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RESUMO 

 

Este texto – que é fruto de uma pesquisa realizada no bairro de 

Goiabeiras, em Vitória - ES, tem como objetivo preservar e, ao mesmo 

tempo, fornecer subsídios para o ensino pedagógico da cultura popular, 

com foco no personagem folclórico denominado Boi Estrela. O trabalho 

destaca a importância da valorização das manifestações populares, do 

resgate da cultura, considerando tais manifestações populares, 

detentoras do contexto regional, como fator de identidade cultural.  

Na realização desta pesquisa, destaca-se que a cultura popular 

sofre alterações que contemplam os aspectos econômicos, 

administrativos, educativos e sociais. Por intermédio do conhecimento 

das expressões culturais do Boi pelo Brasil, tendo como referência o 

famoso Bumba Meu Boi, mais conhecido como Boi Bumba, nós 

tentamos adaptar didaticamente a peça do Boi Estrela para o ensino e 

divulgação, visando ao trabalho dos professores e alunos dentro das 

escolas. 

 

Palavras-Chave: Manifestações Populares, Resistência, Boi Estrela, Educação. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é um estudo sobre a expressão cultural do Boi Estrela, 

conhecido também como Boi de Goiabeiras, no bairro de Goiabeiras, localizado na 

capital de Vitoria, estado do Espírito Santo.   

Nós conhecemos a manifestação cultural do Boi Estrela por meio das 

experiências realizadas no grupo de extensão Cia de Dança Andora – UFES. O 

projeto, através de seus estudos e buscas por manifestações regionais de todo o 

Brasil, nos proporcionou a aprendizagem de várias manifestações culturais 

brasileiras, dentre elas, a brincadeira do Boi Estrela. 

No momento em que nos foi apresentada essa manifestação para fazer parte 

do repertório, não tínhamos muito conhecimento sobre a atividade em si. Sabíamos 

que existiam alguns personagens principais e havíamos tido contato com algumas 

cantigas que são cantadas durante o ato, por conta de um CD, Cantorias Populares 

em Goiabeiras Velha - ES, que fora presenteado pela atual presidente, Jamilda 

Alves Rodrigues Bento, ao grupo Andora. Com as músicas em mãos e o 

conhecimento da expressão cultural do Boi pelo Brasil, tendo como referência o 

famoso Bumba meu Boi, tentamos remontá-lo didaticamente para o ensino e 

divulgação, visando ao trabalho dos professores e alunos dentro das escolas. 

 

2-  METODOLOGIA 

 

Buscamos, na literatura, mais informações para agregar a nossos estudos. 

Surgiu, então, um interesse em nos aprofundarmos um pouco mais nesta 

manifestação cultural e em sua história, principalmente pelo fato de ela estar tão 

próxima de nós e, mesmo assim, muitos não terem conhecimento de sua existência. 

Uma vez iniciada a pesquisa, fomos atraídos pela necessidade de ouvirmos autores 
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e atores reais dessa manifestação. Então, nos encaminhamos diretamente à 

comunidade para saber um pouco mais sobre essa expressão artístico-cultural.  

Ao chegar à comunidade de Goiabeiras, tivemos dificuldades para colher 

informações sobre a manifestação do Boi Estrela. Primeiro, fomos procurar em um 

lugar que tem influências fortes em termos culturais na região, a sede das 

Paneleiras de Goiabeiras. No primeiro contato, entrevistamos três mulheres que 

estavam moldando as panelas de barro, que não souberam informar sobre a história 

do Boi Estrela. Como não havia informações para relatarem, logo nos 

encaminharam ao centro de Goiabeiras, em busca de pessoas que poderiam nos 

ajudar.  

Dirigimo-nos, então, até o centro, na busca por informações que, afinal, não 

foram obtidas, pois os primeiros quatro cidadãos com quem conversamos somente 

se lembravam vagamente ou não possuíam nenhum conhecimento sobre o Boi 

Estrela, não ajudando de forma significativa em nossa pesquisa. Fomos 

direcionados, pelo corpo social de Goiabeiras, a procurar o líder comunitário, que 

nos encaminhou, ao “maior conhecedor de folclore da região” (palavras dele), o Sr. 

Valdemiro Sales, o atual Mestre de todas as expressões culturais de Goiabeiras. 

Segundo o líder comunitário, o Sr. Valdemiro saberia nos informar tudo que 

quiséssemos sobre as expressões culturais da região. Conversamos com ele por 

telefone e explicamos que gostaríamos de fazer uma entrevista a fim de 

complementar os nossos estudos sobre a manifestação do Boi Estrela. 

Neste trabalho, utilizamos, como instrumento de pesquisa, a forma de 

entrevistas semiestruturadas e entrevistas narrativas com os dois principais 

componentes dessa manifestação cultural.  

Este é um estudo sobre o Boi Estrela de Goiabeiras, contatado através do 

Mestre Valdemiro Sales, morador do bairro de Goiabeiras há mais de 25 anos, que 

teve o prazer de contar um pouco sobre a história desta manifestação, junto com 

Jamilda Alves Rodrigues Bento, atual presidente das expressões culturais de 

Goiabeiras. 

http://www.telelistas.net/pessoas/es/vitoria/301469117/jamilda+alves+rodrigues+bento
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Durante a entrevista do Sr. Valdemiro, o nome de Jamilda Bento sempre era 

mencionado, como uma das principais pessoas à frente dos acontecimentos 

culturais da comunidade. O nome dela já era conhecido pelo professor e pela Cia de 

Dança Andora, por intermédio de CDs e livros da cultura popular, presenteados ao 

grupo como contribuição e divulgação das manifestações culturais. Essas obras 

foram as primeiras pistas que tivemos sobre uma prática regional que não estava 

mais ativamente presente. Diante disso, procuramos entrar em contato com Jamilda 

para recolher mais informações. Como atual presidente cultural de Goiabeiras, ela 

contou a história do Boi de uma forma mais técnica e administrativa, fazendo-nos 

entender melhor toda a produção que ocorre para o desenvolvimento e manutenção 

das expressões culturais de Goiabeiras. 

Com este trabalho, procuramos divulgar uma expressão cultural antiga da 

região de Goiabeiras, e que hoje não está em evidência na comunidade, na 

Coletânea de Estudos e Registros do Folclore Capixaba (Neves, 2008), e nem no 

atual Atlas do Folclore Capixaba (Altas do Folclore Capixaba, 2009), dois livros 

famosos que tratam de manifestações culturais capixabas. 

Apesar de as manifestações culturais não terem registros oficiais nesses 

livros, Jamilda nos conta que as pessoas mais idosas, que foram criadas no meio da 

cultura popular, possuem o desejo de não deixarem-na morrer, em nenhuma de 

suas formas: brincadeiras, danças e outras manifestações que, em seu tempo de 

crianças, observavam seus pais, avós e irmãos mais velhos praticando, tantas vezes 

se divertindo com um cantarolar e/ou dançando do seu jeito singular. Essas 

crianças, quando cresceram, se viram no papel de dar continuidade e, algumas 

vezes, tentar resgatar as expressões culturais de sua região. Para isso, essas 

pessoas, que já são inseridas na cultura popular, que trazem uma grande bagagem 

de sua infância, se tornam responsáveis por ou participam de grupos folclóricos ou 

parafolclóricos. 

Os grupos parafolclóricos buscam, como principais objetivos, preservar a 

cultura e identidade de um povo, por meio de pesquisa, da preservação e divulgação 

das danças e folguedos populares. Projetando-as para uma linguagem cênica e 
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sistematizando as danças de uma forma didática, essas manifestações conseguem 

ser utilizadas por professores e alunos, em escolas, oficinas e projetos culturais.  

Já a preservação da cultura através das Universidades visa a definir 

estratégias para incentivar novos cursos de graduação, levantando questões sobre 

as formas de estimular a criação de linhas de pesquisa interdisciplinares. Com isso, 

o papel da Universidade se torna muito importante para estimular os alunos a 

expandirem seus conhecimentos sobre a diversidade cultural que os cerca, tanto 

regional, quanto nacionalmente.  

A discussão feita no fórum regional sobre Política de Cultura da Universidade 

de Blumenau (Fórum PDI 2010-2015) nos evidencia que o papel da Universidade, 

como uma produtora e circuladora de cultura, valoriza a produção cultural dentro da 

universidade. Sobre ela, se atribui a importância na pesquisa, no ensino e extensão. 

Dito isso, podemos compreender que o estudo da diversidade cultural possa se 

tornar um componente curricular no ensino. 

 

3- GRUPO ANDORA NA HISTÓRIA DE RESISTÊNCIA DO BOI 

 

A Cia de Dança Andora – UFES, também denominada Grupo Parafolclórico 

Andora, é fruto de um projeto de ensino, pesquisa e extensão da Universidade 

Federal do Espírito Santo, sediado no Centro de Educação Física e Desportos. Tem 

como objetivo a formação de professores para atuação direta no ensino do folclore 

em escolas e comunidades do estado do Espírito Santo. Nesse sentido, o grupo é 

um dos braços ilustrativos do método de formação adotado pelo projeto, 

promovendo a pesquisa nas comunidades, nas festas e apresentações; tratando os 

dados em laboratórios e oficinas, produzindo o material didático, e sistematizando as 

danças e as apresentando em eventos de oportunidade social e cultural. A produção 

é registrada, armazenada e colocada à disposição do público, com o objetivo de 

preservação, resgate e divulgação do patrimônio imaterial dessas manifestações.  
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Por ser um grupo universitário e parafolclórico, seu repertório é bastante 

diversificado e se estende por diversas regiões do Brasil. Para os eventos em 

território brasileiro, o grupo privilegia peças relativas ao Folclore do Estado do 

Espírito Santo. Já em apresentações internacionais, é apresentado um pouco de 

cada região do Brasil. Com orgulho, o grupo apresenta o Congo Capixaba, o som 

dos pandeiros e dos tambores do Ticumbi, O Jongo de São Benedito, O Bate 

Flecha, além das figuras lendárias do estado, como Boi Pintadinho, João Bananeira, 

Palhaço da Folia, Mulher do Jongo, O Pássaro de Fogo, etc. 

A partir de estudos e pesquisas realizadas pelo projeto, o grupo de Dança 

Andora reproduziu, na universidade, a brincadeira e dança do Boi Estrela de 

Goiabeiras. Essa manifestação ocorre no município de Goiabeiras, Vitoria- ES. A 

peça foi reproduzida pelo professor e coreógrafo, junto com os dançarinos, tendo 

como referência um CD produzido pela comunidade de Goiabeiras, com a direção 

geral de Jamilda Alves Rodrigues Bento. Nesse CD, são cantadas e contadas toda a 

história e dramatização da peça. 

 

O Grupo de Dança Andora, no ano de 2016, teve a alegria de levar um pouco 

da cultura capixaba para o tradicional Festival de Folclore que acontece em Olímpia 

- SP. O festival é uma festa com duração de uma semana e que acontece 

anualmente nessa média-pequena cidade, com um pouco mais de 50 mil habitantes. 

Fonte: Márcio Martins (2016) 

Figura 1- Dança do Boi Estrela, reproduzido pelo Grupo Andora. 
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Em 2016, o Festival estava na sua 52º (quinquagésima segunda) edição e o grupo 

Andora teve a honra de ter seu estado homenageado e poder compartilhar as 

danças e tradições capixabas, no palco, em escolas da região e nas ruas da cidade. 

Além das danças que o grupo já apresentava em seu repertório, como o 

Ticumbi, o Jongo, conhecido também como Caxambu, e o Congo de Roda D’água, 

umas das manifestações que levamos para o Festival de Olímpia – e que teve sua 

primeira apresentação em palcos para o público pelo grupo Andora – foi o Boi 

Estrela. Pautado nas pesquisas e estudos realizados pelo projeto de extensão, o 

grupo reproduziu um espetáculo dessa expressão cultural de Goiabeiras. 

Através da montagem da peça, o grupo de dança Andora tentou realizar a 

brincadeira do Boi Estrela em forma de uma apresentação de dança, com os 

conhecimentos que seus componentes possuíam até o momento, mas sem fazer 

toda a dramatização e a parte cênica. O grupo tentou trazer, de uma forma didática 

para o palco, a representação da manifestação, na qual os meninos retratam o Pai 

Francisco e as meninas, a Catirina e também na qual todos fazem a proteção do 

Boi, para que o Urubu (representado pelo Jaraguá) e a Mulinha não tentem, de 

modo algum, chegar perto e fazer mal ao Boi.  

Fonte: Márcio Martins (2016) 

Figura 2 - Dança do Boi Estrela, reproduzido pelo Grupo Andora. 
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4- FESTAS DO BOI NO BRASIL E NO ESPÍRITO SANTO 

 

De acordo com o Atlas do Folclore Capixaba (2009, p.142), a figura do boi se 

faz presente sempre no folclore brasileiro, principalmente em zonas rurais, que têm 

a tradição de manter vivos os folguedos, vaquejadas e cantares, passados de 

geração para geração. As datas de aparição do boi são específicas do ciclo junino, 

natalino ou carnavalesco. Sua representação intimida e atrai olhares da população, 

principalmente sua cabeça produzida em tamanho real e às vezes com a própria 

carcaça do boi, e seu corpo robusto, em armação de madeira ou ferro fundido, com 

um manto colorido e enfeitado que se arrasta até o chão, encobrindo assim o 

homem que ali dentro se esconde e dá vida ao boi, pulando, dançando, correndo e 

investindo contra a plateia. 

A festa do Boi no Brasil acontece em várias regiões e cada uma tem suas 

peculiaridades, suas dinâmicas, danças e histórias. A festa mais conhecida hoje é a 

do Bumba meu boi, típica da região nordeste do Brasil, que se originou no século 

XVIII e mistura aspectos das culturas portuguesa, negra e indígena.  

O estado do Maranhão celebra a festa popular mais antiga do território 

regional, considerada hoje uma das mais expressivas manifestações culturais do 

Maranhão e do Brasil. A lenda, de acordo com o Centro de Tradição dos Migrantes 

de Boituva (s/d), nos conta que tudo teve início quando o Pai Francisco precisou 

ressuscitar o boi mais bonito que acabara de matar para satisfazer o desejo da 

companheira grávida, de comer partes de um boi. A ressurreição virou brincadeira, 

que acabou por virar uma festa, reprimida durante anos pela polícia, a mando da 

elite, por ser festejada pelos negros. Hoje, no entanto, já há liberdade para celebrar 

a história do país, ao som da velha congada africana. 

“Os folguedos do ciclo do boi recebem nomes diversos nas várias 

regiões do país: Boi Bumba, no Amazonas e Pará; Boi Sirubi, no 
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Ceará; Boi Mamão, no Paraná e Santa Catarina; Bumba-Meu-Boi, no 

nordeste.” (Atlas do Folclore Capixaba, 2009, p.142).  

Difundidos pelo sul do Espírito Santo, através do município de Bom Jesus de 

Itabapoana, estado do Rio de Janeiro, e se expandido por Guaçuí, Alegre e 

municípios adjacentes, existem hoje as figuras de Bois capixabas que são mais 

conhecidos: Boi Pintadinho, Boi Janeiro e Boi Juruba, com suas particularidades, 

peripécias comuns por absorver influências locais. 

Em alguns lugares do Espírito Santo, a brincadeira ganha nome de Boi 

Pintadinho e concentra-se na região sul, principalmente em Muqui, um município 

famoso por possuir um dos carnavais de rua mais peculiares e populares do estado. 

Acerca dessa manifestação folclórica, comenta o Atlas do Folclore Capixaba: 

“O Boi Pintadinho é um folguedo popular apresentado de forma 

teatral em que os principais atores, o Boi, a Mulinha e o Espadeiro, 

também chamado de Toureiro ou Fazendeiro, seguem a brincadeira 

animados por uma bateria de instrumentos de percussão” (Atlas do 

Folclore Capixaba, 2009, p.142).  

A expressão do folguedo inicia-se com a entrada da Mulinha, com muitas 

piruetas, pulos e diversão. Ela precede a entrada do Boi, que se apresenta de uma 

forma mais bruta, com movimentos imprevistos em direção ao Espadeiro, que por 

sua vez norteia o Boi durante a brincadeira.  

Reforçamos que o Boi Pintadinho é bastante comum no Espírito Santo, 

podendo ser encontrado nos municípios de Alegre, Divino de São Lourenço, Ibatiba, 

Mimoso do Sul, Muqui e São José do Calçado, em forma de cortejo, durante o 

carnaval. 

Já em Ecoporanga (Norte do Espírito Santo) e também em Itarana (Região 

Serrana), temos o Boi Janeiro, que passou a ser conhecido como Boi Juruba, visto 

que, durante o cortejo, se consome a bebida típica da região, a Jurubeba. Essa 

manifestação tem duração de 30 dias, precedendo o Carnaval. Todos os dias, os 

manifestantes partem de um ponto diferente da cidade, que não é revelado para a 

população. O cortejo do Boi, desse modo, é feito pelas ruas, acompanhado de uma 
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pequena bateria, agrupando, ao longo do percurso, os moradores dos locais por 

onde passa. 

É importante destacar que, rico em manifestações folclóricas, além das do 

Boi, o Espírito Santo possui um patrimônio cultural formado pela miscigenação de 

etnias europeias, africanas e indígenas. Essas várias etnias, do norte ao sul do 

Espírito Santo, deixaram tradições diversas e populares. Dos povos Tupi Guarani, 

herdamos a técnica para a produção artesanal da panela de barro, usada para servir 

a tradicional moqueca capixaba. Símbolo da cultura local, a tradição continua viva há 

mais de anos pelas mãos das Paneleiras de  Goiabeiras. Sua importância cultural é 

tanta, que o oficio de fazer panela de barro foi reconhecido como patrimônio 

imaterial brasileiro. Outra herança dos povos que desembarcaram em território 

capixaba, a religiosidade está impressa em grande parte das nossas manifestações 

populares, como a folia de reis, terno de reis e reis de boi, que são expressões 

culturais em manifestação aos três reis magos. 

Essa manifestação não é diferente da que ocorre em Goiabeiras, localizada 

na capital do Espírito Santo, onde encontramos o Boi Estrela, que começou na 

década de 1920, com o criador Bertolino Alves, precursor dessa manifestação 

popular, trazendo músicas, histórias, danças e brincadeiras para a população do 

município de Vitória. 

  

5- GOIABEIRAS, O LUGAR DA BRINCADEIRA 

 

Goiabeiras Velha, hoje denominada apenas de Goiabeiras, é um bairro 

localizado na capital do Espírito Santo, Vitória. Essa região começou a ser ocupada 

como área de periferia urbana há mais de 80 anos, quando tinha seu território 

coberto por manguezais. No final da década de 1940, o bairro já contava com uma 

população numerosa, a ponto de ter sido fundado o famoso clube Três de Maio, 

muito tradicional de Goiabeiras Velha, que foi fundado em 1938, e que trazia uma 

rica e diversificada cultura para a região. Ali aconteciam vários eventos, como bailes, 
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atividades recreativas para crianças, torneios, e muito mais. Os frequentadores, na 

sua maioria, eram residentes em Goiabeiras, mas havia até os que vinham de 

cidades vizinhas. 

No decorrer dos anos, a área de mangue de Goiabeiras Velha teve seu 

espaço ocupado como resultado do crescimento desordenado da cidade, chegando 

a se tornar local utilizado para despejar lixos e entulhos, inclusive pelo próprio 

governo, como podemos ver nos registros da Prefeitura de Vitória sobre a história de 

Goiabeiras:  

A ocupação da área foi intensificada a partir da década de 1960, com 

o crescimento desordenado da cidade na incorporação de terras 

rurais para construção de conjuntos habitacionais [...]. Outra forma 

de ocupação local surgiu como resultado da prática de despejar o 

lixo em áreas de mangue, executados pelo próprio poder público. Em 

decorrência dos chamados "lixões", surgem os chamados aterros 

sanitários. (Vitória em dados, s/d) 

Com os aterros a céu aberto, várias pessoas que tinham dificuldade de 

manter as moradias habitacionais dentro das normas, migravam para esses espaços 

irregulares e faziam dali sua nova moradia, debaixo de barracos e palafitas 

instalados sobre o mangue. Com o grande crescimento das ocupações irregulares 

em uma área de preservação ambiental, tornou-se necessário criar medidas e 

projetos para conter essa expansão. 

Cabe aqui ressaltar que, apesar da expansão desordenada que registrou, a 

região tornou-se sede de várias expressões culturais, que passaram a ser 

transmitidas de geração para geração, criando-se assim uma tradição cultural. “Uma 

das tradições é o trabalho das paneleiras e dos artesãos, sendo conhecido desde a 

década de 1980 por conta do ofício praticado. Suas casas e o galpão de sua 

associação ficam à beira do canal que banha o manguezal. O barreiro, de onde 

sempre foi extraída a argila para a produção das panelas, localiza-se no vale do 

Mulembá, na ilha de Vitória.” (Artesol, s/d) 
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O trabalho das paneleiras é mantido há mais de 400 anos, desde que foi 

implantado pelos índios até os dias atuais, sendo passado de mães para filhos há 

várias gerações. Marco da identidade cultural do Espírito Santo, essas panelas de 

barro são essenciais no preparo e na apresentação de comidas típicas capixabas, 

como a moqueca de peixe e a torta capixaba. Sua produção demanda muito 

trabalho e mão de obra. Nela, “utiliza-se técnica cerâmica de origem indígena, 

caracterizada pela modelagem manual, queima a céu aberto e aplicação de tintura 

de tanino.” (IPHAN, s/d). Outras expressões culturais marcantes na região são as 

danças e cortejos, tais como: Folias de Reis, Banda de Congo e o Boi Estrela. 

 

 

Fonte: Cultural Gastronômica (s/d) 

Fonte: A Gazeta (2011) 

Figura 3 - Paneleira à beira do manguezal. 

Fonte: Capixaba da Gema (2015) 

Figura 5 - Mestre Valdemiro, ao centro, junto com 

integrantes da Banda de Congo. 

 

Figura 4 - Preparo da Panela de Barro. 
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Jamilda Bento cresceu como moradora do bairro Goiabeiras. Desde criança, 

escuta e presencia a cultura, através das pessoas próximas dela. Com esse convívio 

que vem desde o berço, ela mostra o orgulho e a paixão que tem pelas suas raízes. 

Exemplo disso são versos que lhe foram passados e que ela traz consigo desde 

então: 

Eu sou filha de paneleira, e não nego o meu natural, eu sou filha da 

cobra verde e neta da cobra coral. Este é um verso de congo que eu 

aprendi com os congueiros mais antigos, quando eu era criança 

ainda, isso já faz um tempo. (Jamilda Bento) 

Ela fala um pouco sobre Goiabeiras Velha, bairro atualmente chamado 

apenas de Goiabeiras, situado na zona urbana/zona norte de Vitória. A região é um 

“verdadeiro caldeirão cultural”, que são tradições mantidas pelos moradores mais 

idosos, que as presenciaram quando mais jovens, e que hoje integram a Banda de 

Congo Panela de Barro, o grupo de Folia de Reis, a brincadeira do Boi Estrela e as 

Cantigas de Roda, fazendo com que a cultura se prolifere. 

Ela nos conta, que, quando criança, o Boi Estrela era apresentado na frente 

do clube 03 de Maio, e que não se pode falar do Boi Estrela sem falar do clube, pois 

ele marca as atividades culturais da região. Além disso, Jamilda Bento conta que 

sua família tinha o costume de ir a bailes e festas que aconteciam frequentemente 

no lugar. Nele, ela participava de vários concursos e atividades que eram 

direcionadas para crianças e adultos, durantes as tardes dos finais de semana, 

como show de talentos com várias categorias, canto, poesia, declamações, entre 

outros. 

 

6- A VIDA DO BOI (AGONIZA, MAS NÃO MORRE) 
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O Boi está morto? Para Jamilda e Valdemiro, ele continua vivo e cheio de 

alegria para transmitir, mas para os anais sim, já é falecido. Em pesquisas realizadas 

nas Coletâneas de estudos e registro do folclore capixaba (2008), de Guilherme 

Santos Neves, e no Atlas do Folclore Capixaba (2009), existem os folguedos de Bois 

de todos os cantos do Espírito Santo, mas não há nenhum registro sobre a 

expressão cultural do Boi Estrela de Goiabeiras.  

Já Jamilda, afirma que o Boi não está extinto, e sim guardado. Segundo ela, é 

preciso, de antemão, resolver pendências com as pessoas que atuam nos 

personagens, para que se possa voltar a dançar e brincar o Boi Estrela pelas ruas. 

Além disso, as expressões culturais que aconteciam em Goiabeiras, pararam 

de ser praticadas por desmobilização das pessoas, algo natural, de acordo com 

Jamilda. Apesar das políticas da Prefeitura de Vitória, não existe um trabalho de 

presença significativa para manutenção dessas tradições. Sendo assim, sua 

continuidade se torna algo espontâneo, que precisa de alguém para fomentar. 

Alguém que realmente goste de trabalhar com a cultura, que não a deixe morrer.  

Um exemplo que se tem é a Banda de Congo, que estava parada por quase 

uma década e que precisou de uma pessoa à frente para ser a mediadora, reunir e 

reestruturar os integrantes novamente à banda.  

Fonte: Márcio Martins (2015) 

Figura 6 - Representação do Boi utilizada pelo grupo Andora. 
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Jamilda comentou a dificuldade de se manter um grupo de cultura popular: 

“Algumas vezes você precisa ter um respaldo financeiro para poder 

movimentar, fazer um figurino, etc. Então, por várias questões, que a 

cultura popular também se reinventa, ela é uma coisa dinâmica. 

Estou tentando evitar a palavra folclore, por que em um determinado 

momento a palavra folclore vai desqualificar essa cultura.” (Jamilda 

Bento) 

O criador e responsável por trazer a brincadeira do Boi Estrela para o bairro 

de Goiabeiras foi o Sr. Bertolino Alves, na época de 1920, conforme já comentamos 

neste texto. O primeiro Boi brincado por Valdemiro se deu por intermédio do primo 

mais velho, que o apresentou à manifestação.  Valdemiro conta que, quando eram 

crianças, chegou a conhecer pessoalmente o criador do Boi. Naquela época, o 

espetáculo era restrito às festas juninas, porque essa era a única diversão dentro de 

Goiabeiras. 

Atualmente, quem cuida das expressões culturais de Goiabeiras (o Boi 

Estrela, a Folia de Reis e o Congo) são: a presidente Jamilda Alves Rodrigues Bento 

e Valdemiro Sales, que é o mestre de todas elas. Os dois dizem o quanto é difícil 

manter os jovens e fazer com que tenham interesse de exercer funções e assumir 

compromissos com as responsabilidades dentro dessa esfera cultural. Por isso, 

Valdemiro está há mais de 60 anos à frente dessas atividades culturais, como 

mestre. Apesar da dificuldade encontrada, desde sempre, ele busca ensinar novos 

jovens, para que haja um envolvimento maior por parte deles com a cultura. 

O mestre conta um pouco da história daquela época e sobre seus planos para 

reativar o Boi:  

“Quando eu conheci esse boi, nós fizemos poucas apresentações. 

Depois que Jamilda passou a tomar conta dele, fizemos 3, 4 ou 5 

apresentações com ele. Esse boi ficou guardado, eu estive 

conversando com ela a respeito de outras coisas que era necessário 

a gente fazer.” (Valdemiro Sales) 
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A partir dessa conversa, um dos pontos mais importante que ambos 

destacam é o planejamento da criação de uma data fixa, que seria em dezembro, 

para realizar a festa do Boi e assim dar-lhe visibilidade. Todas as outras 

manifestações culturais possuem data marcada, menos o Boi Estrela, que 

antigamente era festejado nas festas juninas. Então, a partir do momento que a data 

for decidida, será feito um trajeto com cantoria das músicas e a dramatização da 

peça. Assim, haverá possibilidades maiores de o grupo receber convites para 

participar de festas e de editais. 

Valdemiro nos fala que nunca se esqueceu do Boi Estrela, que sempre 

lembra e comenta a existência do mesmo. Contudo, para ele, existem muitas 

variantes que fazem com que o Boi não seja disponibilizado para o público. Um dos 

problemas relatados pelo mestre é não ter um espaço físico para guardar os 

materiais dos festejos e os artesanatos para comercialização da cultura local: 

“A Jamilda faz um trabalho danado para segurar essa cultura, pois na 

casa dela tem um segundo andar, que ocupa com o material nosso, 

falta um espaço para gente [...] Se tivermos o nosso espaço fica 

muito mais fácil para nós, pois vamos mostrar nossas coisas. 

Pretendemos futuramente construir ao lado do porto, perto das 

paneleiras, pois ali é um lugar que tem muitos turistas e muita gente 

vem visitar.” (Valdemiro Sales) 

Procuramos saber sobre a existência e mais informações de registros das 

festas passadas, mas não conseguimos encontrar muitas informações sobre e, caso 

existam, possivelmente estão documentadas e guardadas com a presidente da 

associação, Jamilda. De acordo com as memórias de Valdemiro, não há mudanças 

na brincadeira em si, sempre tentam reproduzir fielmente as memórias que tinham 

quando crianças.  Jamilda, por outro lado, acrescenta que realmente tentam ser bem 

fiéis na hora de reproduzirem e produzirem a manifestação, mas como se trata de 

resgate de memórias da comunidade, podem sim existir mudanças na dinâmica da 

brincadeira. 
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7- PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

Desde sempre, existe, na comunidade de Goiabeiras, uma forte identidade 

cultural. Eles se unem para realizar e festejar várias tradições e costumes populares, 

que atravessam o tempo preservando e cultivando a identidade desse povo. 

Jamilda relata que a grande maioria dos que acompanham os ensaios e os 

festejos são crianças, que vão com seus pais nos cortejos realizados. Com isso, elas 

iniciam e presenciam desde muito cedo as expressões, e a grande maioria gosta de 

estar presente, sair de casa em casa convidando as pessoas e realizando as 

brincadeiras. Estão ali observando e aprendendo, sabem os passos e as cantorias. 

Além dos festejos, temos a cultura das paneleiras, que também são passadas para 

seus filhos: 

“... eles aprendem igual fazer panela, não tem escola para aprender, 

eu aprendi olhando minha mãe fazer. Então através da ludicidade 

você vai aprendendo, fazendo bonequinho/bolinha, a metodologia é 

lúdica, depois você se torna paneleira e vai assumir aquilo como 

fonte de renda para sua vida.” (Jamilda Bento) 

Sem que se perceba, essas expressões são passadas de geração para 

geração. Os filhos e netos que sempre acompanham seus familiares não são 

obrigados a participarem. Contudo, não ficam apenas sentados observando. Eles 

interagem, aprendem, cantam, brincam. São muito espertos, a ponto de terem um 

aprendizado que poucos conseguem dentro de seu grupo, como um exemplo que 

Jamilda cita: 

“Não posso obrigar minha filha [...] ela sabe tocar um tambor 

com um toque do seu Pier, que é um toque muito difícil, desdobrado, 

um repique que poucas pessoas sabem fazer, excelentes congueiros 

não conseguem. Minha filha falou que ia aprender esse repique e 

aprendeu. O repique do seu Pier ficou com ela.” (Jamilda Bento) 

Desse modo, algo muito comum nas manifestações culturais é a presença 

dos jovens que, desde crianças, com 4, 5 anos, são inseridos no movimento cultural. 
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A eles, são ensinados e passados vários conhecimentos, mas quando crescem e 

atingem certa idade, não querem mais participar e vão embora, seguem rumos 

diferentes e procuram explorar outros caminhos. Esse foi um desabafo de angústia 

que Jamilda fez a Valdemiro, mas ele a confortou quando disse que “(...) eles já 

aprenderam. Vão para outros caminhos por agora, mas quando nós não estivermos 

mais aqui, pode ter certeza que eles vão assumir isso.” (Valdemiro Sales). Isto é 

uma realidade: na grande maioria, aprendem e internalizam o saber das 

manifestações quando mais jovens. Depois, procuram outros caminhos, mas quando 

chegam à certa idade, o desejo de expressar e vivenciar o que seus pais e avós 

fizeram está latente, como se diz popularmente, no sangue. Dessa forma, muitos 

voltam a suas origens, dando continuidade àquela identidade. Está internalizado 

nessas pessoas o vínculo com as tradições familiares, que elas retomam, marcando 

a sua devoção e a relação com a sua pátria e nação. 

Podemos notar que o Boi Estrela, como uma manifestação de Goiabeiras, 

não está tendo muita repercussão, o que faz com que os próprios moradores de 

Goiabeiras, idosos, adultos e crianças, não lembrem muito bem ou não tenham o 

conhecimento desta brincadeira.  

Tentamos, por intermédio do Projeto Andora, trazer essa expressão cultural, 

que foi e é muito rica e importante para o bairro, de volta à ativa, com professores e 

alunos da rede de ensino, mas respeitando as tradições e sem tirar essa identidade 

que, como dito por Jamilda Bento, circula no “sangue” dessas pessoas que 

produzem o Boi Estrela há tantos anos com muito amor e dedicação.  

Geralmente, o boi se apresentava nas festas juninas, com a presença muito 

marcante da comunidade, desde os pequenos detalhes, até a realização da festa. 

Por conta disso, a população tinha costume de se juntar e preparar vários pratos 

típicos da região para arrecadar verba e reinvestir na compra de materiais para a 

cultura local. As comidas comercializadas eram as típicas da região, como: canjica, 

bolo de aipim, dentre outras, vendidas durante as festas.  
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8- ATORES DO POVO 

 

As pessoas e os seus personagens sempre foram pessoas da comunidade. 

Muitos deles marcaram a época de criança de Jamilda. Por exemplo, a Catirina, 

representada por uma grande participante da cultura local, a Átila, e o Pai João que 

era o tio do Romilson (o atual Pai João), chamado de “tiozinho” e considerado a 

personificação da cultura, pois possuía todo o trejeito e uma risada peculiar, sabia 

chamar a atenção do povo, com o rosto todo pintado de preto, para interagir e 

brincar o Boi Estrela. O Boi estava na responsabilidade do Péricles, um congueiro 

tradicional da região. Com o falecimento dele, a expressão cultural ficou um tempo 

parada. Depois desse recesso, eles decidiram revitalizar a brincadeira, mas agora 

com novos integrantes que, no passado, somente assistiam e brincavam, mas, hoje 

em dia, incorporam os personagens. 

Alguns desses integrantes compõem todas as manifestações, como 

Valdemiro, que é Mestre da banda de Congo, da Folia de Reis e do Boi Estrela; a 

Ruth, que é cantadeira de congo e interpreta o Urubu do Boi; a Tereza Barbosa, que 

é cantadeira de congo e reproduz a Mãe Catirina, da festa do Boi; o Mauro, que é 

tocador de congo e quem dá vida ao Boi Estrela, e Romilson Alvarenga (Cheiro) que 

é o Pai João, o dono do boi. Esses são alguns moradores e integrantes da banda de 

Congo e Panela de Barro, que fazem com que a cultura seja preservada, executada, 

degustada e saboreada por todos. 

O depoimento de Jamilda Bento explica a composição do grupo: 

“O mestre passou a ser nosso Valdemiro Sales, que é nosso 

mestre de congo e de folia de reis; A Catirina passou a ser a 

Tereza Barbosa; O Pai João, o seu Romildo, que é sobrinho do 

antigo Pai João, conhecido como “Tiozinho”; e vieram outras 

pessoas, como a benzedeira, interpretada hoje pela Elizete, 

que é parte do nosso congo, é uma benzedeira, foliona também 

da folia de Reis, é cantadeira de roda; e também a Izabel 

Campos, que é minha prima e é uma pessoa que veio formar, 
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Fonte: Márcio Martins (2016) 

que conheceu uma benzedeira; O Urubu é a Ruth. (Jamilda 

Bento) 

Ressaltamos que essa festa faz parte do passado, mas, quando ainda 

acontecia, cada participante tinha seu papel. Eram os chamados atores, já com 

alguma experiência. Ressaltamos também que, atualmente, essas pessoas 

trabalham em outras áreas. Hoje, se pôs termo à brincadeira do Boi, devido aos 

problemas de saúde da pessoa que interpreta a Catirina.  

 Jamilda enfatiza que, por ser uma tradição cultural de raiz, as pessoas fazem 

isso por amor e paixão à cultura local. Nas comunidades tradicionais, a pessoa 

incorpora o personagem e a comunidade a intitula e legitima. Desse modo, a 

legitimada e o legitimado têm o seu lugar garantido vitaliciamente, a não ser que não 

queiram: “A gente tem essa questão ética muito bem estabelecida em nossa prática” 

(Jamilda Bento), não há substituição das pessoas que interpretam os personagens 

sem que elas consintam.  

 

9- CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS 

 

Existem cinco personagens principais:  

 

9.1 - Boi Estrela 

O personagem principal da brincadeira. 

Ele é um animal muito querido e especial. 

Sempre muito alegre, pulando e dançando, 

com seu corpo robusto e forte, cheio de 

energia vinda de uma vida saudável.  

 

Figura 7 - Boi do Grupo Andora 
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Figura 9- Mãe Catirina 

9.2 - Pai Francisco 

É o personagem que cuida do Boi com muito amor e 

carinho. Traz consigo uma imagem do senhor africano idoso, 

com olhar desconfiado, uma fala engrolada, que mistura a 

linguagem popular com palavras dialetais. Ele é o 

responsável por guiar o boi, segurando-o por uma corda, e 

conduzindo-o à medida que dançam, pulam e fazem 

piruetas. Além disso, protege o Boi contra as investidas do 

urubu, tentando machucá-lo; 

 

9.3 – Catirina  

É a esposa do Pai Francisco, também conhecida 

como Mãe Catirina, uma senhora afrodescendente, que 

acompanha seu marido em tudo. Sua personagem na 

peça possui o corpo pintado dos pés a cabeça de preto, 

e está ali sempre brincando e cantando para animar o 

público que os acompanha, e, o mais importante, 

fazendo a proteção do boi contra o urubu, junto com o 

Pai João. 

 

9.4 - O Urubu 

Personagem que rodeia o boi durante todo o 

ato e sempre tenta, de alguma forma, se aproximar 

para bicar e se aproveitar do boi. No momento do ato 

em que o boi vem a falecer, o Urubu se aproveita 

para poder atacá-lo; 

Fonte: Danilo Mello (2012) 

Figura 8 - Pai Francisco 

Figura 10 - Urubu do Boi Estrela 

Fonte: Extraído da Nova 

Cartografia Social (2010) 

Fonte: Festival de Parintins (s/d) 
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9.5 - A Benzedeira 

   Figura que possui o poder da cura, responsável por curar o Boi quando 

este está enfermo, que traz junto consigo galhos de mato para benzer o boi. Quanto 

a essa personagem, esclarece Jamilda Bento: 

“Goiabeiras Velha sempre teve como suas expressões culturais a 

questão da benzeção, era o primeiro apelo que as pessoas faziam, o 

primeiro acesso para resgatar a saúde era através da benzeção. No 

lugar em que morávamos, não tínhamos acesso a hospitais para 

tratar as doenças e muito menos a médicos.” (Jamilda Bento) 

 

 

 

Na história do Boi Estrela, há outros personagens que fazem parte de toda a 

peça, mas que, atualmente, não contam com pessoas que os interpretem. No 

entanto, possivelmente, em um futuro próximo, encontrarão intérpretes. Pelo menos, 

é o que desejam os componentes fixos do grupo. Entre eles, temos o exemplo do 

empresário que vai até o dono da fazenda querendo comprar o boi e pagando uma 

quantia grande de dinheiro por ele. 

Fonte: Renato Rocha (2014) 

Figura 11 – Benzedeira 

Rezando  
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Figura 12 - Comprador do Boi. 

Foto Ilustrativa 

 

9.6 - O Comprador do Boi 

 

Durante o ato, existe um personagem que é o 

comprador do boi. Um senhor bem trajado, com 

uma maleta cheia de dinheiro, que insiste com o 

fazendeiro para comprar o boi, mas o dono não o 

vende. 

 

 

  

9.7 – Burrinha 

 

Pelas lembranças de Jamilda, existia uma 

burrinha que ficava no ato circulando em volta do Boi 

Estrela, pulando, girando e brincando com as 

pessoas nas ruas. 

 

 

 

 

 

Fonte: Márcio Martins (2016) 

Figura 13 - Burrinha do Grupo 

Andora 

Fonte: Bruno Comotti (2012) 
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9.8 - O Fazendeiro 

 

 Outro personagem que não aparece na 

dramatização é o fazendeiro, dono do boi. 

Valdemiro nos conta que, quando criança, 

assistia a um teatro com o fazendeiro e o 

possível comprador do boi, tentando uma 

negociação.  

 

 

 

 

10- FIGURAS ESTRUTURANTES 

 

Além dos personagens principais, existem outras pessoas da região que 

também estão envolvidas nessa expressão cultural, que dançam e cantam em volta 

do boi, e fazem com que a festa fique ainda mais bonita, dando vida e alegria para o 

espetáculo. São as chamadas figuras estruturantes: 

O Mestre do Boi Estrela é o próprio Valdemiro, que tem a função de puxar e 

coordenar os cantos, a música e os instrumentos que compõem o ato. De modo 

geral, ele é a peça fundamental que organiza toda a festa. 

As Cantadeiras são as mulheres que cantam e contam os cantos, através das 

músicas que soam ao longo do espetáculo, com suas vozes singulares. 

Os Instrumentistas são os responsáveis por dar ritmo e animar o público 

durante toda a festa, com o grave de seus tambores, o som dos violões e cavacos, o 

Fonte: HD Fazendas Reunidas (s/d) 

Figura 14 - Fazendeiro. Foto Ilustrativa. 
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chocalhar do chocalho, o tocar dos pandeiros e a baqueta batendo nos repiques. Eis 

a parte dos instrumentos, que animam e fazem todos dançarem. 

 

11- DINÂMICA DA BRINCADEIRA 

 

Na descrição do Sr. Valdemiro, o Boi Estrela de Goiabeiras é completamente 

diferente dos outros bois. Ele nos dá como exemplo o popular Boi Bumba, conhecido 

também como Bumba meu Boi, das regiões Norte e Nordeste, que se dança em pé, 

embaixo da estrutura do boi, fazendo várias artimanhas com o boi erguido em certa 

altura. Já o boi daqui, Valdemiro nos conta que 

 “... esse boi se dança bem baixo, coberto e forrado com 

uma saia de xita longa que arrasta no chão, e a pessoa 

que dança embaixo do boi tem que dançar corcunda, e 

assim o boi fica bem rasteiro, seu chifre fica na altura do 

ombro, o boi estrela fica parecendo um boi verdadeiro 

dançando, por isso é chamado de diferente.” (Valdemiro) 

Apesar da diferença descrita pelo mestre, o Boi Estrela, como vários bois do 

país afora, é composto por diversos personagens clássicos e não muito diferentes 

entre si, como todos os que já mencionamos: as Cantadeiras, mulheres que dançam 

e cantam ao redor do boi; o Pai Francisco que possui o chicote e é quem guia, 

dança e cuida do boi, durante o trajeto da festa; a Catarina, popularmente conhecida 

também por Mãe Catirina, que é a esposa e ajudante do pai João; a Burrinha; e o 

destaque da peça, a figura do Boi, que tem a fama de dançador, brincalhão, é 

robusto e que, por onde passa, alegra e encanta as pessoas. 

Por outro lado, existem algumas figuras particulares que são encontradas na 

brincadeira do Boi Estrela de Goiabeiras, como o personagem do Comprador do Boi; 

o Fazendeiro, dono do Boi; o Urubu que quer se alimentar deste Boi; e, por último, a 

Benzedeira, que possui uma participação, história e tradição religiosa muito forte na 

região, conforme já vimos. 



31 

 

Valdemiro diz que, antigamente, comandado pelo Mestre Bertolino Alves,  

“o Boi era feito de cipó. Por isso, saía pelas ruas tocando e dançando. Hoje, 

ele não é mais como antigamente, no meu tempo de garoto, não existe mais 

a expressão do boi em movimento, ele é dançado e cantado parado, até 

porque a estrutura do mesmo é feita de ferro fundido, não muito pesado, 

mas desconforme para um desfile, mas gostaria de levá-lo pelas ruas do 

Porto de Goiabeiras até a delegacia local, com movimentos corporais sempre 

livres, como sendo uma brincadeira, cada pessoa dança e brinca da forma 

que se sentir mais à vontade”.  

Jamilda Bento, por sua vez, nos resume de uma maneira bem direta que o 

Boi é dividido em dois momentos: 

 “O primeiro é o desenrolar do espetáculo com as cantorias e músicas, que 

vai dramatizar a história e os fatos da peça, e o segundo ocorre com a 

Catirina convidando as pessoas para brincar com o Boi.” (Jamilda Bento) 

 

No futuro, como forma de desfile, se pensa em levar o Boi até o porto de 

Goiabeiras. Durante esse percurso, os personagens cantarão e dançarão pelas ruas 

do bairro, fazendo o convite à população até a chegada do destino final. Após a 

chegada no destino, ocorrerá, então, o teatro cênico. Como a estrutura do boi não é 

de material leve, esse percurso da manifestação ficará encurtado. É o que podemos 

conferir na fala de Jamilda: 

“Até porque eu não posso sacrificar a pessoa que vai ficar debaixo do 

boi, pois já tentamos fazer um boi de material mais leve e não 

gostaram dele. Então o material do boi é de ferro, e Mauro é a pessoa 

que carrega o boi, não posso sacrificá-lo e fazer com que ele carregue 

o boi sozinho.” (Jamilda Bento) 

A dinâmica do Boi hoje pode acarretar em algumas mudanças. Essa transição 

pode trazer modificações, podendo haver alteração no modo de fazer a festa e na 

maneira como o Boi será carregado pelas ruas do bairro, para que não fique tão 

pesado e sobrecarregue a pessoa responsável por dar vida ao Boi. 
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Jamilda comenta sobre algumas mudanças que houve no congo e que, 

segundo ela, acabaram refletindo na brincadeira do Boi de Goiabeiras. Fala-nos, 

como exemplo, de uma lembrança das edições antigas do boi: havia uma burrinha 

que circulava em volta dele, dançando e brincando com todos. 

Em seus estudos, Jamilda conta que os populares lhe diziam sobre histórias 

do Boi que não coincidiam com o que a grande maioria relatava, como por exemplo, 

as lembranças da Dona Silvana Rosa, já falecida. Ela contava que, antigamente, 

existia a morte e respectivamente a venda das partes do boi, conforme Mario de 

Andrade nos traz ao falar sobre o abate do boi: “o Pai Francisco iniciou o ritual 

cortando a barra do boi, depois descosturou o couro, cortou a carcaça ao meio, tirou 

a capa e dividiu as partes depois de serem pesadas em uma balança.”, e ainda 

quando nos fala também um pouco mais sobre o ritual de divisão dos pedaços e 

como estes eram representados: 

“Quando é feita a morte de esbandalhar, que consiste na 

divisão de pedaços do boi, as partes podem ser distribuídas ou 

vendidas. Mas nem sempre a carcaça do boi é quebrada. 

Nesses casos, os pedaços podem ser representados por 

folhagens secas ou outros materiais, conforme a criatividade do 

grupo, que representam a carne. A venda é simbólica, feita 

pelo magarefe ou Pai Francisco, representado por um vaqueiro 

ou cazumba. Geralmente a distribuição começa pelos 

integrantes do grupo e depois passa para a assistência.” 

(Andrade, 2011, p.133) 

A partir do momento que Jamilda resgatava a manifestação, ela deu 

prioridade para o que a maioria das pessoas lhe contava sobre as memórias 

vivenciadas, as memórias que possuíam. Diz que não se lembra dessa história, 

apesar de ter 53 anos e participar da festa desde criança. Em suas memórias isso 

não se encaixava. Quando reconstruíram o boi, essa parte da história não se 

encaixou, portanto resgataram do jeito que ele está atualmente, com a dramatização 

do Pai João, da Catirina, o Urubu e com a Benzedeira e sua conhecida que vai até 

ela comunicar que o boi morreu. 
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11.1- Dinâmica do Boi Estrela 

“O boi de Goiabeiras tem fama de dançador, ele brinca, ele dança na porta do 

seu Senhor.”, assim começa toda a dramatização da festa, apresentando para o 

público algumas das qualidades do Boi que encantam a todos. A fim de poder 

demonstrar toda a vitalidade e alegrar as pessoas, pedem ao Pai Francisco para 

arrumar o terreiro onde o Boi possa brincar e dançar, e então ser apreciado pela 

população.  

Logo após a arrumação, o Fazendeiro vai até Pai Francisco e Catirina, 

avisando-os que o Boi fugiu do curral e pedindo a eles para prendê-lo. Entretanto, 

neste momento, as pessoas já se encontram no terreiro para assistir, com carinho e 

muito amor, à dança do Boi Estrela. Sem saber o que fazer, Pai Francisco e Mãe 

Catirina, saem em busca do animal, bastante abalados e com lágrimas nos olhos. 

Depois de muito procurar, os dois especulam que o pior tinha acontecido com o Boi, 

que ele fora comido por uma onça. Já perdendo as esperanças nas buscas, até 

mesmo pela carcaça, Pai Francisco tem como última alternativa buscar outro boi em 

Tibuim (cidade vizinha). 

Neste momento da peça, a música é interrompida e é feita uma encenação 

teatral, que não consta na gravação da música, na qual encontram o boi estirado no 

chão e acreditam que ele realmente esteja morto. Todos que estavam presentes 

para assistir ao boi dançante e brincalhão, se aproximam, não acreditando no 

ocorrido e caem no choro pela tragédia que se passava. Surge, então, uma pessoa 

que conhece uma Benzedeira e que tem esperanças de ela ressuscitar o Boi 

Estrela. Quando a Benzedeira chega ao local e começa o seu ritual, descobre que, 

na verdade, o boi não está morto. Apenas foi acometido por uma enfermidade. 

Depois que acaba a benzeção, o Boi se recupera e começa a dançar e alegrar a 

festa com toda sua beleza. 

Ao final, depois de todos dançarem e cantarem junto ao Boi Estrela, ocorre a 

despedida, que na música traz: “meus senhores e senhoras, amor, licença que 

vamos dá, que as horas já estão chegando, amor, Boi Estrela vai se “arretirar’”. 

Assim, se finaliza a apresentação do Boi Estrela. 
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11.2- Letra do Espetáculo do Boi Estrela 

 

Boi Estrela de Goiabeiras 

O meu boi de Goiabeiras tem fama de dançador (2x) 

Ele brinca, ele dança, na porta do seu senhor (2x) 

Meu senhor, dono da casa, mande varrer seu terreiro (2x) 

Que é pra todos apreciar a dança do Boi Estrela (2x) 

O meu boi de Goiabeiras tem fama de dançador (2x) 

Ele brinca, ele dança, na porta do seu senhor (2x) 

Meu senhor, dono da casa, mande varrer seu terreiro (2x) 

Que é pra todos apreciar a dança do Boi Estrela (2x) 

Ouvi tropés de cavalo amor, ouvi esporas de ni (2x) 

Era o Senhor, meu amo, amor que veio atrás de mim (2x) 

Meu amo está me chamando amor, meu Deus para a que será? (2x) 

É para prender Boi Estrela amor, que fugiu lá do curral (2x) 

Meus senhores e senhora, amor, meu Deus que tanta beleza (2x) 

Vieram assistir com carinho, amor, a dança do Boi Estrela (2x) 

Andando e chorando por essas campinas (2x) 

Procurando Pai Francisco e mãe Catarina (2x) 

Andando e chorando meu amor me deu (2x) 

Procurando Boi Estrela que a onça comeu (2X) 

Andando e chorando por essas bimboca (2x) 
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Procurando Pai Francisco, nariz de saboca (2x) 

Andando e chorando por essas campinas (2x) 

Procurando Pai Francisco e mãe Catarina (2x) 

Andando e chorando meu amor me deu (2x) 

Procurando Boi Estrela que a onça comeu (2X) 

Andando e chorando por essas bimboca (2x) 

Procurando Pai Francisco, nariz de saboca (2x) 

O meu boi morreu, o que será de mim? (2x) 

Vamos buscar outro, lá em Tibuim (2x) 

O meu boi morreu, o que será de mim? (2x) 

Vamos buscar outro, lá em Tibuim (2x) 

O meu Boi de Goiabeiras tem fama de dançador (2x) 

Ele brinca, ele dança na porta do seu senhor (2x) 

Meu senhor, dono da casa, mande varrer seu terreiro (2x) 

Que é pra todos apreciar a dança do Boi Estrela (2x) 

Ê Boi, investe meu Boi! Ê Boi, meu Boi araçá. Ê boi, é do lado de lá. Ê boi, é do lado 

de cá, Ê Boi, investe Catarina! Ê Boi, Investe Pai João! Ê Boi... 

Ouvir tropés de cavalo amor, ouvi esporas de ni (2x) 

Era o Senhor, meu amo, amor que veio atrás de mim (2x) 

Meu amo está me chamando amor, meu Deus para a que será? (2x) 

É para prender Boi Estrela amor, que fugiu lá do curral (2x) 

Meus senhores e senhora, amor, meu Deus que tanta beleza (2x) 
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Vieram assistir com carinho, amor, a dança do Boi Estrela (2x) 

Meus senhores e senhora, amor, licença que vamos dá (2x) 

Que as horas já estão chegando, amor, Boi Estrela vai se “arretirar” (2x) 

 

12-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa nos possibilitou ampliar a nossa visão em torno de um tema 

tão amplo e rico como o da cultura popular. Tivemos o prazer de conhecer um pouco 

mais sobre a cidade de Vitória e do nosso Espírito Santo, principalmente a região de 

Goiabeiras e as manifestações que aqui existem, em específico, nosso objeto de 

estudo, a brincadeira do Boi Estrela de Goiabeiras. Para isso, utilizamos os recursos 

de pesquisas e entrevistas com pessoas que possuem fortes influências dentro 

desta esfera cultural.  

O primeiro passo do trabalho foi identificar lugares e pessoas que faziam 

parte da manifestação cultural e que possuíam algum conhecimento sobre a 

expressão popular enraizada no município de Goiabeiras. Dirigimo-nos até as 

Paneleiras, uma forte influência cultural na região, para colher mais dados e também 

procurar um pouco da história contada pelos populares. Infelizmente, não tivemos 

sucesso com as pessoas que entrevistamos. Isso nos fez compreender que há 

moradores de Goiabeiras que não conhecem a expressão do Boi Estrela, uma 

brincadeira própria da região onde vivem. 

Paralelamente, fomos à procura, com as informações que já possuíamos, de 

Jamilda Bento, que era uma das diretoras responsáveis pela produção do CD, 

Cantorias Populares em Goiabeiras Velha – Vitória.  Conseguimos, assim, o contato 

para produzir a nossa pesquisa de campo, pautada por várias questões não 

respondidas e muitas outras novidades que acrescentaram no desenvolvimento do 

nosso trabalho. 
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Apesar de não se fazer presente em livros e registros do Folclore Capixaba, 

os tutores do Boi alegam que ele não morreu, e que o conflito entre continuação e 

fim do boi se dá pelas tradições que ali são respeitadas, como pessoas que 

envelhecem e querem continuar dançando, não dando espaço para os mais jovens, 

ou adoecem e não são substituídas por terem o seu lugar “reservado vitaliciamente” 

dentro desta expressão cultural.  

Independente de em algumas documentações oficiais não constar nenhum 

registro sobre a manifestação folclórica do Boi Estrela de Goiabeiras, na prática 

existem vários movimentos que preservam essa cultura e não a deixam morrer, a 

começar pelos ditos Guardiões da Cultura, Jamilda Bento e Valdemiro Sales, que 

têm um papel fundamental na preservação da tradição cultural, guardando e 

conservando o patrimônio material e imaterial. Entre esses patrimônios, podemos 

constatar documentações e CDs produzidos, além dos próprios depoimentos e 

relatos de ambos. 

De acordo com (Lima, 2008), “se por um lado houve a extinção de alguns 

grupos, por outro houve uma reação natural, por parte de pessoas da 

comunidade...”, que atuam como autores e atores dentro das manifestações 

culturais, não deixando morrer a identidade cultural de grupo. 

Este texto pode dar uma grande contribuição para a comunidade de 

Goiabeiras, ajudando-os na resistência cultural que é bastante marcante dentro do 

bairro. Além de que é uma brincadeira fácil de lidar e desenvolver, dentro do âmbito 

escolar, gerando uma difusão entre as redes de ensino. 

Gostaríamos também que outras pessoas pudessem utilizar-se deste projeto 

e conhecimentos para aprofundar seus conhecimentos e manter vivas as 

expressões culturais.  
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