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RESUMO 
 
 

 A manifestação cultural do Bumba-meu-boi já era conhecida nas regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste do país no inicio do século XIX, com a migração nordestina para o norte do país, em 
busca de riquezas com o ciclo da borracha, essa forma de brincadeira foi inserida na cultura 
parintinense e, mais tarde, foi apropriada e se transformou na manifestação do Boi Bumbá. 
Metodologicamente, a pesquisa foi realizada com base em revisão bibliográfica. O objetivo 
dessa pesquisa foi mostrar que por meio das toadas dos grupos folclóricos pode-se 
compreender a exaltação da cultura amazonense. O festival de Parintins tem como tema 
principal mostrar aos brincantes o auto do boi. Durante cada momento das apresentações os 
grupos Caprichoso e Garantido levam para a arena além da original lenda do boi, também a 
cultura regional amazonense. As apresentações são ritmadas, com as toadas que tem o 
caráter de levar os temas escolhidos para o festival do ano, e também há outros temas que são 
tradicionais da cultura parintinense. E para a elaboração das toadas são utilizados aspectos do 
cotidiano e faz referencia a ritos indígenas e festejos tradicionais. A exaltação da cultura 
amazônica se faz presente desde a preparação do festival até a ultima noite de apresentação, 
e em cada noite são apresentados como itens obrigatórios: rituais indígenas, figuras típicas, 
tribos e a fauna e a flora. As toadas analisadas são Miscigenação do boi Garantido e Viva 
Cultura popular do boi Caprichoso, as duas fazem menção a lenda original e as adições feitas 
que são de caráter regional. O trecho analisado das toadas dos bois nos faz perceber que a 
mistura de aspectos das culturas das regiões fez com que existisse o festival folclórico de 
Parintins, pois é essa mistura que faz esse festival mostre todas as culturas do nosso país mais 
sempre mostrando a cultura amazônica como norte para o desenvolvimento dos bois na arena. 
A apresentação dos itens é ritmada com toadas feitas especialmente para eles, pois cada item 
tem que representar e defender aquele personagem, então cada toada feita para esse item tem 
que conter o aspectos que represente o personagem, pois foi acrescentado ao longos dos anos 
personagens regionais, para poder mostrar a força e importância da cultura local. Com a 
analise de duas toadas, uma de cada grupo folclórico, pudemos perceber que a exaltação da 
cultura regional se faz presente tanto na musicalidade quanto finalização na noite que essa 
toada vai a publico.  


