  
17

 Conforme Alvarenga (1982), a realização do folguedo em datas católicas provém do antigo 
costume catequista da incorporação de ranchos de índios e negros às procissões brasileiras, mas, 
apesar dessa coincidência, não há nenhuma catolicidade nas danças dramáticas, sendo até 
comuns as figuras burlescas de padres e a imitação irreverente de práticas católicas no bumba-
meu-boi. Para a autora, embora profanas, em quase todas as danças dramáticas brasileiras a 
religiosidade está presente, e se evidencia pela existência de uma noção mística: a morte e 
ressurreição da entidade principal do bailado. 



             No boi-de-mamão paranaense também se percebe a beleza das 

indumentárias, narrativas, músicas, danças e  expressões corporais. O que mais 

encanta no espetáculo não é o que se mostra visível, é uma espécie de magia que 

envolve os participantes, entrelaçando-os em uma ciranda solidária, um vínculo 

afetivo que consolida a sociabilidade do grupo. 

             Além do encontro com a beleza, o boi-de-mamão pode revelar os anseios 

dos indivíduos e grupos sociais. 

             Ferreira e Silva (2008, p.7) afirmam que o folguedo do boi reflete a 

situação de confronto hierarquizado que se estabelece na estrutura social 

brasileira: “é o jogo das relações de poder, em que quem não tem os artifícios do 

mando, utiliza-se das artimanhas da astúcia para burlar a vigilância dos grupos 

dominantes”.  

           Para Marques (1999), a comicidade do folguedo do boi – com seus 

personagens alegóricos, os incidentes cômicos e contextuais, a gravidade dos 

conflitos e o desenlace quase sempre alegre – pode promover um processo 

catártico.  

           Na comédia e na tragédia, o homem pode vivenciar o processo dinâmico da 

sua vida interior, experimentando a escala completa das suas emoções, em um 

sentimento misto de prazer e dor. A arte cômica possui uma visão solidária da 

vida: ao revelar os defeitos e fraquezas humanas e mostrar a estreiteza do mundo, 

a arte provoca a catarse cômica, “o escárnio dissolve-se no riso, e o riso é 

libertação” (CASSIRER, 1994, p.247). 

           O riso é um fenômeno universal que pode variar muito de uma sociedade 

para outra, no tempo e no espaço. Para Minois (2003, p.19), o riso faz parte das 

respostas fundamentais do homem confrontado com sua existência: “exaltar o riso 

ou condená-lo, colocar o acento cômico sobre uma situação ou sobre uma 

característica, tudo isso revela as mentalidades de uma época, de um grupo, 

sugerindo sua visão global de mundo”.  

          O riso também pode ser visto como a ritualização do instinto de agressão 

que existe em cada homem, sendo, por isso, essencial nas festas. “O riso e o 

escárnio aparecem, na festa, como necessários à manutenção da ordem social e 



como elemento de coesão [...]. O riso festivo é, ao mesmo tempo, a irrupção do 

caos e a sua autodestruição” (MINOIS, 2003, p.32-33).  

           Portanto, através do riso, o homem se despoja da sua agressividade 

natural, e a festa torna-se um meio de exorcizar a desordem e o caos. 

          Nas apresentações do boi-de-mamão, o riso se mostra como elemento de 

coesão: as peripécias dos personagens do folguedo despertam as risadas dos 

brincantes e do público, promovendo um momento de interação festiva e jocosa. 

          Diante do exposto, percebe-se que a comicidade do boi-de-mamão pode ser 

apreendida sob vários olhares: a questão do sagrado implícito no profano, o 

escárnio que acomoda e/ou denuncia um conflito social, a brincadeira que irradia 

alegria, a beleza que desperta o encantamento, o riso que provoca a catarse e a 

libertação. 

 

Considerações Finais 
 
 

           Na perspectiva da geografia cultural, os estudos sobre paisagem, entendida 

como um produto da transformação do ambiente em cultura, podem contribuir 

para a compreensão dos significados que os homens atribuem aos espaços. 

           Diante da paisagem, que se desfruta olhando, ouvindo, escutando, 

percorrendo, sentindo, o homem se relaciona com seu mundo, modelando-o e 

sendo por ele modelado.  

           No Paraná, a diversidade da paisagem do boi-de-mamão parece ilustrar a 

identidade singular de cada grupo: todos têm um caráter acentuadamente lúdico e 

a figura principal do folguedo é, verdadeiramente, o Boi que dança, gira, roda e 

avança nas pessoas, mas cada grupo tem sua maneira de “brincar de boi”. Assim, 

diferentes narrativas, personagens, instrumentos e toadas dão vida ao boi 

bailante, elemento recorrente em todas as modalidades do folguedo, em torno do 

qual se agregam os brincantes. 

           Como todo espetáculo popular, o boi-de-mamão se renova em sua prática, 

expressando a riqueza do espaço vivido e a imaginação criadora dos atores 

sociais. Nesse sentido, o folguedo revela as particularidades culturais de cada 

comunidade e as visões de mundo compartilhadas em cada lugar.   
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