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ARTE 

 

Linguagem: Artes Visuais. 

Objetos do conhecimento: Contextos e práticas. 

 

Festa do Bumba-Meu-Boi 

 

O Bumba-Meu-Boi é uma dança do folclore brasileiro, registrada pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como patrimônio cultural do País. Trata-se de festa típica, 

que retrata a lenda da morte e ressurreição de um boi, misturando personagens humanos e animais. 

Por todo o Norte e Nordeste, ele é reverenciado e incorpora temas, formas, ritmos, instrumentos e 

nomes diversos. O ritmo predominante nas festas de Bumba-Meu-Boi é a toada, um gênero cantado 

sem forma fixa, espalhado por todo o Brasil, distinguindo-se pelo caráter melodioso e seu texto, 

entoado de modo cadenciado e claro, é normalmente curto, narrativo e estruturado na forma de 

estrofe e refrão, podendo ser amoroso, lírico ou cômico.  

 

O Boi Maranhense 

 

A festa do Bumba-meu-boi, uma tradição que 

se mantém desde o século 18, arrasta 

maranhenses e visitantes por todos os cantos 

de São Luís. Em homenagem a São João, a 

festa acontece principalmente entre os meses 

de junho e julho, mas há muitos eventos fora de 

época que ocorrem durante todo o ano. 

Somente na cidade de São Luís, capital do 

Maranhão, existem mais de cem grupos de 

Bumba-meu-boi. Cada um deles tem o seu 

sotaque, ou seja, uma forma própria de se 

expressar através das vestimentas, da 

coreografia, dos instrumentos escolhidos e da 

cadência da música. 

O Festival de Parintins 

 

No estado do Amazonas, a festividade chegou 

com o nome de "Boi-Bumbá". É no Festival 

Folclórico de Parintins que ele é conhecido por 

turistas todos anos. O evento, realizado desde 

1965 no município amazonense de mesmo 

nome, ocorre sempre no último fim de semana 

do mês de junho. São três noites de 

apresentação a céu aberto, em um espaço, 

popularmente conhecido como bumbódromo, 

sendo o auge do espetáculo a disputa entre os 

alegóricos Boi Garantido (vermelho) e o Boi 

Caprichoso (azul). O gênero que embala a festa 

é a toada. 

Fonte: novaescola.org.br/conteudo/o-boi-maranhense 

Acesso em 10/08/2020 

Fonte:visitbrasil.com/pt/blog/garantido-e-caprichoso-o-

festival-do-boi-bumba.html Acesso em 10/08/2020 

 

https://www.visitbrasil.com/pt/estados/amazonas.html
https://www.visitbrasil.com/pt/eventos/festival-folclorico-de-parintins.html
https://www.visitbrasil.com/pt/eventos/festival-folclorico-de-parintins.html
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A lenda 

O enredo do Bumba-meu-boi conta a história de Pai 

Francisco, um escravo que, para saciar o desejo de sua 

esposa grávida por uma língua de boi, mata o gado de 

estimação do senhor da fazenda. Percebendo a morte do 

boi, o senhor convoca pajés e curandeiras para ressuscitar 

o animal. O boi volta à vida e a comunidade festeja. 

Fonte: Conteúdo adaptado de todamateria.com.br/bumba-meu-boi/ Acesso em 10/08/2020 

 

As obras de arte abaixo que representam diferentes formas e lugares de festas com o Bumba-Meu-

Boi: 

 

Bumba-Meu-Boi, de Orlando Fuzinelli  

 

Bumba-Meu-Boi de São Luís, de Militão dos Santos 

Fonte: deniseludwig.blogspot.com/2013/08/pinturas-do-folclore-brasileiro-e-arte.html Acesso em 10/08/2020 
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1- As obras de arte de Orlando Fuzinelli e Militão dos Santos tem algumas semelhanças. Quais 

são essas semelhanças?  

  

  

  

  

 

 

2- Qual o gênero musical utilizado nas festas de Bumba-Meu-Boi? Quais são as características 

desse gênero? 

  

  

  

  

 

 

3- Vamos construir um Bumba-Meu-Boi com a cabeça de dobradura? 

 

Materiais necessários: 

 1 folha de sulfite branca ou da cor que preferir. 

 Pequenos pedaços de papel como crepom ou pedaços de sulfites coloridos. 

 Cola. 

 

Como fazer: 

a) Pegue a folha sulfite no sentido vertical e faça uma dobra de sua ponta superior, 

conforme mostram as imagens: 

  

Fonte: Portaldoprofessor.mec.gov.br Acesso em 10/08/2020 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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b) Em seguida, recorte a ponta que sobrou, deixando apenas o triângulo formado na dobra. 

Veja a imagem a seguir: 

 

Fonte: Portaldoprofessor.mec.gov.br Acesso em 10/08/2020 

 

c) Em seguida, dobre as duas pontas da face maior do triângulo, como na imagem abaixo: 

 

Fonte: Portaldoprofessor.mec.gov.br Acesso em 10/08/2020 

 

d) Agora, dobre novamente as pontas, formando as orelhas do boi e a ponta que não havia 

sido dobrada, também deve ser dobrada, formando o queixo do boi. 

  

Fonte: Portaldoprofessor.mec.gov.br Acesso em 10/08/2020 

  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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e) Vire sua dobradura ao contrário e você verá o formato da cara do Bumba-Meu-Boi, 

conforme imagem a seguir: 

 

Fonte: Portaldoprofessor.mec.gov.br Acesso em 10/08/2020 

 

f) Se for possível, construa também o corpo do Bumba-Meu-Boi e decore com lápis de cor, 

canetinhas ou pequenos pedaços de papel de cores variadas: 

 

Fonte: Portaldoprofessor.mec.gov.br Acesso em 10/08/2020 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/

