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Resumo

Neste artigo propomos abordar uma das comemorações mais aguardadas da região norte do
país, o Festival Folclórico de Parintins. Através do estudo de caso de uma das 10 festas mais
populares do Brasil e da realização de entrevistas e pesquisas bibliográficas, foi possível captar
alguns contextos históricos e culturais bem como sua relação com a Folkcomunicação, o espaço
que vem sendo ocupado pela mídia e a transmissão televisiva do evento. A festa é responsável
por impulsionar o turismo, e por consequência a economia da cidade, uma vez que o número de
habitantes na ilha de Parintins chega a dobrar durante a época do Festival. Possuindo atualmente
a estrutura  de  um espetáculo  grandioso,  as  origens  da  festa  retratam sua  cultura  popular  e
folclórica que será analisada perante a sua relação com a mídia ao longo dos anos.

Palavras-chave: Boi-bumbá;  Parintins;  Folclore;  Folkcomunicação;  Transmissão
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Abstract

In this  article  we propose  to  approach one  of  the  most  awaited  celebrations  of  the
northern region of the country, the Festival Folclórico de Parintins. Through the case
study of  one of  the  10 most  popular  festivals  in  Brazil  and the  accomplishment  of
interviews and bibliographical researches, it was possible to cpture some historical and
cultural contexts as well as its relation with Folkcommunication, the space that is being
occupied  by  the  media  and  the  transmission  Event.  The  festival  is  responsible  for
boosting  tourism,  and  consequently  the  economy  of  the  city,  once  the  number  of
inhabitants on the island of Parintins doubles during the Festival time. Possessing today
the structure of a grandiose spectacle, the origins of the party depict its popular and folk
culture that will be analyzed before its relation with the media throughout the years.
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1. Introdução

A  dificuldade  em  se  trabalhar  de  maneira  transdisciplinar  torna  a

folkcomunicação uma disciplina complexa. Ao estudar o folclore e as práticas culturais

é  preciso  compreender  os  processos  históricos  pelos  quais  passaram  determinados

fenômenos,  para  depois,  então,  averiguar  as  relações  estabelecidas  e  os  processos

comunicacionais, dependendo da meta do pesquisador.  

A folkcomunicação vem fechar essa brecha teórica e conceitual de uma realidade

do  cotidiano  que,  antes,  era  descartada  pelos  investigadores,  que  se  detinham  na

comunicação  formal,  que  era  perceptível,  porém,  não  explorada  devidamente  por

antropólogos,  sociólogos e linguistas.  Faltava-nos o estudo dos grupos sociais  e seu

poder  persuasivo,  o  que  Beltrão  realiza  com  em  sua  obra,  Folkcomunicação:  a

comunicação dos marginalizados (1980), em que estuda os grupos marginalizados, é no

grupo que o ser humano massificado retoma sua identidade e pode ter sua liberdade de

expressão resgatada. 

Beltrão parte das referências comunicacionais para a sociologia. Beltrão inicia

seu artigo com uma tese: 

Não  é  somente  pelos  meios  ortodoxos  –  a  imprensa,  o  rádio,  a
televisão, o cinema, a arte erudita e a ciência acadêmica – que, em
países como o nosso, de elevado índice de analfabetos e incultos, ou
em determinadas circunstancias sociais e políticas, mesmo nas nações
de maior desenvolvimento cultural,  não é somente por tais meios e
veículos que a massa se comunica e a opinião pública se manifesta.
Um dos  grandes  canais  de  comunicação coletiva  é,  sem dúvida,  o
folclore (BELTRÃO apud MARQUES DE MELO, 2001, p. 209).

Beltrão  aponta  para  o  momento  histórico  em que  a  cultura  popular  brasileira,  com

ênfase no folclore, fornece as condições simbólicas para amplos setores populacionais

produzirem modos de expressar opiniões e idéias através de suas práticas culturais, ou

seja, usar os processos socioculturais como meio e ambiente para decodificar e fazer

circular  informações  de  outros  ambientes  socioculturais.  Folkcomunicação,  portanto,

emerge como disciplina na condição de uma virtual interculturalidade nos interstícios da

própria sociedade nacional, considerando as diferenças sociais decorrentes da formação

histórica do estado-nação brasileiro.
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E A Festa de Parintins, desde a época de sua criação, em 1964, tem em seu

enredo  uma crítica  social  e  um forte  exemplo  de  Folkcomunicação.  No começo,  a

manifestação mostrava a luta do negro escravo por sua libertação. Nos dias atuais, essa

festa  continua  com seu  caráter  crítico  e  isso  fica  visível  nas  caricaturas  e  fantasias

presentes na festa. Este auto é considerado o auto que melhor expressa a crítica do povo,

o que possui maior conteúdo jornalístico. Luís da Câmara Cascudo, estudioso da cultura

brasileira, afirma que “o bumba-meu-boi é sempre atual, incluindo soluções modernas,

figuras  de  agora,  vocabulário,  sensação,  percepção  contemporânea.  Na  época  da

escravidão  mostrava  os  vaqueiros  escravos  vencendo  pela  inteligência,  astúcia  e

cinismo”.  O  Festival  Folclórico  de  Parintins  é  um  evento  cultural,  econômico  e

midiático.  A escolha por  estudá-lo consiste  no fato  de que são poucos os  trabalhos

direcionados ao estudo desse evento, que apesar de ser conhecido e valorizado na região

norte, merece ser também (re)conhecido em novos horizontes.

2. Panorama da história do Festival Folclórico de Parintins

O folclore é considerado a maior manifestação cultural do Brasil, e no final do

mês  de  junho,  acontece  uma  disputa  centenária  entre  os  bumbás  Garantido  e

Caprichoso, no meio da floresta Amazônica, mais precisamente na cidade de Parintins.

A disputa cresceu, e se tornou o Festival Folclórico de Parintins, tendo como referencia

no nome, a cidade em que acontece.

Parintins  é  um município  brasileiro  do interior  do Estado do Amazonas,  sua

descoberta  ocorreu  em 1749,  quando  descendo  o  rio  Amazonas  o  explorador  José

Gonçalves da Fonseca notou uma ilha que, por sua extensão, se sobressaía das outras

localizadas à direita do grande rio. A fundação da localidade só foi realizada em 1796,

por José Pedro Cordovil, chamando-a Tupinambarana, também já foi denominada Vila

Nova da Rainha, Freguesia de Nossa Senhora do Carmo de Tupinambarana, e em 30 de

outubro  de  1880  pela  lei  provincial  nº  499,  a  sede  do  município  recebeu  foros  de

município e passou a denominar-se Parintins. 

A festa dos bois rivais Garantido e Caprichoso atrai turistas e espectadores de

todo o mundo. Caracterizada como a mais bela festa popular do Brasil, é responsável

por impulsionar o turismo, e por consequência a economia da cidade, uma vez que o

número de habitantes na ilha chega a dobrar durante a época do Festival. Possuindo
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atualmente a estrutura de um espetáculo grandioso, as origens da festa retratam a sua

cultura popular e folclórica, além das grandes influências culturais que estão presentes

desde sua origem.

A  festa  do  Boi-bumbá  é  uma  grande  ópera  amazônica,  com
representações  dramáticas  montadas  e  realizadas  em  pleno
Bumbódromo,  com início,  meio e  fim.  Verdadeiras  peças  de teatro
sobre temas ligados à cultura da região amazônica são apresentadas ao
ar  livre.  As  lendas,  os  mitos  e os  fatos  da história  são recriados e
exibidos de maneira espetacular, entre fogos e surpreendentes efeitos
visuais (CUNHA, 2013). 

Há muitas controvérsias sobre a história dos Bumbás de Parintins, cada um dos

bois procura se firmar como o mais antigo,  no entanto,  a  tradição oral  de Parintins

conta, que o primeiro boi a representar essa história foi o Garantido, fundado em 1913.

Nove anos depois, em 1922, surgiu o boi Galante,  renomeado como Caprichoso em

1925. 

O Caprichoso (boi Preto, tendo como símbolo uma Estrela de cor azul na testa)

foi criado pelos irmãos Cid, e o Garantido (boi Branco tendo como símbolo um coração

de cor vermelho na testa), por Lindolfo Monteverde, com influências do Bumba-meu-

boi (Maranhense) e Marujada (Paraense), ambos eram ligados às raízes católicas dos

seus respectivos criadores que teriam feito promessas a São João Batista, e tendo seus

pedidos realizados, colocaram boizinhos para brincar nas ruas da ilha anualmente, como

espécie de “pagamento” das promessas. No início, os dois grupos encenavam nas ruas e

quadras de Parintins.

No ano de 1965 foi sugerida a criação de um Festival Folclórico, e em 1979, por

conta  da  rivalidade  e  de  conflitos  entre  simpatizantes  dos  bois,  as  apresentações

passaram a ocorrer no estádio de Futebol Tupi Cantanhede. Em 1988 foi inaugurado o

Centro  Cultural  e  Esportivo  Amazonino  Mendes,  conhecido  como  Bumbódromo,  e

desde então se tornou o palco onde as apresentacões são realizadas. 

Durante  as  três  noites  de  apresentação,  os  dois  bois  exploram  as  temáticas

regionais como lendas, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos através de alegorias

e encenações. As apresentações acontecem pontualmente nas 3 noites do último final de

semana do mês de junho, cada boi tem até 2h e 30min pra se apresentar, e a interação do

público é constante.
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Existe  no  regulamento  o  quesito  “Torcida  Organizada”  onde  os  torcedores

adversários não podem se manifestar na apresentação do boi contrário correndo o risco

de perderem pontos na avaliação final. O Bumbódromo também é o marco que divide

Parintins  ao  meio,  de  um  lado  o  reduto  do  boi  Garantido  e  do  outro,  o  do  boi

Caprichoso, assim como seus torcedores, currais (onde acontecem os ensaios), oficinas

de confecção de alegorias, entre outros.

O Festival  é  avaliado em 21 itens (quesitos) que são divididos em 3 Blocos

(Bloco A - Musical / Bloco B - Cênico / Bloco C - Artístico) onde cada um é composto

por 7 itens. São 10 jurados que avaliam as apresentações, sendo 1 deles o presidente do

júri (que tem como objetivo coordenar os processos relacionados ao júri e ler as notas

na apuração) e os outros 9 são divididos em 3 jurados por Bloco, tendo a missão de

avaliar todos os 7 itens dos 2 bois nas 3 noites de apresentação do Bloco que lhe for

designado. O boi campeão é aquele que conquista a maior nota na somatória das 3

noites do Festival. 

As apresentações de cada boi celebram a cultura, história, riqueza amazônica,

elementos folclóricos do Auto do boi, entre outros. Os itens apresentados por cada boi

são: Amo do boi; Levantador de toadas; Batucada e Marujada; Cunhã-Poranga; Tribos;

Galera;  Toada;  Rainha  do  Folclore;  Tripa  do  boi;  Sinhazinha  da  fazenda;  Porta

estandarte; Pajé, entre outros. Cada um é avaliado de acordo com sua apresentação e

significado no contexto do Festival, o espetáculo é uma obra teatral, encenada no palco

da arena. 

2.1 Origens do Festival

A lenda que deu origem ao Festival tem 5 personagens de extrema importância,

são eles: Pai Francisco, empregado da fazenda de um rico fazendeiro; Amo do boi, o

dono da fazenda; Mãe Catirina, a esposa de Francisco; O próprio boi; O pajé. Tudo

começa quando Catirina, que está grávida, sente desejo incontrolável em comer língua

de boi,  especificamente,  a  do  boi  mais  querido  do Amo.  Para  satisfazer  tal  desejo,

Francisco mata o boi  de estimação do patrão,  que quando descobre,  ordena  que os

vaqueiros (guardiões do boi e da fazenda) capturem Francisco, que tenta fugir, mas não

tem sucesso. Na tentativa de trazer o boi de volta, é chamado um padre, que no contexto

do Festival, é um pajé e após um ritual indígena, o boi volta a vida. Pai Francisco e mãe

Catirina são perdoados e tudo acaba em uma enorme festa celebrando a vida do boi.
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Segundo NOGUEIRA (2008, apud PASINI, 2010, p. 22) “Em Parintins, apesar

de a figura central ser o boi-bumbá e o enredo das apresentacões serem baseados nessa

lenda,  esta  é  apenas  uma  parte  dentre  todas  as  outras  que  ganham  destaque  no

espetáculo.”

           A festa que comecou com encenacões nas ruas da cidade, se transformou no

grandioso Festival de Parintins, que a cada ano atrai turistas de outros estados e países.

Da floresta para o mundo ver, a competitividade e a rivalidade entre os bois Azul e

Vermelho ganham forma e disputam a supremacia, tudo feito pelos habitantes da ilha

dos Parintinenses.

A “rivalidade” entre os bois gera uma divisão na cidade, e é terminantemente

proibido pronunciar o nome do adversário, sendo apenas chamado de “o contrário”. As

cores Vermelho e Azul tomam conta da cidade e não se misturam. Quem é azul não

compra nada vermelho e vice-versa: Marcas internacionais e nacionais mudam de cor

para agradar dois bois, em Parintins. Ação tem objetivo de não perder clientela e se

adequar à cultura local. Diversas empresas mudam de marcas apenas na cidade: Coca-

Cola; Tim; Bradesco são exemplos das marcas que se dividem entre as cores. 

Se você pretende conhecer o festival, será bem vindo, mas não esqueça: Se ainda

não tiver um boi definido, nada de cores vermelho e azul. Caso já tenha decidido sua

galera (torcida organizada), fica mais fácil, mas vale lembrar: cuidado com o contrário.

Quando perguntarem se quer ir conhecer o ensaio no curral? Não se preocupe! Estão lhe

chamando para ir à quadra de ensaio. 

Em 1997, o compositor e sambista Jorge Aragão (e sua parceira Ana P. Perrone)

compuseram a toada “Parintins para o mundo ver”. Na letra, Jorge nos convida a assistir

a um dos maiores espetáculos da Amazônia e exalta “Sou Garantido sou vermelho ê; De

Parintins; pra todo mundo ver; Vem me ver, vem me ver”

A principal marca do Festival Folclórico de Parintins é a rivalidade centenária

dos bois Garantido e Caprichoso, de cores Vermelho e Azul, no entanto a cidade poderia

ser tricolor,  levando em consideração a existência  de um terceiro boi-bumbá.  O boi

Campineiro tem 90 anos de existência, participou apenas dos festivais de 1978 e 1983

quando ainda não era conhecido pelo mundo, suas cores eram o verde e amarelo.
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Segundo Jonas Santos em seu livro “O boi excluído” faz uma investigação que

espera elucidar um importante capitulo da história dos folguedos populares de Parintins

e desmistificar totalmente a ideia de que apenas o Garantido e o Caprichoso existiram

ao longo do tempo. O boi Campineiro também ajudou a concretizar a história dos bois

na Ilha (SANTOS, 2013). 

Santos relata que a extinção do terceiro boi se deve a três fatores: falta de apoio

financeiro;  desorganização  interna  da  própria  associação  folclórica;  e  pressão  ou

articulação entre as agremiações concorrentes. “O Campineiro chegou a se apresentar

com os demais, mas o jogo de interesses, que envolve o poder, teve forças suficientes

para retirá-lo do festival”, comenta. “Hoje, nem o próprio boi tem o interesse de voltar a

concorrer”, completa. 

A festa dos Bois só perde para o carnaval do Rio de Janeiro, há quem faça uma

comparação entre as duas:  

É  interessante  compará-lo  com  outra  festa  espetacular,  o
desfile das escolas de samba cariocas. São ambas festas espetaculares
e massivas, organizadas em torno da disputa num campeonato anual.
São,  contudo,  muito  distintas  em  sua  estrutura  e  em  seu  sentido
simbólico. O desfile é um cortejo...: uma escola de samba ‘passa’ em
fluxo linear e contínuo diante do espectador, que participa livremente,
brincando ou apreciando. É um campeonato aberto, como convém a
um  grande  centro  urbano:  há  diferentes  rankings,  entre  os  quais
ocorrem anualmente subidas e descidas. O Bumbá de Parintins é uma
festa junina,  fortemente integrada em sua região e no ciclo festivo
católico que a circunda. É uma competição radical,  limitada a dois
contendores de um pequeno centro urbano. Um será vitorioso e outro
será derrotado (CAVALCANTI, 1994).

   Apesar dos altos e baixos, das estórias e historias a brincadeira de boi tomou

uma dimensão grandiosa não só para Manaus mas para o Brasil e o mundo ver.

3. Como é realizada a transmissão televisiva do Festival Folclórico de Parintins?

               O ato de comunicar, que no princípio ero feito apenas de forma oral, (como a

própria história do Festival conta) passou por evolucões de acordo com as necessidades

econômicas,  políticas,  culturais  e  o  crescimento  do  Festival.  As  manifestacões

folclóricas possuem uma gama de informacões e trasmitem conteúdos, os veículos de

comunicacão são de extrema importância na divulgacão de eventos como este, uma vez

que com o alcance que a transmissão televisiva possui é muito maior do que o alcance

que o Festival teria sem ela.
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              A primeira edição do Festival Folclórico a ser transmitido ao vivo foi em 1994,

pela TV Amazonas,  afiliada da Rede Globo. Este  contrato vigorou até 1999. No ano

seguinte, a transmissão passou a TV A Crítica, então afiliada ao SBT. 

             Entre os anos de 2008 e 2012, a Rede Bandeirantes transmitiu para todo o

Brasil  os  três  dias  do  evento  em  alta  definição  dentro  da  sua  grade  nacional  de

programação. A Rede Bandeirante fez a transmissão na íntegra e ao vivo pela Band

Internacional para mais de 130 países do mundo e também pela internet pelo portal da

emissora.

             Em 2013, houve 2 emissoras transmitindo o mesmo festival: TV Amazonas

transmitindo  as  apresentações  do  Caprichoso  e  TV  A  Crítica  transmitindo  as

apresentações do Garantido.Em 2014 os bumbas veem a importância de se firmarem

junto.  A Rede Calderaro de Comunicação retoma o direito  de  transmissão  dos  bois

Garantido e Caprichoso e  tiveram atenção de todos os  veículos  de comunicação do

grupo (TV, rádio e portal).

Em 2015 o Festival completou 50 anos e com transmissão ao vivo pela Rede

Calderaro  de  Comunicação  (e  todos  os  veículos  de  comunicação  de  grupo)  a

apresentação ganha o mundo sendo exibido Brasil afora pela Record Internacional. Em

2016 com a Critica Play, disponível nos sistemas Android e IOS e também pela Internet,

através de um site.

 Em 2017, através de uma parceria com a TV A Crítica, a TV Cultura o Festival

foi  transmitido  para  todo  o  País.  Com  tecnologia  e  conteúdos  exclusivos,  a Rede

Calderaro  de  Comunicação  (RCC)  vai  conectou  torcedores  distantes  do  município

parintinense com os bumbás, por meio da cobertura jornalística feita pelo jornal, em

tempo real pela internet e com transmissão ao vivo para todo País, pela televisão. Em

uma parceria inédita, a TV Cultura de São Paulo transmitiu, na íntegra, o sinal da TV A

Crítica para 26 Estados e o Distrito Federal, com um público estimado em 132 milhões

de pessoas, um progresso para o Festival que vem ganhando maiores dimensões a cada

ano.

 É claro que também houveram modificações para que essa transmissão fosse

realizada, o investimento foi maior, adequações foram necessárias para que o evento

alcançasse a visibilidade que adquiriu. Apesar dos altos e baixos, das estórias e historias
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a brincadeira de boi tomou uma dimensão grandiosa não só para Manaus, mas para o

Brasil, através dos grandes avanços na transmissão, o festival é conhecido no mundo

inteiro. 

4. Qual a relação do Festival com a Folkcomunicacao?

Como resultado da junção das palavras “folclore” e “comunicação”,  surgiu o

nome  da  teoria  desenvolvida  por  Luiz  Beltrão  de  Andrade  Lima  (1918-1986),  a

Folkcomunicação.  Baseada  no  estudo  dos  processos  de  comunicação  dentro  das

manifestações populares, a Folkcomunicação, tem como objeto de estudo o folclore e a

cultura das classes populares e seu enfoque está no aspecto da comunicação.

Estudos de Folkcomunicacão constatam que o povo se comunica através de suas

manifestacões, assim sendo, ritos folclóricos são maneiras populares de expressão. 

“Folkcomunição  é,  assim,  o  processo  de  intercâmbio  de  informações  e

manifestações de opiniões, ideias e atitudes de massa através de agentes e meios ligados

direta ou indiretamente ao folclore” (BELTRÃO, 1967). 

Ao conhecer e entender o Festival Folclórico de Parintins, podemos conhecer e

entender a Folkcomunição, não apenas no conceito, mas também na vivência. Mesmo

antes da criação oficial do Festival em 1965, é possível notar traços da Teoria, uma vez

que  na  origem  da  festa  dos  bois,  a  informação  não  precisou  de  nenhum  veículo

midiático  para  se  tornar  conhecida  em todo o Amazonas.  O processo comunicativo

acontecia de forma oral, com informações sendo repassadas por moradores da ilha e

visitantes que conheciam a festa e se encantavam.

A interação dos Parintinenses com o Festival é constante, desde a sua criação, a

celebração dos bumbás é acompanhada pelos moradores da ilha.  Qualquer um pode

notar a expressão de amor demonstrada pelos habitantes dali, e os sacrifícios que fazem

para  acompanhar  o  Festival,  assim  como  o  trabalho  para  realizá-lo  com êxito.  Os

torcedores  dos  bois  sempre  enfrentam  muito  sol,  e  às  vezes,  chuva  aguardando  o

momento de entrar no Bumbódromo, nos três dias de festa.

“Ficamos admirando a beleza da festa e refletindo sobre como cresceu! No início, era só

uma brincadeira de rua, mas o povo sempre acompanhou, até como forma de pagamento

de promessas” Comentou Nilce Pedroso, torcedora do Boi Garantido.
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Atualmente, com a transmissão televisiva acontecendo a cada Festival, o boi-

bumbá de Parintins vem se tornando um produto midiático servindo como atrativo de

turistas, e está sendo mundialmente conhecido gracas as divulcacões nas mídias.

 Considerações Finais

Esse artigo científico teve como propósito abordar de forma simplificada, o crescimento

e  o  significado  do  Festival  Folclórico  de  Parintins  para  a  sociedade,  seu  contexto

histórico, estrutura, sua relação com a Folkcomunicação e a atuação da mídia diante do

mesmo.

O folclore é considerado a maior manifestação cultural do Brasil e o Festival é uma das

10 festas mais populares. Carregada de energias positivas, amor, trabalho em equipe,

esforços, alegrias, cultura, conscientização, a festa dos bois é um imenso orgulho para

quem é da região Norte e até para quem não é. Uma festa que apesar da rivalidade, é um

verdadeiro exemplo de união e respeito, deve ser conhecida e mostrada para o Brasil e o

mundo verem.

Ao finalizar este artigo, a sensação de dever cumprido é o que nos cerca. Tivemos a

oportunidade de aprimorar nossos conhecimentos neste tema que é bastante presente na

região Norte. Fazer pesquisa de campo, entrevistas, quebrar barreiras, enxergar além da

sala de aula, colocar nossos aprendizados em prática foi de extremamente significativo,

além do fato de estarmos colaborando para que o Festival seja estudado, uma vez que os

estudos sobre este evento ainda são poucos. 
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