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RESUMO: 
Esta pesquisa bibliográfica tem por objetivo configurar as 
relações sociais e de trabalho que permeiam o Festival 
Folclórico de Parintins, Estado do Amazonas, a partir da 
década de 1990, momento em que a festa expande-se nacional 
e internacionalmente e torna-se produto da indústria cultural. 
Nesta nova face, trabalhadores e trabalhadoras são 
submetidos a árduas jornadas de trabalho, a partir do mês de 
março para que o espetáculo seja apresentado ao mundo no 
último fim de semana de junho e são estes os sujeitos e as 
tramas do capitalismo nesta festa popular que interessa a esta 
pesquisa. 
 
Palavras-chave: trabalho, indústria cultural, Festival Folclórico 
de Parintins. 
 
 
ABSTRACT: 
This literature review aims to understand the social relations 
and work that permeate the Parintins Folklore Festival, State of 
Amazonas, from the 1990s, when the party expands nationally 
and internationally and the product becomes cultural industry. 
In this new view, workers are subjected to strenuous working 
hours, from the month of March so that the spectacle is 
presented to the world in the last weekend of June and these 
are the subject of capitalism and the plots in this popular festival 
that interest to this research. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Mistérios, lendas, mitos, gente festiva e dois bois que se enfrentam na arena do 

Bumbódromo. Uma festa, uma explosão de cores, pela impressionante mistura do real com 

o imaginário e pelo harmonioso encontro do homem com a natureza. É assim que Parintins, 

cidade do Estado do Amazonas, conquista visitantes pelo mundo inteiro: pela magia dos 

bumbás Garantido e Caprichoso e pela criatividade do seu povo. 

Sujeitos elementares para este espetáculo, os trabalhadores das Associações 

Folclóricas Boi-Bumbá Garantido e Boi-Bumbá Caprichoso, trabalham no período de março 

a junho, em todas as dimensões para dar vida ao boi e garantir que seu desempenho para o 

melhor espetáculo no último fim de semana de junho, quando a festa se realiza, e garantam 

a vitória da sua agremiação.  

Foi possível ter os primeiros contatos com estes sujeitos por meio do Estágio 

Supervisionado, na graduação em Serviço Social, no Instituto de Ciências Sociais, 

Educação e Zootecnia (ICSEZ), da Universidade Federal do Amazonas, campus de 

Parintins. Durante as atividades de estágio no Núcleo de Saúde do Trabalhador, foram 

realizadas visitas institucionais para orientações e ações relacionadas à saúde, segurança 

no trabalho e direitos trabalhistas, imunização, exames laboratoriais e medidas de 

segurança em caso de acidentes. 

A partir dos anos 90, o Festival Folclórico de Parintins começa a interessar às 

multinacionais e outros patrocinadores, tornando-o um produto cultural. Os impactos deste 

crescimento à cidade são observados no número de turistas que visitam a ilha no mês de 

junho ou em demais temporadas para conhecer o evento; os profissionais que são 

chamados para trabalhar nas agremiações, ou nos setores hoteleiros, de alimento, de lazer 

e turismo (AZEVEDO, 2002; RODRIGUES, 2006). E é nesta perspectiva que esta pesquisa 

bibliográfica se debruça: compreender as transformações do mundo do trabalho no Festival 

de Parintins sob a “mão invisível” da indústria cultural. 

Pesquisa bibliográfica esta que faz parte das primeiras aproximações teóricas com 

estes sujeitos, que serão incorporados ao projeto de pesquisa “Condições de trabalho e 

saúde dos trabalhadores de galpão das Associações Folclóricas Garantido e Caprichoso”, 

que resultará em reflexões, discussões e proposições em uma dissertação de mestrado, no 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, da 

Universidade Federal do Amazonas. 

Estes trabalhadores não são um segmento peculiar do mundo do trabalho da 

indústria cultural, contudo, pela expressão atribuída e construída pelo Festival Folclórico de 



 
 
Parintins, considerado a maior manifestação cultural do Norte do Brasil, que inclusive 

exporta profissionais para demais festas populares do país, como o Carnaval do Rio de 

Janeiro e São Paulo, é preciso investigar, estudar, contribuir para garantia de políticas 

públicas e melhores condições de trabalho. 

 

 

2. A INDÚSTRIA CULTURAL E O MUNDO DO TRABALHO NO FESTIVAL FOLCLÓRICO 

DE PARINTINS 

 

2.1 O boi de rua: breves aspectos da origem da maior expressão cultural de Parintins 

 

O município de Parintins, distante a 420 quilômetros da capital do Estado do 

Amazonas, é reconhecido mundialmente pelos bois Garantido e Caprichoso. Influenciado 

pela cultura nordestina, o bumba-meu-boi veio nas bagagens e na saudade dos 

maranhenses para o Norte, principalmente em tempos do ciclo da borracha. Neste sentido, 

o folclore “traduz ao vivo a alma de uma raça, pois é específico e genuíno no seio de cada 

povo, distinguindo-os de outras coletividades” (MEGALE, 2001 apud RODRIGUES, 2006, p. 

19). 

Em Parintins, a manifestação começa com o “boi de rua”, que encenavam o auto do 

boi, saindo de seus currais ou da casa de seus padrinhos para danças na casa das famílias 

abastadas da cidade, para vender a “língua do boi” – valores que custeavam os figurinos e a 

própria confecção do novilho. Segundo Vieira Filho (2002, p. 27): 

 

Na cidade de Parintins existiram vários bois-bumbás, como o Campineiro, o Corre-
Campo, e outros, mas só o Caprichoso e o Garantido conseguiram sobreviver diante 
do processo de urbanização e crescimento da cidade, durante o século XX. [...] 
Nessa trajetória, pode-se distinguir dois momentos bem diferenciados: o boi que 
brincava nas ruas, em frente das casas e nos quintas; e o boi participando do 
Festival Folclórico de Parintins, hoje um megaespectáculo na arena do 
Bumbódromo. 

 

As palavras de Lindolfo Monteverde, criador do Boi Garantido, a Tonzinho Saunier 

(A Tribuna, 1970 apud SAUNIER, 2003, p. 206) demarcam o início: “Eu tinha 18 anos em 

1920, quando ‘botei’, pela primeira vez, o novilho que completa este ano, 50 anos de 

existência e por isso, estou alegre”. 

A Associação Folclórica Boi-bumbá Garantido considera como oficial a data de 13 

de junho de 1913, quando Lindolfo Monteverde pagou a promessa a São João Batista por 

ter sido curado de uma grave doença que o acometera. Esta versão é contestada por seus 



 
 
descendentes, que apresentam o ano de 1920 como nascimento do Boi Garantido, pelo 

mesmo motivo: promessa após cura de grave doença. Todo ano, no dia 24 de junho, seria 

realizada uma ladainha – reza – para São João, em agradecimento (RODRIGUES, 2006). A 

família Monteverde fica responsável pelo Boi Garantido até a década de 70 a 80, quando 

outras famílias parintinenses passam a ser também influentes na organização da 

brincadeira. 

Sobre estas versões, Rodrigues (2006, p. 61-62) afirma que: 

 

Lindolfo Monteverde nasceu em 1902 [...]. Logo, no ano de 1913 tinha onze anos de 
idade, por isso torna-se pouco crível que um menino tivesse condições naquela 
época de fundar alguma coisa. Porém, Dé (neto de Lindolfo) afirma que o avô 
começou a brincar de boi ainda criança e somente quando atingiu os dezoito anos, 
em 1920, transformou sua brincadeira de criança numa manifestação folclórica 
propriamente dita. Logo, as duas datas, 1913 e 1920, marcam, respectivamente, o 
nascimento do Garantido no coração de um curumim e a sua oficialização como boi 
adulto. 

 

As versões sobre a criação do Boi Caprichoso também se perderam no tempo. 

Odinéia Andrade (RODRIGUES, 2006), torcedora e pesquisadora sobre a trajetória deste 

boi, destaca o mesmo marco histórico do escritor parintinense Tonzinho Saunier (2003, p. 

206): 

 

O Caprichoso nasceu em Manaus, em 1912 e foi trazido a Parintins, em 1913, pelo 
Sr. Emídio Rodrigues Vieira. Foram seus iniciadores “Bobói”, Luiz Gonzaga, José 
Leocádio, Emílio Silva, os irmãos Cid: Raimundo, Pedro e Félix, cearenses, naturais 
de Crato, e tantos outros. 

 

Contudo, de acordo com Rodrigues (2006), Raimundo Muniz, um dos fundadores 

do Festival Folclórico de Parintins, apresenta o mês de março de 1925 como nascimento do 

Boi Caprichoso. Segundo ele, seus pais estavam reunidos na casa de João Roque com 

outros conhecidos, inclusive os personagens citados acima, para criarem um novo boi na 

cidade. Nas palavras de Muniz (RODRIGUES, 2006, p. 71): 

 

Durante a reunião, o coronel João Meireles, que era fã de um certo Boi Caprichoso 
existente em Manaus, sugeriu ao grupo denominar o novilho de Caprichoso. A 
sugestão teria sido imediatamente aceita, ficando acertado que o amo seria Félix 
Cid, um repentista famoso na época por sua voz poderosa. 

 

Todos estes fatos teriam acontecido em 20 de outubro de 1913, data oficial de 

fundação do bumbá, sempre foi resguardado por padrinhos ou donos para organização da 

brincadeira de rua. Seu último padrinho foi Luiz Pereira, até o fim da década de 70, quando 

a família Cid se reaproximou do Boi. 



 
 

 

2.2. Festival Folclórico de Parintins na contemporaneidade: a brincadeira que dá lucro 

 

A brincadeira que tomava as ruas de Parintins desde o início do século XX, com a 

encenação do auto do boi e muita rivalidade entre seus integrantes, foi transformada em 

1965 no que hoje é conhecido como a segunda manifestação folclórica do mundo: o Festival 

Folclórico de Parintins. Seus idealizadores foram os jovens da Juventude Alegre Católica 

(JAC) com o objetivo de captar recursos para construção da catedral da cidade, em honra a 

padroeira do município: Nossa Senhora do Carmo (BRAGA, 2002; RODRIGUES, 2006). 

Segundo Rodrigues (2006), o festival é consolidado como “produto cultural” a partir 

dos anos 90, por meio de grande apelo das massas, aumento do turismo, do incentivo de 

patrocinadores, ampla divulgação na mídia nacional e internacional, inclusive com 

transmissão ao vivo da disputa na arena do Bumbódromo. O que outrora foi um momento de 

lazer organizado pelos jovens parintinenses na década de 60, e que agora, abre-se como 

uma nova perspectiva econômica para o município, como problematiza o contexto 

socioeconômico deste período, o autor Vieira Filho (2002, p. 29): 

 

Com a implantação da Zona Franca de Manaus, há uma mudança na reestruturação 
produtiva da economia amazonense, face ao processo de globalização. Assim, 
intensifica-se o êxodo rural e o interior ficou ainda mais pobre e isolado. Parintins 
não foge à regra. Na década de 60, é decretada a falência da Fabril Juta, e não 
apareceu outro produto que a pudesse substituir. 

 

É o marco da passagem do Festival como um fenômeno, produto da indústria 

cultural. As possibilidades apreendidas por meio do evento circulam desde o aumento do 

turismo, com a necessidade de aumento do setor hoteleiro e de comércio, como a redução 

de impostos às grandes multinacionais, devido o patrocínio desta manifestação cultural, 

prevista legalmente. Para Azevedo (2002, p. 67), “a fórmula está dada. Recursos, 

criatividade e tradição são componentes básicos para uma produção cultural”. 

Neste mesmo sentido, Nogueira (2008) traz a relação entre o mercado e as demais 

festas amazônicas. O folclore local abre suas portas e cria marcas, como a necessidade da 

criação de associações para administrar os recursos e o próprio evento em parceria com a 

Prefeitura, Governo do Estado e União. As famílias, berço de nascimento dos bois, dão 

lugar as empresas. Nas palavras do autor: 

 

A tentativa de criação de uma empresa para administrar os negócios dos bumbás 
aponta para uma nova etapa da relação dessa festa popular amazônica com o 
mercado capitalista. Não é difícil imaginar que por essa proposta de estrutura 



 
 

organizacional, haverá redução do poder dos atores locais nos negócios e até na 
realização do espetáculo. Para os profissionais da mercadologia, é imprescindível o 
controle de um produto, principalmente aquelas relacionadas à empatia com os 
consumidores dos patrocinadores. Vê-se, claramente, que o gerenciamento dos 
bumbás está distanciando-se dos atores sociais locais. (NOGUEIRA, 2008, p. 197) 

 

Neste sentido, é possível trazer a reflexão sobre indústria cultural para uma análise 

do Festival Folclórico de Parintins e esta sua nova fase: produto cultural (ADORNO, 1978; 

ADORNO; HORKHEIMER, 1985 apud SCOVILLE, 2008). Diz Scoville (2008) que em 

tempos de neoliberalismo, a indústria do entretenimento se pôs a favor do status quo, na 

qual este conceito é um instrumento para uma análise da conjuntura e da estrutura da 

sociedade e das relações econômicas capitalistas. 

Por esta perspectiva, a indústria cultural, é um instrumento de opressão que 

camufla as contradições do capitalismo apontadas, portanto, sua função é homogeneizar e 

estimular o indivíduo à produção” (ADORNO, 1978 apud SCOVILLE, 2008, p. 3). Seguindo 

esta ordem, Nogueira (2008, p. 110-111), aponta que “os bumbás cresceram na direção do 

mercado, autonomizaram-se e, a partir de então passaram a gerenciar o próprio Festival 

Folclórico de Parintins e os negócios que vieram em torno das marcas Garantido e 

Caprichoso”. O autor também afirma que “[...] os bumbás comportam uma série de modelos 

de sucesso mercadológico que interessa à indústria cultural, entre os quais a encenação de 

apelos ecológicos que mobilizam mentes e corações em todo o planeta” (NOGUEIRA, 2008, 

p. 116). 

Assim, o Festival adequa-se como um produto cultual a partir do momento em que 

suas toadas em ritmo cadenciado apresentam uma aceleração e a inserção de outros 

instrumentos visando uma aceleração neste compasso; as indumentárias e alegorias ficam 

mais luxuosas; a arena do Bumbódromo é adequada para as transmissões ao vivo pela 

televisão; ou ainda, com a criação de mais camarotes para acomodar os visitantes. “O 

conteúdo tem que ser compreensível, sem qualquer complexidade, onde a interpretação é 

obrigatoriamente literal” (SCOVILLE, 2008, p. 4-5). 

 

2.3. As configurações do mundo do trabalho no Festival de Parintins 
 

Na década de 90, o Festival de Parintins é obrigado a profissionalizar-se, contratar 

profissionais com capacidade artística e mão-de-obra qualificada para apresentar o melhor 

para os turistas e trazer maiores investimentos de setores públicos e privados para a festa e 

para a cidade. Conjugado pelo neoliberalismo, o produto precisa alcançar o mercado. 



 
 

Sob a égide burguesa, todo o movimento converge para o mercado e, para que o 

capital continue perpetuando, a crise do capital torna-se crise do trabalho, em que 

trabalhadores são banalizados como meras mercadorias sob a ótica da polivalência, 

terceirização, flexibilização e mortos-vivos que operacionam máquinas ou exércitos de 

reserva que são subsumidos ao capital e vendem-se a este indiretamente no setor de 

subsistência ou na informalidade (TAVARES, 2004; ALVES, 2010). 

Neste sentido, não somente as condições de trabalho são deterioradas, mas o 

ambiente e a nova atividade desgastante e intensificada do trabalhador atenua sua condição 

de saúde. São determinantes da saúde do trabalhador os condicionantes sociais, 

econômicos, tecnológicos e organizacionais responsáveis pelas condições de vida e os 

fatores de risco ocupacionais – físicos, químicos, biológicos, mecânicos e aqueles 

decorrentes da organização laboral – presentes nos processos de trabalho (BRASIL, 2001, 

p. 17) e que são deteriorados principalmente pela precarização do trabalho.  

Todo este processo é descrito por Braga (2002) e Rodrigues (2006). O último fim de 

semana do mês de junho é palco para o espetáculo de Garantido e Caprichoso, planejado 

por meio do “Projeto Boi de Arena”, realizado pela Comissão ou Conselho de Arte de cada 

boi, que inicia nos meses de setembro a outubro com a publicação do edital de seleção de 

toadas. 

Em fevereiro, as agremiações divulgam o tema de cada bumbá e anunciam o início 

dos trabalhos para a edição do Festival do corrente ano. O primeiro passo é a contratação 

dos profissionais que darão vida ao “Projeto Boi de Arena”, inicialmente os “artistas de 

ponta” que julgarão a exequibilidade das pesquisas feitas pela Comissão e sua viabilidade 

para a arena do Bumbódromo. 

Os artistas de ponta, de tuxaua e de tribo selecionam os profissionais que 

confeccionarão as estruturas cenográficas e demais indumentárias, a partir do mês de 

março, que são contratados pela agremiação. Os “trabalhadores do galpão”, como são 

denominados na agremiação, são divididos em equipes: artesão são responsáveis pelos 

tuxauas e tribos; já as alegorias contam com profissionais de ferragens, (estrutura de ferro e 

robótica de movimentação da alegoria), escultura (escultores em isopor), carpintaria 

(carpinteiros de elementos da alegoria e bases de madeira), pintura, aderecista (responsável 

pelo revestimento de plástico e adereços) (BRAGA, 2002). 

Soldadores, escultores, artesãos, aderecistas, carpinteiros, entre outros, estão 

expostos a estes materiais e a extensas jornadas de trabalho diárias durante quatro meses. 

Dentro de galpões, constantemente denunciados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, 

estes trabalhadores enfrentam precárias condições de trabalho. Não se pretende 



 
 
culpabilizar nenhum destes sujeitos apresentados neste processo, no entanto, evitar tais 

impactos à saúde e contribuir no desvelar acerca da relação universal e não particular entre 

trabalho e saúde. 

Para transporte destas estruturas e indumentárias, o Caprichoso contrata os 

“Paiksés” para trazer suas alegorias que estão a trezentos metros de distância do 

Bumbódromo. Já os “Kaçauerés”, do Garantido, tem que percorrer alguns quilômetros para 

chegar a área de concentração, vale elencar o congestionamento do trânsito que já está 

assoberbado pelo alto número de turistas na cidade, a proximidades com a fiação elétrica 

das ruas e os demais riscos à saúde por conta do transporte dos inúmeros módulos de 

alegorias. 

A apresentação de cada bumbá equivale a duas horas por noite, emociona a 

“galera” e causa impacto nos jurados com o esplendor das alegorias e indumentárias 

apresentadas na arena. Toda cultura amazonense, fundamentada em pesquisas, 

representada na arena, trazem o imaginário caboclo e a miscigenação da cultura do negro, 

branco e índio e causam a expectativa de torcedores e cada agremiação para o julgamento 

que, por meio de notas, consagrará um dos bois campeão daquela edição do festival. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

O Festival de Parintins é reconhecido mundialmente pelo espetáculo que apresenta 

no último fim de semana do mês de junho; pela imponência e luxo característicos das 

alegorias que tomam conta da arena do Bumbódromo; e pela rivalidade entre os torcedores, 

marcada na divisão da cidade em azul e vermelho e até na adequação das logomarcas dos 

patrocinadores nas cores dos bumbás. Além destas percepções despretensiosas da cidade 

em meio ao evento, é preciso desvelar a realidade em que estão inseridos os trabalhadores 

de galpão, que dão vida e luxo as apresentações dos bumbás. 

A nova configuração do mundo do trabalho é expressa pelos artistas plásticos, 

dançarinos, cantores, ritmistas e demais profissionais ligados diretamente às apresentações 

de ritmo e dança, mas também e profissionais como soldadores, carpinteiros, eletricistas, 

mecânicos, e mesmo os que dão andamento à administração da Associação, e que juntos, 

totalizam uma agremiação folclórica que tem como patrocinadores grandes marcas 

multinacionais e mesmo o Estado, investindo na cultura local. 
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