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RESUMO 
 
O trabalho analisa o processo de transformação de uma 
brincadeira cultural em um elemento político e ideológico de 
manifestação da identidade local e da instrumentalização 
política. Do século XVII até a primeira metade do XX, a 
brincadeira popular sofreu inúmeras perseguições e proibições 
por contrariar os padrões morais da época. A partir da década 
de 1960, o Bumba-meu-boi entrou em um processo de 
ressignificação do seu papel social tornando-se uma prática de 
identidade local com reconhecimento nacional. Essa construção 
ideológica deu-se sob interferência de parlamentares que, 
passaram a instrumentalizar esse fazer cultural para fins 
políticos e mercadológicos.  
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ABSTRACT 
 
The paper analyzes the process of transformation of a cultural 
joke in a political and ideological element of manifestation of 
local identity and political exploitation. The seventeenth century 
to the first half of the twentieth, the popular joke suffered 
numerous persecutions and prohibitions by countering the 
moral standards of the time. From the 1960s, the Bumba-meu-
boi entered a reframing process of its social role becoming a 
practice of local identity with national recognition. This 
ideological construction took place under parliamentary 
interference that came to equip this cultural do to political and 
market purposes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os grupos juninos de Bumba-meu-boi destacam-se como a maior expressão 

cultural maranhense, graças à riqueza que apresentam em suas cantigas, nos instrumentos 

musicais que dão nome a cada sotaque e pela beleza de suas vestimentas. A recente 

popularidade conquistada e o reconhecimento nacional e internacional, de certo modo, trás 

consigo o cotidiano diversificado e complexo que, historicamente o Bumba-meu-boi foi 

gerado. Sua trajetória tem se modificado ao longo dos anos influenciado pelo contexto 

político e econômico de cada época. 

Os sujeitos criadores do Bumba-meu-boi demonstram sob uma diversidade de 

significados o seu fazer, o pensar de si e do mundo e o relacionar diário com o outro, 

expondo sua religiosidade, criatividade, identidade e tradição. O Bumba é ao mesmo tempo 

instrumento de denúncia social e de legitimação política, estratégia de domínio do capital e 

ganhos particulares de seus responsáveis.  São essas características que o faz instigante e 

em toda a sua trajetória. 

É indubitável a importância que tem essa expressão cultural para com a 

população. O Bumba-meu-boi é sem dúvida, a manifestação artística e cultural tão 

intrínseca a capacidade criadora de homens e mulheres que para muitos, a história de vida 

deles próprios se confundi com sua brincada, pois são muitos os brincantes, donos, 

responsáveis que se dedicam o ano inteiro para um determinado período do ano (mês de 

junho) expor seus batalhões para sua comunidade, curiosos espectadores vindos de todos 

os lugares do Estado, país e mundo.  

Mas a satisfação, a alegria no ato de assistir e até o bailar promovido pela 

expressão genuinamente maranhense, bem como a realização dos sujeitos criadores em 

demonstrar sua criatividade nas apresentações não foi, desde os primeiros registros 

oficiais2, uma realidade acolhedora e de grande aceitação.  

Com efeito, muito foi discriminado. Tachado como práticas criminosas e 

propensas a punições com prisão e castigos corporais. Limitado em transitar certos espaços 

físicos. Repudiado pelas classes dominantes.  

Mas no trânsito da própria história, elementos ideológicos de coerção, coesão e 

dominação inseridos e absorvidos pelas relações entre os sujeitos antagônicos. 

Transformações promovidas pela dinâmica das instâncias societais como economia, 

política. No caso do Bumba-meu-boi historicamente discriminado, nas quatro últimas 

décadas do século XX uma ressignificação e readaptação de suas práticas ocorreram 
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graças à interferência de iniciativas do próprio Estado com destaque aos anos 1990, período 

em que Roseana Sarney atuou como governadora (1995 a 2002).  

O Estado investiu em infraestrutura e promoveu políticas públicas de incentivo à 

cultura, proporcionou novas práticas da expressão cultural. O Bumba-meu-boi ampliou sua 

esfera (restrita) de trânsito compreendida apenas na comunidade ou terreiro e passou a 

assumir novos espaços para apresentação. Isso o fez reconhecido nacional e 

internacionalmente, de modo que em 1997 chegou a ser considero Patrimônio Cultural da 

Humanidade. 

Com efeito, ampliou-se a divulgação midiática desta expressão, sob a lógica do 

mercado de entretenimento e ganhos eleitorais de parlamentares, inclusive da própria 

governadora, a qual recebeu entre os brincantes o simpático título madrinha da cultura 

maranhense.  

 Nesse bojo o Bumba-meu-boi passou a ser a maior expressão que revelou a 

identidade do homem maranhense. Seus sotaques que designam cada região do Estado, a 

diversidade musical e coreográfica fez dele um referencial de prática cultural do Brasil. 

Portanto, o estudo propõe-se analisar o processo de transformação de uma brincadeira 

cultural em um elemento político e ideológico de manifestação da identidade local e da 

instrumentalização política nos anos 1990. 

 

 

2 LÁ VAI O BAILAR DOS TRANSGRESSORES: ELEMENTOS IDEOLÓGICOS NA 

TRAJETÓRIA DO BUMBA-MEU-BOI NO MARANHÃO 

 

 

Em seu enredo popular, o Bumba-meu-boi possui elementos do branco, do índio 

e do negro, isto é, dos sujeitos históricos determinados pela sociedade desigual. Cada 

sujeito atribuiu à expressão cultural sua particularidade e, sua forma no meio social, os 

interesses e suas atividades.  

Em sua trajetória houve o momento de repressão e de ressignificação social 

motivada principalmente pelo Estado através de suas políticas públicas e do mercado 

cultural que cooperaram com sua transformação e popularidade no país e em outros países.  

O Bumba-meu-boi em seus primeiros registros era entendido como ato 

desordenado de cativos que infringia os códigos de postura da época promovendo o caos e 

a violência. Discriminados, suas práticas eram rejeitadas e reprimidas pelo Estado. 

Relacionavam elementos teatralizados no jogo de brincadeiras e denúncia social. No 

processo de mediação e contradição das instâncias sociais praticadas no universo material, 



 

 

 

                  

sob a lógica do capital, os sujeitos foram constituídos e envolvidos por códigos, preceitos, 

padrões que influenciaram a maneira de perceber, compreender e atuar ativamente no 

mundo.  

As regras de normatização que constitui o homem quanto ao (re) conhecimento 

de mundo e de si, sob a ótica de preceitos moralizantes e elitistas, os quais são aspectos 

ideológicos em conformidade à dominação do capital está presente nos primeiros registros 

de aparecimento do Bumba-meu-boi. A expressão cultural surgiu no período em que a 

economia voltava-se à produção do gado (final do século XVII) em uma sociedade 

organizada numa família patriarcal, possuidora de mão-de-obra negra africana, de valores 

conservadores e hierárquicos e sem mobilidade social.  

Os mecanismos ideológicos3 e repressivos utilizados na época tinham o objetivo 

de promover a assimilação e uniformização dos homens nos moldes desejáveis de padrão 

da sociedade vigente. Variáveis possíveis de ser refutados e aceitos conforme o interesse 

de quem as utilizava, com fins a atender os interesses particulares. A realidade e os sujeitos 

neste contexto são marcados pela contradição e desigualdade e, consequentemente, 

exploração não apenas da sua força de trabalho, como também, do pensamento.  A 

normalização das vidas4 destinada a naturalizar as relações desiguais entre os homens 

possibilitou a elaboração de uma série de proibições quanto ao trânsito do Bumba-meu-boi 

na cidade que motivaram inúmeras violências explícitas e niveladas, conforme o aparelho 

ideológico utilizado pelo Estado.  

O Bumba-boi denunciou, em sua teatralização cantada, a vida do homem do 

campo e as relações desse universo, as lembranças de seus antepassados, a natureza e 

religiosidade, ou seja, apresentou em seu enredo aquilo que “uma pessoa age, vive sua 

personalidade como um sujeito”, isto é, fatores que se expressam na “subjetividade 

humana” nas quais, “são constituídas pelas interseções do psíquico e do social e podem ser 

vistas como os aspectos mais exteriores, mais conscientes e socialmente mais mutáveis dos 

indivíduos” (THERBORN, 1980, p. 02). Tais condições estão presentes na atualidade.  

E todo esse processo se deu de dois modos: a violência e a persuasão através 

dos códigos de postura da época, os quais estavam fundamentados por normas legais da 

sociedade.  A classe dominante emergente exigia da polícia a efetivação da ordem em 

contrariedade ao incômodo e “arruaça” feitos por negros e mestiços boeiros. Prisões, 

agressões e até depredação de terreiros ou sedes dos grupos eram feitos na tentativa de 
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dispersar estes grupos. Mas, no século XIX, já constavam registros de licenças especiais da 

polícia que permitiam a festança. Porém é importante esclarecer que estas liberalizações 

assistidas pela lei eram maleáveis e retroagiam conforme os avanços e ameaças dessas 

brincadeiras em sua denúncia a ordem estabelecida.  

Nas primeiras décadas do século XX, os Bumbas surgiam a cada ano de forma 

que a própria polícia tinha dificuldades em conter seus avanços na capital e em outros 

municípios. Coube ao Estado criar mecanismos de controle para tentar organizar os 

inúmeros batalhões que no mês de junho se espalhavam por todas as localidades.  

BARROS (2007) infere que em 1932, os grupos de Bumba-meu-boi que conseguiam as 

licenças transitaram em zonas urbanas e suburbanas, e o interior da Ilha de São Luís. 

Porém, em 1934 foi impedido por meio de recomendação e não proibição oficial de os 

bumbas se apresentarem em áreas circunvizinhas ao Centro de São Luís.  

Sob determinação policial havia locais destinados as apresentações dos 

Bumbas. Os grupos da Madre Deus, Codosinho e Belira (Barros, 2007), por exemplo, 

podiam transitar nas mediações do Canto da Fabril, rumo a Rua do Passeio até o Caminho 

da Boiada a prosseguir em direção do Caminho Grande estrada que ligava o Centro aos 

interiores da ilha. 

Isso revelou que os batalhões mesmo com todas as restrições sofridas 

mantinham-se resistentes às ordens postas, driblando sob peso de punição os códigos de 

postura da época. Às famílias abastardas tinham, em seu discurso moralizador, forte 

desprezo e rejeição a prática dos bumbas e exigiam do Estado medidas para frear os 

boeiros. 

A violência do Estado não era a única que envolvia os bumbas. Havia uma 

rivalidade entre os grupos de Bumba-meu-boi que se justificava pela defesa de um povoado, 

na disputa da melhor toada, ou as rixas pessoais entre os cantadores e/ou donos de boi. O 

confronto se dava nas apresentações e nelas ocorriam o cantarolar de versos provocativos, 

de um dançar convidativo a um conforto físico com uso até, de instrumentos perfurantes.  

Os mecanismos ideológicos que reinam na realidade têm por objetivo criar um 

padrão normalizador, concreto e material nascido do mundo real e destinado aos homens 

reais constituindo-os enquanto sujeitos sociais. Esse enredo destina-se a consolidar o poder 

do modelo de produção vigente, a atuar sob uma dinâmica das instâncias sociais de forma a 

atingir maior número de adeptos, enquadrando-os e moldando suas ações ao máximo 

possível conforme os interesses dos que os dominam e servem.  

Os discursos depreciativos não eram à toa. Estavam destinados a enquadrá-los 

como irrelevante no meio social e sem poder e habilidade alguma de suas criações ser 

considerados como expressão de cultura local.  No processo de interpelação, estes 



 

 

 

                  

escravos, índios e alguns mestiços criaram os Bumbas sob essas condições, resultando 

naquilo que THERBORN (1980, p. 02) entende como sujeição-qualificação que se refere “à 

pessoa que esta subjugada a uma força ou a uma ordem particular; no segundo se torna o 

realizador ou criador de alguma coisa”. 

Elementos ideológicos que “permitem ou favorecem certos impulsos e 

capacidades, e proíbe ou desfavorece outros”. Contribuem para determinadas ações 

conforme o processo de qualificação e contraditoriamente, outros atos que fogem as formas 

tradicionais e estabelecidas de sujeição. Essa contradição (THERBORN, 1980, p. 02) “entre 

sujeição e qualificação são a oposição e a revolta ou o subdesempenho e a renúncia” das 

regras estabelecidas que foi empregado coerentemente ao Bumba-boi.  

Homens e mulheres, nessas condições são (re) produzidos e construíram aquilo 

de real e verdadeiro ou o seu contrário no mundo, no seu meio social, etc.. É aquilo que 

THERBORN (1980) considera como identidade sob a ótica da relação entre a prática diária 

e a interferência da subjetividade. No caso dos Bumbas, mesmo discriminados e cerceados 

de qualquer liberdade de ação e pensamento, suas vivências, o respeito a sua 

ancestralidade e sua condição de explorados os levou a criar e a resistir às intempéries 

geradas pela ordem, opondo-se aquilo considerado bom, certo, justo e bonito de acordo 

com as estruturas moralizantes e de poder.   

O Bumba-meu-boi ao infringir as leis impostas, satirizar em suas cantigas o 

poder personificado em determinados sujeitos, seus traços de resistências deram seus 

primeiros contornos e atravessaram décadas e formas políticas de governo. 

A brincadeira de negros escravizados, índios e mestiços seria a partir dos anos 

1960, um dos instrumentos importantes de aproximação e envolvimento entre parlamentares 

e população, modificando o olhar e o existir dos Bumbas no Maranhão, em especial, São 

Luís. Essas aproximações se deram como parte do processo de transformação da própria 

sociedade, do Estado que exigia outros conceitos, visões do homem e de mundo, 

agregando elementos mais eficazes para a própria dominação.  

A repressão policial e rejeição da classe dominante durariam por muitas décadas 

no século XX. Os grupos de Bumba-meu-boi que conseguiam licenças adquiriram uma 

expressiva liberdade de movimentação na cidade do Maranhão, apresentando-se sem 

interferência violenta da polícia. Surge os primeiros simpatizantes e patrocinadores que 

assumiriam o papel de padrinhos, os quais eram um membro da comunidade (geralmente, 

um comerciante) e, décadas depois, um parlamentar.  

O padrinho do boi tinha que ajudar nas despesas da brincada e executar tarefas 

que iam desde o patrocínio do couro do boi até ajuda na expedição de licenças para que o 

boi se apresentasse no centro da cidade.  



 

 

 

                  

Nos anos de 1990, as classes dominantes e dirigentes aproximaram-se dos 

grupos juninos com um novo olhar diante das expressões culturais. No governo de José 

Sarney nos anos 1960, ocorreu um processo de assimilação do Bumba-meu-boi que 

marcaria profundamente os rumos dessa expressão cultural de modo que três décadas 

depois, no governo Roseana Sarney o Bumba-meu-boi seria apresentado como principal 

expressão cultural do Maranhão. Para tanto, exigiria da governadora todo um investimento 

que viesse organizar o Bumba-meu-boi a uma condição de expressão identitária local com 

reflexo no nacional. 

 

2.1 A institucionalização dos grupos de Bumba-meu-boi: a recriação do local como 

da identidade nacional 

 

Se em governos anteriores, o apoio a Cultura foi feito com a distribuição de 

paetês, miçangas, veludos, canutilhos, plumas, com a oficialização de cachês para a Cultura 

nos anos 1990 houve alterações nas relações entre Estado e Cultura, como também, 

mudanças na forma de organização interna dos grupos culturais.  

Através do cadastro oficial e para o recebimento dos cachês, os grupos culturais 

tiveram que assumir uma personalidade jurídica. Em 1997, com o Centro de Cultura Popular 

Domingos Vieira Filho (CCPDVF) o governo do Estado dirigido por Roseana Sarney deu 

início a obrigatoriedade do registro. Não apenas o São João, mas demais expressões 

culturais como Carnaval, Natal, Réveillon, etc.. 

Houve o processo de (re) cadastramento dos grupos de expressões culturais 

populares, mais precisamente no ano de 1995. É a partir de então que o Estado assumiu a 

função de arrecadar recursos financeiros, apropriando-se de verbas públicas de âmbito 

federal. Essa iniciativa do governo estadual tinha por objetivo criar formas de controle das 

atividades da Cultura Popular do Maranhão, já que os produtores culturais para adquirir 

quaisquer verbas são submetidos a vários critérios definidos e impostos pelo Estado. 

Concomitante a distribuição de cachês, há na composição dessa forma de 

organização da Cultura pelo Estado uma espécie de hierarquização dos grupos com objetivo 

de efetivação do pagamento de verbas. Para tanto, classifica-se as brincadeiras em Grupos 

“A”, “B”, “C” e “D”. De acordo com cada grupo é atribuído um valor em dinheiro, as 

apresentações seguem essas classificações que, por sua vez, são designadas para 

determinados Vivas, espalhados pela cidade. 

Para obtenção de cachês e a racionalização das apresentações foi necessário à 

institucionalização do cadastro das expressões de Cultura Popular. O Bumba-meu-boi 

sofreu um processo de ressignificação e/ou de reelaboração de suas atividades em que já 



 

 

 

                  

não se brinca exclusivamente para e pela família e pela comunidade e nem se rivaliza em 

defesa desta última. Perde-se o aspecto lúdico do simples brincar, do divertir-se em 

comunidade como ocorrera nos primeiros batalhões situados em suas localidades em que 

se vivenciava a contínua troca de experiências sem preocupação acerca do tempo ou da 

excessiva busca pelo belo como forma de competição entre grupos.  

Com a aproximação com as classes dominantes, e consequentemente, com o 

capital passou-se a vender determinadas expressões culturais e/ou, criar outras nestas 

exigências. Atender aos interesses da política cultural e do mercado a construir uma forma 

de relação nutrida por ganhos particulares, visibilidade, dominação e legitimação do poder 

político local. E cito como exemplo de reflexo dessa condição, a simplificação do enredo, da 

teatralização, etc. 

A quantidade de brincadas está associada aos critérios de classificação. 

Elementos como estética, popularidade, tradição, criatividade pesam no repasse dos valores 

em dinheiro e, consequentemente, oportuniza aos grupos uma quantidade considerável de 

apresentações. Isso tem como resultado: quanto mais pomposos, mais atrativos à lógica 

mercadológica e a maior concordância com as determinações do Estado, maiores são as 

chances de adquirir recursos financeiros para investir em seu grupo.   

Os locais de exibição eram diversos e estavam situados em áreas nobres como 

shoppings, freqüentados pela classe média ou em áreas periféricas. A distribuição dos 

grupos pelos locais de apresentação atendeu aos critérios de classificação. Aqueles que 

estavam nos grupos A se apresentavam nos arraiais frequentados pela classe média pela 

visibilidade conferida pelo espaço nobre e conseguem viajar para outros estados e países e 

valorizar sua apresentação. 

 O Estado buscou atuar de modo a controlar/dominar as atividades das 

expressões culturais (Bumba-boi), exigindo transformações e, adequações conforme o 

interesse em jogo. A tentativa de subordinação quanto à racionalidade/distribuição dos 

locais e cachês dificultou a (re) ação de dos sujeitos criadores da Cultura. 

Mas, apesar de envolvidos por aspectos que os colocou numa condição de 

dependência, as críticas acerca destas medidas se fizeram presentes nas entrevistas ao 

relatar seu cotidiano de luta junto a Secretaria no que concerne à forma como a Cultura 

Popular é vista e instrumentalizada pelo Estado. E mais, apesar do poucos recursos 

(quantidade de apresentações, valores irrisórios de cachês) que alguns grupos receberam 

(principalmente, os de sotaque de zabumba do grupo C), foi possível ver o esforço em 

continuar em meio a tantas exigências e, por não atendê-las às vezes, sofrer restrições para 

participar nos circuitos juninos.  



 

 

 

                  

Todo esse processo pertence à Política Cultural que favoreceu o mercado 

cultural quanto ao desenvolvimento de inúmeras ações tanto de caráter estrutural da cidade 

quanto de organização das expressões Culturais Populares. Os Vivas, destinados ao 

entretenimento e lazer das comunidades beneficiadas, serviram de palco para espetáculos 

de inúmeros grupos juninos, como também, espaços no interior de shoppings e melhorias 

estruturais de áreas folclóricas já existentes (como exemplo, Parque Folclórico da Vila 

Palmeira). Nestes espaços, o consumo de bebidas, as vendas de vários produtos 

gastronômicos, vestuário, etc. e exibição de inúmeras brincadeiras dinamizaram o comércio 

em geral.  

Para a realização dessas tarefas foi necessário todo um processo de (de) 

organização ou legalização das expressões culturais em São Luís com fins a atender os 

interesses do mercado cultural e de legitimação do poder das classes dirigente e dominante. 

Ou seja, fins econômicos e políticos. A institucionalização dos grupos juninos que passaram 

a levar o nome de agremiação deu-se com a criação de documentos de caráter empresarial 

como CNPJ, Alvará de Funcionamento, Inscrição Estadual ou Municipal resultando na 

regularização dos grupos pelo Estado que passou a determinar os locais de apresentação e 

estipular o cachê. As agremiações em conformidade com as determinações do Estado 

assumiram essa tarefa de adquirir todas as documentações, como também, cumprir os 

acordos feitos, com fins de manter suas brincadeiras no circuito junino.  

Como infere Poulantzas (s/d, p.164) “os mecanismos internos de reprodução da 

relação de dominação-subordinação” destinados a classe subalterna, representada pelos 

criadores da Cultura Popular em São Luís se dá na relação mútua entre sujeitos históricos, o 

qual entre as lutas e tensões foi atribuído as expressões culturais populares, um tipo de 

entretenimento alienante com uma reduzida possibilidade de encantamento e realização do 

sujeito a quem propôs certas tarefas: apresentações com o tempo determinado que 

amortiçavam certos aspectos do alto popular, mudanças nos trajes a se sobrepor à 

construção histórica de cada grupo; hierarquização dentre grupos que abre espaço para 

rivalidades e disputas entre grupos/associações de Bumba, haja vista, que alguns são 

eleitos pelo capital e classe dominante para divulgar a imagem do patrocinador ou, 

simpatizante da Cultura Local. A Cultura Popular ressignificada é canalizada a atuar na 

realidade na perspectiva de atender aos interesses políticos e econômicos da classe 

dirigente e dominante e do Estado.  

É importante frisar que, no transcorrer do tempo, o homem e, 

consequentemente, suas (re) criações alteram-se. O próprio movimento do mundo material 

visto nas instâncias econômicas, políticas e socais vão se alterando e promovendo ou o 

desgaste, ou a reinvenção ou reelaboração de certos aspectos que envolvem o homem 



 

 

 

                  

(relações com reflexo nos comportamentos, visões, instrumentos, produtos decorrentes do 

trabalho). O próprio Estado e as classes e as formas de poder configuram-se desse modo.  

A questão problemática decorrente da dominação-subordinação sofrida pela 

classe subalterna está na notável transformação em servir (consciente, menos consciente) 

uma dada classe que não decorre dela, ou que seja uma vontade inerente a ela, mas pelo 

processo contraditório movido por forças que se relacionam e do poder que delas provém. 

Portanto, a classe que altera seus afazeres, sua forma criativa de atuar e (re) interpretar a 

vida e mundo material, gradativamente lança-se a uma perda de criticidade e mobilização e 

assume uma linearidade de formas e ideias que padroniza o homem em um só: o 

consumidor desenfreado a nutrir aquilo que o usurpa historicamente, o capital e a classe 

que o materializa. 

A mercadorização e a mecanização do prazer vivido pelo espectador ao assistir 

os grupos juninos se faz pela gradativa perda da diversidade daquilo que se ver, ou melhor, 

da heterogeneidade presente em cada sotaque. O processo de padronização das 

expressões é visto não somente nas classificações A, B, C e até D, mas também, em 

atividades do dia-a-dia vividas pelos grupos quando se propõem a escolher um determinado 

tipo de material (pena de pavão, ganso, cisne), ou, a coreografia que se diversifica de 

acordo com cada estilo, ou o aparecimento de novas necessidades como transporte, 

alimentação, etc.. Essas demandas organizadas pelo Estado e que atendem aos interesses 

das classes dirigente e dominante tem um caráter de homogeneização do Bumba-meu-boi e 

buscam designar sistematicamente o estilo, a matéria-prima para a confecção das roupas, 

independentemente do sotaque.  

Essas mudanças ocorreram (e vem ocorrendo) de forma a valorizar certos 

aspectos de um dado sotaque (orquestra) em detrimento dos demais (principalmente, o 

sotaque de zabumba) que, ao perceber a visibilidade midiática e econômica tendem a 

introduzir elementos que não lhe são característicos. Há um movimento próprio da 

sociedade capitalista que induz e impõe a homogeneização enquanto elimina a diversidade.  

Nessa perspectiva, a Cultura de Massa ou Indústria Cultural tem influência nesse 

processo quando seleciona, modela as expressões culturais na condição de produtos, bem 

como, constrói as consciências que resultam em ações impregnadas de desejo e 

necessidades estabelecidas pelo capital. A criatividade artística é abalada e reduzida a 

coisas padronizadas destinadas ao consumo.  

Mas o processo de racionalização da Cultura com fins a atender as demandas 

de consumo do mercado cultural, bem como, instrumento de vantagens políticas por grupos 

dirigentes e dominantes contava com o apoio de uma parcela dos sujeitos criadores da 

Cultura Popular. Essas relações mostraram que a Cultura, como toda instância social, não 



 

 

 

                  

deve ser suscetível a compreensões generalizantes, fragmentadas ou, reducionistas, 

principalmente, quando se refere aos interesses em jogo dos sujeitos envolvidos.  

Com foco ao aspecto político dessa relação tomo como exemplo, as ligações de 

proximidade entre dirigentes políticos com líderes ou representantes de grupos de Bumba-

boi. Os contatos com parlamentares, principalmente quando estes estavam em exercício, ou 

o livre acesso aos corredores das Secretarias de Cultura, ou, quando representantes de 

grupos desta expressão cultural atuaram como dirigentes é possível verificar/pensar um 

determinado privilégio se comparado aos demais que não dividiam tais regalias.  

A relação dos grupos de Bumba-meu-boi com dirigentes e representantes 

políticos foi e é complexa e contraditória. Nem todo grupo de Bumba-meu-boi mantiveram 

estreita relação com os representantes do governo. Foram restritos os grupos que possuíam 

uma camaradagem com dirigentes políticos e realmente os ajudariam em todas as tarefas 

(despesas) festivas desenvolvidas durante ano. Em período eleitoral, principalmente, alguns 

dirigentes de grupos são procurados por candidatos em busca de apoio a sua campanha. 

Houve uma troca de “favores”. Os dirigentes de grupos de Bumba-meu-boi emprestavam 

sua popularidade ao candidato e ele, por sua vez, lhes oferecia recursos, “ajuda”, para 

custear as despesas das brincadeiras. 

Houve na maioria dos grupos entrevistados um aparente receio em vincular o 

grupo à imagem de um político, com uma exceção: a de Roseana Sarney que ganhou 

méritos pelo incentivo dado, principalmente pelas suas ações desenvolvidas na década 

1990 à Cultura.  

É importante ressaltar que os recursos financeiros adquiridos pelas agremiações 

juninas – os cachês – não atendiam as despesas geradas pela preparação de cada grupo. 

Muitos recorreram ao próprio salário ou a aposentadoria, ou buscaram ajuda de conhecidos, 

de brincantes mais antigos e até empréstimos bancários para a quitação de despesas. As 

dificuldades financeiras não se restringiam apenas aos grupos menores de pouca 

visibilidade midiática, mas é uma realidade vivenciada também por aqueles que se inseriram 

na lógica capitalista de fazer e viver “cultura”.  

Para tanto, certos grupos foram procurados ou buscaram patrocinadores ou 

contratantes que pudessem investir nessa empreitada. Assim, os grupos de Bumba-meu-boi 

saíram de sua comunidade, dos arraiais espalhados pela cidade e passaram a brincar em 

outros Estados do Brasil e em outros países, com o intuito de, obter recursos financeiros 

para manter suas agremiações, bem como, o luxo exigido pelo mercado cultural.  

Essa prática teve seus primeiros passos na década de 1990 com os grupos 

buscando se apresentarem em arraiais organizados por empresas ou grupos de classe 

média. Isso retoma as ideias já tratadas sobre a adequação de grupos aos interesses 



 

 

 

                  

mercadológicos e políticos de padronização das expressões de cultura popular, com o 

objetivo de adquirir um número significante de exibições e, consequentemente, de cachês 

que além de serem destinados a atender as demandas internas, também tinham o propósito 

de atingir outros espaços fora do país. 

Os contatos se davam diretamente entre o líder ou representante do grupo com 

o contratante ou patrocinador que os procurava. Geralmente, os Bumba-meu-boi eram 

convidados para participarem de Festivais Folclóricos que reunia várias expressões de 

Cultura Popular de todo o mundo.  

 
3 CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, podemos entender que a Política de Incentivo a Cultura Popular 

maranhense, durante o governo de Roseana Sarney (nos anos de 1994 a 2002) funcionou 

como um importante mecanismo de manutenção do poder político e econômico sob a ideia 

midiática de identidade cultural local/nacional. A sustentação do poder político pode ser 

percebida quando a governadora se apresentava e se legitimava como protetora da Cultura 

Popular ao disponibilizar consideráveis recursos orçamentários para os festejos juninos e 

outras expressões tradicionais, ao mesmo tempo em que criava laços políticos com esses 

grupos. A importância para o poder econômico ligado a indústria do turismo, ocorre ao 

transformar essas expressões de Cultura Popular em mercadorias e submetidas às 

exigências do mercado da indústria cultural processo este compactuado por produtores 

culturais que vislumbram ganhos massificando a Cultura à lógica do mercado.   

Todo esse processo de dominação/subordinação, mudanças paulatinas, porém 

expressivas, decorreu da forma como o Estado burguês com seus aparelhos se colocou 

diante das demandas posta pela classe subalterna, aqui representada pelos sujeitos 

criadores da Cultura Popular em São Luís e a forma como as atendeu, ressignificando seu 

papel no mundo social. Esse processo ocorreu em um contexto, cujo Estado de dominação 

capitalista transformou as necessidades dos grupos juninos em um instrumento de 

lucratividade para o comércio e de legitimação do poder da classe dirigente e dominante, 

que ao transferir recursos financeiros (bem irrisórios) buscaram criar laços de 

compadrimento e subserviência. 

Nesse processo de apropriação, negociações entre sujeitos de classes 

antagônicas, consenso e assimilação de medidas estatais, pontuais resistências quando as 

investidas desmobilizantes com sutis descaracterizações ao retirar elementos não 

convenientes ao mercado (modo de dançar, matéria-prima) e recriando necessidades, 



 

 

 

                  

inserindo novas, produzindo demandas de caráter consumista, ou seja, ressignificando e 

transformando o Bumba-boi, agora como símbolo de expressão de cultura nacional. 
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