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RESUMO 

 

Segundo a versão de Bueno (1999), a lenda do boizinho de São João 

é recriada pelo Bumba meu boi maranhense através da tradição oral, por isso 

comum durante as apresentações das brincadeiras e exaltações a Santo 

Antônio, São João, São Pedro e São Marçal, sendo os dois últimos muito 

reverenciados pelos grupos considerados de sotaques de raiz (matraca e 

zabumba).Nesta dissertação, tratamos das toadas de Bumba meu Boi, com o 

objetivo de reconhecer na performance oral os aspectos da poética presentes na 

construção da cultura maranhense. O corpus seleciona cinco toadas para a 

análise da oralidade, cuja escolha deve-se à representatividade dos grupos 

folclóricos, devidamente comprovados pelo grande número de seguidores 

durante ensaios e apresentações populares. Na metodologia adotada ocorrem 

três etapas: 1) a catalogação bibliográfica para favorecer uma melhor 

compreensão da pesquisa regional; 2) a visita aos barracões e locais de 

ensaios; 3) a presença e registro oral das apresentações dos grupos de 

cantadores, com o propósito de selecionar o corpus de análise e leitura.Com 

base na concepção do etnólogo Paul Zumthor, de que a poesia oral está 

presentenas mais variadas manifestações artísticas que têm a voz como 

matéria-prima do canto, visamos comprovar que a fé e a devoção ao sagrado 

oferecem aos compositores, na maioria os cantadores ou Amos do bumba meu 

boi, elementos estruturais para descrever o poético na magia das toadas. 

 

Palavras-chave: Bumba meu boi; Toada; Performance poética; Oralidade; Paul 

Zumthor. 
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ABSTRACT 

 

According to the version of Bueno (1999), the legend of St. John's little ox is 

recreated by the Bumba meu boi Maranhense through oral tradition, so common 

during the presentations of jokes and exaltations to St. Anthony, St. John, St. 

Peter and São Marçal, the latter two being much revered by the groups 

considered as root accents (matraca and zabumba). In this dissertation, we deal 

with the plays of Bumba meu boi, with the purpose of recognizing in the oral 

performance aspects of the poetics present in the construction of the formal and 

erudite culture of Maranhão. The objective is to investigate the toadas as a 

magical element of construction of the popular vernacular as a poetic voice. The 

corpus selects five toadas for the analysis of orality, whose choice is due to the 

representativeness of the folk groups, duly proven by the large number of 

followers during popular rehearsals and presentations. In the adopted 

methodology there are three stages: 1) the bibliographic cataloging to favor a 

better understanding of the regional research; 2) the visit to the barracks and test 

sites; 3) the presence and oral recording of the presentations of the groups of 

singers, with the purpose of selecting the corpus of analysis and reading. Based 

on the conception of the ethnologist Paul Zumthor that oral poetry is present in 

the most varied artistic manifestations that have the voice as the raw material for 

singing, we aim to prove that faith and devotion to the sacred offer composers, 

Or Amos of Bumba meu boi, structural elements to describe the poetic in the 

magic of toadas. 

 

 

Key-words:  Bumba meu boi; Toada; Poetic performance; Orality; Paul Zumthor. 
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“Mas a voz “moderniza-se” pouco a pouco: ela atestará 

um dia, em plena “sociedade do ter”, a permanecia de 

uma sociedade do ser” (Paul Zumthor,  A Letra e a Voz, 

1993, p.26) 
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INTRODUÇÃO 

 

As manifestações culturais no período junino são comuns em várias regiões 

do Brasil. São comuns durante as apresentações das brincadeiras as exaltações a 

Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal e, no Maranhão, a maior 

representatividade cultural do folguedo junino é o Bumba meu boi. 

Nesta investigação, trataremos desta manifestação folclórica maranhense 

dando ênfase à voz poética das toadas. O interesse na pesquisa nasceu do amor 

pela cultura e pela literatura, daí que veio a inquietação: Por que não explorar a 

poesia e o folclore se os dois se manifestam no Bumba meu boi? 

Ao buscarmos a fortuna crítica referente ao tema escolhido, verificamos que 

não há muitas pesquisas voltadas para poesia oral. Encontramos algumas no campo 

do léxico, teatro, antropologia, cultura popular e discursividade. É importante frisar 

que as toadas são consideradas canções populares que nascem com a oralidade e 

se difunde como canto entre a população, principalmente, através das 

apresentações, no contato direto cantador/público e segundo ZUMTHOR: 

 

A voz é querer dizer a vontade de existência, lugar de uma ausência que, 
nela, se transforma em presença; ela modula os influxos cósmicos que nos 
atravessam e capta seus sinais: ressonância infinita que faz cantar toda 
matéria [...](ZUMTHOR, 1997, p.9) 

 

E ainda podemos considerar as toadas, não só como canções populares, mas 

também como poesia oral e a performance, segundo ZUMTHOR: 

 

A performance é a ação complexa pela qual uma mensagem poética é 
simultaneamente, aqui e agora, transmitida e percebida. Locutor, 
destinatário, circunstâncias (quer o texto, por outra via, com a ajuda -dos 
meios linguísticos, os represente ou não) se encontram concretamente 
confrontados, indiscutíveis (ZUMTHOR, 1997, p. 31). 

 

Partindo-se do pressuposto que as toadas são auto-representação do 

cotidiano de uma comunidade em um texto poético através do amo ou cantador do 

Boi, que representa a liderança daquele povo, é que direcionamos este estudo 
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relacionando as toadas com a voz poética, amparando-nos nas ideias de Zumthor 

de que a poesia é conjunto de textos poéticos e atividades que os produziu, tais 

como o corpo, o gesto e os meios. 

O objetivo geral desta pesquisa é reconhecer na performance oral do Bumba 

meu boi do Maranhão, aspectos da poética de construção da cultura maranhense, e, 

como objetivos específicos,citamos: a) observar a inserção da cultura popular na 

literatura do Maranhão; b) investigar a consistência das toadas c) correlacionar o 

contexto original maranhense com o literário poético; d) tratar a performance como 

uma linguagem cênica e musical no bumba meu boi. 

O corpus do trabalho será composto de cinco toadas ricas em elementos 

poéticos que serão analisadas para dimensionar a poética e a oralidade das 

mesmas. As escolhidas são: "Urrou do Boi de Coxinho" (Bumba meu boi de Pindaré) 

que é o Hino Cultural e Folclórico do Maranhão, “Maranhão, meu tesouro meu 

torrão”, de Humberto Maracanã, considerado um dos ícones da cultura popular no 

Maranhão, que faleceu no início de 2015 e foi reconhecido pelo Ministério da Cultura 

como Mestre em Cultura Popular, “Se não existisse o sol” de Chagas do Bumba meu 

boi da Maioba, “Ilha encantada” de Zé Pereira Godão do Boizinho Barrica e “Bela 

Mocidade” de Donato do Bumba meu boi de Axixá.  Frisamos que a escolha das 

toadas deu-se devido a representatividade dos grupos diante do público 

maranhense devidamente comprovado pelo grande número de seguidores durante 

seus ensaios e apresentações e por estas terem se tornado hinos dos grupos a que 

pertencem. Tomamos como referenciais teóricos, Ester Marques, Tinianov e, 

principalmente, Paul Zumthor com seus estudos sobre oralidade e performance. 

O interesse por esta pesquisa vem do fato de o Bumba meu boi se constituir 

como maior espetáculo popular ao ar livre do Maranhão, o que despertou a gana de 

realizar uma pesquisa envolvendo a literatura oral e a cultura popular maranhense. A 

relação com esse objeto de estudo surge por meio das exuberantes festas juninas, 

pelo primor e singularidade das apresentações e pela importância que o Bumba meu 

boi tem para o povo maranhense, que segue os batalhões, como são chamados os 

grupos, vencendo todo o cansaço e sono, partindo do viveiro e indo de arraial em 

arraial até o amanhecer.  
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Figura 1:Largo de São Pedro 2015 – fonte www.oimparcial.com.br 

 

Tive o meu primeiro contato com o Bumba meu boi aos seis anos de idade, 

quando presenciei uma apresentação do Bumba meu boi de Pindaré com o mestre 

Coxinho, cantando o “Urrou do boi,” brincando nas proximidades da casa onde eu 

morava e com as apresentações de grupos durante a vida escolar e minha 

juventude e então me apaixonei pela dança, pelo canto e pelas toadas belíssimas.  

O tempo passou, e ao iniciar minha vida acadêmica, pesquisei sobre as toadas do 

bumba meu boi como referência de Música Popular Maranhense para um trabalho 

de História da Arte, no curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão — 

UFMA, e agora, no Mestrado em Literatura e Crítica Literária da PUC-SP, vejo a 

oportunidade de pesquisar mais profundamente a riqueza dessas músicas pelo viés 

da literatura. 

No primeiro capítulo desta dissertação, apresentaremos o folclore e a cultura 

popular e seus múltiplos significados que vão do mais simples ao mais complexo, 

conceituando os termos e discorrendo sobre as diferenças existentes entre ambos. 
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No segundo capítulo, apresentaremos o Bumba Meu Boi como uma herança 

cultural brasileira, o folguedo no Maranhão e o ciclo contínuo da morte e 

ressurreição encenado durante a apresentação dos grupos. 

O Bumba meu boi do Maranhão, além de ser a maior representação folclórica 

do estado, é uma grande celebração cultural onde se mesclam fé, arte e cultura 

numa miscigenação de crenças, mitos, canto, dança, artesanato e teatro, pois a 

representação do auto é considerada no estado como a maior apresentação teatral 

ao ar livre, tal qual eram apresentados os espetáculos pelos gregos. Essa 

manifestação tem seu período festivo dividido em quatro etapas: os ensaios, o 

batismo, as apresentações ao público e a morte. O auto do folguedo representa um 

ciclo contínuo: a morte e a ressurreição do boi, personagem do qual gira o enredo do 

auto. 

Em A B C do Bumba meu boi do MA, Reis (2008) trata das três principais 

designações dessa que é uma das manifestações folclóricas de maior 

representatividade do Estado: Bumba meu boi, Bumba boi e Boi, as três 

designações são aceitas em todo o estado. 

O auto do Bumba meu boi é, na realidade, uma ópera popular, nascida da 

união de elementos das diversas culturas: negro, branco e índio, no qual o 

personagem principal é o boi. A temática gira em torno de um rico fazendeiro (o 

branco) que tem o boi de estimação roubado por Pai Francisco (negro), que mata o 

animal para satisfazer os desejos de sua esposa grávida Catirina, que quer tão 

somente comer a língua do boi. Quando o fazendeiro sente falta do animal ordena 

aos seus vaqueiros procurarem o boi. Assim que descobre o autor do crime, obriga 

Pai Francisco a trazer o animal de volta. O fazendeiro chama os pajés e curandeiros 

(índios) para reanimar o animal e, assim que o boi ressuscita urrando, todos dançam 

e cantam ao redor do boi. 

De acordo com Reis (2008), o Bumba meu boi é o canto, a expressão da 

revolta dos humildes, dos desafortunados da sorte que, na encenação, aspiram à 

vingança social. Esse canto e essa expressão se dá através das vozes do amo do 

boi, conhecido também como cantador, que é quem cria e canta as canções e ainda 
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representa a liderança do grupo que representa. Hoje, não há mais esse canto de 

revolta, o que presenciamos no bumba meu boi é exaltação de uma cultura. 

A apresentação dos grupos folclóricos de bumba meu boi seguem uma 

sequência ditada pelas toadas e ao ouvi-las, notamos a presença dos elementos 

míticos e místicos presentes no imaginário dos autores. Pimentel disserta sobre as 

variações de folguedos culturais de Bumba meu boi existente no Brasil e em outros 

países destacando a especificação no nosso país: 

 

Sabemos da existência de jogos com boi de imitação em outros povos, mas 
sem a teatralidade do folguedo brasileiro. O conjunto de cantos, danças, 
musicas especificas e sobretudo, entrechos dramáticos em torno do boi, 
característicos do nosso auto, não é registrado em parte alguma 
(PIMENTEL, 2004, p. 69). 

 

Para Câmara Cascudo (1967, p.38), “nenhum outro auto popular possui essa 

vocação satirizante, incontida, lógica, realizada no meio da mais pobre das 

assistências compreensivas”. O termo satirizante vem de sátira, que é uma técnica 

literária ou artística, que ridiculariza um determinado tema (indivíduos, organizações, 

estados), geralmente como forma de intervenção política ou outra, com o objetivo de 

provocar ou evitar uma mudança. Daí podemos dizer que o auto tem por objetivo 

buscar uma intervenção no meio social dos brincantes. 

O folguedo chegou ao Maranhão por meio dos trabalhadores emigrados do 

Amazonas no período do ciclo da borracha no século XIX, e provavelmente, sofreu 

influência da presença de bois que eram utilizados como animais de tração nos 

engenhos canavieiros, quando se iniciou a criação de gado no estado do Maranhão.  

Estudos apontam que na década de 1820, o Bumba meu boi era visto como 

um tipo de manifestação perigosa, sendo considerado naquele tempo, uma ameaça 

à sociedade e ao estado pela violência espalhada pelas pessoas pobres, os negros 

e índios sendo muito discriminado. Conforme Dunshee de Abranches: 

 

O Governo prohibira os fogos e destacara forças para que os bandos 
tradicionaes do Bumba-meu-boi não passassem do a real do João Paulo. 
Apezar dessas ordens rigrosas, na noite de 23 de Junho [de 1823], armados 
de perigosos busca-pés de folhas de Flandres e de carretilhas esfusiantes, 
grupos de rapazes, inimigos ferozes dos puças, affrontaram a soldadesca 
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até ao Largo do Carmo, onde dançaram e cantaram versalhadas 
insultuosas contra os portuguezes, atravez de um verdadeiro combate de 
pedras, pranchadas e tiros de toda a especie? A casa de Francisco Coelho 
de Rezende, recém-construída, ficou muito damnificada e com as portas 
arrombadas, sendo atiradas á ma numerosa e finas mercadorias" 
(ABRANCHES, 1933,p.110). 

 

Ainda de acordo com Dunshee de Abranches, os ataques populares contra a 

elite, ou seja, os portugueses e seus estabelecimentos comerciais durante a guerra 

de Independência poderiam inclusive tomar a forma de um violento Bumba meu boi, 

onde versos, ofendendo os portugueses, eram recitados, os soldados eram 

insultados e as lojas portuguesas demolidas e por isso o folguedo era visto como 

uma manifestação violenta. 

Alguns estudiosos afirmam que o folguedo chegou no Maranhão e se 

desenvolve sob inúmeras variantes, apresentando diversos ritmos, danças, 

instrumentos, músicas, personagens, dramas e indumentárias. Há uma vasta 

variedade de estilos para celebrar a brincadeira, sendo essa uma particularidade do 

Bumba boi maranhense. 

Mesmo com toda a diversidade de grupos de Bumba meu boi do Maranhão, 

existe um princípio classificatório para os mesmos, que os define de acordo com 

suas indumentárias e particularidades musicais predominantes de seu local de 

origem. Esses estilos recebem a denominação de “sotaque” e totalizam em cinco: 

Matraca ou da Ilha, Zabumba ou de Guimarães, Orquestra, Costa-de-mão ou de 

Cururupu e sotaque da Baixada ou de Pindaré. Desde a década de 1980, surgiram 

muitos grupos alternativos que mesclam todos os sotaque de bumba meu boi e 

outras variantes da cultura maranhense em suas apresentações. 

As companhias de teatro de Rua não são grupos tradicionais de Bumba-boi. 
São grupos de artistas populares da maior importância para a divulgação da 
diversidade folclórica maranhense. A função dessas Companhias teatrais é 
de fazer a mostra estilizada de todas as danças folclóricas deste torrão e 
não exclusivamente os ritmos do Bumba-boi. Executam toadas que, 
também, fazem com real beleza e maestria. Destaque dessas Companhias, 
que se multiplicam rapidamente em São Luís, são: grupo Cazumbá, 
companhia Barrica ou Boizinho Barrica; Boi Pirilampo; Boi de Palha; Boi 
Pintado; Grupo Piaçaba, Companhia de Sotaques e tantos outros. (REIS, 
2008, p.26) 

Sobre como classificar os grupos em sotaques, Carvalho (2005), relata que os 

critérios dizem respeito, por um lado, à localização geográfica em que os grupos 
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estão situados e a sua inscrição numa dimensão temporal percebida como mais 

antiga ou mais recente. Segundo o mesmo autor, leva-se ainda em consideração 

certas características de ordem sociológica e artístico-expressiva, compreendendo-

se, por esse termo, práticas narrativas, musicais, performáticas e um conjunto amplo 

de representações visuais articuladas em torno do Boi e sua geografia. 

Quanto ao aspecto localização, Luciana Gonçalvesde Carvalho, em sua Tese 

de Doutorado intitulada A graça de contar: narrativas de um Pai Francisco no bumba 

meu boi do Maranhão (2005) cita que: 

[...] A manifestação está predominantemente concentrada na região que 
engloba a Ilha de São Luís (sotaque de matraca da ou da Ilha) e as 
localidades do rio Munim, como Rosário e Icatu (sotaque de orquestra), e na 
extensa área da Baixada Ocidental Maranhense, ao longo do rio Pindaré 
(sotaque da Baixada e no território que vai de Pinheiro, passando por 
Guimarães (sotaque de zabumba), até Cururupu, na zona das Reentrâncias 
Maranhenses (sotaque de costa-de-mão). 

 

E com relação à dimensão temporal, relata que: 

 

(...) os diferentes estilos do Bumba meu boi são alinhados do considerado 
mais antigo, o sotaque zabumba ou Guimarães, ao mais recente, o sotaque 
de orquestra. De certa forma, a ausência de dados históricos precisos sobre 
a formação e evolução da brincadeira até a primeira metade do século 19, a 
atribuição da antiguidade dos sotaques está associada à ideia hipotética de 
que o Bumba-meu-boi, surgido como manifestação dos escravos seguidos 
pelos índios, é originalmente “negro”. Donde a suposição – não 
comprovada, mas tida como verdadeira no sistema nativo – da 
antecedência cronológica do sotaque de zabumba. 

 

Os brincantes do Bumba meu boi, através de suas apresentações, colocam 

em evidencia a cultura popular maranhense não só  no que se refere à religiosidade 

popular católica ou à religiosidade afro-maranhense, mas também evidenciam a 

dança, que é apresentada com passos cadenciados e ritmados de acordo com a 

personagem do brincante, o teatro popular, com a representação dos autos e 

comédias; e a música, na voz forte e melodiosa dos amos ou cantadores, que 

lembram os trovadores medievais, que possuem o  dom da composição ou 

poetização, cujo talento demonstram com suas toadas. 

No terceiro capítulo, abordaremos o etnocentrismo e a poética, o confronto palavra 

folclórica e voz oral e a toada como gênero literário. Para essa parte de nossa 
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investigação, buscamos a concepção do estudioso da era medieval Paul Zumthor 

que caracteriza a poética da oralidade como um universo de manifestações através 

da comunicação, onde a voz é mediadora. Para Zumthor, a poesia oral abrange as 

mais variadas manifestações artísticas que tem a voz como matéria-prima, ele cita 

que “a voz moderniza-se pouco a pouco: ela atestará um dia, em plena sociedade 

do ter, a permanência de uma sociedade do ser” (1993, p. 26, grifo do autor). 

Ainda sobre a poesia oral, Zumthor diz que é “formalizada mais rigorosamente 

e provida de indícios de estruturação mais evidentes” (1997, p. 48). Para ele, poesia 

ou poética são termos que preservam conotação criativa e artística. 

Quase todos nós nascemos com o dom da voz, digo quase, pois sabemos 

que há também aqueles desprovidos da voz e da audição, os deficientes auditivos. A 

fala é aprendida com naturalidade através da convivência com outras pessoas, 

enquanto que a escrita é adquirida com a intervenção da escola. Dessa forma, 

Zumthor vem esclarecer a importância do papel dos interpretes da poesia oral: 

 

O interprete (mesmo que simples leitor público) é uma presença. É em face 
de um auditório concreto, o “locutor concreto” de que falam os pragmatistas 
de hoje; é o “autor empírico” de um texto cujo autor implícito, no instante 
presente, pouco importa, visto que a letra desse texto não é mais letra 
apenas, é o jogo de um indivíduo particular, incomparável. (ZUMTHOR, 
1993, p. 71, grifo do autor). 

 

Diante dessa afirmação, percebemos a importância do cantador para a poesia 

oral no caso das toadas. A importância da entonação da voz no canto, não 

desmerecendo a escrita, porém, dando a real importância à vocalidade.  E antes de 

falarmos da poesia e oralidade no Bumba meu boi, é importante pontuarmos sobre o 

conceito de poéticas da oralidade investigados para nosso estudo. Etimologicamente 

falando, a palavra “poética” remonta ao grego poiein, o mesmo que fazer criar, ou 

seja, significa “o estudo da criação poética em si mesma” (KOSHIYAMA, 1996, p. 

83). Dessa forma, podemos dizer que as poéticas da oralidade abrangem estudos 

sobre a criação da poética oral, que utiliza a vocalidade para a sua transmissão. 

A poesia para Zumthor, é uma manifestação vocal que necessita da audição e 

que ressoa através do corpo. A poesia oral, ou melhor, a poética é memória que 

representa para um grupo fonte de saber e para um indivíduo, desejo de esgotá-la e 
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enriquecê-la, dessa forma a voz poética se faz presente em toda parte onde há uma 

cultura, onde existe um grupo social. É tradição forte, enraizada, cultivada e passada 

através de geração, se fazendo perpetuar além da escritura. 

Zumthor traz a voz e a oralidade para dentro da escrita, e oferece novas 

perspectivas de leitura e análise à medida que distingue o conceito de voz e de 

oralidade. Segundo Zumthor (2012, p. 87), “a performance é o ato pelo qual um 

discurso poético é comunicado por meio da voz e, portanto, percebido pelo ouvido”. 

E vai além: “a competência própria da poesia performatizada é como uma 

capacidade de se adaptar às circunstâncias e de fazer brotar o sentido”.  

Nas toadas de Bumba meu boi, a poética oral é uma produção de caráter 

sonoro, que é conduzido pela voz, direcionado a um público e caracterizado pelo 

coletivo que representa uma determinada sociedade. 

Essa oralidade é traduzida por uma só voz, a voz do narrador, que nas toadas 

são representadas pelo cantador ou amo do boi, alguns teóricos afirmam que o 

grande narrador tem suas origens no povo, e, no caso das narrativas orais, este 

narrador possui um caráter de enraizamento em seu meio social, como é o caso dos 

cantadores do boi. 

 

Toda comunicação oral, como obra da voz, a palavra assim proferida por 
quem detém o direito ou se lhe atribui, estabelece um ato de autoridade: ato 
único, nunca reiterável identicamente. Ela confere um Nome na medida em 
que é dito nomeia o ato feito, dizendo-o (ZUMTHOR, 1997, p. 33). 

 

Seguindo o pensamento de que os acontecimentos relacionados ao dia a dia 

estão representados nas poesias auto representadas através da voz do cantador, 

que transforma o texto poético em poesia oral com sua performance,é que nos levou 

aos estudos da voz poética nas toadas. E performance, para Zumthor, enfatiza o 

modo de comunicar e não o conteúdo. O narrador realiza a performance pelo timbre 

da voz, pelos gestos, pela expressão facial e, em muitos momentos, essa 

performance torna-se tão real que o espectador sente-se parte da história, como se 

o ‘aqui’ e o ‘agora’ da narrativa fosse o mesmo do momento narrado. Essa 

performanceno Bumba meu boi é feita por todo o conjunto: cantador, dança, 

indumentária e música.  
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A performance é a ação complexa pela qual uma mensagem poética é 
simultaneamente, aqui e agora, transmitida e percebida. Locutor, 
destinatário, circunstância (quer texto, por outra via, com ajuda dos meios 
linguísticos, os representantes ou não) se encontram concretamente 
confrontados, indiscutíveis. Na performance se redefinem os dois eixos da 
comunicação social: o que junta o locutor ao autor; e aquele que se unem a 
situação e a tradição  (ZUMTHOR, 1997, p.33). 

 

As toadas são consideradas canções populares, fazendo parte do acervo 

musical da Musica Popular Maranhense. São elas que contagiam e embalam os 

brincantes e o público durante as apresentações dos grupos. Essas canções 

nascem da oralidade, inspiradas no cotidiano da comunidade da qual o cantador 

está inserido e se espalham rapidamente através do público e da mídia. 

Ao ouvirmos as toadas de Bumba meu boi, notamos a presença dos 

elementos míticos e místicos presentes no imaginário dos autores. O auto do 

folguedo representa um ciclo contínuo: a morte e a ressurreição do boi, personagem 

do qual gira o enredo do auto. 

É crescente o número de pesquisas na área das canções populares no nosso 

país, tratando estas como meio de disseminação do saber e aqui buscaremos a 

utilização das toadas de Bumba meu boi como objeto literário, focalizando o estudo 

na sua poética, buscando-se “quebrar o círculo vicioso dos pontos de vista 

etnocêntricos” (ZUMTHOR, 2012, p. 12). 

Esses cantadores em sua maioria são pessoas simples com um mínimo grau 

de instrução ou até mesmo nenhum grau de instrução que usam a tradição oral e 

tiram do seu cotidiano e do ambiente em que vivem, inspiração para as mais belas 

poesias em forma de toadas, e foi isso que me inquietou, e que me permite o 

seguinte questionamento: de que forma as toadas do Bumba meu boi do Maranhão 

configuram uma poética da oralidade? 

Compostas e cantadas pelo cantador ou Amo do boi, as toadas são 

consideradas como poesias de base popular devido ao seu aspecto formal, tal como 

uso das rimas, escolhas metafóricas e a improvisação. Geralmente são inspiradas 

em acontecimentos políticos, sociais, religiosos, culturais e econômicos, nascendo 

de comentários, boatos e outras informações fornecidas pela sociedade. 
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Essas toadas muitas das vezes remetem às lendas de determinado lugar que 

dão ao Bumba meu boio livre arbítrio de poder viajar entre o real e o imaginário, o 

sagrado e o místico: 

“Maranhão, meu tesouro, meu torrão.  

Fiz essa toada pra ti Maranhão. 

Terra do babaçu que a natureza cultiva. 

Essa palmeira nativa que me dá inspiração. 

Na praia dos lençóis tem um touro encantado, 

E o reinado do Rei Sebastião. 

Sereia canta na proa, 

Nas matas guriatã...” 

(Humberto Maracanã) 

Nesta toada, Humberto Maracanã exalta as riquezas do Maranhão com a 

simplicidade de alguém que viveu distante dos vernáculos, com apenas seu antigo 

primário, mas com um saber poético profundo.   

As toadas são verdadeiros poemas, constituídas de grande riqueza de 

oralidade e elas também se constituem como um espaço para a manifestação e 

como veículo de discussões sobre as diversas áreas de conhecimento dos 

autores/cantadores. 

Toada, segundo Câmara Cascudo: 

 

É um recitativo, canto, entoação, ruído, notícia vaga, boato, gosto, tom. É 
uma cantiga breve de estrofe e refrão, em quadras, formando um texto 
curto, com acentuada influência do fado (CASCUDO, 1984, p. 755) 

 

Ainda no terceiro e último capítulo da dissertação, faremos a aproximação 

entre o folclore, o canto e a literatura nas toadas. 
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 Nas apresentações do Bumba meu boi, as toadas têm uma sequência a ser 

seguida que se inicia com o Guarnicê (toada de organização dos brincantes), em 

seguida vem o Lá-vai (toada que avisa que o boi está a caminho), após vem a 

Chegada (anuncia que o boi chegou), depois vem a Louvação (toada principal do 

ano, aquela que faz as homenagens), Urrou (toada de encerramento) e por último a 

toada de Despedida, que é a de conclusão da apresentação e anúncio da partida. E 

nos batalhões de matraca, ainda há as toadas de Piques, que são tipos de 

provocações para estimular o desafio, chamando cantador do batalhão contrário 

para uma disputa de toadas. 

Toda essa sequência de toadas nasce na oralidade, da tradição oral e 

desempenham um papel importante para a divulgação da cultura popular 

maranhense. É através da voz do cantador que percebemos a arte da poesia oral 

das toadas. 

 A música é considerada como fenômeno universal, é o meio mais fácil para 

aprendermos algo, até mesmo uma disciplina escolar. Zumthor diz que “poetização 

natural da palavra, colocada na boca de quem profere e o ouvido de quem recebe, 

presente tanto para um quanto para o outro, com sua amplitude, sua altura e seu 

peso” (1993, p. 130).Fala do canto entre o folclore e a poesia. 

A cadência e o ritmo das toadas levam o público a interagir com o grupo que 

se apresenta através da dança ou mesmo fazendo coro a música. 

 

O ritmo melódico produz um efeito dinamogênico, isto é, provoca no 
receptor uma atividade motriz sincrônica. Ainda sob sua forma mais simples, 
o movimento pendular é ao mesmo tempo econômico e tônico. (DUBOIS, 
1980, p.134) 

 

A sonoridade, os instrumentos e a poesia das toadas produzem um efeito 

instantâneo no receptor, que passa a fazer parte do corpo de dança do batalhão a 

se apresentar. Assim, público e brincantes tornam-se um só durante a apresentação, 

fazendo o espetáculo do canto ainda mais bonito. 

Esta dissertação de Mestrado em Literatura despertou-me para o estudo do 

Bumba Meu Boi, tomando por base as toadas como poesia oral e isto se deu por 
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meio de indagações surgidas ainda na graduação e que, insistentemente, vinham a 

minha mente: Sendo as toadas compostas por cantadores, e sendo estes pessoas 

simples do meio do povo e muitos desprovidos de estudo, posso considerá-las como 

poesias orais e são esses compositores-cantadores, ou melhor, esses poetas que 

através da voz, de seu canto e de sua performance mantêm viva a tradição da 

poesia oral. 
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CAPÍTULO I: SOBRE O FOLCLORE E A CULTURA POPULAR: UMA BREVE 

DISCUSSÃO CONCEITUAL 

 

Folclore e cultura popular possuem múltiplos significados que vão do mais 

simples ao mais complexo. Para alguns, tem sentido de coisa arcaica e ultrapassada 

e, para outros, algo de muita importância a ser estudado e compreendido como 

concepção de mundo e de vida (GRAMSCI, 1978). Para Gramsci, folclore é um 

aglomerado de fragmentos de todas as concepções que se sucederam na história, e 

a cultura popular existe na medida em que existe cultura dominante. 

Muitos conceituam folclore como tudo aquilo que o homem do povo faz e 

reproduz como tradição. Outros, que folclore é só uma pequena parte das tradições 

populares e há o grupo que defende que folclore é o mesmo que cultura popular. 

Conceituando, folclore é uma palavra originada da língua inglesa que também 

é usada no nosso idioma usado para nos referirmos ao conjunto de crenças, práticas 

e costumes que fazem parte da tradição de um povo ou de uma cultura, ou seja, é 

tudo aquilo que é apreendido por um determinado povo. 

(http://conceito.de/folclore#ixzz4QHWsP5GQ). 

Para Luís da Câmara Cascudo, folclore é “a cultura do popular tomada 

normativa pela tradição”. Enquanto outros pesquisadores apontam que há 

diferenças entre os termos folclore e cultura popular, colocando o primeiro como 

mais conservador e o segundo mais progressista.  

Existem diferenças visíveis entre os dois termos que se encontram no âmbito 

social. O folclore, socialmente, é visto como algo maior que a cultura, uma espécie 

de elo entre pessoas de mesma nacionalidade, sem distinção entre ricos e pobres. 

Muito embora, ele seja nacional, há particularidade em cada região, pois não há 

somente um folclore brasileiro, mas uma soma de variados conjuntos folclóricos 

regionais. 

O termo cultura popular é um tanto polêmico de se conceituar, sendo até 

mesmo evitado, pois muitos estudos classificam a cultura popular como algo de uma 
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determinada classe social, vendo o termo popular como pertencente a uma classe 

social mais baixa. (ALBENAZ, 2004) 

Sobre a cultura popular, esta é encarada com certo preconceito, como se fora 

destinada apenas às camadas mais pobres da sociedade. Porém, esta é mais 

abrangente do que o folclore, pois é compartilhada por habitantes de todo um país e 

internacionalizado com o seu uso, tornando-se dessa forma, patrimônio mundial sem 

contudo se afirmar como identidade nacional daquele país que a adquire. 

Além do social, a propriedade intelectual é outra diferença a ser apontada 

entre os termos, pois o folclore possui elementos com autores conhecidos e 

reconhecidos que, na maioria das vezes, são incorporados pelas pessoas, sem a 

preocupação do conhecimento da autoria. Já a cultura popular, por atingir a todos 

através de produtos de massa, define a autoria do produto. 

Outro ponto a ser levantado com relação aos termos, é que ambos são 

produtos da História, todavia, a influência destas sobre cada um dá-se de forma 

diferente. No caso do folclore, sofre mudanças na sua estrutura e na ampliação do 

seu domínio de acordo com o contexto histórico vivido. No caso do Bumba meu boi 

do Maranhão, este sofreu alteração com a introdução de novo elemento, a dança, 

com o passar do tempo e com o processo de urbanização. 

Entre os dois termos, alguns estudiosos veem cultura como uma das palavras 

mais nobre e ao mesmo tempo a mais complexa da Língua Portuguesa. Analisando-

a Etimologicamente, significa “cultivo”, e em sua raiz latina é “colere”, que tanto pode 

significar cultivar como “habitar”, “adorar” ou “proteger”. (EAGLETON, 2011). Essa 

mesma complexidade se estende para o âmbito da cultura popular, que muitos 

admitem ser um termo equivalente a folclore, enquanto que para outros há uma 

diferença entre esses conceitos. 

 A cultura popular (termo que prefiro a “folclore”, pelas restrições que tem), 
caracteriza-se por se constituir, basicamente, de um complexo de 
informações transmitidas de geração a geração, sem ensino formal e nas 
sociedades gráficas. O ensino formal, metodizado, sistemático, regular, 
onde se criam situações pedagógicas intencionais, científica e tecnicamente 
estabelecidas, é o do ambiente escolar. (CORREA, 2010, p.02). 

A cultura popular, por sua vez, se encaixa a um contexto histórico de acordo 

com a época de sua produção, ou seja, ela é datável.  
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Apesar das diferenças apontadas por nós até aqui, os pontos congruentes 

entre cultura popular e folclore são muitos, pois ambos procuram ler e interpretar a 

memória de um povo através da vida cotidiana, seus costumes, ritos e cultos que 

estão presente na vida de cada um e que são repetidos de geração em geração sem 

uma organização formal ou erudita de ensino e aprendizagem. Sendo assim, cultura 

popular e folclore devem caminhar juntos e não ficarem estagnados no passado. 

Todo folclore deve se inserir dentro de um espaço cultural coletivo. Não há 

sentido um fato folclórico acontecer isoladamente sem que este decline para uma 

ação da cultura popular. 

Um dos muitos exemplos de folclore inserido na cultura popular é o folguedo, 

que é uma espécie de manifestação folclórica que possui letra, música, coreografia e 

temática. É neste tipo de manifestação em que se insere o Bumba meu boi do 

Maranhão. 

Os folguedos caracterizam-se pelas letras (quadras, sextilhas, oitavas ou 
outro tipo de verso); música (melodia e instrumentos musicais que 
sustentam o ritmo); Coreografia (movimentação dos participantes em fila 
dupla, roda, roda concêntrica ou outras formações); temática (enredo da 
representação teatral). Atualmente os participantes “cortam” os diálogos, 
pois somente a coreografia e a letra asseguram a compreensão dos 
acontecimentos na apresentação teatral do folguedo. Eles podem ser 
classificados em folguedos natalinos (Reisado, Guerreiro, bumba-meu-boi, 
chegança, fandango, marujada, presépio, pastoril, pastoril profano, 
maracatu, taieiras, quilombo, cavalhada); folguedos carnavalescos 
(cambindas, negros da costa, samba de matuto, Caboclinhos); folguedos 
carnavalescos com estrutura simples (boi de carnaval, gigantões, cobra 
jararaca); folguedos de festas religiosas (mane do rosário, bandas). 
(http://trivolim.blogspot.com.br/2009/03/dancas-e-folguedos-populares.html) 

Ainda em relação à cultura, nos deparamos com Canclini e seus estudos 

sobre culturas híbridas, que é o rompimento entre as barreiras que separa o que é 

tradicional e o moderno, entre o culto, o popular e o massivo. O hibridismo consiste 

na miscigenação entre diferentes culturas, ou seja, uma presença heterogênea 

cultural presente na modernidade. 

 

Se a cultura popular se moderniza, como de fato ocorre, isso é para os 
grupos hegemônicos uma confirmação de que seu tradicionalismo não tem 
saída: para os defensores das causas populares torna-se outra evidência da 
forma como a dominação os impede de ser eles mesmos. 

...o tradicionalismo é hoje uma tendência em amplas camadas hegemônicas 
e pode combinar-se com o moderno, quase sem conflitos, quando a 
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exaltação das tradições se limita à cultura enquanto a modernização se 
especializa nos setores econômico (CANCLINI, 1998, p. 206). 

 

Canclini afirma ainda, que a hibridez tem uma longa trajetória nas culturas 

populares latino-americanas. Os vários projetos de independência e de 

desenvolvimento nacionais buscaram uma compatibilização entre o modernismo 

cultural com a semimodernização econômica, e ambos com as tradições 

persistentes. Essa busca de compatibilização,  encontramos também no folguedo do 

Bumba meu boi do Maranhão onde percebemos nitidamente a miscigenação da 

tradição da cultura popular com a modernização, através do trabalho do artesão e da 

introdução de novos elementos ao folguedo. Seria impossível a utilização da cultura 

tradicional e moderna sem a presença da produção do artesão, dos músicos, atores, 

bailarinos e poetas populares ávidos em manter viva essa herança e renová-la 

constantemente. (CANCLINI, 1998, p.217). 

 

 

Figura 1. Artesão confeccionando boizinho   Figura 2. Chapéu de vaqueiro do Bumba boi 

 

Essa modernização da tradição possui vários objetivos, e, dentre eles, 

podemos citar a criação de novos empregos e assim diminuir o êxodo rural; 

fomentar a exportação de bens tradicionais e atrair mais turistas, aproveitando o 
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prestígio histórico e popular do folclore a fim de solidificar a hegemonia e a unidade 

nacional sob a forma de patrimônio que busca transcender as divisões de classes e 

etnias existentes dentro da sociedade preservando sempre a cultura tradicional 

(CANCLINI, 1998, p. 217).  

Sobre a cultura popular no Brasil, Silvio Romero, um dos primeiros estudiosos 

sobre folclore e cultura brasileira, trata-a como uma ciência que sobrevive através de 

registros e anotações do cotidiano e destaca: 

 

Somos um povo em vias de formação, não temos pois vastas largas 
tradições nacionais. Negros e índios pouco puderam fornecer, e os 
portugueses já tinham com a Renascença, esquecido em partes as 
tradições da Idade Média, quando o inconsciente das coisas os atirou às 
nossas plagas. Daí o estado fragmentado de nossa literatura popular 
(ROMERO, 1977, p. 39). 

 

O trabalho de Silvio Romero foi de grande relevância para a cultura popular, 

pois traduzia através de diálogos e conflitos de consciência regional as inquietações 

do povo, procurando criar uma identidade cultural nacional distinta dos europeus e 

foi com sua dedicação que ele conseguiu isso.  

 

1.1Sobre a cultura e o folclore maranhense 

O Estado do Maranhão é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está 

localizado ao extremo oeste da Região Nordeste. Limita-se com três estados 

brasileiros: Piauí (leste), Tocantins (sul e sudoeste) e Pará (oeste), além do Oceano 

Atlântico (norte). Possui 217 municípios, sendo o segundo maior estado da Região 

Nordeste do Brasil e o oitavo maior estado do Brasil.. A capital e cidade mais 

populosa do Maranhão é São Luís. É um dos estados mais miscigenados do Brasil, 

o que pode ser demonstrado pelo número de 69,9% de pardos autodeclarados ao 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

O povo maranhense é uma expressão autêntica da cultura brasileira, cultura 

esta que vem da herança  das três raças que formam povo brasileiro e sem contar a 

localização geográfica, um estado da Região Nordeste fazendo fronteira direta com 

estados da Região Norte, sendo assim uma mistura única de Norte-Nordeste, 
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marcado pelas heranças das culturas indígena, branca e forte presença negra numa 

 intensa miscigenação de povos evidenciada pela sua rica culinária, artesanato, 

história, folclore, cultura popular e música. 

O Maranhão possui uma cultura que é uma verdadeira mistura de ritmos, 

talentos, sabores e cores. Citaremos aqui alguns aspectos da cultura popular do 

Maranhão: 

 A festa, a dança, o teatro, a arte, a religiosidade, o folguedo, o ritmo e a 

emoção que é o Bumba meu boi (Patrimônio Cultural do Brasil), esta é a 

maior e mais representativa tradição cultural do Maranhão, é a verdadeira 

expressão da nossa alma, do amor, da poesia e da formação do nosso povo, 

que tem como base as miscigenações existentes entre os povos índios, 

negros e portugueses.  

 

 A propagação e influência cultural das populações indígenas, uma das 

maiores do país (aproximadamente 30 mil índios), com a maior parte de suas 

áreas demarcadas e homologadas para sete etnias diferentes localizadas em 

diversas regiões do estado. 

 

 A capital São Luís, foi a única capital brasileira que não nasceu lusitana e que 

se constituiu como o primeiro assentamento europeu às portas da Amazônia, 

é detentora do título de patrimônio da humanidade, pela sua riqueza cultural e 

por possuir o maior acervo arquitetônico colonial português de origem civil do 

mundo. 

 

 É o Estado com a maior população proporcionalmente negra, cafuza, 

cabocla e mulata do país. O Maranhão é o estado mais miscigenado do 

Brasil, fato estampado até na sua bandeira com suas cores branca, preto e 

vermelho, representando as três raças de etnias que formam a população. 

 

 Tem um carnaval autêntico com variadas e ricas manifestações da cultura 

popular que forma um verdadeiro caldeirão de alegria e ritmos, passando 

pelas escolas e turmas de samba, blocos tradicionais, blocos organizados, 

blocos alternativos, tribos de índios, tambor de crioula (Patrimônio Cultural do 
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Brasil), blocos de sujos, fofões, casinha da roça, charangas etc. O carnaval 

de rua de São Luís começa em janeiro e já foi considerado o terceiro maior e 

melhor do país, sem contar que no interior do estado e nas mais variadas 

cidades, o carnaval também é muito prestigiado por pessoas de várias 

regiões do Brasil e do mundo.  

 

 As festas juninas do Estado, que na verdade se antecipam e muitas vezes 

começam no sábado de aleluia, com os tradicionais ensaios dos grupos de 

bumba meu boi, são consideradas, hoje em dia, as melhores do país. O São 

João do Maranhão é um espetáculo cultural à parte na beleza e autenticidade 

de suas danças, folguedos, ritmos, tambores, batuques e brincadeiras, que 

parecem infinitos. Além do Bumba meu Boi com seus variados sotaques, 

destacam-se o Cacuriá, o Tambor de Crioula, a Dança Portuguesa, a Dança 

do Côco, o Bambaê de Caixa, a Dança do Lelê, Dança do Lindô, o Forró de 

Caixa, a Quadrilha, Dança Coutri e tantos outros. A festa acontece 

espontaneamente nos diversos arraias promovidos pelo governo estadual e 

municipal. 

 

 É presente no povo maranhense avocação para a poesia, lirismo e as artes 

em geral, que já deu ao país grandes escritores, poetas, jornalistas e eruditos 

de várias áreas e deu também à capital o título de “Atenas brasileira”. 

 

 A beleza e originalidade do seu artesanato, rico em cores e utilização muitas 

vezes de fibras como a palha de buriti. Vale ressaltar aqui, que o artesanato 

está presente também na confecção das indumentárias dos brincantes do 

Bumba meu boi e no boi propriamente dito. 

 

 A especialidade da sua culinária, de origem luso-afro-tupi, com influências do 

norte e do nordeste e muita coisa própria, que só tem aqui, citamos aqui o 

nosso arroz de cuxá.  

 

 Os casarões históricos de estilo colonial de São Luís e Alcântara, que serviam 

de moradia aos nobres, barões e a aristocracia rural maranhense.  
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 São Luís é considerada a capital brasileira do reggae, que aqui ganhou 

peculiaridades regionais e já se incorporou à cultura local.  

 

 É reduto importante das religiões afro-brasileiras, que vão desde o tambor de 

mina (culto jeje cultuado no Maranhão), passando pelo terecô, candomblé, 

pajelança(influência indígena), tambor da mata e umbanda. 

 

 É território fértil de lendas e mitos como a lenda da Serpente Encantada e o 

mito do Sebastianismo da Praia dos Lençóis. 

 

 As festas religiosas, como a Festa do Divino realizada em Alcântara e em 

diversos terreiros e casas de cultos de religiões de matriz africana de uma 

grande beleza com seu cortejo imperial em homenagem à corte de D. Pedro I.  

 

Em relação à identidade cultural do Maranhão, até a metade do século XIX, 

esta era feita por seu conhecimento erudito expresso através de obras de grandes 

escritores como: Gonçalves Dias, Raimundo Correa, Coelho Neto, Aluísio Azevedo e 

muitos outros. Só a partir da década de 70 que a cultura popular e dentro dela o 

tambor de crioula e o bumba meu boi assume a simbologia da identidade cultural 

maranhense, substituindo o erudito (ALBENAZ, 2004). Assim, a nossa cultura 

popular passa a ter um valor positivo, o que não tinha antes. 
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CAPÍTULO II: BUMBA MEU BOI: UMA HERANÇA CULTURAL BRASILEIRA 

 

O termo Bumba meu boi diverge opiniões. Para Gustavo Barrosos (1923), a 

expressão “Bumba meu boi” significa “zabumba, meu boi” ou “o zabumba está te 

acompanhando boi”, porque durante a exibição do boi, o coro que canta o estribilho 

diz: “ê bumba, marcando o ritmo no zabumba. Para Câmara Cascudo (1956), 

“Bumba” é a interjeição “zás” que significa: “Bate, chifra, meu boi”. 

(http://wikidanca.net/wiki/index.php/Bumba_meu_boi). 

Mario de Andrade, um dos maiores estudiosos do folclore brasileiro, em sua 

obra “As danças dramáticas no Brasil” (1982) destaca o Bumba meu boi como a 

mais exemplar, complexa, estranha e original das danças dramáticas brasileiras e 

finaliza seus estudos sobre o bumba prevendo o fim do mesmo em pouco tempo. 

Porém, o hibridismo salvou essa cultura que, através do tempo, se modernizou sem 

contudo perder a tradição. 

Bumba meu boi é o termo pelo qual é conhecida a manifestação cultural 

brasileira que tem o boi como principal componente cênico e coreográfico, sendo 

que há registro da brincadeira em todas as regiões do Brasil e em cada uma delas 

com suas peculiaridades e variadas denominações. A manifestação é considerada 

tradicional pelo povo maranhense que a coloca num patamar acima de outras 

manifestações. 

O Bumba meu boi é uma das mais ricas manifestações folclóricas brasileiras, 

nasceu no nordeste do Brasil e difundiu-se por quase todo território nacional 

adquirindo em cada região sua identidade própria, isto de acordo com a 

pesquisadora Estér Marques (1999), mas, no Maranhão, assume a identidade de 

cultura popular tradicional tanto pela sua permanência ao longo do tempo, como 

também pela sua produção narrativa, articulação e comunicação entre comunidades. 
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Pimentel fala das variações dos folguedos de Bumba meu boi existente no 

Brasil, falando de algumas especificidades e falando da existência de jogos do boi 

de imitação em outros povos. 

Embora conflitem na tentativa de situar a origem e indicar pontos de ligação 
entre as diferentes manifestações em torno do boi, como animal vivo ou 
figuração, objeto de culto ou de folgar e o seu relacionamento com o 
Bumba-meu-boi, os estudiosos do folclore brasileiro concordam geralmente 
em um ponto: como existe no Brasil o auto é de formação nacional, obra do 
negro ou do mestiço, tendo recebido contribuição posterior das três 
principais raças formadoras do povo brasileiro. Sabemos da existência de 
jogos com boi de imitação em outros povos, mas sem a teatralidade do 
folguedo brasileiro. O conjunto de cantos, danças, músicas específicas e, 
sobretudo, entrechos dramáticos em torno do boi, característicos do nosso 
auto, não é registrado em parte alguma (PIMENTEL, 2004, p. 69). 

 

A busca pela origem dessa e de outras expressões culturais populares 

remontam ao Século XIX com Celso Magalhães e Silvio Romero, que defendiam a 

tese de que seriam de procedência portuguesa as narrativas brasileiras e, dentre 

essas narrativas, estaria o Bumba meu boi. Por outro lado, Nina Rodrigues, com 

seus estudos sobre os negros no Brasil, afirmava serem as festas populares, bem 

como o folclore brasileiro, uma herança dos povos africanos dando um destaque aos 

povos bantus e sudaneses. É também do Século de XIX, os primeiros registros 

sobre o Bumba meu boi no Brasil em alguns periódicos do Maranhão, Pernambuco e 

Pará. 

Há muita controvérsia quanto a origem do Bumba meu boi. Sua existência, ao 

que se tem conhecimento, é documentada pela primeira vez em uma carta enviada 

para um jornal do Maranhão no final dos anos 1820, onde é uma breve descrição na 

qual o folguedo era descrito como uma perigosa reunião noturna feita pelos índios 

reunindo cerca de 40 a 50 pessoas, tendo tanto um caráter marcial quanto um 

caráter festivo e alegre, associando a manifestação a uma ameaça de "revolução":  

 

“Sr. Redactor - Moro no Bacanga e poucas vezes venho à cidade. Mas 
tenho um compadre que me fica visinho, que não passa festa que não 
venha assistir a ella. Pela de S. João veio elle, só para ver as correrias do 
Bumba-meu-boi, e na volta contou-me as seguintes novidades que por 
duvidar um pouco déllas, tencionei contar-lhas para me fazer o favor de 
dizer si são ou não verdadeiras. Disse-me o tal meu compadre, que na noite 
de São João houve muitos fogos: que andavão malocas de 40 e 50 pessoas 
pelas ruas armados de buscapés, todos mui alegres que a Polícia não 
prendeo a ninguem por quanto nenhuma desordem acontecera .Ora Sr. 
redator, que dirão a isto os meus senhores das revoluções?(....)que já não 
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se dão passaportes para o interior da província: que já não se prende a 
ninguém 
por ler o Farol: que o cidadão anda alegre, toca, dansa, tudo à sombra das 
ballas que vem da Fortaleza". (Farol Maranhense apud Cavalcanti, 2006:18) 

 

Outras informações referentes ao folguedo datam de 1840, veiculada no 

periódico O Carapuceiro pelo padre pernambucano Lopes da Gama, que teve uma 

impressão negativa da manifestação, após assistir uma apresentação onde a figura 

do satirizado demonstra toda sua revolta por meio de um discurso preconceituoso 

com relação ao folguedo.  

 

De quantos recreios, folganças e desenfados populares há neste nosso 
Pernambuco, eu não conheço um tão tolo, tão estúpido e destituído de 
graça como o aliás bem conhecido Bumba meu boi. Em tal brinco não se 
encontra um enredo nem verossimilhança, nem ligação: é um agregado de 
disparate. 

Um negro metido debaixo de uma baieta é o boi; um capadócio, enfiado 
pelo fundo de um panacu velho chama-se cavalo marinho; outro, 
alapardado, sob lençóis, denomina-se burrinha; um menino com duas sais, 
uma da cintura para baixo, outra da cintura para cima, terminando para a 
cabeça com um urupema, é o que se chama caipora; há além disto outro 
capadócio que se chama Matheus. O sujeito do cavalo marinho é o senhor 
do boi da burrinha da caipora e do Mateus. 

Todo divertimento cifra-se em dono de toda esta súcia fazer dançar ao som 
de violas, pandeiros e de uma infernal berraria o tal bêbado Mateus, a 
burrinha, a caipora e o boi que com efeito é animal muito ligeirinho, trêfego 
e bailarino. Além disso o boi morre sem que nem pra que, e ressuscita por 
virtude de um clister que pespega-lhe o Mateus, coisa mui agradável e 
divertida para os judiciosos espectadores  (CASCUDO, 1954, p. 150). 

 

Porém, o Bumba meu boi já era bem conhecido nos engenhos de açúcar e 

fazendas de gado do litoral desde o século XVII, levando estudiosos a voltarem suas 

pesquisas quanto à origem deste folguedo a partir da trilha do gado e se ramificando 

para outras regiões (CASCUDO, 1984). Para Câmara Cascudo, o Bumba meu boi é 

uma fusão de elementos de origem portuguesa e indígena, sugerindo a sua origem 

ao boi de canastra português, passando por um processo de reinvenção e 

convergindo para o auto com a introdução de personagens do meio pastoril, animais 

e algumas figuras fantasmagóricas que habitam o imaginário popular (Cascudo, s/d, 

p. 195). 

Há relatos de que, no Brasil, os autos da manifestação tenham sido 

originários com as atividades catequéticas dos padres Manuel de Nóbrega e José de 
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Anchieta, quando estes tentavam catequizar os índios. Os jesuítas introduziam as 

danças e os cantos dos indígenas para facilitar as apresentações dos autos e com o 

passar dos tempos, esses autos foram mesclando características dos povos que 

habitavam o Brasil e, a partir disso, foi criada a versão que nos é apresentada hoje 

em dia, sempre conservando como tema central o ciclo contínuo da morte e 

ressurreição do boi. 

  Marques, em seu livro Mídia e experiência estética na cultura popular,  nos 

explica bem mais detalhadamente quanto a essa origem do Bumba meu boi: 

 

Apesar de estar ligado ao Ciclo do Gado, o folguedo nunca teve sua 
procedência confirmada, em função de sua diversidade originária. Alguns 
autores alegam que o Bumba-meu-boi foi uma adaptação feita pelos 
escravos negros, índios e mestiços, a partir do teatro catequético dos 
Jesuítas herdado, por sua vez, da tradição espanhola e da portuguesa de 
se encenarem peças religiosas de inspiração erudita, mas destinadas ao 
povo para comemorar festas católicas nascidas da luta da Igreja contra o 
paganismo (MARQUES,1999, p.75). 

 

O que se pode dizer é que os vários estudiosos não chegaram a um 

consenso quanto à origem do Bumba meu boi, e que os estudos e as discussões 

acerca do assunto continuam de forma incansável. 

Aqui, vamos tomar o Bumba meu boi não só como um objeto cultural, mas 

também como expressão literária de tradição oral. Por meio dele, percebemos a 

comunicação do grupo com a sociedade através das toadas, onde cantam seu dia-

dia, seus anseios, suas crendices e seu mundo numa forma de conservar suas 

tradições e memórias. 

 

2.1 Folguedos do Bumba meu boi no Maranhão 

 

O Bumba meu boi do Maranhão apresenta variações regionais e, segundo a 

Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no 

Maranhão identificou a existência de 549 grupos de Bumba meu boi em 70 dos 217 

municípios maranhenses, e esses dados demonstram a importância dessa 
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manifestação, que se constitui como principal atração cultural durante o período 

junino. Mas vale ressaltar que o ciclo do boi nas comunidades de origem (confecção 

de indumentárias e instrumentos, ensaios, rituais de batismo, apresentações e morte 

do boi, produção de CDs etc.) ocorre o ano inteiro, tornando-se uma atividade 

cotidiana da comunidade a que pertence. 

O Bumba meu boi do Maranhão é mais que simples folguedo, é um auto 

dramático, onde, segundo Vieira Filho (1977, p.25), por meio do teatro, da música e 

da dança, o boi assume o papel central da festa enquanto que os demais 

personagens compartilham das alegrias e tristezas dessa estória de vida, morte e 

ressurreição. Assim aqui, utilizaremos a definição de Bumba meu boi de 

CORREA(2010):  

Um auto-popular dramático que conta a história de um escravo, Pai 

Francisco, cuja mulher, Catirina, por ‘desejo de grávida’, insiste em comer a 

língua do melhor touro do patrão. Francisco termina matando o animal. 

Descoberto, é perseguido e preso pelos vaqueiros e índios, os 

trabalhadores da fazenda, e condenado à morte. É salvo, entretanto, por um 

feiticeiro indígena, que ressuscita o animal. Antigamente, havia uma 

dramatização bufa consideravelmente longa, que contava a história. Os bois 

saem para dançar entre 24 e 29 de junho, embora nos últimos tempos 

façam apresentações pagas fora deste período. Ao se apresentar, o grupo 

forma um círculo composto pelos vaqueiros, em determinando ponto ficando 

os músicos. No centro dança o boi, armação de madeira sob a qual se 

oculta um integrante, o “miolo”. Há outras figuras, como o amo (ou chefe), 

que canta, personagens diversas e, mais recentemente, as “índias”, um 

grupo seguidamente numeroso de mulheres jovens. (CORREA, 2010, p.09). 

Sendo assim, o Bumba meu boi é a expressão que realmente identifica o 

fazer cultural do maranhense e ele que agrega valores de indizível compreensão 

para essa população. Como elemento da cultura nacional é uma indiscutível veia 

para a compreensão e discussão das especificidades de fazeres das mais diversas 

regiões do país,possuindo uma fundamental importância como elemento que pode 

ser entendido e discutido em seus aspectos históricos, sociais,cênicos e estéticos, 

um verdadeiro espetáculo indescritível. 

Sobre o Bumba meu boi do Maranhão, técnicos do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional-IPHAN destacaram que a festa possui profundas 
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relações com as esferas religiosas da vida por meio do catolicismo popular e das 

religiões afro-brasileiras e também se associa às expressões lúdicas. 

O Bumba meu boi agrupa em seus rituais, um universo místico-religioso de 

múltiplos significados, sendo a crença e devoção aos santos e, principalmente, a 

São João, o centro de todo esse universo, pois no Maranhão o folguedo é feito em 

homenagem a São João e envolve a execução de música, canto, dança e teatro, 

que é a apresentação do auto. A apresentação exige caracterização de todos os 

envolvidos na brincadeira e estes possuem papel importante durante a performance.  

Existe uma multiplicidade de personagens, o que também é uma 

característica marcante do folguedo. A figura central é o Boi, animado pelo miolo 

(pessoa que fica debaixo da armação e dá vida ao boi), que também recebe a 

denominação de, alma ou fato e ao redor deste, bailam vários personagens como o 

amo (cantador, conhecido também por comandante), vaqueiros de cordão ou 

vaqueiros campeadores, rajados, caboclos de pena, cazumbás, índias,índios, 

burrinha, Pai Francisco) e Catirina. A presença das personagens varia conforme o 

estilo adotado pelo grupo. Além das personagens de dentro do grupo, pessoas que 

podem ser chamadas de apoiadores ajudam a manter a brincadeira como as 

mutucas,o fogueireiro (aquele que faz a fogueira para esquentar os pandeirões) e o 

fogueteiro. Dentre esses tantos, os principais personagens no boi maranhense 

segundo Cavalcanti (2006), são: 

Amo: considerado como a figura mais importante da apresentação, é o 

cantador, o comandante da brincadeira e, na apresentação do auto, representa o 

dono da fazenda. A posição de amo é sempre ocupada por uma figura masculina; 

Pai Francisco: é o empregado da fazenda que rouba o boi para satisfazer o 

desejo da mulher grávida, apresenta-se com um figurino caricato representado uma 

pessoa pobre, talvez um escravo; 

Catirina: é a personagem feminina do auto, esposa de Pai Francisco, que 

motiva o roubo e a morte do boi, a fim de satisfazer seu desejo de grávida que é o 

de comer a língua do boi; 
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Figura 3: Pai Francisco e Catirina 

 

Boi: o centro da apresentação. É uma apresentação alegórica que reproduz o 

formato do animal feito em madeira de buriti e recoberto de veludo bordado com 

miçangas e canutilhos. É conduzido por um homem denominado Miolo do Boi, que 

fica embaixo do boi, realizando movimentos que dão vida a ele; 

 

 

Figura 4: o boi. Observa-se que em todos os bois aparece um bordado de uma estrela na testa em 

alusão ao touro encantado da praia dos Lençóis. 
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Vaqueiros: personagens coadjuvantes do Bumba meu boi, representam os 

empregados da fazenda, responsáveis pela lida direta com o boi.Usam uma vara de 

ferrão com a qual conduzem a movimentação do boi durante a coreografia que 

juntos executam. Nas brincadeiras, fogem da chifrada do animal e laçam-no na festa 

de morte, são representados na maioria por homens que durante a dança tentam 

domar o boi. Seus trajes são vistosos, geralmente feitos de cetim e com colete de 

veludo bordado, seus chapéus chamam a atenção, por terem como enfeites 

bordados. 

 

Figura 5: Caboclo de Fita do Bumba meu boi de Morros, sotaque de orquestra. 

 

Estes são os personagens principais do auto e em torno destes dançam os 

demais brincantes ou personagens secundários que formam o cordão e esses 

possuem nomes específicos que variam de acordo com o sotaque. São eles: 

Caboclos de Fita ou Rajados: apresentam-se com calça e camisa de mangas 

compridas, sobreposto por um peitoral ou gola bordada de miçangas, paetês e 

canutilhos com figuras variadas (santos, igreja, monumentos, flores, bandeiras, etc.). 

A principal característica deste personagens é o chapéu de fita e são em sua maioria 

homens. 
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Figura 6: Caboclo de Fita bumba meu boi de Maracanã, sotaque de matraca. 

 

Índios e Índias: estes, dependendo do sotaque, usam peitoral bordado 

rematado por pena, saiote de penas, pulseiras e tornozeleiras e um cocar na 

cabeça. Este é outro personagem que põe a figura feminina em evidência no Bumba 

meu boi. Salientamos aqui que nos sotaques de matraca, Pindaré e costa de mão, 

os índios são representados pelos caboclos de pena e durante as apresentação dos 

vários grupos do sotaque de zabumba, não verificamos a presença de índios e nem 

tão pouco caboclos de penas. 

 

 

Figura 7: Índias do bumba meu boi da Maioba, sotaque de matraca 
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Cazumbá: é um personagem do Bumba meu boi, do sotaque da baixada ou 

de pindaré. Andam sempre em bandos, carregam um chocalho e usam batas que 

cobrem o corpo inteiro. Parte alguma do brincante fica exposta, aumentando o 

suspense em relação à personagem. A bata é colorida e traz imagens de santos, 

estrelas, flores e outros elementos bordado sou pintados, além de um cofo por baixo 

da vestimenta, preso na região das nádegas.Dizem que cazumbá não é homem, 

nem mulher e nem animal, que está entre a magia e o lúdico; fusão dos espíritos dos 

homens e animais, um personagem híbrido, cercado de magia e responsabilidades 

com o boi.  

 

Figura 8: Cazumbás do bumba meu boi de Pindaré, sotaque da baixada 

 

Caboclo de Pena: é um personagem da festa do Bumba meu boi maranhense 

presente principalmente nos sotaques da ilha ou matraca e baixada ou Pindaré. O 

corpo do brincante é coberto com perneira, joelheira, bracelete, saia e peitoral.Um 

cocar de mais de um metro de diâmetro, repleto de penas adorna a cabeça do 

brincante.É assim como o cazumbá, um personagem que rouba a cena na 

coreografia, pois apesar da sua fantasia possuir um grande tamanho e peso, isso 

não dificulta a sua desenvoltura na dança entrecortada por saltos e giros que 

chegam a lembrar um voo de pássaro. São os responsáveis pela captura do Pai 

Francisco. 
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Figura 9: Caboclo de Pena do bumba meu boi de Maracanã, sotaque de Matraca 

Podemos ver que as personagens principais da dança são representadas por 

homens, ficando a mulher somente com o papel da Catirina e de índias do cordão. 

Outra posição da mulher dentro da brincadeira séria o de mutuca, acompanhantes e 

simpatizantes do boi, bordadeiras ou cozinheira. 

Apesar de que em vários relatos a brincadeira é demonstrada como algo de 

predominância masculina, onde quem comanda e organiza é sempre o homem, 

encontramos informações da presença feminina em grupos em 1930: 

 

“Em 1930, foram realizados, em São Luís, dois bumbas-meu-boi de 
mulheres. Um deles era Prenda de Amor, “composto de filhas de Eva” 
(Tribuna, 24 de junho de1930).  Apenas três homens faziam parte do grupo 
(nos papéis de pai Francisco,Cazumbá e Dom João) de vintes mulheres, 
distribuídas nas funções de amos, vaqueiros, rapazes, delegado, soldados, 
criados, corda e mãe Catirina (Tribuna, 20de junho de 1930). O outro era El 
Dourado, de Vitória Cruz, moradora da Boa Vista, interior da ilha. No dia 26 
de junho se informava que El Dourado “dançou durante as festas de S. João 
e agora vae descançar hoje e amanhã, para se espalhar no terreiro no João 
Paulo, sábado e domingo” (Tribuna, 26 de junho de 1930). (...) Em 
1939, foi tirada uma licença em nome de Josefa Galvão para a realização 
do boi Pra se Ver, do Formigueiro. Não se tratava de um boi de mulheres. 
Tudo indica que ela era a organizadora do boi. Naquele ano, somente essa 
licença foi dada em nome de uma mulher.” (Barros, 2007:125) 

 

Houve, entre as décadas de 1970 e 1980, uma ascensão das mulheres nos 

grupos, pois muitas passaram a fazer parte dos cordões como vaqueiras, caboclo de 

fitas e, hoje, algumas até ocupam o cargo de presidente do grupo recebendo o apoio 
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e respeito por parte de todos os componentes. Essa mudança ocorrida a partir da 

década de 1970, é comentada por Marques: 

 

[As mulheres] passam a disputar o mesmo espaço dos homens e assumir 
responsabilidades na produção do folguedo como diretoras das 
sociedades folclóricas, mas também como brincantes de cordão, 
vaqueiras e amas (MARQUES, 1999, p.85). 

 

A autora atribui essa inclusão e ascensão das mulheres no folguedo ao que 

ela chamou de “processo de identificação coletiva”, pois como ela cita: “na década 

de 60, as mulheres participam do bumba meu boi em papeis secundários” pois para 

a sociedade da época bumba boi era coisa de homem. 

Quanto ao aspecto religioso, mítico e social, segundo a professora Ester 

Marques, o Bumba meu boi é considerado como um objeto simbólico de 

determinada comunidade que é capaz de particularizar e oferecer significados 

próprios de identificação das lendas e mitos que legitimizam a memória de tal 

comunidade: 

 

Surgiu através da necessidade de comunicação oral dos índios, escravos, 
crioulos, mamelucos e mestiços, com uma linha editorial-política, em que o 
tom reinvidicatório e de crítica social de costumes expressava-se (e se 
expressa) na narrativa produzida e reproduzida no seu discurso simbólico, 
no seu roteiro comunicativo  (MARQUES, 1999, p.54). 

 

Há também demonstração de fé e devoção aos santos do período junino e, 

principalmente, a São João, santo a quem o boi é dado como promessa. 

No Século XX, houve muitos registros de manifestações de violência durante 

as apresentações, hoje em dia, essa agressividade está presente nos versos das 

toadas de pique, que são típicas dos Bois de matraca ou sotaque da ilha, conforme 

cita Marques: 

 
Talvez por conta da repressão policial ou talvez por conta da abrangência 
do caráter de irmandade que perpassa todos os grupos, o desafio de um 
contrário - como se traduz a chamada para a briga com outro grupo- 
resume-se hoje às toadas irônicas, sátiras, que são compostas na hora da 
apresentação e cantadas para provocar o outro, mas também para fazer rir, 
para fazer a plateia participar e definir de que lado está. De qualquer forma, 
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se a violência funciona como elemento catártico e unificador de todos os 
grupos na luta contra a repressão social, por outro, serve também para 
legitimar as tentativas de supremacia de um grupo sobre outro (MARQUES, 
1999, p.62-63). 
 

Essas toadas são trocadas entre amos, cantadores, de grupos rivais, onde 

são transmitidas mensagens subliminares e até mesmo explicitas de provocações e 

desafio onde a “arma” dessa luta entre grupos contrários é a letra e a música, ou 

seja, a literatura e poder de criatividade literária do cantador. 

 
“O pai da malhada urrou/ Foi um grande o alvoroço na Ilha do Amor/ Botou 
de joelho cantador/ Pra respeitar o urro do touro novo de São José de 
Ribamar/ Arrancou palmeira lá em Maracanã, desnorteado se calou o 
Guriatã/ E a onça-tigre da Madre Deus descarreirou/Velho leão o bicho se 
acabou no Tamancão/ Lá na Maioba foi muito pior, só ficou de pé o meu 
cartaz/ Tem cantador chorando que o boi da Maioba tá muito velho, só 
geme não urra mais." (Pai da Malhada - Toada de Pique de João Chiador - 
Boi de Ribamar) 
 

Na toada “Pai da Malhada”, o autor João Chiador, lança desafio a três 

cantadores de grandes batalhões de Bumba meu boi de matraca, Maracanã, Maioba 

e Madre Deus. 

Em outra toada, Humberto Maracanã, grande ícone da cultura maranhense e 

conhecido como “Guriatã”, lança desafio ao cantador Chagas da Maioba: 

 

Eu estou preocupado com a Ilha/ No que diz respeito a cantoria/ Tem cantor 
que não sabe fazer toada/ Canta dos outros pra poder participar/ E não 
respeita a nossa historia/ Quem não tem memória desocupa o lugar/ Eles 
não têm capacidade de competir com Maracanã/ Por isso que a coroa é 
bela/ Só quem usa ela/É o Guriatã  (Toada do Boi de Maracanã). 

 

Essas toadas de pique lembram os repentes nordestinos e até mesmo as 

cantigas de escárnio e maldizer do trovadorismo muito propagadas na Idade Média, 

pois a característica principal das toadas e das cantigas é o de insultar ou falar mal 

de alguém, provocando o outro para um embate.   

Segundo estudiosos, esses combates nem sempre foram assim, muito pelo 

contrário, eram bem violentos no passado e até muitas vezes chegavam a 

desfechos fatais, e isso faz com que vejamos essas toadas de piques pelo viés não 

só literário como também social e como um resgate da cultura do meio da 
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marginalidade. Quanto a esse embate violento podemos aqui citar novamente 

Marques (1999): 

Se a violência funciona como elemento catártico e unificador de todos os 
grupos na luta contra a repressão social, por outro, serve também para 
legitimar as tentativas de supremacia de um grupo sobre o outro. Uma 
violência, considerada necessária para acabar com o antagonismo que 
levam até a morte, como ocorreu em 1930 em São Luís, numa briga em 
frente à fábrica de tecidos cânhamo, entre os bois da Madre Deus e Centro, 
no pique de uma apresentação. O pescador da comunidade chamado “Zé-
nos-Peito” dança no meio do povo, com a calça arriada, a bunda exposta, a 
espera da palmada que iniciaria a briga, [...] Uma violência consagrada no 
bairro do João Paulo onde os grupos sob as mangueiras, desafiavam uns 
aos outros, originando uma tradição até hoje desenvolvida e estimulada. 
(MARQUES, 1999, p. 63). 

 

E foi por conta desses embates entre grupos e cantadores que o boi era 

visto como um tipo de manifestação perigosa, marginalizada e considerada pelas 

autoridades da época, uma ameaça à sociedade e ao estado pela violência 

espalhada pelas pessoas de baixo poder aquisitivo, os negros e índios. 

A manifestação só teve aceitação pela sociedade depois de muitas 

resistências, mas ainda assim a classe mais alta da sociedade estabeleceu que o 

Bumba meu boi brincasse em locais distantes do centro, nas periferias e zonas 

rurais para não atrapalhar a paz das famílias. 

Em relação ao Bumba meu boi do Maranhão, as apresentações ocorrem 

principalmente, durante as festas juninas, diferenciando-se de outros estados do 

nordeste em que os festejos se concentram próximo ao Natal. A manifestação 

comporta diversos estilos de brincar ou ritmos – chamados de sotaques que 

totalizam em cinco: Matraca ou da Ilha, Zabumba ou de Guimarães, Orquestra, 

Costa de mão ou de Cururupu e sotaque da Baixada ou de Pindaré – praticados por 

homens e mulheres e crianças, de diferentes classes sociais e que atuam 

profissionalmente na sua maioria como estivadores, pescadores, trabalhadores 

rurais e pequenos comerciantes. 

O Bumba meu boi agrupa em seus rituais um universo místico-religioso de 

múltiplos significados, sendo a crença e devoção aos santos e principalmente a São 

João, que é o centro de todo esse universo junino e também há rituais místicos em 

terreiros de mina em que o boi é dado como oferenda às entidades. 
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O boi geralmente é dado ao santo (São João) ou a alguma entidade 

pertencente à umbanda como o pagamento de uma promessa, e isso ocorre tanto 

na capital como no interior do Estado. 

O ciclo da brincadeira de Bumba meu boi se inicia com os ensaios que 

começam no sábado de aleluia, em seguida o boi é dado a São João com o batismo 

que significa o nascimento do boi. O artefato ganha vida às vésperas do dia de São 

João e é liberado através do santo para sair e animar os boieiros, que são os 

brincantes e mutucas, simpatizantes que acompanham o grupo, durante os festejos 

juninos nos diversos arraiais do Estado. 

 

Figura 10: batismo do Bumba meu boi de Maracanã. 

 

Após o período de apresentações dos grupos de Bumba meu boi, que vai 

até o dia de São Marçal, chega o momento do retorno a casa ou barracão conforme 

acordado com o santo e sintetizado na toada de despedida para assim iniciar o ritual 

da morte do Boi. 

Te despede boi 

Que tu vai morrer 

São João determinou 
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Nada eu posso fazer 

Chega no pé do altar 

Põe joelho no chão 

Se despede de São Pedro 

São Marçal e São João 

Te despede do terreiro  

Que no ano tu brincou 

Te despede do vaqueiro 

E também do cantador 

(Humberto Maracanã) 

 

O ritual da morte do boi é celebrado com grande festa na comunidade, 

encerrando assim o ciclo festivo. Durante o ritual é oferecido vinho aos participantes, 

vinho este que representa o sangue do boi, numa alusão ao ritual eucarístico da 

igreja católica em  que o sangue Cristo é representado pelo vinho, num completo 

sincretismo religioso, onde se mesclam o sagrado e o profano. Esse ritual 

representa a aliança do grupo com o religioso, demonstrando toda a fé, devoção, 

promessas, sacrifícios, rituais, santos e entidades da umbanda e encantaria 

Essa mescla de religioso e mundano serve para apresentar o Bumba meu boi 

como uma prática onde o lúdico pode ser vivenciado a partir da formação de grupos 

modestos para proporcionar entretenimento e diversão. 



 48

 

Figura 11: Altar do Bumba meu boi, onde se vê mescla de sagrado e profano.  

2.2 Ciclos contínuos da ressurreição nos autos em cenários populares e 

folclóricos. 

No Maranhão, é profundamente marcada a associação do lúdico e do 

religioso nas manifestações do Bumba meu boi, celebrando o ciclo da vida, morte e 

ressurreição, sintetizado nos vários rituais do boi. 

Os participantes fazem o boi para pagar promessa ou como oferenda a 

entidades espirituais por exemplo, assim como existem também aqueles que 

querem apenas fazer a sua apresentação. Desta forma, o Bumba meu boi do 

Maranhão está presente em muitas dimensões da vida social dos participantes, 

tanto que existem regiões no estado onde os grupos fazem visitas às covas de 

cemitério para saudar os mortos, reforçando a relação que o ciclo festivo estabelece 

com o ciclo vital, com a vida e morte de bois e homens. 

A celebração da morte do boi pode estar ligado ao cristianismo como um 

sacrifício, conforme a Bíblia cita em várias passagens sobre ritos de sacrifícios de 

novilhos para consagração, onde tais cerimônias envolviam a utilização do sangue 

do animal para a unção do altar.  

O Bumba meu boi tem como principal temática a morte e ressurreição do 

animal, porém ao longo de suas apresentações e através de suas toadas vamos 
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percebendo a preocupação com o cotidiano de cada comunidade. É comum os 

amos falarem sobre religião, política, economia, sociedade ou algum outro assunto 

da atualidade nas letras das toadas. 

O folguedo é impregnado de ritos, mitos, e lendas. Todo o auto se configura 

em um sentido ideológico que tem o boi como figura principal de um conflito de 

etnias representado pelas personagens de Pai Francisco (vaqueiro negro), o Amo ou 

fazendeiro (o patrão branco) e os pajés (índios). Dessa forma a apresentação ou 

representação teatral do auto, representação, sim, pois contém os phatos e as 

peripécias da dramatização. 

Partindo do pressuposto do auto como conflito, podemos ver o Bumba meu 

boi como o modo dos participantes soltarem seus gritos de reivindicação de seus 

direitos. 

A morte do boi é uma tradição que acontece no período de julho a outubro, de 

acordo com o calendário de cada grupo. É uma festa que dura  em média três dias, 

fazendo lembrar a ressurreição de Cristo que aconteceu ao terceiro dia. O boi sabe 

seu destino, sabe que é preciso morrer para se concretizar o pagamento da 

promessa, pois esta é a única oferta aceita por São João e ainda assim ela tenta 

mudar isso fugindo e se escondendo até que seja encontrado pelos campeadores e 

depois de cansado de tanto lutar para não morrer é dado ao sacrifício para que 

assim se cumpra a promessa.  

Durante o ritual, é derramado vinho numa bacia representando o sangue que, 

em seguida, é dado a todos para beberem um pouco, assim como também é dado a 

partilha do boi, como se fora a partilha de Cristo na santa ceia da Páscoa cristã.  

Há uma complexidade religiosa e profana em todo o ciclo do Bumba meu boi 

maranhense que vai do primeiro ensaio (ressurreição) até a morte do boi, em um 

processo mítico de reverência a São João, em que o boi torna-se meio de 

comunicação entre o folclorista e o santo.  

É tradição no Bumba meu boi a presença de dois bois, sendo que um 

representa a nova vida, o novilho que terá uma nova vestimenta no ano posterior, 

como se a cada ano o boi renascesse das cinzas tal qual a Fênix. 
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Esse renascer do boi é o primeiro momento representativo, pois há que 

acontecer sempre, para que o boi seja batizado e é nesse ressuscitar, que acontece 

no sábado de Aleluia, que se iniciam as atividades do boi que vai até a matança do 

mesmo. 

Após esse renascer, tem início os ensaios que vão até o sábado que 

antecede o dia de Santo Antônio e na véspera de São João, acontecem o Batismo, 

ou a consagração do boi. 

O Batismo é um ritual de purificação, onde é feito o pedido de proteção para o 

grupo durante as apresentações que ocorrem durante o período de 24 até o dia da 

morte do boi. Durante o ritual, o boi é colocado junto ao altar preparado para São 

João e ao seu redor ficam os padrinhos, a rezadeira e um padre. O rito inicia-se com 

uma Ladainha proferida pela rezadeira e após a conclusão desta, o padre benze o 

boi e os brincantes aspergindo água benta. Logo em seguida, o boi faz sua primeira 

apresentação que acontece sempre no local do batismo. Ressalto aqui, que é 

durante o ritual do batismo que o boi ressuscitado apresenta seu couro novo e com 

seu bordado. 

E assim, a cada ano a apresentação é atualizada com o boi apresentando um 

couro mais bonito, mais bem bordado, representando a ressurreição do boi, ou 
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melhor, o recomeço de uma nova vida, e este é ciclo constante da morte e 

ressurreição do boi. 

 Ao longo dos dois últimos séculos, o Bumba meu boi do Maranhão tem 

demonstrado uma grande capacidade para se manter vivo, passando por um 

processo contínuo de reelaboração, cuja matéria-prima tem sido o saber próprio da 

população, alicerçado num conjunto de elementos que envolve todo um sistema de 

crenças,onde estão associados os mitos, lendas, universo místico-religioso católico 

e onírico e religiosidade afro maranhense. 
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CAPÍTULO III: ETNOCENTRISMO E POÉTICA 

 

Etnocentrismo é uma palavra de origem grega [etno=povo, cent= centro e o 

sufixo ismo], que significa prática de algo. Dessa forma, podemos dizer que 

etnocentrismo é a forma em que avaliamos outros povos a partir de nossa cultura e, 

nesse sentido, todos somos etnocêntricos, com a diferença de que uns são mais que 

outros. O Etnocentrismo não nos permite uma compreensão objetiva do pensamento 

do outro, pois, julgamos de acordo com a nossa cultura. Logo, o etnocentrismo é 

algo inerente a todos os povos e aqui para esta pesquisa, não há como nos 

desvencilharmos dele, pois a toada é a poesia dentro da cultura popular.  

Deixo claro, aqui, que para falar da poética, é necessário primeiramente um 

passeio pela retórica. É de conhecimento que a retórica não é estável no que tange 

a sua história. Na Antiguidade, a retórica era concebida como um corpo de 

doutrinas, um gigantesco sistema institucional composto de técnica, ciência, ensino, 

moral e prática social e, na Modernidade, esse sistema sofre uma redução e desvio, 

passando a ser entendido como pertencente ao estudo do discurso. Já a retórica 

contemporânea tem como objetivo afirmar as relações com a poética e com a 

semiótica (DUBOIS, 1980). 

Apesar de que tanto a poética quanto a retórica serem disciplinas acerca do 

discurso, a segunda diz respeito à arte da comunicação, do discurso em público, e a 

primeira, diz respeito à arte imaginária. 

Nas obras clássicas de Horácio, Ovídio, Plutarco e Tácito, verifica-se uma 

fusão entre as duas, em que a retórica torna-se uma criação da poética, e, na Idade 

Média, essa união é manifestada através da linguagem, mesmo que na época, a 

poética fosse encarada como uma simples classe da retórica. 

Com a chegada do Renascimento, volta a distinção entre as duas matérias e 

a poética passa a ser considerada como um prolongamento da retórica, quando esta 

última passa a ser vista como uma ciência geral da linguagem literária, que, com a 

publicação da primeira tradução da Poética de Aristóteles, desperta um maior 

interesse sobre as duas disciplinas. 
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No século XIX, a retórica passa a ser desprezada pelos românticos que a 

veem como um entrave à sua liberdade de criação e, no final desse mesmo século, 

tanto a retórica, quanto a poética sofrem uma degradação em detrimento da 

estilística que surge com o objetivo de alcançar a arte de falar e escrever com 

perfeição. 

Durante todo o século XX, o reconhecimento da poética será desenvolvido 

por várias escolas de teorias e críticas literárias, dentre elas, o formalismo russo que 

tenta definir a essência de poético, bem como o de literariedade, através das suas 

teorias sobre o verso e a prosa, conceito, função dos gêneros literários e outros 

aspectos.  

Para o formalismo russo, as questões poéticas são abordadas a partir dos 

princípios da ciência. Os formalistas mostraram a funcionalidade da poesia, por meio 

de uma teoria da literatura que se baseava na análise do automatismo da percepção 

e seus aspectos eram renovadores da arte poética. Com isso buscavam enfatizar a 

forma como mais importante que o conteúdo e mostrar que o som se vinculava ao 

sentido, julgando assim que o mais importante na poesia eram os elementos 

sonoros. 

Diante do breve exposto conceitual sobre o etnocentrismo e a poética, 

percebemos o quanto é importante essa aproximação entre a cultura e a poética 

para uma análise das letras toadas em consonância com manifestação cultural, 

privilegiando a forma da toada que tem como símbolo o Bumba meu boi. 

No Maranhão, o Bumba meu boi é uma referência cultural presente em todo o 

Estado, com variações de sotaques (ritmos) de acordo com a sua região. A 

classificação em sotaques é útil não só para o direcionamento de estudos e 

pesquisas, como também para a execução de ações dos poderes públicos estadual 

e municipal no campo da cultura popular relativas ao Bumba meu boi. 

Em todos os sotaques e principalmente no sotaque de matraca, os temas das 

toadas são sobre fatos políticos em evidência, medidas da política econômica, 

ecologia e questões sociais. Podemos reconhecer isso como uma espécie de 

recurso utilizado com o fim de promover uma interlocução do grupo com a 

sociedade, tanto pelas cenas dos autos e comédias, como pelas as letras de rara 
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beleza das toadas cantadas em versos rimados. O sotaque de orquestra já prima 

mais pelo lirismo, pelo romantismo de cantar a saudade da mulher amada. 

 

Dei uma volta na baixada 

Eu voltei com medo 

Porque tá ruim pra viver 

É água pra todo lado 

Não tem nada pra parar de chover 

Eu vi muito lavrador chorando 

Ah meu Deus o que é que posso fazer.  (Toada Bumba meu boi da Floresta – 

sotaque de matraca, 2011) 

 

Nesta primeira toada, percebemos a preocupação do poeta/cantador diante 

de uma questão social, que é a calamidade vivida pelo povo da baixada, pois as 

atividades econômicas desse povo formado em sua maioria de lavradores estão 

comprometidas.  

 

Esqueça que você me amou 

Esqueça esse amor que foi meu 

Esqueça que já me deixou 

Esqueça que já me esqueceu 

Esqueça essa felicidade que um dia fiz você viver 

Mas não esqueça de dizer amor  

Como é que eu faço para te esquecer. (Boi Pirilampo – sotaque de orquestra - 

2011) 
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Nesta segunda toada, presenciamos uma letra impregnada de um lirismo, 

onde o eu lírico do poeta/cantador clama pelo esquecimento dos momentos vividos 

com a amada, um lamento triste de alguém que fora abandonado e que ainda assim 

não consegue esquecer o amor. Esse tipo de romantismo exarcebado é muito típico 

do Bumba meu boi com sotaque de orquestra. 

 Há também, um universo simbólico no Bumba meu boi, onde a religiosidade 

aparece entrelaçada às referências profanas, lúdicas e espetaculares.  

 É por meio das toadas que o cantador expressa a sua religiosidade de modo 

mais evidente, seja o catolicismo, seja a umbanda ou o candomblé. Estas são 

compostas para exaltar e agradecer aos santos e entidades ou caboclos, abordando 

temas diversos, no entanto, aquelas feitas especialmente num contexto religioso, 

sintetizam as relações de crença dos brincantes com seus santos. 

 

“ São João, meu São João 

Eu vim pagar a promessa 

De trazer este boizinho 

Pra alegrar sua festa”  

(Toada “Boi da lua”-César Teixeira) 

 

Nesta composição, Cesar Teixeira incorpora poeticamente a religiosidade 

presente nos sotaques de Bumba meu boi. O poeta o vê como meio de praticar a 

devoção ao santo fazendo deste um símbolo sagrado. 

 

Passei numa aldeia bonita 

Numa Aldeia Bonita 

Eu vi cinco caboclas 

Dizendo chegou a tua vez 

A cabocla Lindaura, 
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A Cabocla Iara, 

A Cabocla Ita, 

Jurema, Jandira  

Esse touro é de vocês (Bumba meu boi de Maracanã-sotaque de matraca, 

2011). 

 

Esta toada composta por Humberto Maracanã, fala de cinco caboclas que 

fazem parte do universo da encantaria, o que demonstra a presença marcante da 

ancestralidade africana no culto às entidades. Com relação a esse sincretismos, 

Sergio Ferreti diz: 

 

O sincretismo pode ser visto como característica do fenômeno religioso. Isto 
não implica em desmerecer nenhuma religião, mas em constatar que, como 
os demais elementos de uma cultura, a religião constitui uma síntese 
integradora englobando conteúdos de diversas origens. Tal fato não diminui, 
mas engrandece o domínio da religião, como ponto de encontro e de 
convergência entre tradições distintas (FERRETTI, 1997, p. 3). 

 

Esse sincretismo pode ser visto de uma maneira positiva dentro do Bumba 

meu boi como uma espécie de celebração entre as religiões.E nesse contexto 

religioso percebemos oposição sagrado x profano, tal qual nos fala ZUMTHOR: 

 

Sagrado versus profano: por um lado portador ou criador de mitos; por 
outro, lúdico ou educativo no plano simples savorir-faire. A diferença entre 
esses discursos flutua, por vezes, quando se os considera no abstrato: ela 
adquire realidade na performance, a nível de recepção. A produção de tal 
cancioneiro contemporâneo, num festival, será recebida como uma 
mensagem mítica ou ideológica por parte dos ouvintes, e como jogo por 
outra (ZUMTHOR, 1997, p. 103).  

 

 

3.1 Confrontos palavra folclórica e voz oral: olhar x ouvir x ler 

 

Definimos o bumba meu boi como objeto de uma cultura popular resultante de 

uma junção da cultura folclórica com a cultura erudita, e não apenas folclore, pois 



 57

não percebemos neste o domínio da linguagem e tão pouca diferenciação entre o 

concreto e o simbólico. 

Apesar de ser visto por muitos como uma dança folclórica, o bumba meu boi é 

na realidade um veículo de comunicação em massa que, pela voz do cantador, 

aponta os problemas sociais vividos pela comunidade, é por meio dessa mesma 

voz, canta a beleza do lugar, os mitos e a religiosidade. O cantador é um mediador 

da comunicação e da poética, uma voz nômade que canta e conta a história 

etnocêntrica. 

Paul Zumthor, pesquisador da poesia e da literatura medieval, desenvolve o 

conceito de vocalidade e elabora uma poética sobre a voz; nesta aponta a 

importância da sua materialidade, eroticidade, movência e nomadismo. Parte em 

busca dos indícios da presença da voz dos poetas medievais e de uma ligação 

poema/voz. Preocupa-se, através da leitura, ouvir e ver o poeta ao preferir o termo 

vocalidade à oralidade. Para ele: 

 

Vocalidade é a historicidade de uma voz: seu uso. Uma longa tradição de 
pensamento, é verdade, considera e valoriza a voz como portadora da 
linguagem, já que na voz e pela voz se articulam as sonoridades 
significantes  (ZUMTHOR, 2001, p. 21). 

 

Ainda sobre a voz ele diz que: 

 

É sempre ativa, mas seu peso entre as determinações do texto poético 
flutua em virtude e circunstância; e o conhecimento (necessariamente 
indireto) que dela podemos ter passa por uma investigação dessas últimas 
(ZUMTHOR, 2001, p.24). 

 

Para Zumthor, a poesia contempla muito mais que um conjunto de textos 

poéticos, são gestos, movimentos, atitudes físicas e projeção do corpo, ou seja, 

poesia é transmissão vocal e está ligada à performance. Assim o diz: 

 

É pelo corpo que nós somos tempo e lugar: a voz proclama emanação do 
nosso ser. A escrita também comporta, é verdade, medidas de tempo e 
espaço: mas seu objetivo último é delas se liberar. A voz aceita 
beatificamente sua servidão. A partir desse sim primordial, tudo se colore na 
língua, nada mais nela é neutro, as palavras escorrem, carregadas de 
intenções, de odores, elas cheiram ao homem e à terra ( ou aquilo com que 



 58

o homem os representa). A poesia não mais se liga as categorias do fazer, 
mas às do processo  (ZUMTHOR, 1997, p. 157). 

Paul Zumthor, em seu artigo “ A Palavra e a Voz” publicado em 1989, fala que 

é possível distinguir quatro tipos de oralidade na sociedade que são: 

Oralidade primária: existentes nas sociedades que não tinham nenhum 

contato com a palavra escrita, e que se utilizavam da palavra falada como o único 

canal de comunicação e grande responsável pela gestão da memória social   e única 

maneira de transmissão do saber entre as gerações. 

Oralidade mista: em que a oralidade convive com a escrita, sendo que a 

influência que esta última exerce sobre a primeira é considerada parcial, lenta e 

externa. O autor lembra que em algumas comunidades nas quais a língua nacional, 

dotada de escrita, convive com línguas locais ou dialetos, de práticas orais ainda 

pode-se presenciar tal situação. A partir dessa convivência, pode acontecer duas 

situações possíveis: o conflito entre a literatura nacional escrita e a poesia oral. 

Oralidade secundária: em que a manifestação da voz existe a partir da 

escrita, deixando clara a predominância desta sobre aquela. Esse tipo de oralidade 

era o mais frequente na realidade social existente desde o século XII. Essa 

predominância da escrita sobre a voz, segundo Paul Zumthor, vem acarretar a 

separação entre pensamento e ação, levando a percepção do tempo como 

acontecimentos que linearmente se sucedem e não como ciclos repetitivos. 

 Oralidade mediatizada: que é aquela se faz ser conhecida pela interferência 

midiática, qualquer que seja o suporte de difusão da informação (seja walk-talk, seja 

satélite de comunicação). Essa difere das anteriores que comparavam o grau de 

atuação da voz e da escrita. Isso ocorre porque na mediatização, ou midiatização, 

surge um novo elemento: a ação dos meios eletrônicos de comunicação, traduzindo 

o que hoje de maneira geral entende-se por mídia. 

Na performance o corpo é utilizado como um canal de comunicação 

juntamente com a oralidade, o que reforça a ideia de que este, assim como a voz, 

são instrumentos indispensáveis para nos fazermos entender. Ao nascer, nos 

comunicamos através do toque. Ouvimos o som da voz, mas não decodificamos 

como se ouvíssemos através do corpo. 
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As toadas, como poesia oral, tende a ser modificada a cada nova enunciação 

(performance não mediatizada) e quando passam a ser mediatizadas tendem a ter 

sua versão definitiva que embora reproduzida várias vezes, não sofrerá modificação. 

Enquanto a performance não mediatizada ocorre em um espaço coletivo, a 

mediatizada pode acontecer em um espaço individual e em diferentes espaços por 

permitir-se movimentar, contudo isso não implica perda da tatilidade. 

Observa-se hoje a existência de aparato tecnológico voltado para as mídias 

audiovisuais para uma melhor manipulação de sons e imagens e tudo isso termina 

por criar uma linguagem própria que não chega a interferir na recepção do público. 

Apesar da mediatização das toadas, estas não perdem sua tatilidade que se 

faz presente na qualidade, no timbre e volume, que chegam ao ouvinte através dos 

recursos tecnológicos da mídia. 

Ao ouvirmos o apito do cantador, mesmo que pela mediatização, já 

percebemos bem a tatilidade que seguirá logo que este entoar o seu canto, fazendo 

ecoar através de sua voz toda emoção contida na toada/poema. 

A tatidilidade da performance mediatizada dá-se em forma de sentimento que 

ocorre através da percepção auditiva em comunicação com o corpo, este responde 

com sensações e movimentos instantaneamente ao ouvir a toada. Esta irá remeter o 

ouvinte ao seu universo simbólico 

A partir do princípio da poesia oral como um processo, o centro é a voz, em 

conjunto com o corpo, com uma função social aproximando-se da performance, 

enquanto a poesia escrita centraliza-se na formalidade poética e afasta-se da 

performance. 

Para Zumthor, a voz é algo concreto que nos permite visualizar e tocar as 

coisas, vai além de transmissão de sons, implica interação poeta/receptor, 

performance/recepção. 

Partindo-se desses estudos de Paul Zumthor sobre a oralidade, acredita-se 

que as toadas podem demonstrar as origens das formas poéticas medievais, pois 

muito se vê delas nos jograis, trovadorismos e até mesmo nas pregações, pois tais 
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formas nasciam primeiramente da oralidade para, posteriormente, serem registradas 

em escrituras. 

Tudo isso implica dizer que, nas toadas de bumba meu boi há lugares de 

ressonâncias de vozes, que a priori são produções da forma oral, sofrendo 

modificações se repassadas para a forma escrita; os poemas podem ter alguns 

versos modificados, sem contudo alterar o que o cantador se propõe a dizer, ou seja 

a comunicação, transmissão e recepção são conservadas pela voz e pela 

performance. 

A toada não deve ser vista apenas como algo cultural, mas, sim, como meio 

de diálogo entre quem canta e quem ouve, e, sendo a linguagem pertencente ao 

meio da atividade humana, devemos observar as toadas como um processo de 

intenso de comunicação, tendo em vista que as mesmas realizam-se pela interação 

verbal com a poética. 

Quando o cantador, que, aqui, vamos denominar de poeta, se apresenta a 

frente do seu batalhão para cantar suas toadas, sejam elas memorizadas sejam 

improvisadas, e se reconhece na autoridade que sua voz lhe impõe. É por meio da 

voz que ele se insere à tradição e revela ao público a verdadeira intenção do 

discurso. Tudo o que é cantado ganha forma e sentido. Nesse momento, o receptor 

pode ao mesmo tempo ouvir, olhar e ver o poema por meio de sua vocalidade em 

ritmo livre. No instante da apresentação, o poeta faz com que todo o poema seja 

percebido pela performance frente ao público, e pela audição. 

 É muito comum nas toadas, a presença de certos verbos como: falar, avisar, 

chamar, aconselhar, cantar, fazer, ouvir, escutar, ver, e até algumas expressões que 

nos remetem ao papel de comunicação de massa e aos apelos vocais que são 

próprios dos discursos poéticos de transmissão oral. É a palavra na expressão vocal 

de seu interlocutor ganhando o poder na ação do discurso poético em processo O 

trecho da toada abaixo é um bom exemplo desses apelos vocais feito pelo cantador: 

 

Boa noite meu povo/Que vieram aqui me ver/ Com essa 
brincadeira/Trazendo grande prazer/ Salve grandes e pequenos/ Este é 
meu dever/ Saí pra canta boi/ bonito pro povo ver/ São João mandou/ 
Que é pra mim fazer/ Que é de minha obrigação/ Eu amostrar meu 
saber (Coxinho, 1972, Bumba meu boi de Pindaré.) 
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Presencia-se nesta toada o poder da palavra, o chamado do poeta a partir da 

saudação ao público, a construção dos versos de maneira simples mostrando o 

objetivo do poeta: “cantar boi bonito pro povo ver”, pois no bumba meu boi, a palavra 

canta, é voz que entra em harmonia com os instrumentos, seja eles matracas ou 

orquestra. Aqui a tradição ganha voz, e essa voz é ouvida e sentida com sentimento 

pelo público receptor através da performance do poeta-cantador. 

Tudo pretende fazer nos lembrar do poder que a palavra exercia fortemente 

pela igreja tão cheia de dogmas e de autoridade na Idade Média. Foram os primeiros 

franciscanos a ocuparem lugar privilegiado na poesia italiana mais antiga. Estes 

visavam fazerem-se entender pelos fiéis, através da forma, tom e conteúdo usado 

nas pregações, utilizando principalmente do domínio da voz, gesto e cenário e 

introduzindo seus sermões constantemente por “ouçam”, dando assim as 

comunicações orais as mesmas características da comunicação de massa. 

 No momento em que esta é uma prática comum entre os folcloristas e 

principalmente entre os cantadores, também é repetição de uma determinada toada 

que fascina o público, e, dessa forma, tende a levá-lo à memorização dos versos. 

 

3.2 A toada como gênero literário 

 

A palavra toada deriva do verbo toar que significa produzir um som forte, 

ressoar e assume dentro da música popular brasileira, diversos significados. Em 

outra acepção, muito mais ampla, refere-se à linha melódica de qualquer canção 

sobre a qual se articulam os versos da letra. Devido a suas letras que quase sempre 

evocam temas relacionados à natureza, fica evidenciado que este é um gênero de 

origem rural. 

No livro Pequeno Dicionário de Arte Poética, organizado por Geir Campos 

(1924), o autor cita que toada segundo Renato Almeida é uma outra forma do 

romance lírico brasileiro composta de estrofes e refrão, para Oneyda Alvarenga são 
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textos curtos amorosos e para Câmara Cascudo está ligada à forma musical e não a 

poética: 

 

Segundo Renato Almeida, em sua História da Música Brasileira, “Outra 
forma de do ROMANCE lírico brasileiro é a toada, canção breve, em geral 
de ESTROFE e REFRÃO, em QUADRAS. Melancólicas e sentimental, o 
seu assunto, não exclusivo mas preferencial, é o amor, [...]. Já Oneyda 
Alvarenga adianta, para definir TOADA: “Com raras exceções, seus textos 
são curtos, amorosos ou lírico ou cômicos, e fogem à forma romanceada, 
sendo formalmente de ESTROFE e REFRÂO.” Arremata Luís da Câmara 
Cascudo: Tendo vivido muitos anos no sertão, só conheço a TOADA como 
sinônimo da solfa, da música, o som e o tom, sempre ligada à forma musical 
e não à composição poética” (CAMPOS, 1924, p. 160-161). 

 

Ainda com relação a toada, a definição desta no Dicionário Musical de 

Mário de Andrade, é a “cantiga sem forma fixa que se distingue pelo caráter no geral 

melancólico, dolente, arrastado” (ANDRADE, 1999, p.518). O Dicionário Unesp de 

Português Contemporâneo (2004, p. 1360) conceitua a toada como: “uma cantiga de 

melodia simples e dolente que pode ainda significar rumor, ruído, som e ritmo”. 

Batista Siqueira no livro Ficção e Música (1980, p. 237) diz que ‘toada é, justamente, 

o estilo peculiar, parecendo uma ressonância ulterior das pelejas ardentes da arte 

poética regional. Podemos observar que há muitas semelhanças entre os diversos 

conceitos, com um acréscimo aqui ou ali. 

Para os vários estudiosos do folclore e da música, a toada é vista com um 

gênero musical mais universal que já se teve conhecimento sem que se possa 

associá-la a um estilo único na música, nem na poética e nem a uma única região, 

pois em cada região do Brasil ela desenvolve particularidades próprias. 

No Bumba meu boi, assim como no maracatu, a toada corresponde a um 

canto alternado entre o cantador e os demais brincantes e serve para a 

apresentação das brincadeiras. São necessárias cerca de 15 toadas para os vários 

momentos da apresentação do “batalhão” e Segundo Marques (1996, p. 120), “são 

as toadas que determinam a passagem de uma estória para outra, de uma cena 

para a outra, como contrapontos, sem que o conjunto se disperse”. Sendo assim, 

são as toadas que determinam o início e o fim da apresentação do folguedo. 

No Maranhão, a toada tem várias designações, ou melhor, são subdivididas 

em: toadas de Guarnecer que é o momento que o cantador convoca os participantes 
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que vão chegando para o início da apresentação; toada de Lá vai que acontece 

quando a apresentação já está acontecendo, uma espécie de comunicado que o boi 

está chegando com seu bailado; toada de Chegada ou Cheguei que oficializa a 

chegada do bumba meu boi no local; toadas de Cordão em que o cantador puxa 

outras toadas de temas variados, relatando fatos do cotidiano; toadas de Pique que 

são utilizadas como forma de embate para desafiar ou revidar toadas de outros 

cantadores, uma espécie de batalha e por último, a toada de Despedida que é o 

adeus da bincandeira, o aviso que o “batalhão” vai se retirar e ainda temos a toada 

de Urrou, que são toadas de agradecimentos pela ressuscitação do boi, pois urrar 

significa que o boi levantou para alegria do amo e demais brincantes. 

As toadas do Bumba meu boi do Maranhão são percebidas como conjuntos 

de palavras harmonicamente organizadas e que estão imbuídas de sentido, devido à 

terminação ou sonoridade das palavras e apresentam poética formal e são 

conhecidas como “toadas ritmadas”. Alguns grupos criam outras possibilidades de 

organização das palavras e sonoridades em suas toadas apresentando uma 

estrutura com uma métrica irregular, estas são denominadas como “toadasde pé 

quebrado”. A diversidade de padrões adotados pelos grupos pode também ser 

descrita pelo tamanho ou extensão das toadas, classificadas como “toadas longas” 

ou “toadas curtas”. Deixamos claro aqui que essa classificação leva emconsideração 

apenas a quantidade de estrofes, podendo abordar assuntos variados e fazer 

referência as 

diferentes etapas da celebração ou apresentação. 

A toada do Bumba meu boi no Maranhão, tem como característica peculiar a 

sua melodia extensa, que faz com que se destaque das toadas de “Bumbas” dos 

demais estados do Brasil. De acordo com Joelina Santos (2011), estas apresentam 

rimas e versos diferenciados, não seguindo a nenhuma métrica padrão. 

 

Abrange saltos de extensão longa com a oitava. Essa extensão melódica 
com o domínio virtuoso dos saltos tonais passionais é pouco comum nos 
chamados gêneros folclóricos e aproxima as toadas a gêneros de canção 
popular brasileira, com mecanismo de composição semelhante (BUENO 
apud Santos, 2011, p. 140); (Grifos nossos). 
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O ritmo das toadas maranhenses é ajustado de acordo com a necessidade e 

com o “sotaque”, termo que designa o estilo do Bumba meu boi, ao qual o “batalhão” 

(como são chamados os grupos) pertence, para assim ter melhor recepção, 

compreensão e participação do público que assiste ao espetáculo. Todos os anos, 

os inúmeros grupos de Bumba meu boi existentes no estado produzem novas 

toadas, onde muitas delas são midiatizadas em CDs e DVDs, o que formam o 

acervo desse tipo de produção literária.  

Não há uma definição quanto às origens da toada. Alguns autores defendem 

a origem das cantigas trovadorescas, dos Fados portugueses, dos jograis e dos 

Cantos Pastoris, ou seja, das formas poéticas da era medieval, em que tudo estava 

centralizado na voz, não na escrita. Para Afrânio Coutinho (1969), as formas 

populares da literatura possuem papel evidenciado nos estudos da nossa literatura 

e, no caso da toada, devemos estudá-la como uma das formas de literatura oral, de 

poesia popular nascida na oralidade e ganhando seu registro escrito só em caso de 

necessidade, se impregnada de lirismo. 

O lirismo brasileiro mergulha as raízes até as trovas populares cantadas 
pelos primitivos trovadores das cidades dos sertões, quando homens 
simples, que começavam a aglomerar-se na Colônia, procuravam expandir 
suas alegrias ou manifestar suas tristezas e seus temores diante de fatos 
novos, Às vezes hostis, que a natureza lhes punha diante, sugestionando-
lhes a imaginação (COUTINHO, 1968, p. 51) 

 

Vamos, neste estudo, tomar a toada como gênero literário, pois, sendo esta 

poesia popular manifestada na oralidade do seu cantador, tem profundo significado 

no aparecimento do lirismo com sua melodia simples e melancólica e versos 

cadenciados. 

As toadas nascem do cotidiano do cantador ou de um membro da 

comunidade, surgem de um processo de forma espontânea e por isso não há 

preocupação com padrões de métrica. Na maioria das vezes, toadas são criadas no 

momento de reunião de membros da brincadeira, onde alguém começa e outro 

tende a melhorar o que já foi dito, e não há, naquele momento, uma preocupação 

com o escrito, somente com a voz e o corpo. 

Essa despreocupação com o registro não quer dizer que os mesmos não 

reconhecem a autoria, que segundo Ludmila Portela Gondim (2014), isso vem a 
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revelar que o cantador tem plena consciência da importância do contexto da festa 

para ele, sendo cantadas fora do contexto da brincadeira, o que não tem a mesma 

importância. Assim o afirma Zumthor via Gondim: 

 

[...] autoria para nós, implica possessão juridicamente consagrada. Ora, a 
propriedade poética não é, em si, uma ideia nova, nem é característica de 
nossos costumes. A maioria das sociedades, mesmo entre as mais 
arcaicas, reconhecem e sancionam um direito exclusivo de uso ou de posse 
de alguns produtos poéticos: tal canto pertence a uma aldeia, uma confraria, 
uma família, um indivíduo; e o beneficiário desse direito, segundo as etnias, 
será o compositor do poema, o recitante ou o dedicatório. [...] O poema é 
um bem: ele é conservado, preservado, legado e, em alguns casos, trocado. 
O que nos distingue é a comercialização desse bem, a consagração 
financeira de sua exploração: o direito do autor. Mas ele está ligado ao 
emprego da escrita, de sorte que o letrista e o compositor, com os quais 
nenhum ouvinte se importa, percebem um rendimento da performance 
executada por um terceiro: procedimento que de um só golpe exclui o 
público, a quem é negado todo sentimento de participação da obra. 
(ZUMTHOR apud GONDIM, 2014, p. 46). 

 

A toada estará sempre associada ao cantador, e este, ao grupo que faz parte 

no momento da criação e execução da toada, daí a falta de preocupação com o 

registro escrito ou de uso das mesmas por outro cantador de algum batalhão 

“contrário”. 

 

3.3 A palavra poética e o corpo em dança na toada 

 

O Bumba meu boi maranhense reúne em si, elementos que determinam uma 

linguagem de expressão vocal e corporal que criam e recriam diferentes leituras da 

sociedade em que estão inseridos seus componentes. 

O ritmo das toadas como poema, permiti uma interação do vocal com o 

corporal, este ritmo é comandado pelos instrumentos que ditam o compasso do 

corpo na dança da toada. 

O gesto do balançar do maracá do cantador durante as apresentações dita o 

ritmo do movimento do corpo durante a toada, a recepção visual e auditiva da 
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performance, vem do gesticular e do cantar do amo, que cria sua linguagem para se 

fazer compreender pelo público. 

No momento da apresentação o poeta cantador, torna-se comandante do 

espetáculo por ser este o portador de uma voz poética capaz de levar o prazer ao 

ouvido, materializando a narrativa num jogo de corpo e voz dos brincantes e dos que 

assistem a apresentação, acontecendo assim uma situação de performance que 

para Zumthor (1993, p. 19), é “quando a comunicação e a recepção coincidem no 

tempo”. E ainda sobre a noção de performance na relação entre tradição e memória, 

Zumthor nos explica sobre a comunicação que existe entre atores, texto e público. 

 

Tecnicamente, a performance aparece como uma ação oral auditiva 
complexa, pela qual uma mensagem poética é simultaneamente transmitida 
e percebida, aqui e agora. Locutor, destinatário e circunstância acham-se 
fisicamente confrontados, indiscutíveis. Na performance, recortam-se os 
dois eixos de toda comunicação social: o que reúne o locutor ao autor; e 
aquele no qual se unem situação e tradição” (ZUMTHOR, 1993, p. 222). 

 

O poema das toadas usa a oralidade e o corpo no processo de comunicação. 

O corpo reage ao ritmo da vocalidade, “ao contato saboroso dos textos que amo” 

(ZUMTHOR, 2012, p. 23). 

 

Considero com efeito a voz, não somente nela mesma, mas ainda mais) em 
sua qualidade de emanação do corpo e que, sonoramente, o representa de 
forma plena  (ZUMTHOR, 2012, p.27). 

 

O texto escrito centraliza-se na forma do poema afastando-se da performance 

e, quando este é oralizado, acontece um engajamento da voz com o corpo. Nesse 

sentido, a poesia não se concentra só em um texto mas também na voz e no corpo, 

formando a performance para uma melhor recepção por parte do público. 

A palavra do poema salta do texto emanando pela voz e pelos movimentos 

do corpo e contagia a todos os presentes pela oralidade e pela performance visual 

do poeta/cantador no momento de sua apresentação, dando a confirmação da 

importância do poema oral como cultura de massa. A voz sempre carrega algo de 

poético que transcende o significante e o significado, é ela que se faz entender, é ela 
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que torna a poesia algo material, palpável e que pode ser sentido.  A palavra sugere 

uma emoção ao pensamento que age sobre todo o corpo e assim corpo e voz forma 

o poema. 

3.4 A linguagem da toada rumo à poética 

 

 A toada tende a permanecer no estranhamento de sua errância vocal 

performática. Tendemos, como leitor, a encontrar na leitura da toada a 

temporalidade na referência do texto, porém ligada à enunciação, e encontrar o 

tempo da escritura em trabalho poético, em suas possíveis estranhezas. Vejamos na 

toada “Ilha encantada” (2007) composição de José Pereira Godão: 

São Luís minha ilha encantada  

Namorada das noites de luar 

Navegantes amor, vem meu beija-flor 

Mãe guerreira, amante das ondas do mar. 

Ilha te quero verde, neguinha pele de sol, 

Morena, rosa divina, suntuosa. 

Índia das matas tupinambás,  

Onde estão tuas palmeiras?  

Eu quero ouvir teu sabiá!  

Vem reunir no teu viveiro  

Teus sonhos de azulejos e vitrais  

Pedras, cantarias e terreiros 

Mirantes, poetas e velhos quintais! 

Nos primeiros versos o poeta faz uma alusão a sua amada cidade. Nossa 

observação nos remete a um mapeamento descritivo da cidade de São Luís, objeto 

amado pelo poeta em conversão metafórica, não por citações, mas por analogias 

com amantes e novos "eus" poetas do passado e poemas ouvidos além-mar. Uma 
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descrição que se alia à história literária, de Portugal e Brasil, pondo em causa 

estruturas passadas revisitadas pelo ouvido e voz do cantador em novas 

combinações repentistas e ligeiras tal qual um trovador medieval. 

O encadeamento discursivo obedece a uma única temporalidade, em 

respostas a perguntas que poderão reconstituir um presente para a cidade de São 

Luís, presente enriquecido pelo lirismo da poesia. A organização fônica unifica as 

analogias em destaque, gerando uma enunciação outra ao ouvinte de toadas, 

marcando-se pausadamente, poética e lirismo reivindicam um "outro" pensar sobre o 

desejo do poeta, talvez uma experiência do lirismo em si mesmo vocalizado.  

As estranhezas nesta toada se acumulam na experiência oral que resgata do 

canto a emoção do "eu" que canta seu sonho de outra São Luís: um lirismo do 

sonhador em texto admirado de poesia e arte. No ritmo marcado pela voz do 

cantador, outra cidade imaginária é construída pela saudade passadista, que, 

apesar da temporalidade descrita, abre-se à possibilidade de nova descrição pela 

prática da oralidade do poeta e músico: abre-se ao espaço imaginário que busca 

sensorialidade, finitude e um novo ciclo à poesia nacionalista brasileira 

(Maranhense):  

Vem reunir no teu viveiro (busca de outros "eus") 

Índia das matas tupinambás, (alusão à metáfora de Iracema);  

Eu quero ouvir teu sabiá! (eu poeta ouve a poesia nativa). 

O poeta, conforme Borges, entende a metáfora para ser sentida pelo leitor ou 

pelo ouvinte como uma equação: "Uso a palavra modelo" porque as metáforas que 

vou citar, ainda que bem diferentes quanto à imaginação, são quase sempre as 

mesmas para o pensador lógico. De modo que podemos falar delas como equações 

(BORGES, 2000, p. 32). Sua concepção de metáfora nos leva a também reunir na 

mesma equação: cidade + poesia, na mesma musicalidade do ritmo aplicado à 

toada. O cantador se sobrepõe à escrita da toada que se vale de indagações, tanto 

a si quanto ao ouvinte:  

Onde estão tuas palmeiras? 
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Eu quero ouvir teus sabias (alusão ao poeta Gonçalves Dias) 

Metáforas sutis, porém densas pelas imagens que resgata historicamente da 

cidade de São Luís, pela mediação de modelos poéticos e estéticos originários de 

sua fundação, novos espaços de estranheza resgatados da memória do ouvinte:  

Teus sonhos de azulejos e vitrais (alusão à arte portuguesa) 

Mirantes, poetas e velhos quintais! (alusão à poesia portuguesa) 

Nova enunciação se aponta na literalidade do verso, oferecendo à leitura uma 

nova síntese metafórica à cidade São Luís: um novo vitral artístico à ilha encantada 

a ser mirada pelo sonho do cantador, ludicamente, sem métrica, liberta dos cânones 

poéticos passadistas, porém apossado pelo recitante que tenta passar seu legado 

ao popular, pela voz e pelo corpo cantador, um bem a ser legado ao folclore 

maranhense, retomando a citação de Zumthor: 

 

A maioria das sociedades, mesmo entre as mais arcaicas, reconhecem e 
sancionam um direito exclusivo de uso ou de posse de alguns produtos 
poéticos: tal canto pertence a uma aldeia, uma confraria, uma família, um 
indivíduo; e o beneficiário desse direito, segundo as etnias, será o 
compositor do poema, o recitante ou o dedicatório. [...] O poema é um bem: 
ele é conservado, preservado, legado e, em alguns casos, trocado 
(ZUMTHOR apud GONDIM, 2014, p. 46). 

 

Assim lida e ouvida a toada surpreende a imaginação do ouvinte, que embora 

econômica em imagens de rara abstração narra uma "outra" São Luís pelo 

rememorar de "fazedores" em suas vozes de esperança e reconstrução 

arquitetônica da épica maranhense, rumo à poética, assim lembrada por Borges, 

quando fala: 

 

Ao passo que os antigos, quando falavam de um poeta — um fazedor —, 
pensavam nele não somente como quem profere essas agudas notas 
líricas, mas também como quem narra uma história. Uma história na qual 
todas as vozes da humanidade podem ser encontradas - não somente a 
lírica, a pesarosa, a melancólica, mas também as vozes da coragem e da 
esperança. Ou seja, me refiro que suponho ser a mais antiga forma de 
poesia: a épica (BORGES, 2000, p. 51).  
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O cantador faz o papel do "sabiá", pássaro único brasileiro a anunciar um 

outro amanhã à arquitetura da ilha encantada do Maranhão, trazendo a toada ao ról 

da música brasileira, à estética de ritmos diversos e estranhos porque libertos pela 

voz épica, lembrando a Homero), que se incorporam ao folclore aos saltos de longa 

oitava, aglutinando a toada à canção popular brasileira alimentando um sonho épico 

transferido ao folclore maranhense do Bumba meu Boi. 

A toada “Maranhão, meu tesouro, meu torrão”, de Humberto Maracanã foi 

composta em 1983 e gravada em 1984 e traz consigo a representação da identitária 

de um povo, de uma comunidade que se faz representar pelo cantador , pois na 

mesma este descreve a riqueza do lugar, a fauna, a flora e o cotidiano de um povo 

maranhense. O poeta salienta os aspectos sociais, culturais, geográficos e históricos 

do nosso estado. 

Maranhão, meu tesouro, meu torrão. 

Fiz esta toada, pra ti Maranhão.  

Maranhão, meu tesouro, meu torrão. 

Eu fiz esta toada, pra ti Maranhão. 

Terra do babaçu 

Que a natureza cultiva 

Esta palmeira nativa  

É que me dá inspiração  

Na praia dos lençóis 

Tem um touro encantado 

E o reinado 

Do rei Sebastião  

Sereia canta na proa 

Na mata o guriatã 

Terra da pirunga doce 

E tem a gostosa pitombatã 

E todo ano, a grande festa da Juçara. 

No mês de Outubro no Maracanã       
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No mês de Junho tem o bumba meu boi 

Que é festejado em louvor a São João 

O amo canta e balança o maracá 

A matraca e pandeiro 

É quem faz tremer o chão   

Esta herança foi deixada por nossos avós 

Hoje cultivada por nós 

Pra compor tua história, Maranhão.   

O poeta/cantador inicia o seu canto evocando seu estado, para que os 

ouvintes o identifiquem. Ele afirma e confirma seu amor pelo estado em que nasceu, 

e vive, ao dizer que o Maranhão é seu tesouro, seu torrão, ratificando a importância 

do estado para sua vida. É essa terra tão rica e miscigenada sua fonte de inspiração 

para tantas toadas.  

Na segunda estrofe, nota-se a metáfora do babaçu como palmeira, aquela 

mesma que fora cantada nos versos de Gonçalves Dias e que é fonte de inspiração 

para tantos poetas maranhense: 

Terra do babaçu 

Que a natureza cultiva 

Esta palmeira nativa  

É que me dá inspiração 

Na terceira parte da toada, tem-se a presença das lendas e mitos que rondam 

no imaginário da população maranhense, o que é muito comum nas toadas do boi 

de Maracanã: 

Na praia dos lençóis 

Tem um touro encantado 

E o reinado 

Do rei Sebastião 

Aqui, a toada faz menção ao touro encantado, numa alusão ao mito do Rei 

Sebastião, que, segundo a lenda, desapareceu durante a batalha de Alcácer-Quibir 

e virou um touro encantado nas terras dos Lençóis Maranhenses. Esse tipo de 
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associação que o cantador faz entre rei e touro é bem-vinda numa manifestação 

cultural onde tem como personagem principal o boi/touro, que vive a alegria do 

bailar, as tristezas de perder a língua, morrer e culmina com a ressuscitação do 

mesmo, para a continuidade da brincadeira no próximo ano.  E assim acontece com 

o rei Sebastião, ele surge nas noites de lua cheia a espera de alguém que quebre 

seu encanto para a volta do Rei Sebastião, o novo Messias esperado. 

 

No Tambor de Mina, em que se mistura elementos da pajelança (prática 
popular de cura através do rito de louvação à natureza oriunda da cultura 
ameríndia), o Rei Sebastião é um Gentil, entidade do mundo da Encantaria 
que baixa (incorpora) em ocasiões especiais no terreiro para, a partir das 
ervas, promover a cura. Durante o rito cantam-se várias doutrinas para 
homenageá-lo. Essas doutrinas ora mencionam o rei com sua magnitude, 
ora apresentam lugares encantados ou descrevem objetos ricos da realeza. 
Enfim, a lenda está tão arraigada aí, que une todas as manifestações 
culturais e religiosas populares, em virtude da narrativa do rei Sebastião  
(Silva, 2010, p. 115). 

 

Na quarta estrofe ou parte da toada, o poeta/cantador coloca o mito da sereia 

entre as riquezas da terra: 

Sereia canta na proa 

Na mata o guriatã 

Terra da pirunga doce 

E tem a gostosa pitombatã 

E todo ano, a grande festa da Juçara. 

No mês de Outubro no Maracanã     

Nessa parte toada, o poeta ainda faz menção a uma divindade dos mares e 

da religião de matriz africana e indígena, a sereia. Quando ele diz que “sereia canta 

na proa” da embarcação, isto pode se constituir um perigo para o pescador, em 

razão da proximidade, pois a lenda conta que o cantar da sereia encanta o 

pescador, causando naufrágios. 

Ao citar do canto da sereia e do guriatã, faz-se aqui uma ressalva, pois 

guriatã foi o título dado ao poeta/cantador autor desta toada, sendo assim ele 

compara o seu canto ao da sereia que a todos encantam. E em seguida ele faz a 

menção às riquezas que a terra fértil oferece e ao grande festejo que acontece na 

comunidade por ocasião da colheita da juçara(açaí) no mês de outubro. 
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Na quinta parte, os versos chamam a atenção para o período onde o bumba 

meu boi alcança seu auge no estado: o mês de junho. Ele descreve ainda o papel do 

amo ou cantador que canta e balança (toca) seu maracá, que é um instrumento 

percussivo muito usado no bumba meu boi, assim como o pandeiro e a matraca, os 

quais na toada ele fala que fazem o chão tremer a partir de seus sons.  

No mês de Junho tem o bumba meu boi 

Que é festejado em louvor a São João 

O amo canta e balança o maracá 

A matraca e pandeiro 

É quem faz tremer o chão 

No bumba meu boi de sotaque de matraca, este instrumento, a maracá, é 

utilizado somente pelo cantador para marcar o ritmo da toada. É por meio do maracá 

e também do apito, que o amo/cantador/poeta se destaca dos demais brincantes e é 

percebido pelo outro como alguém de poder. O maracá é o símbolo da autoridade 

do cantador perante os brincantes: 

O amo canta e balança o maracá 

A matraca e pandeiro 

É quem faz tremer o chão 

Em se tratando de Humberto Maracanã, este tinha um maracá dourado que 

dizia ser de ouro por ele ser o Guriatã e ser o rei das toadas, sendo muito respeitado 

pelos demais cantadores do Maranhão. 

A toada é finalizada com os versos:  

Esta herança foi deixada por nossos avós 

Hoje cultivada por nós 

Pra compor tua história, Maranhão. 

Observa-se que o poeta/cantador mostra o boi e todas as belezas naturais e 

lendas locais enquanto heranças dos nossos antepassados, assim como demonstra 

a importância da preservação desses costumes para perpetuação da nossa cultura, 

fazendo-nos lembrar, da história de resistência do povo maranhense. Observa-se 

aqui que conservar a tradição preservando a memória, não significa romper com o 
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que é moderno, pois segundo CANCLINI (1998, p.206) Hoje o tradicionalismo é uma 

tendência com amplas camadas hegemônicas podendo combinar com o moderno 

quase sem conflito. 

A toada é uma espécie de narrativa e com relação ao que Walter Benjamim 

fala sobre a memorização das narrativas: 

 

Quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia às sutilezas 
psicológicas, mas facilmente a história se gravará na memória do ouvinte, 
mas completamente ela se assimilará à sua própria experiência e mais 
irresistivelmente ele cederá à inclinação de recontá-la um dia (BENJAMIM, 
1985, p. 204) 

 

Podemos situar a toada dentro do processo de criação de narrativa que é 

produzida no cotidiano do cantador, da comunidade em que vive e daí a 

simplicidade da poesia para melhor assimilação do ouvinte e dos próprios 

participantes da brincadeira que precisam decorar as letras das toadas, já que as 

mesmas raramente estão situadas em escrituras. 

Ainda sobre a narrativa oral tratada por Benjamim, podemos facilmente 

identificar nas toadas do Bumba meu boi do Maracanã, pois: 

 

Contar história sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde 
quando as histórias não são mais conservadas.[...]Quanto mais o ouvinte se 
esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido 
(BENJAMIM, 1985, p. 205). 

 

As toadas resultam da interação do cantador com a comunidade, são formas 

de materialização da identidade do povo através da memória e da oralidade. Elas 

também assumem a função da voz poética defendida por Zumthor, em que essa voz 

poética tem como função a coesão social do grupo para lhes conferir uma lembrança 

que gera um simbolismo: 

 

A voz poética assume a função coesiva e estabilizante sem a qual o grupo 
social não poderia sobreviver. Paradoxo: graças ao vagar de seus 
intérpretes – no espaço e no tempo, na consciência de si -, a voz poética 
está presente em toda parte, conhecida de cada um, integrada nos 
discursos comuns, e é para eles a referência permanente e segura. Ela lhes 
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confere figuradamente alguma extratemporalidade: através dela, 
permanecem e se justificam. Oferece-lhes o espelho mágico do qual a 
imagem não se apaga, mesmo que eles tenham passado. As vozes 
cotidianas dispersam as palavras no leito do tempo, ali esmigalham o real; a 
voz poética os reúne num instante único - o da performance (ZUMTHOR, 
1993,p. 139). 

 

A próxima toada analisada é uma das toadas do boi de Orquestra de Axixá 

que tem como título “Bela Mocidade”, composição de Donato Alves em1980, e é 

colocada no mesmo patamar do “Urrou do Boi”, de Coxinho do Boi de Pindaré que 

também será analisada neste trabalho, e da toada “Maranhão meu tesouro meu 

torrão”, de Humberto do Boi Maracanã (matraca), consideradas símbolos do estado 

e das festas juninas, respectivamente. Ressaltamos aqui que esta toada foi gravada 

por nomes da MPB, como Maria Betânia, e é tida como um dos símbolos, ou melhor, 

um patrimônio do boi que coloca o sotaque de orquestra nas disputas pela 

representatividade da tradição, especialmente pelo romantismo atribuído a ela e pelo  

lirismo da toada que é bastante acentuado: 

Quando eu me lembro 

Da minha bela mocidade 

Eu tinha tudo a vontade 

Brincando no boi de Axixá. 

Eu ficava com você 

Naquela praia ensolarada 

E a tua pele bronzeada 

Eu começava a contemplar 

Mas é que o vento buliçoso balançava teus cabelos 

E eu ficava com ciúme do perfume ele tirar 

Mas quando o banzeiro quebrava 

Teu lindo rosto molhava 

E a gente se rolava na areia do mar 

Esta toada tem um tom passional, tratando de uma relação amorosa com tons 

nostálgicos de um tempo que não volta mais, a mocidade. O tema presente é a 

expressão do sentimento amoroso, a despedida, a saudade, o ciúme, a separação. 
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Nesta toada, há um paralelo literário da canção com a poesia, que podemos 

perceber na organização dos versos e das estrofes. Há um ritmo melódico e um 

cadenciado dos versos, uma preocupação maior com a rima. 

Na primeira estrofe o eu lírico está nostálgico, lembrando de “sua bela 

mocidade” quando este tinha tudo, tinha mais felicidade, pois tinha sua amada e em 

se tratando de bumba meu boi está podemos dizer ser uma índia do cordão da 

brincadeira, pois o poeta diz que na sua “bela mocidade” ele “tinha tudo a vontade/ 

brincando no boi de Axixá”. 

Há a evocação melancólica e romântica, cheia de saudade na intenção de 

causar pena ao público e torcer pelo reencontros dos amantes que por alguma razão 

que não está explicada na toada, tiveram que se separar. 

Tudo na toada lembra uma cena romântica: a contemplação do corpo da 

amada exposto ao sol, o soprar do vento nos cabelos os corpos banhados pelo 

banzeiro e rolando na areia e aqui o poeta faz uso de código simbólico para 

expressar seu ciúme da mulher amada. O poeta faz uso da voz poética para formar 

a imagem de dois apaixonados que sofrem com a separação. Esta também é uma 

toada que carrega todo o sentimento bucólico, retratando as belezas das praias do 

Maranhão.  

Presenciamos também, na terceira estrofe desta toada, expressões locais que 

remetem ao meio social em que se situa a toada “uma praia ensolarada”, onde “o 

vento buliçoso” balança os cabelos da amada e vem “ o banzeiro” molhar o rosto 

da amada. 

Segundo Zumthor, o texto poético distingui vários momentos que vão desde a 

sua formação, passando pela transmissão, recepção, conservação e reiteração: 

 

Pode-se, na história de um texto poético, distinguir vários momentos: o 
momento de sua formação. Depois, necessariamente (uma vez que esse 
texto, pelo menos de maneira virtual, destina-se a se tornar público), há a 
transmissão. Esta propicia a recepção. Depois ele se conserva, em 
consequência da outra característica própria do texto poético, desalienar-se  
refere às limitações do tempo. Em seguida, teremos outras recepções, em 
número indefinido:  eu as reúno sob o termo reiteração.  Em cada um 
desses momentos, o suporte pode ser tanto a palavra viva quanto a escrita 
(ZUMTHOR, 2007, p. 65) (Grifo do autor) 
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Na toada “Bela Mocidade”, o texto torna-se poético por passar por todos os 

momentos descritos por Zumthor e sua formação é operada pela voz do poeta que 

faz a transmissão para que aconteça a recepção pela audição do público e “é com 

efeito, próprio da situação oral, que transmissão e recepção aí constituam um ato 

único de participação, co-presença, e esta gerando o prazer. Esse ato único é a 

performance” (ZUMTHOR, 2007, p. 65). 

A próxima toada a ser analisada neste trabalho é uma composição de 2003, 

de autoria do cantador de Chagas do Bumba meu boi da Maioba, cantador de 

grande destaque no cenário maranhense por suas belíssimas toadas e que apesar 

de cantar toadas de “pique” para Humberto de Maracanã, se diz grande admirador 

deste e que fez a toada em questão em homenagem a este. 

Se não existisse o Sol 

Como seria pra Terra se aquecer? 

Se não existisse o mar 

Como seria pra natureza sobreviver? 

Se não existisse o luar 

O homem viveria na escuridão. 

Mas como existe tudo isso meu povo 

Eu vou guarnecer meu batalhão de novo. 

A tratar-se de uma toada de “guarnecer”, que marca o momento do início da 

apresentação, é a primeira toada a ser cantada e tem o sentido de chamar, reunir os 

brincantes, além de ser o momento do aquecimento da voz do poeta. 

O poeta inicia a toada com questionamentos sobre a existência do sol, do mar 

e do luar, fazendo uma exaltação a natureza, a criação de Deus. Existe nas 

entrelinhas da toada a presença do discurso religioso, pois tudo que o poeta canta é 

criação Divina. 

Se não existisse o sol/como seria pra terra se aquecer? É uma indagação 

feita pelo poeta para mostrar quão importante é o sol para os habitantes da terra. E 
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se não existisse o mar,  e se não existisse o luar,  esses versos marcam a 

sonoridade e musicalidade da toada que apesar de ser de um Bumba meu boi de 

sotaque da Ilha, possui uma cadencia e musicalidade diferenciada das demais 

toadas do boi da Maioba. 

A questão religiosa está sempre presente nas toadas, pois para os 

cantadores, Deus é a maior razão de toda a existência de tudo abaixo dos céus. 

Tudo na toada remete à criação Divina 

A toada é uma espécie de agradecimento a Deus pela vida e a expressão 

“batalhão” é um diálogo que o poeta tem com os brincantes e o público presente, é o 

chamamento para a performance. Nesse momento, o poeta ou seu intérprete usa da 

autoridade que lhe foi conferida pela voz (ZUMTHOR, 1993, p. 19). 

A quinta toada a ser analisada é uma composição de Coxinho do Bumba meu 

boi de Pindaré. Composta e cantada pela primeira vez pelo batalhão de João 

Câncio, ou seja, pelo Bumba meu boi de Pindaré em 1972, deu ao batalhão o título 

de campeão em uma competição de toadas e batalhões naquele mesmo ano. A 

toada  

Urrou do boi, é uma toada considerada insuperável e adotada pelos órgãos 

administradores da cultura do Estado, como o hino do folclore maranhense. 

Nesta toada, comprovamos o uso de poemas longos, característica que torna 

a canção difícil de ser memorizada. O cantador canta o primeiro verso que é 

posteriormente entoado por todos os brincantes do grupo. Em seguida, o cantador 

apresenta os outros versos, um de cada vez, sendo que ao término de cada um, os 

brincantes cantam o primeiro verso como uma espécie de estribilho.  

Urrou, urrou, urrou, urrou  

meu novilho brasileiro  

que a natureza criou. 

Lá vem meu boi urrando,  

subindo o vaquejador,  

deu um urro na porteira,  

meu vaqueiro se espantou,  
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o gado da fazenda  

com isso se levantou. 

Urrou, urrou, urrou, urrou  

meu novilho brasileiro  

que a natureza criou. 

Boa noite meu povo  

Que vieram aqui me ver  

Com essa brincadeira  

Trazendo grande prazer  

Salve grandes e pequenos  

Este é meu dever  

Saí pra cantar boi bonito pro povo ver. 

São João mandou  

Que é pra mim fazer  

Que é de minha obrigação  

Eu amostrar meu saber. 

Urrou, urrou, urrou, urrou  

meu novilho brasileiro  

que a natureza criou. 

Viva Jesus de Nazaré  

E a Virgem da Conceição  

Viva o Boi de Pindaré  

Com todo seu batalhão  

São Pedro e São Marçal  

E meu senhor São João  

Viva as armadas de guerra  

Viva o chefe da nação  

Viva a estrela do dia  

São Cosme e São Damião. 
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Urrou, urrou, urrou, urrou  

meu novilho brasileiro  

que a natureza criou. 

Viva meu Maranhão                                                                                                                     

Com toda a sua fidalguia                                                                                                                               

Um dos estado brasileiro                                                                                                               

Que o povo tem alegria                                                                                                             

Existe educação         

 Respeito e harmonia                                                                                                                 

Quem visita o Maranhão                                                                                                             

Vem cheio de alegria                                                                                                              

Sempre a há de ser abençoada                                                                                                        

A terra de Gonçalves Dias. 

Urrou, urrou, urrou, urrou  

meu novilho brasileiro  

que a natureza criou. 

João Câncio tem um boi                                                                                             

Que não conhece vaqueiro                                                                                                  

É caiado de preto e branco                                                                                                  

É turino verdadeiro                                                                                        

Saiu pra passear                                                                                                                  

No nosso país brasileiro                                                                                                 

Vem conhecer nosso Estado                                                              

Que tem nada de estrangeiro                                                                                               

E desta viagem que veio                                                                                           

Chegou até no Rio de Janeiro. 

Urrou, urrou, urrou, urrou  

meu novilho brasileiro  

que a natureza criou. 
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Meu povo presta atenção                                                                                 

Os poetas do Maranhão                                

Que canta sem ler no livro                                                                                

Já tem em decoração                                                                                   

Todo ano mês de junho                                                                                  

Temos por obrigação                                                                                        

De cantar toada nova                                                                                      

Em louvor a São João.                                                                                              

Viva a Bandeira Brasileira                                                                                    

Cobrindo a nossa nação                                                                                             

Urrou, urrou, urrou, urrou  

meu novilho brasileiro  

que a natureza criou. 

Por aqui vou saindo                                                                                             

São hora de eu viajar                                                                                   

Adeus até para o ano                                                                                               

Quando eu aqui voltar                                                                                        

Vou ficar o seu dispor                                                                                        

O tempo que precisar                                                                                         

A turma de Pindaré                                                                                            

É pesada no boiar                                                                                               

O conjunto é brasileiro                                                                                            

E a força Deus é quem dá. 

A toada tem como tema os assuntos relacionados com os aspectos do 

quotidiano da fazenda, aspectos religiosos associados ao São João valorizando 

também os “Os poetas do Maranhão/Que canta sem ler no livro”, no caso aqui, os 

nossos amos/cantadores. 

A toada de urrou é a que anuncia que o boi ressuscitou, e ressuscitou muito 

mais forte para a alegria de todos da fazenda como diz a primeira estrofe: “deu um 

urro na porteira/que o vaqueiro se espantou/ e o gado da fazenda/ com isso se 
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levanto”. O Urrou do boi é uma metáfora que significa a vitória da vida sobre a 

morte. 

Urrou, urrou, urrou, urrou  

meu novilho brasileiro  

que a natureza criou. 

Aqui nestes versos, o cantador anuncia o ressuscitar do boi e estes versos 

formam o coro da toada. E nos versos seguintes ele fala da força do urrou do 

novilho. 

Lá vem meu boi urrando,  

subindo o vaquejador,  

deu um urro na porteira,  

meu vaqueiro se espantou,  

o gado da fazenda,                       

com isso se levantou. 

Os versos a seguir são de saudações ao público presente na apresentação 

da brincadeira. O cantador faz isso como forma de respeito aqueles que deixam 

seus lares e afazerem para ver a brincadeira.  

Boa noite meu povo  

Que vieram aqui me ver  

Com essa brincadeira  

Trazendo grande prazer  

Salve grandes e pequenos  

Este é meu dever  

Saí pra cantar boi bonito pro povo ver. 

Na toada fica nítido nos versos a louvação aos santos, homenagem a 

personalidades, evocação da natureza, exaltação à cultura, à história e ao povo 

brasileiro. 

São João mandou  

Que é pra mim fazer  
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Que é de minha obrigação  

Eu amostrar meu saber. 

[...] 

Viva Jesus de Nazaré  

E a Virgem da Conceição  

Viva o Boi de Pindaré  

Com todo seu batalhão  

São Pedro e São Marçal  

E meu senhor São João  

Viva as armadas de guerra  

Viva o chefe da nação  

Viva a estrela do dia  

São Cosme e São Damião. 

Na toada, o nosso poeta faz menção a João Câncio. Explico-lhes aqui que 

este na época da criação desta toada era juntamente com nosso cantador, 

Coxinho,amo do Bumba meu boi de Pindaré 

Tal como as poesias da Idade Média, as toadas de Bumba meu boi apoiam-

se na literatura oral. A toada “Urrou do boi”, de Coxinho é uma poesia oral, quase 

uma oratória em praça pública, um misto de vontade de ensinar e convencer o 

público tal qual ZUMTHOR diz: 

 

A tensão a partir da qual o poema oral é constituído se desenha entre a 
palavra e a voz e procede de uma quase contradição entre suas finalidades 
respectivas; entre finitude das formas do discurso e a infinidade da 
memória; entre a abstração da linguagem e a espacialidade do corpo. Isso 
porque o texto oral não se preenche jamais; não satura nunca o seu espaço 
semântico. É por isso também que o discurso aí se constitui 
tradicionalmente, até o século XV, segundo os ritmos em que ressoam os 
entrechoques de um plurilógio vocal: rupturas de estilo e de tom, 
heterogeneidade sintáticas, incessante experimentação verbal. Ao mesmo 
tempo afirma-se a vontade de ensinar e convencer, atravessar o vivido e, 
em seguida, voltar a ele, circularmente, enriquecido das significações 
colhidas – poesia profundamente oratória, desdobrada na praça pública 
como se num teatro  (ZUMTHOR, 1993, p. 161,162). 
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O ritmo dos versos soltam do papel e é percebido no plano da audição, a 

melodia penetra nos ouvidos dos presentes através de uma vocalidade valorizada 

na voz do cantador e “É assim que a voz intervém no texto e sobre ele, como dentro 

e sobre matéria semiformalizada, da qual se possa modelar um objeto móvel, mas 

pronto” (ZUMTHOR, 1993, p. 165). 

Em toda a toada, percebemos o confronto da oralidade primária (que se 

fundamenta em pensamentos e linguagens que permitem a memorização por meio 

de repetição) x oralidade secundária (aquela na qual a manifestação da voz existe a 

partir da escrita, tendo esta predominância sobre aquela). E aqui podemos perceber 

a oposição da oralidade em relação à escrita, mostrando os diferentes modos de 

estruturação entre a voz e a escrita, tal qual os estudos de Zumthor: 

 

Conhecemos o princípio inicial: uma mensagem não se reduz ao seu 
conteúdo manifesto, mas comporta um conteúdo latente, constituído pelo 
médium que o transmite. Logo, a introdução da escrita numa sociedade 
corresponde a uma mutação profunda de ordem mental, econômica e 
institucional. [...] Assim, na perspectiva Mc Luhaniana, da oralidade à escrita 
se opõem globalmente dois tipos de civilização. Em um universo de 
oralidade, o homem, diretamente ligado aos ciclos naturais, interioriza, sem 
conceitua-la, sua experiência da história; ele concebe o tempo segundo 
esquemas circulares, o espaço (a despeito de seu enraizamento), como a 
dimensão de um nomandismo; as normas coletivas regem imperiosamente 
os seus comportamentos. Em compensação, o uso da escrita implica uma 
disjunção entre o pensamento e a ação, um nominalismo natural ligado ao 
enfraquecimento da linguagem como tal, a predominância de uma 
concepção linear do tempo e cumulativa do espaço, o individualismo, o 
racionalismo, a burocracia... (ZUMTHOR, 1997, p. 36). 

 

Em alguns versos como: “Que é pra mim fazer”, “Eu amostrar meu saber”, “ 

É turino verdadeiro”,“Já tem em decoração” e “É pesada no boiar”,há uma 

predominância do falar do caboclo da baixada maranhense sem a preocupação da 

linguagem culta ou formal, para o cantador sua única preocupação é com suas rimas 

e seus versos. 

O Poeta se despede com os seguintes versos: 

Adeus até para o ano                                                                                         

Quando eu aqui voltar                                                                                               

Vou ficar o seu dispor                                                                                                       

O tempos que precisar                                                                                                      



 85

A turma de Pindaré                                                                                                       

É pesada no boiar                                                                                                         

O conjunto é brasileiro                                                                                                  

E a força Deus é quem dá 

Mais uma vez percebe-se a religiosidade presente na toada, pois para o poeta 

se não há como voltar ao terreiro sem a força de Deus, mesmo que o grupo seja um 

dos melhores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Adeus eu já vou embora”.  

É com essa expressão de despedida tão utilizada nas toadas de despedida 

do Bumba meu boi do Maranhão, depois de ter passeado pela cultura maranhense e 

me encantado pela poesia da toadas, que início minha conclusão e finalizo este 

trabalho de investigação. 

Utilizando os termos que designam as toadas, nosso “guarnecer” foi 

conceituar e traçar um paralelo entre cultura e folclore tendo o canto como mediação 

em vozes. Nosso “lá vai” foi contextualizar o Bumba meu boi, falando de sua origem, 

seus sotaques e sua chegada no Maranhão, onde adquiriu características 

peculiares. Em nossa “chegada”, apontamos a toada como gênero literário, 

significando os valores da oralidade e da corporalidade que formam a performance 

do Bumba meu boi. A nossa “despedida” deu-se com a análise das toadas, ou 

melhor, análise dos poemas musicais em forma de toadas e o nosso “urrou” pode 

acontecer a qualquer momento com uma continuidade desses estudos. 

Sustentamos nossa pesquisa com base nos estudos de Zumthor sobre a 

oralidade e a performance, destacando a literariedade dentro do contexto das toadas 

e sua poeticidade, pois as toadas revelam-se como poesias que para serem 

performatizadas necessitam do poeta-cantador, dos participantes que formam um 

coro e do público que os assistem. A performance, segundo Zumthor, serve para 

promover a vida carregada de palavras no ato narrado, e é nela que reside toda uma 

sintonia entre voz, corpo e gestualidade, que dá ênfase ao que está sendo narrado: 

“A performance é a ação complexa pela qual uma mensagem poética é 

simultaneamente, aqui e agora, transmitida e percebida”. (ZUMTHOR, 2010, p. 31). 

Em outras palavras, a performance rompe todas as fronteiras de todo fenômeno 

linguístico e toda a ordem das combinações da palavra, pois uma vez tomada pelos 

movimentos do corpo durante a fala, ela termina por combinar corpo e sonoridade, 

resultando na oralidade poética: 



 87

 

Quanto à presença, não somente a voz, mas o corpo inteiro está lá, na 
performance. O corpo, por sua própria materialidade, socializa a 
performance, de forma fundamental [...] A performance é uma realização 
poética plena: as palavras nela são tomadas num único conjunto gestual, 
sonoro, circunstancial tão coerente (em princípio) que, mesmo se 
distinguem mal palavras e frases, esse conjunto como tal sentido 
(ZUMTHOR, 2005, p. 86-7). 

 

Iniciamos a primeira fase da pesquisa com a catalogação bibliográfica, onde 

buscamos referências sobre a cultura popular, folclore, Bumba meu boi, poética, 

performance e oralidade para alcançar o nosso objetivo de reconhecer na 

performance do cantador, os aspectos poéticos presentes na toada. Em seguida, 

acompanhamos o processo de construção de algumas toadas com visita ao 

barracão do Bumba meu boi de Maracanã. Nesta fase, vivenciamos a árdua tarefa 

dos membros do batalhão para levar a brincadeira folclórica para os arraiais, tarefas 

essas que vão desde a confecção das indumentárias, passando pelos ensaios, 

batismos, apresentações, e encerrando com a matança do boi. A terceira fase, foi o 

registro oral das toadas selecionadas para compor o corpus do trabalho. Após o 

registro, tivemos que ouvir várias vezes essas toadas para fazermos as 

compilações, devida à dificuldade de encontrar seus registros escritos. Realizadas 

as compilações, iniciamos as análises das toadas selecionadas. 

Para a análise das toadas escolhidas como corpus deste trabalho, foi 

necessário fazer a transcrição oral de algumas delas (gravados em CD que segue 

em anexo), tendo em vista que a maioria das toadas dos grupos só são encontradas 

midiatizadas e sem apresentação de encartes com as letras. Muitas foram ouvidas, 

várias vezes, para assim transcrevermos as letras, tal qual são cantadas ou 

declamadas pelo poeta/cantador. Deixaremos claro aqui que, para tais análises, 

antes foram pesquisadas as bases de sustentação para encaixá-las com gênero de 

literatura oral de base popular. 

As análises nos levaram a constatar que a voz do cantador está sempre em 

1ª pessoa, demonstrando, na forma narrativa, a autoridade do mesmo frente ao 

batalhão e à comunidade que representa. A apresentação de um batalhão é o ápice 

do cantador, pois, além da voz, é de suma importância sua presença de cantador, 

pois ver-ouvir-sentir é o que realmente forma a performance propriamente dita. 
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A tarefa de analisar as toadas foi árdua, porém gratificante. Nelas 

presenciamos um poeta preocupado com a construção da identidade do grupo, uma 

poeticidade constantemente comprovada em cada verso apresentado, e tudo feito 

por meio de uma linguagem simples para um melhor entendimento da mensagem 

implícita em cada uma. Segundo Zumthor (1997, p. 110), “O valor de uso da escrita 

se reduz na medida em que o manuscrito não pode ser um meio massivo.” Isso é o 

que ocorre com as toadas. 

 

Para ouvir a voz que pronunciou nossos textos, basta que nos situemos no 
lugar em que seu eco possa talvez ainda vibrar: captar uma performance, 
no instante e na perspectiva em que ela importa, mais como ação do que 
pelo que ela possibilita comunicar. Trata-se de tentar perceber o texto 
concretamente realizado por ela, numa produção sonora: expressão e fala 
juntas, no bojo de uma situação transitória e única (ZUMTHOR, 1997, p. 
219). 

 

Classificamos, neste trabalho, a toada como poesia oral que, sem a presença 

física do cantador, pode até apresentar-se em uma forma poética, mas não traz o 

brilho e a magia do espetáculo, pois o texto transcrito para um papel ou a 

midiatização das toadas apaga o valor cultural que é imposto pela presença do 

batalhão. 

Ao final desta pesquisa, depois de algumas entrevistas com participantes e 

cantadores, e acompanhar alguns grupos de Bumba meu boi durante as 

apresentações, pudemos constatar a importância do canto para a preservação da 

tradições e tudo que a elas está vinculado, tais como: ritos, mitos, práticas culturais 

e sociais nas quais estão fundamentadas as brincadeiras, sintonizando o passado 

com o presente. 

Nos últimos anos, a problematização dos aspectos de cultura popular se 

tornou um vasto campo de pesquisa, principalmente nas áreas antropológicas, 

sociológicas, comunicação e, por último, no campo das Letras. Encontramos 

algumas delas com relação à análise do discurso e quase nada em relação a análise 

literária das toadas, e, em se tratando de um olhar poético sobre estas, nada foi 

encontrado. Essa falta de literatura e trabalhos sobre a poeticidade das toadas nos 

desafiou e tornou possível discutir sobre as toadas como uma literatura que nasce 
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da oralidade, antes de ser cantado e transcrito, e que povoa o imaginário da 

população. 

A toada é a poesia popular que tem como temas, principalmente, o mundo 

religioso em que se mesclam o sagrado e o profano, o cotidiano, o amor a terra e a 

mulher amada, temas constantes da poesia provençal. Em muitas toadas, o 

cantador levanta problemáticas e aponta soluções narrativas em seu canto, 

tornando-se assim o porta voz da comunidade, pois naquele momento é ele o 

detentor do poder através da voz. 

A toada deve ser tratada como 'gênero literário', pois, antes de ser símbolo de 

uma cultura popular de massa, é poesia pura, que nasce do cotidiano e da 

simplicidade de um povo que vive da fé e devoção. É onde o 'eu' lírico fala como 

uma voz de si, de amores mal resolvidos, de mitos e lendas arraigados na cultura do 

povo. A dança, o canto, o corpo constituem o trio fundamental para materializar e 

socializar a performance poética, mediado pelo folclore do Bumba meu boi 

maranhense: "Expressão e fala juntas, no bojo de uma situação transitória e única" ( 

ZUMTHOR, 1997, p. 219). 
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 GLOSSÁRIO DO BUMBA MEU BOI 

Amo (cantador) - personagem do auto que encena o papel do dono da fazenda 

onde trabalha Pai Francisco. No grupo é o cantador das toadas, também 

responsável pelo batalhão; em algumas regiões do Estado é conhecido por 

cabeceira, comandante, patrão ou mandador. 

Arraial – local que se apresenta as brincadeiras juninas, caracteriza-se por seu 

colorido de bandeirinhas ou bandeirolas, barracas de palhas com comidas típicas e 

roupas caipiras ou que remetem alguma brincadeira maranhense. 

Auto do Bumba meu boi - forma de expressão dramática apresentada como parte 

da brincada do Bumba meu boi, cujo enredo gira em torno da morte do boi pelo Pai 

Francisco para tirar-lhe a língua e satisfazer o desejo de grávida de sua esposa 

Catirina. 

Batalhão - nome pelo qual se faz referência a um grupo de Bumba meu boi, 

especialmente aqueles do sotaque de matraca. 

Boi - o boi-boneco animado pelo miolo; termo pelo qual se faz referência ao Bumba 

meu boi. 

Brincadeira – nome dado ao grupo de bumba meu boi, o mesmo que batalhão. 

Brincantes – pessoas que fazem parte do conjunto do batalhão. 

Chegada ou chegou – é a toada que indica essa etapa. 

Ciclo - período compreendido do início dos ensaios dos grupos de Bumba meu boi 

até a finalização da brincadeira com a realização do ritual de morte do boi. 

Despedida - momento em que o grupo se despede da assistência; toada que marca 

esse momento. 

Guarnecê- etapa do início da apresentação do Bumba meu boi em que o grupo se 

prepara para começar a brincada ou apresentação; toada que indica essa etapa. 

_______________ 
*Glossário elaborado pela mestranda após pesquisas e entrevistas. 
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Lá vai - a segunda etapa da apresentação do Bumba meu boi, quando o grupo inicia 

o deslocamento para o local onde se apresentará; toada que indica essa etapa. 

Licença - toada que demarca o momento em que o Boi pede permissão para 

dançar. 

Matraca - par de tábuas de madeira batidas uma contra a outra que produz um som 

estridente nos Bois, típico dos sotaques da Ilha e da Baixada. 

Miolo - brincante que se introduz na armação feita de madeira - o boi-boneco, e 

elabora movimentos que dão vida ao artefato.  

Mutucas – pessoas que acompanham os batalhões em todas as apresentações. 

Pai da Malhada - termo utilizado entre os grupos de Bumba-meu-boi, sobretudo do 

sotaque da Ilha, para designar a superioridade de um grupo em relação ao outro; 

termo adotado pelo cantador João Chiador enquanto comandava o Bumba meu boi 

de Ribamar. 

Pandeirões - é um instrumento muito utilizado nas festas de bumba-meu-boi. 

Assemelha-se a um pandeiro pelo formato e disposição do couro, mas tem 

dimensões maiores. 

Rezadeiras- mulheres responsáveis por rezar orações, benditos e ladainhas e no 

caso do Bumba meu boi, desempenham essa função nos rituais de batismo do Boi. 

Sotaque - equivale ao estilo, ritmo do grupo, caracterizado por um conjunto de 

elementos comuns, sobretudo instrumentos e personagens. 

Tambor-onça - tambor de fricção usado na dança do bumba meu boi, cujo som 

abafado e rouco lembra um queixume. 

Urrou - etapa da apresentação em que o boi ressuscita e urra; toada que marca 

essa etapa. 

Viveiro - referência feita pelos cantadores de Bumba meu boi ao lugar de 

procedência de seus grupos. 




