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RESUMO 

 

A dissertação intitulada Boi Roubado: uma tradição de trabalho em festa na região sisaleira 

estuda a expressão cultural da região sisaleira baiana denominada Boi Roubado. Consiste em 

uma expressão coletiva lúdica realizada nas comunidades do território do Sisal (Valente, São 

Domingos, Ichu, Candeal e Serrinha), que integra trabalho agrícola, cantigas, danças, 

elementos performáticos e linguísticos e a presença de rituais bem ao modo do homem e da 

mulher camponesa. A escolha por esse tema originou-se da curiosidade em compreender as 

simbologias de um grupo de Boi Roubado, bem como sua repercussão e contribuição para o 

fortalecimento da cultura sisaleira. Para montar o corpus de análise, constituído pelos cantos 

de trabalho e pelos elementos performáticos, foram utilizados os procedimentos 

metodológicos da História Oral, da Antropologia e da Etnografia, perpassando pelas teorias 

acerca da memória e do hibridismo cultural. Sem ignorar os estudos folclóricos tradicionais 

(Câmara Cascudo), os estudiosos contemporâneos, a exemplo de Alcoforado (1989, 1990, 

2008), Anderson (2009), Bauman (2005) e Canclini (2008), Paul Zumthor (1993, 1997, 2007) 

oferecem sustentação ao texto. Em todo esse percurso trilhado buscou-se demonstrar que 

desde os trabalhos pioneiros até os estudos atuais sobre a cultura, muito se avançou em 

relação ao aparato teórico e metodológico dessa área. Nesse sentido, outro aspecto ganha 

relevância: os estudos contemporâneos buscam favorecer as diversas linguagens e 

manifestações que se encontram no texto cultural, distanciando-se do receio de 

desaparecimento das tradições que cercava os folcloristas e os faziam crer no resgate por meio 

do registro (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007). Como é ratificado em todo o trabalho, as 

tradições se (re)inventam (HOBSBAWN, 1997) de modo que o homem, enquanto produtor e 

agente histórico, mantêm e ressignifica a cultura de sua comunidade. Essa dinâmica inerente 

às tradições e à cultura demanda mais atenção ao discurso do pesquisador e às especificidades 

de cada grupo social, além de maior flexibilidade e adequação das teorias e instrumentos de 

estudo.              

 

Palavras-chave: Cultura. Boi Roubado. Tradição Oral. Performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The dissertation entitled Stolen Boi: a party in labor tradition in sisal region studies the 

cultural expression of Bahia sisal region called Stolen Boi. It consists of a playful collective 

expression held in Sisal territory communities, integrating agricultural work, songs, dances, 

performers and linguistic elements and the presence of rituals and to man the way and the 

peasant woman. The choice of this theme grew out of curiosity to understand the symbology 

of a group of Stolen Boi, as well as its impact and contribution to the strengthening of sisal 

culture. To mount the analysis corpus, consisting of the work songs and the performative 

elements, the methodological procedures of Oral History, Anthropology and Ethnography, 

passing by the theories of memory and cultural hybridity were used. Without ignoring the 

traditional folklore studies (Camara Cascudo), contemporary scholars, like Alcoforado (1989, 

1990, 2008), Anderson (2009), Bauman (2005) and Canclini (2008), Paul Zumthor (1993, 

1997, 2007), give support to the text. Throughout this trodden path sought to show that since 

the pioneering work by the current approaches to culture, much progress has been made in 

relation to the theoretical and methodological apparatus that area. In this sense, another aspect 

becomes relevant: contemporary studies seek to promote the various languages and 

demonstrations that are in the cultural text, moving away from the disappearance of fear of 

the traditions surrounding folklorists and made them believe in redemption through the 

registry (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007). How is ratified in all the work, traditions 

(re)invent (HOBSBAWM, 1997) so that the man, as a producer and historical agent, maintain 

and reframes the culture of your community. This dynamic inherent in the traditions and 

culture demands more attention to the researcher's speech and the specificities of each social 

group, as well as greater flexibility and adequacy of theories and tools of study. 

 

Keywords: Culture. Stolen Boi. Oral Tradition. Performance. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
As palavras, em suas formas impressas, tornaram-se para nós 

mais reais do que os sons nos lábios de homens vivos ou os 

conceitos que elas representam (Scholes & Kellogg). 

 

 

As vozes ressoantes na pesquisa  

 

O objetivo central desse trabalho dissertativo gira em torno da compreensão do texto 

oral, especificamente os cantos de trabalho da expressão cultural da região sisaleira, o Boi 

Roubado, como um espaço de registro da memória social coletiva que possibilita vários níveis 

de leitura e (re)significação da tradição oral. Antes de tudo, vale ressaltar que esta pesquisa 

não abarca toda a diversidade desse amplo universo e, diante dessa inevitável impossibilidade, 

ao longo do texto não há um aprofundamento teórico na composição do texto oral. Isso 

porque quando se trata de questões voltadas para a cultura e a oralidade, há diversos caminhos 

possíveis a serem trilhados, e não é uma dissertação de mestrado suficiente para abarcar 

tamanhas possibilidades teóricas e metodológicas. Partimos do conhecimento de alguns 

estudiosos e críticos do assunto para embasar o estudo dos cantos de trabalho coligidos e dos 

depoimentos dos sujeitos envolvidos no processo de pesquisa, os intérpretes da tradição. 

Assim, através do imaginário do povo da região sisaleira, é possível tecer ligações com outros 

textos inerentes ao mundo da oralidade, muitos já registrados na forma escrita, e outros 

guardados na memória das pessoas.  

O trabalho de pesquisa lança mão de parte de um acervo de gravações do Boi Roubado 

realizados por mim e por um grupo de pesquisadores da UNEB, em comunidades rurais 

produtoras de sisal, nos municípios de Candeal, Valente, São Domingos, Ichu e Serrinha, 

além de transcrições dos cantos de trabalho e de entrevistas feitas com os brincantes dessa 

expressão cultural. Parte dessas gravações foi cedida pelos próprios participantes da festa, das 

quais foram retirados os cantos de trabalho que compõem o corpus de análise desse trabalho, 

e outras foram encontradas durante pesquisas realizadas em sites da internet, no intuito de 

observar como a sociedade e a mídia local vêm fazendo o registro e a divulgação da cultura 

sisaleira. A pesquisa de campo para realização das entrevistas com as pessoas que 

participavam ou conheciam o Boi Roubado foi feita entre os anos de 2011 e 2013, durante o 
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Projeto de Pesquisa
1
 intitulado Estratégias de uso dos pronomes complemento no Português 

Rural, orientado pela professora da UNEB – campus XIV, Dra. Lúcia Maria de Jesus Parcero, 

que colhia amostras de fala em comunidades baianas rurais e afrodescendentes, para compará-

las à tradição gramatical. Dentre todas as entrevistas realizadas durante o referido projeto, que 

versavam sobre diversos temas cotidianos, foram escolhidas aquelas que se referiam às 

manifestações culturais da região sisaleira e, dentre tantas, selecionei a entrevista com mais 

informações acerca do Boi Roubado para compor o corpus de análise desta dissertação.  

Os textos de tradição oral aqui organizados, registrados na região, configuram-se em 

uma forma de composição coletiva, ambientados no próprio espaço geográfico em que a 

pesquisa foi realizada. Valendo-se dos diversos conhecimentos e técnicas de várias áreas do 

saber (novas tecnologias, história, memória, poéticas etc.), a dissertação se orienta no sentido 

de estudar os cantos de trabalho e os elementos performáticos que os intérpretes da oralidade 

produzem e (re)contam, tomando como base a interação entre sujeito e sociedade, e do signo 

atualizado com a realidade (BAKHTIN, 1995, p.41). Os espaços constituídos pelos textos 

resguardam a memória coletiva e veiculam valores, crenças, costumes, preconceitos e uma 

infinidade de outros traços caracterizadores do contexto sociocultural da região sisaleira 

baiana.  

Carlo Ginzburg instrui, em O queijo e os vermes (1987, p.21), etnográfica e 

metodologicamente, que o trabalho que pretende inquirir e historiar traços da cultura de 

tradição oral deve, de preferência, passear por fontes que tenham uma relação direta com 

povos e comunidades de cultura predominantemente oral. O autor refere-se à relevância do 

trabalho feito por M. Bakhtin, ao trazer até o presente a descrição de alguns protagonistas da 

cultura popular medieval, os camponeses e artesãos, através das palavras de Rabelais. Para 

Ginzburg, esta é uma via indireta e brilhante, apesar da limitação da fonte de pesquisa.  

Pela mesma perspectiva, segue Jerusa Pires Ferreira que, em Oralidade em tempo & 

espaço: colóquio Paul Zumthor (1999), apresenta o trabalho de escritura teórico/reflexiva do 

medievalista suíço Paul Zumthor, na busca de romper com algumas das dicotomias obsoletas, 

                                                           
1
 O referido Projeto de Pesquisa foi desenvolvido nas comunidades rurais afrodescendentes de Beira de Cerca e 

Macaco, no município de Candeal-BA. Tinha a professora Dra. Lúcia Parcero (UNEB – campus XIV) como 

coordenadora, e como pesquisadoras era eu, Daiane França, Camila Lima e Luciana Lago, todas graduandas do 

curso de Letras. Nesse processo de visitas de campo foram realizadas dez entrevistas, algumas seguiam um 

roteiro e outras  uma conversa informal, com pessoas de diferentes perfis (com maior e menor grau de instrução, 

mais novas e mais velhas, nativos e moradores da comunidade). As entrevistas tem duração aproximada de vinte 

minutos a uma hora de conversa e versam sobre o cotidiano local, as tradições, modos de vida, a história da 

comunidade e outros assuntos que iam surgindo, pois não se seguia um tema especifico na conversa visto que o 

objetivo seria observar aquele contexto em seu curso informal. Foi um projeto financiado pela FAPESB / PICIN 

que rendeu muitos estudos e publicações. 
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a exemplo dos termos popular/erudito. Outro importante trabalho foi realizado por Doralice F. 

X. Alcoforado em A escritura e a voz (1990), que a autora trata do jogo da semelhança e da 

diferença que o popular e o erudito tecem entre si, gerando um movimento de fluxo e refluxo 

de um para outro, continuamente. Assim, ao longo desse estudo, busco entender as expressões 

orais como um bem cultural independente de classes sociais, percorrendo as teorias de 

Bauman (2005), Hall (2002), Hobsbawn (2008) e Canclini (2008), dentre outros autores. 

Nesse sentido, é perceptível que o conhecimento procedente de qualquer forma de cultura é 

capaz de gerar o seu próprio desenvolvimento. Em consequência disso, o bem cultural 

ultrapassa as fronteiras raciais e sociais classificatórias, porque através da estrutura de fácil 

assimilação, os textos orais podem ser difundidos por emissores escolarizados ou não, ou seja, 

a oralidade pode ser transmitida por qualquer emissor, independentemente de classe social. 

Em Cultura popular na Idade Moderna (1989), Peter Burke assegura que é muito mais 

produtivo, em relação “à fronteira entre as várias culturas do povo e as culturas da elite, que a 

atenção dos estudiosos do assunto” que possa “concentrar-se na interação e não na divisão 

entre elas” (idem, p.16-7).  

Partindo das discussões que envolvem o termo oralidade, torna-se necessária a 

explicação do termo “tradição oral” no âmbito da pesquisa que aqui se mostra. O uso que se 

faz da referida expressão neste trabalho justifica-se por se tratar de um vocábulo que designa a 

ancestralidade da memória coletiva (que preserva as narrativas) e por se aproximar mais do 

contexto em que se realizam os cantos de trabalho do corpus: o universo oral. Tais cantos são 

textos, em sua maioria manifestações cantadas e provindas da tradição oral, guardados na 

memória e emitidos pela voz dos intérpretes e brincantes do Boi Roubado. A nomenclatura 

Literatura Oral foi oficialmente designada por Paul Sèbillot, em 1881, com a finalidade de 

unir e definir as manifestações culturais transmitidas de uma geração para outra. A literatura 

oral se manifesta, conforme Cascudo (1984), mediante um corpus extremamente amplo e 

variado: mitos, lendas, contos, causos, adivinhas, canções, sagas, rezas, ritos, provérbios e 

crenças que permeiam a sociedade e são transmitidos ao passar do tempo. O referido autor 

apresenta ainda quatro características fundamentais dessa literatura: a antiguidade, uma vez 

que é impossível identificar a data de seu surgimento; a persistência, pois são transmitidas de 

geração para geração, onde são reformuladas, mas não esquecidas; o anonimato da autoria, o 

que a faz de todos e de ninguém; e a oralidade, voz anônima do povo que tem na sonoridade, 

na entonação e no ritmo, além dos gestos, os grandes aliados que reforçam o significado da 

mensagem. Tais recursos são denominados pelo medievalista suíço Paul Zumthor (2007) 

como elementos performáticos. 
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Se, por ventura, aceitássemos a afirmativa, como desejam muitos, de que a literatura 

só se realiza plenamente na modalidade escrita da língua, estaríamos sendo medíocres ao 

ponto de excluir as tradições medievais europeias e africanas, cuja manifestação literária 

surgia de indivíduos não escolarizados, com forma de expressão predominantemente oral. 

Mas, tais atributos não permitem dizer que culturalmente essas comunidades são incapazes de 

produzir literatura, e nem se deve ignorar a qualidade artística das suas produções. Tais 

produções não estavam acopladas a nenhum registro escrito, mesmo porque, segundo 

Zumthor (idem), a introdução do uso da escrita na sistematização do uso da memória, 

desbancou o valor da palavra viva, entre os séculos XII e XV. Para muitos autores, a exemplo 

de Lemaire (1994, p. 130), o “registro escrito dessas formas de arte não é mais que um 

resíduo fraco, empobrecido e fortuito da performance”, inteiramente exterior ao 

funcionamento da tradição oral. Em outras palavras, a maneira atual de uso e valorização da 

escrita é “um produto da revolução tecnológica e cultural da Renascença” (SCHOLES e 

KELLOGG, 1977, p. 12), que se estabilizou na sociedade e vem ganhando novas 

configurações e modalidades. 

Na tentativa de uma definição compatível com os estudos literários, não obstante a 

riqueza e complexidade do objeto em estudo, os gêneros que constituem a literatura oral 

passaram a ser designados pelo historiador alemão de arte literária, André Jolles (1976), como 

formas simples. Tal expressão parece conferir certa depreciação perante a hierarquia dos 

gêneros criada pela tradição acadêmica. Todavia, o autor aponta que, pelo fato de se tratar de 

manifestações artísticas que “não são apreendidas nem pela estilística, nem pela retórica, nem 

pela poética, nem mesmo pela escrita” (idem, p.20), a história e a crítica literárias 

negligenciaram, em seus métodos de interpretação do sentido, a elucidação do significado 

dessas formas, deixando-as para a etnografia ou outras disciplinas mais ou menos estranhas 

aos estudos literários, o cuidado de ocupar-se disso. Com o processo de desierarquização do 

cânone literário, no entanto, essas narrativas, outrora marginalizadas, atualmente, mesmo 

enfrentando àqueles que ainda não concordam com isso, são consideradas como uma 

importante fonte de estudo, tanto nas vertentes da crítica literária, como no âmbito cultural, 

sobretudo em pesquisas que visam compreender e realçar as diversidades culturais. 

Além disso, as narrativas orais podem contribuir para o entendimento do 

comportamento humano em relação aos fenômenos naturais, bem como em relação à sua 

própria história, tradições, hábitos, valores e crenças que, estabelecidas pelo imaginário, 

constituem a sua identidade. Pode mostrar, ainda, a utilidade e o sentido das instituições 

sociais que determinam o comportamento coletivo da comunidade em estudo. Segundo Jolles 
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(1976), a força que impulsiona os estudos literários passa por critérios que estão orientados 

em três direções: o estético (beleza), o histórico (sentido) e o morfológico (forma). São 

instâncias que se empenham em apreender conjuntamente o fenômeno literário em sua 

totalidade. Entretanto, conhecer e explicar as diversas formas literárias, incluindo-se a forma 

oral, tem sido um grande desafio para os teóricos da literatura desde o seu surgimento. 

Importante observar que a função da literatura, enquanto uma atividade artística 

comunicadora, vai além do entretenimento, da informação, da documentação ou simples 

passatempo. Como se sabe, a literatura vem desvendando, de maneira própria e precisa, a 

natureza ignota e sempre surpreendente do ser humano, independentemente da sua forma de 

manifestação, seja oral ou escrita. 

Como todas as coisas estão sujeitas às peripécias e necessidades do tempo, para o 

medievalista Paul Zumthor (2007), trata-se de literaturas da voz (no plural), justamente por 

abranger elementos fundamentais da vocalidade, da performance e da recepção, onde a 

presença da voz e do corpo desempenha papel fundamental. Conforme o autor, a vocalidade é 

plena de materialidade, pois envolve o empenho do corpo do locutor que, ao estabelecer uma 

situação comunicativa, coloca em ação simultânea o emissor, o texto (oral) e o receptor. 

Assim, elementos subjetivos como a entonação e o ritmo da voz, as pausas, aliados às várias 

formas do olhar e dos gestos, a memória do locutor, a finalidade da transmissão, bem como o 

espaço físico e temporal, utilizados para reforçar o significado da mensagem, contribuem para 

desencadear reações especiais nos ouvintes no exato momento da performance. Centrada no 

ato contíguo da comunicação, cada performance torna-se singular, visto que se estabelece em 

um “contexto ao mesmo tempo cultural e situacional” (idem, p.36). Nas comunidades em que 

foi realizada a pesquisa de campo deste trabalho, a performance se preserva, atualizando-se 

através de gestos, entonações, interações com o público, marcas fisionômicas, danças, cantos, 

usos de objetos para ilustrar a narrativa, entre outras particularidades observadas durante o 

trabalho de campo. 

O significado da palavra “texto” também é demarcado aqui: texto é tudo que pode ser 

interpretado, traduzido. Ou, como afirma Evelina Hoissel, em A leitura do texto artístico 

(1996, p.7-8): 

 

 

Texto é qualquer discurso, qualquer malha significante. Até o mundo natural pode ser 

lido como um texto. O texto se mantém sempre como reserva de surpresas e inovações 

para uma outra leitura, um outro tempo. É próprio do texto a aptidão de poder ser 

lido/relido e escrito/reescrito em cada leitura (...). Mas o leitor também pode manter 

com esses textos um outro tipo de relacionamento: ele pode ser um inventor, um outro 

produtor de discurso. Da sua decodificação não resultam significantes dispersos, 
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significados repartidos. A sua leitura transformar-se-á em uma reescritura, em uma 

nova textura, através de outros signos. Esse leitor poderá instalar um sistema textual 

através do processo de enxerto, fazendo com que seu texto seja depositário de outros 

textos. 

 

 

Dessa forma, o texto oral pode ser lido e analisado como um documento, independente 

de estar registrado em algum suporte. Contudo, a necessidade do ato de registrar surge quando 

queremos resguardar uma parte da voz e da memória humana, seja através do papel impresso, 

da fotografia, dos espaços digitais, da fita cassete ou da fita de vídeo, dentre outros recursos. 

Na esteira dos estudos culturais, o conceito de etnotexto torna-se relevante, pois como afirma 

Idelette Muzart Santos (1995), trata-se do “discurso que um grupo social, uma coletividade, 

elabora sobre sua própria cultura, na diversidade de seus componentes, e através do qual 

reforça e questiona sua identidade” (idem, p.39). Desse modo, o etnotexto propõe uma leitura 

cultural do texto literário. A literatura oral é, pois, um discurso que possui características de 

etnotexto, daí a pertinência do seu estudo, tanto no âmbito antropológico como no âmbito do 

estético. 

Nas localidades citadinas – municípios, povoados – há uma prática tradicional ainda 

vista hoje: grupos de amigos se juntam para prestar um serviço não remunerado na 

propriedade de outro amigo da comunidade, onde trabalham e festejam, louvam a cultura 

sisaleira e perpetuam seus ritos coletivos. A passagem de bens culturais de um espaço para 

outro, em função da atualização vitalizadora das culturas, de certa forma, dá o que pensar 

sobre o “mito da morte” das tradições populares ancestrais. Seguindo as linhas de raciocínio 

de Homi Bhabha, ao afirmar que “nossa existência hoje é marcada por uma tenebrosa 

sensação de sobrevivência, de viver nas fronteiras do presente” (1989, p.19), e de Cláudia 

Neiva de Matos, ao assinalar que, “por mais antigo que seja, o popular parece estar sempre a 

um passo de desaparecer” (1992, p.326), uma reflexão teimosa busca entender por que 

culturas diferentes não conseguem viver em confluência, ainda, considerando a diversidade 

que há no mundo. Por que é tão difícil aceitar o hibridismo entre culturas? Sempre se viveu 

este impasse, em todas as áreas do saber, pois o coexistir quase nunca foi sequer tolerado. 

Quantas vezes ouvimos dizer que as manifestações culturais “estão morrendo”?  

É sabido que no mundo eclético atual há diversas preferências e gostos: alguns 

preferem o encanto dos saberes do passado, outros gostam da rapidez da pós-modernidade, e 

há ainda outros que se identificam muito mais com as ideias contrárias a toda ordem. Com 

esta diversidade de interesses, há também pessoas que contemplam as produções artísticas e 

culturais produzidas pelo povo. Para os estudiosos que se debruçam sobre os saberes do 
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passado ou, mais precisamente, sobre as manifestações do folclore que enriquecem as 

variadas culturas, não há a “morte prevista”. Canclini (2008), por exemplo, afirma que a 

modernidade vem revitalizando as manifestações culturais através de processos atualizadores 

das tradições do passado. A difusão da cultura oral (contos, cantos, poesias etc.), por meio das 

mídias eletrônicas e digitais, constitui-se em um desses processos. Ocorre, assim, uma 

refuncionalização dessas manifestações, e não sua morte. A sensação de sobrevivência 

apontada por Bhabha (1989) perpassa a memória coletiva. Mas, mesmo sendo a sobrevivência 

uma forma de existência, há lugar para a memória coletiva se espalhar: na memória humana e 

na memória digital. 

Sabe-se que para conhecer parte das narrativas orais, não basta apenas estudar os 

cantos de trabalho em circulação no local da pesquisa. A escolha e o conhecimento da região 

particularizam o dado local que pode modificar e atualizar esses textos. A região sisaleira, ou 

região do sisal, como é popularmente conhecida, inscreve-se no mapa do semiárido baiano, 

compreendendo mais de vinte municípios que cultivam a lavoura do sisal. O trabalho no 

campo, em motores que desfibram o sisal ou em batedeiras onde a planta é prensada, é o que 

movimenta economicamente uma parte dos trabalhadores rurais da região. Outros são 

pequenos produtores de mandioca, milho e feijão. Sem chuvas regulares, o plantio mal supre 

as necessidades alimentícias da família. As mulheres da região sisaleira desenvolvem 

atividades artesanais, como a confecção de chapéu, tapetes, esteira e bocapio de pindoba 

(espécie de sacola feita da palha da pindoba ou do licurizeiro, árvores características da 

região), espanadores e tapetes feitos da fibra do sisal. Peter Burke (1989) ressalta “a 

importância da região para o estudo da cultura popular” ao se referir ao folclorista Carl Yon 

Sydon, que cunhou o termo ecotipo, com base na ciência botânica (idem, p.386). Burke 

mostra que Sydon reconhece que o ecotipo, em relação ao conto popular, se dá quando uma 

tradição específica “sofre um processo de unificação em sua própria área através do controle 

mútuo e influência recíproca dos seus portadores” (Idem, p.78). Com isso, nota-se que é 

através do conhecimento da região que se pode observar melhor o dado local atuando no 

processo de atualização dos textos de tradição oral. 

 

 

O percurso teórico/metodológico do trabalho de pesquisa 

 

 Ao conhecer as relações socioculturais da região, o corpus formado pelos cantos e pela 

performance do Boi Roubado se esclarece e se amplia em possibilidades interpretativas. As 
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práticas de desenvolvimento do trabalho local, por exemplo, são de suma importância para a 

vida dos intérpretes, visto que esses são os próprios trabalhadores rurais. Os modos de 

trabalho com a terra, os saberes e práticas sobre o solo e a plantação, os locais de trabalho 

típicos da região, são fatos que vão aparecendo ao longo dos cantos e que significam a 

tematização do dia-a-dia da comunidade sisaleira nas narrativas, presentes em temas, 

personagens e enredos. 

As gravações dos textos orais foram feitas usando gravador de mão, portátil, adequado 

apenas para gravações amadoras, com recursos simples de captação de voz e sem sofisticação 

tecnológica. Os dados foram transferidos para o computador e posteriormente armazenados 

em mídia de CD. Quanto à transcrição, o processo obedece aos parâmetros estabelecidos pela 

chave de transcrição proposta pela professora do PEPLP (UFBA/IL), Maria del Rosário 

Suares Albán, publicada na Revista Estudos, do Instituto de Letras da UFBA. A preocupação 

para com a variação linguística, motivou a professora a desenvolver um estudo sobre “O que 

marcar e o que não marcar nas transcrições de textos orais” – título do texto (1996, p.165-81). 

Neste trabalho, a professora Albán se propõe a mostrar os princípios norteadores de uma 

transcrição específica, como o é a da matéria oral, tais como: apreensão da variação dialetal; 

atitude não discriminatória perante essa variedade; restrição ao emprego dos sinais 

codificados e de suas combinações para a escrita do português; registro das características 

conversacionais e circunstanciais; economia no aparato complementar da transcrição; 

precaução diante de audição in dubio. A chave de transcrição proposta pela professora Albán 

foi escolhida por dispensar um tratamento não preconceituoso para com os fenômenos 

linguísticos comuns à fala, respeitando as diversas maneiras de comunicação oral. 

A dissertação intitulada Boi Roubado: uma tradição do trabalho em festa na região 

sisaleira é um estudo da expressão cultural denominada Boi Roubado, uma manifestação 

coletiva realizada em comunidades baianas que mistura trabalho agrícola, músicas, danças, 

elementos cênicos-teatrais e a presença de rituais bem ao modo do homem e da mulher 

camponesa. A escolha por esse tema partiu da necessidade de compreender a importância a as 

simbologias de um grupo de Boi Roubado, bem como sua repercussão e contribuições para o 

fortalecimento da cultura sisaleira. Além disso, esse estudo justifica-se pelo acréscimo de 

novas pesquisas para o meio acadêmico, além de servir como suporte de registro dos cantos 

de trabalho e de divulgação das expressões culturais, juntamente com seus significados e 

representações. Seguindo todas essas propostas teórico-metodológicas, por meio das quais se 

analisa os dados extraídos de contextos e práticas sociais adquiridos por meio de entrevistas, 
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pesquisas, gravações e observações, esta dissertação encontra-se estruturada em três capítulos 

descritos a seguir.  

O primeiro capítulo, intitulado Boi Roubado: a diversão e o trabalho coletivo, traz 

uma contextualização geral do objeto de pesquisa, iniciando pela abordagem da presença do 

boi no imaginário brasileiro. Antes de descrever a expressão Boi Roubado, fez-se necessária a 

discussão sobre os termos Cultura, Popular e Cultura Popular, visto que estes ancoram a 

classificação desse objeto como tal. Em seguida, há a caracterização do espaço de fala e do 

cenário cultural de realização dessa festa, dando continuidade com a descrição dessa 

expressão cultural camponesa. O capítulo segue com uma abordagem da tradição festiva e, ao 

mesmo tempo do trabalho, que singulariza o Boi Roubado, finalizando com o enquadramento 

geral dessa pesquisa do ponto de vista teórico, metodológico e da relevância desse estudo.  

No segundo capítulo, Performance e Cantos de trabalho: as narrativas orais sob o 

foco da memória, optou-se por um estudo interpretativo, na perspectiva da memória (a 

memória como construção de grupos sociais – PETER BURKE, 1989), das narrativas orais 

materializadas nos cantos de trabalho e na performance da festa. Para subsidiar essa 

discussão, há reflexões acerca dos aspectos da oralidade, das dimensões da performance e da 

arte verbal, concluindo com a análise dos recursos linguísticos e performáticos presentes nos 

cantos de trabalho.  

No terceiro capítulo, Hibridismo cultural: permanências e movências na tradição oral 

do Boi Roubado, busco mostrar a presença e as transformações da cultura popular no contexto 

contemporâneo da cultura de massa. Com base nos pressupostos de Bauman (2005), Hall 

(2002), Hobsbawn (2008) e Canclini (2008), os conceitos de identidade e diferença são 

discutidos enquanto elementos formadores das comunidades narrativas (COSTA, 2005). E, 

para finalizar essa parte, a identidade cultural e a oralidade são discutidas enquanto lugares de 

resistência e valorização das expressões culturais. 

Por fim, seguem as transcrições dos cantos de trabalho e da entrevista realizada com 

um dos intérpretes do Boi Roubado, além de duas gravações dessa festa. Na verdade, esses 

anexos são os fundamentos desse trabalho de pesquisa e, ao mesmo tempo, o resultado de 

uma longa busca por manifestações que expressassem parte da riqueza cultura da região 

sisaleira baiana.  
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CAPITULO I 

BOI ROUBADO: A DIVERSÃO E O TRABALHO COLETIVO 

 

  
Uma cultura age sobre os indivíduos do grupo social como uma 

programação contínua; ela lhes fornece gestos, falas, idéias, de 

acordo com cada situação. Mas, ao mesmo tempo, ela lhes propõe 

técnicas de desalienação, oferece zonas-refúgios, de onde banir, ao 

menos ficticiamente, as pulsões indesejáveis. A arte “verbal” é a 

principal dessas técnicas (Paul Zumthor). 
 

 

1.1 O boi: uma figura com múltiplas faces e denominações 

 

Desde o período em que o ser humano começou a domesticar animais, o boi vive no 

imaginário da humanidade sob a forma de diversos mitos. O sentido mítico e metafórico desse 

animal se apresenta em histórias heroicas e fantásticas dos povos gregos, a exemplo do 

Minotauro, e dos egípcios, para os quais a representação hieroglífica do touro mantinha uma 

relação com o símbolo do falo, da masculinidade. A mitologia clássica e a religiosidade 

fortaleceram a representação do boi até os dias atuais, visto que esta se apresenta como tema 

para poetas, cantadores e pintores, e está presente ainda em folguedos populares (Boi 

Roubado, bumba meu boi etc.), expressões de conversação diária (“Isso é conversa para boi 

dormir”), antídoto contra o mau olhado (“O melhor esconjuro contra olho mau era o que o boi 

fornecia com a sua caveira” [ANDRADE, 1982]), cantigas de ninar (“Boi, boi, boi, boi da 

cara preta, pega essa criança que tem medo de careta”) e na literatura nacional (O Sertanejo, 

de José de Alencar; Os Sertões, de Euclides da Cunha; Vidas Secas, de Graciliano Ramos; 

Sagarana, de Guimarães Rosa). 

Segundo Luís da Câmara Cascudo (2001), o primeiro registro de brincadeiras de boi 

que se tem notícias data de 1840 no periódico pernambucano O Carapuceiro, com autoria do 

monge beneditino, professor e governador Miguel do Sacramento Lopes Gama. O periódico 

fazia parte das publicações críticas da época que utilizavam como principais estratégias 

discursivas o humor, a sátira, a ironia e o grotesco para divulgar uma visão negativa da 

expressão cultural bumba-meu-boi, denominando-a de “agregado de disparates” (CASCUDO, 

2001, p.186-187). Segundo a pesquisadora Maria Michol de Cravalho (1995), em grande 

parte dos registros que se tem notícia, faz-se menção dos grupos participantes das brincadeiras 

serem compostos por escravos e moleques negros ou brancos, de todas as idades, classificados 

pelos jornais e pelos membros da sociedade como baderneiros e responsáveis por ameaças à 
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moral e à segurança pública. Essa situação foi registrada pela referida pesquisadora no estado 

do Maranhão, quando esse tipo de brincadeira, principalmente o bumba-meu-boi, foi proibida 

pela polícia entre os anos de 1861 a 1867. 

Antes de dar continuidade a discussão, cabe uma breve abordagem para a expressão 

brincadeiras de boi, bastante utilizada nesse trabalho, que se refere às diversas expressões 

culturais espalhadas pelo Brasil que trazem como símbolo a figura do boi com diferentes 

conotações como, por exemplo, o bumba-meu-boi, o boi de reis e o próprio Boi Roubado. 

Geralmente, o termo brincadeira é utilizado para designar alguma ação cujo objetivo é a 

diversão, o entretenimento. Através dela, crianças e adultos compartilham sensações e 

sentimentos reais. No brincar, corpo, mente e alma se manifestam espontaneamente e, num 

misto de fantasia e realidade, cada um se envolve e vivencia cada experiência de maneira 

exclusiva e intransferível. Dessa forma, assim como em uma brincadeira de criança, as 

expressões e festas culturais reproduzem, e passam de geração a geração, rituais religiosos, 

cenas da vida social, comportamentos e gestos enraizados no passado, que traduzem a cultura 

e o modo de viver de determinado grupo social.    

Um outro aspecto cabível de explicação, que, a depender do contexto empregado, dá 

margem à múltiplas interpretações,  é o termo representação, também bastante utilizado nesse 

estudo. O teórico Gustavo Blázquez (2000, p.170) nos apresenta que o significado de 

representação é construído em torno de quatro eixos: 1) é “o ato ou efeito de tornar presente”, 

“patentear”, “significar algo ou alguém ausente”; 2) é “a imagem ou o desenho que representa 

um objeto ou um fato”; 3) é “a interpretação, ou a performance, através da qual a coisa 

ausente se apresenta como coisa presente”; 4) é “o aparato inerente a um cargo, ao status 

social”, “a qualidade indispensável ou recomendável que alguém deve ter para exercer esse 

cargo”. Em outras palavras, o referido termo é utilizado nesse trabalho com o sentido 

principal de interpretação ou performance dos conhecimentos da sociedade, através da qual os 

fenômenos humanos são conhecidos e explicados a partir de uma perspectiva coletiva. Nesse 

sentido, a oralidade e a representação são condições para que as narrativas exerçam sua 

função de detentora da memória cultural de um grupo e é em decorrência do exercício 

contínuo dessa função que se revelam duradouras.    

Retomando a discussão sobre a presença do boi no imaginário das pessoas, esse animal 

aparece como figura central de uma representação na história das diversas civilizações. Por 

seu valor como fonte de subsistência humana e até mesmo por seu porte físico em relação a 

outros animais domésticos, o boi situa-se frequentemente no limiar profano-sagrado que 

atravessa as festas públicas desde a Antiguidade, como observa Bruno Menezes (1972, p.27): 
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É que, resíduo de culturas avançadíssimas, com seus touros alados e ídolos 

monstruosos, encontrados no Egito, na Ásia, na África e na Oceania, onde o culto do 

animal totêmico era sagrado, e fazia parte da literatura oral e folclórica do continente 

negro, como “símbolo de fecundidade”, “constituindo o ciclo e a continuidade dos 

bens agrários”, o boi, dado o seu valor para o trabalho, vinha reviver, na latitude 

americana, festas pagãs, que o colonizador trouxera do ocidente e o africano 

incorporara à sua mística cerimonial, mesmo subtraído, brutalmente, ao seu mundo 

físico e espiritual, e que tudo fazia para conservar no duro e crucial cativeiro [...]. 

 

 

No Brasil, a figura do boi compõe diversas atividades culturais que representam o 

cotidiano do homem nordestino como, por exemplo, os rodeios, as vaquejadas, o samba de 

roda e o Boi Roubado. De acordo com Cascudo (1984), a importância desse animal como 

atividade econômica no Nordeste é o que fortalece essas expressões culturais, visto que, em 

decorrência da intensa atividade da pecuária no sertão nordestino, desenvolveu-se uma 

tradição oral que louva as façanhas, a força e a agilidade desse animal. Isso se deve ao 

processo de colonização do Brasil, onde os bandeirantes e colonizadores criavam suas boiadas 

livres na imensidão dos campos e, em determinados períodos do ano iam campear o gado. 

Aqueles touros mais bravos se desgarravam da boiada e alguns vaqueiros afamados pela 

coragem iam buscá-los. Daí, os cantadores celebrizavam as artimanhas e poderes dos 

vaqueiros por meio de cantigas em diversas regiões.  

Mário de Andrade (apud LOPEZ, 1972, p.12), define a veneração ao boi como um 

resultado natural dos ritos míticos do contexto que reflete a preocupação e o cuidado do povo 

com a terra e ainda como um valor moral originado da religiosidade e da atividade 

econômica. Assim, pode-se afirmar que o mito do boi transita por diversas culturas e meios 

artísticos, funcionando como um símbolo da coletividade que reflete a estrutura 

socioeconômica, os valores e a cultura do povo.  

É possível encontrar as brincadeiras de boi por diversas partes do país, tais como, do 

Amazonas ao Pará (Boi-bumbá), São Paulo (Boi de Jacá), Rio Grande do Sul (Boizinho), 

Paraná e Santa Catarina (Boi-de-mamão), Ceará (Boi Surubim), Espírito Santo (Boi de Reis), 

Minas Gerais (Mulinha ou Boi da Mata), Mato Grosso (Boi-à-Serra), Rio de Janeiro (Boi 

Pintadinho), Pernambuco e outras regiões do Nordeste (Boi Calemba), Maranhão (Bumba-

meu-boi), e assim por diante. Diversas são as modalidades de representação desse animal, e 

muitos também são os estudos cerca das expressões culturais que o simboliza. Dentre tais 

estudos encontram-se as pesquisas sobre o Boi Tinga (SILVA, Sílvia; 2004), o Boi de 

Máscaras (FERNANDES, José Guilherme; 2007), o Bumba meu Boi do Monte Castelo 

(SILVA, Nélio da; 2006), o Boi Catirina (OLIVEIRA, Joana de; 2006). Com o objetivo de 
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apresentar algumas características dos referidos estudos e pesquisas acerca das diversas 

brincadeiras de boi, seguem algumas imagens representativas de cada festa. 

 

 

Figura 01: Boi Tinga, em São Caetano de Odivelas (PA)
2
 

 

 

 

Figura 02: Bumba-meu-Boi, no Maranhão
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2

 Disponível em: http://arls2198.blogspot.com.br/2012/02/maravilhas-do-carnaval-paraense.html. Acesso em: 

jul. 2014. 
3
 Disponível em: http://www.maranhaodagente.com.br/sao-joao-de-sao-luis-sera-divulgado-no-exterior/. Acesso 

em: jul. 2014. 

http://arls2198.blogspot.com.br/2012/02/maravilhas-do-carnaval-paraense.html
http://www.maranhaodagente.com.br/sao-joao-de-sao-luis-sera-divulgado-no-exterior/
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Figura 03: Boi de Máscaras, no Pará
4
 

 

Figura 04: Boi Catirina, no Maranhão
5
  

 

Figura 05: Boi Calemba, em Pernambuco
6
                                                                        

 

                                                           
4

 Disponível em: http://www.portalamazonia.com.br/cultura/arte/boi-de-mascara-fortalece-cultura-regional-

paraense-em-sao-caetano/. Acesso em: jul. 2014. 
5
 Disponível em: http://candiruparis.blogspot.com.br/. Acesso em: jul. 2014. 

6
 Disponível em:  http://papjerimum.blogspot.com.br/2013/04/dancas-folcloricas-do-rn-boi-calemba.html. 
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Figura 06: Boi Janeiro, em Camaçari (BA)
7
                                             

 

Figura 07: Boi de Reis, no Espírito Santo
8
 

 

Figura 08: Boi de Mamão, no Paraná
9
 

 

                                                           
7
 Disponível em: http://www.turismonaweb.com.br/aniversario-do-dia/Camacari%28BA%29.htm. Acesso em: 

jul. 2014. 
8
 Disponível em:  http://bomjesusrn.blogspot.com.br/2012/04/boi-de-reis-no-largo-da-lagoa.html. Acesso em: 

jul. 2014. 
9
 Disponível em: http://www.google.com.br/Ffestasculturais%2F&ei=S0fEU9. Acesso em: jul. 2014. 

http://www.turismonaweb.com.br/aniversario-do-dia/Camacari%28BA%29.htm
http://bomjesusrn.blogspot.com.br/2012/04/boi-de-reis-no-largo-da-lagoa.html
http://www.google.com.br/Ffestasculturais%2F&ei=S0fEU9y8Nonm8AGbjYHQDg&bvm
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Figura 09: Boi Roubado, em Serra Preta (BA)
10

 

  

 

 

Os estudos citados acima são realizados em diferentes regiões do Brasil, cada uma com 

diversas brincadeiras, com suas peculiaridades que representam espaços geográficos 

diferentes que, embora se encontrem no mesmo país, estão distantes em termos físicos, 

políticos e sociais. Essas diferenças fazem referência ainda à formação étnica das matrizes 

culturais brasileiras, visto que o nosso país é uma nação plural que consolidou a diversidade 

em seu desenvolvimento. Entretanto, apesar das referidas particularidades, há algo em comum 

entre tais manifestações: todas elas fazem parte de um mesmo conjunto de manifestações 

culturais populares. Desse conjunto, ainda saem ramificações que fogem da denominação 

genérica e comum, constituindo-se em casos à parte, criando um gênero próprio por 

linguagem, ritmos e recursos únicos. 

O bumba-meu-boi, por exemplo, é uma festa comum em várias regiões do Brasil, com 

diferentes denominações, a depender da localidade: no Maranhão, Rio Grande do Norte e 

Alagoas é chamado de bumba-meu-boi; no Pará e Amazonas, boi-bumbá; em Pernambuco, 

boi-calemba e na Bahia, boi-janeiro. Essas variantes formais estendem-se além da simples 

nomenclatura: compõem um contexto estético bem mais amplo que envolve a dança, o 

enredo, a indumentária e todo um conjunto de elementos cênicos e visuais. Mas, apesar das 

variações estéticas, todas essas festas estão baseadas na história que aborda a escrava Catirina, 

grávida, que pede ao marido Chico (ou Pai Francisco) para comer língua de boi. O escravo 

atende ao desejo da esposa, matando o boi, e sendo preso a mando do dono da fazenda. Com a 

                                                           
10

 Disponível em: http://www.revelandoosbrasis.com.br/2010/11/comunidade-resgata-tradicao-do-boi-roubado/. 

Acesso em: abr. 2014. 

http://www.revelandoosbrasis.com.br/2010/11/comunidade-resgata-tradicao-do-boi-roubado/
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ajuda de curandeiros, o boi é então ressuscitado. Assim, enlaçando a sátira, a comédia, a 

tragédia e o drama, demonstra sempre o contraste entre a fragilidade humana e a força bruta 

de um boi.  

Semelhante ao bumba-meu-boi, o Boi Roubado é uma expressão cultural que recebe 

diferentes denominações não somente nas regiões brasileiras, mas também dentro do próprio 

território baiano, especificamente o sisaleiro. Esta festa, que também envolve o trabalho 

coletivo, é conhecida como boi de roça, batalhão ou adjutório, sendo que, ao observar sua 

realização em diferentes comunidades baianas, percebe-se suas peculiaridades. Nas figuras 

acima é perceptível que a figura do boi não aparece de forma explícita na imagem 09, isso 

porque na expressão cultural Boi Roubado, seus brincantes não louvam a tal figura. O que 

leva o nome de boi é a denominação da própria expressão cultural, e não a sua exibição e/ou 

veneração. Nesse caso, a figura do boi aparece como sinônimo de brincadeira/festa, em que os 

brincantes trabalham e se divertem através do ato de roubar um boi, ou seja, prestar um 

serviço de maneira secreta ao amigo e em troca receber comida (carne do boi, por exemplo) e 

bebida.   

A cultura popular, ao consagrar uma expressão cultural, incorpora a ela variáveis e 

temas regionais, (re)integrando novos significados em seu conteúdo dramático e visual. Essas 

mudanças estéticas se justificam pelo fato de que a cultura, entendida como um fenômeno 

vivo, propicia o redimensionamento de ideias e modelos em circulação. Sabe-se que os termos 

cultura e popular são bastante complexos, por isso, no próximo tópico será dada maior 

atenção a tais definições. Portanto, a reestruturação sistemática é um componente da dinâmica 

cultural da vida em sociedade. Em se tratando das brincadeiras de boi, essa reelaboração se dá 

tanto no plano da linguagem, através do repertório oral que compõe as descrições regionais, 

como pela absorção/eliminação de novos elementos visuais e materiais originários de outras 

fontes culturais.  

 

 

1.2 Cultura, Popular, Cultura popular: algumas considerações 

 

Começo esse tópico com a seguinte afirmativa: “Tenho quase tanta dificuldade com o 

‘popular’ quanto tenho com ‘cultura’. Quando colocamos os dois termos juntos, as 

dificuldades podem se tornar tremendas” (HALL, 2003, p.246). As discussões realizadas 

durante todo esse trabalho de pesquisa e esta afirmação acima fazem acreditar que é 

necessário nos atentarmos para com os conceitos de cultura, popular e cultura popular, dentre 
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outros termos que, com igual valor, tomam a presença humana como principal material para 

coexistirem. Sabemos que não existe cultura sem a figura humana como seu principal atuante, 

sendo o homem, principal produtor e agente histórico. Quando o termo ganha mais uma 

adjetivação e passa a ser denominado de cultura popular, precisa-se de ainda mais atenção, 

pois quando essa qualificação sai do popular para mídia, a relação muda. Entretanto, os 

agentes continuam os mesmos, uma vez que esse ser é o único capaz de produzir cultura e, 

também, de classificá-la. 

A cultura pode ser entendida como um conjunto de padrões comportamentais de um 

povo pautados às suas crenças, hábitos e na forma de ver o mundo. Relaciona-se ainda com a 

maneira dos indivíduos compartilharem suas experiências, internalizando valores que passam 

de geração para geração. Essa transmissão de saberes, geralmente conduzida pela oralidade, 

forma um elo identificador entre os seres humanos na sociedade em que vivem. Esses valores 

são socializados entre pessoas do mesmo grupo em uma área territorial definida que, no caso 

deste estudo, é a região sisaleira
11

. No entanto, outros grupos de territórios diversos podem 

compartilhar das experiências vivenciadas, pois o saber cultural não está limitado aos espaços 

físicos nem às fronteiras delimitadas pelo homem no convívio social.  Muito embora, na 

sociedade atual, a tendência seja o grupo dominante querer proteger seu “espaço cultural”, 

colocando em evidência as suas práticas, na tentativa das mesmas situarem-se no rol daquelas 

chamadas de oficiais.  

Seguindo uma perspectiva crítica, a História Cultural, além de analisar as manifestações 

ditas oficiais da classe dominante, tais como a literatura e as artes, também destaca as 

expressões produzidas pelo povo, como as festas, as crenças etc. Em outras palavras, a 

História Cultural enfatiza o informal, o popular, a estratificação social, o conflito sociocultural 

e, consequentemente, possibilita a compreensão de que cada grupo social tem sua cultura 

sedimentada em concepções próprias, alicerçada em experiências socializadas ao longo do 

tempo.  Ao considerar o ser humano interagindo na sociedade, o estudioso Peter Burke (1989, 

p.21), define o termo cultura da seguinte maneira: 

 

 

[...] hoje, contudo, seguindo o exemplo dos antropólogos, os historiadores e outros 

usam o termo “cultura” muito mais amplamente, para referir-se a quase tudo que pode 

ser aprendido em uma dada sociedade como comer, beber, andar, falar, silenciar e 

                                                           
11

 Esse termo será discutido no tópico 1.3 desse capítulo. Mas, inicialmente, vale ressaltar que a expressão 

Região Sisaleira é utilizada nesse trabalho com a concepção de uma parte do território nordestino determinada 

por características comuns ou circunstâncias especiais. Nesse caso, o aspecto em comum entre os vinte 

municípios da região sisaleira é a economia baseada no sisal, uma planta produtora de fibras (matéria-prima de 

artesanatos e objetos), resistente à aridez e ao sol intenso do lugar.  
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assim por diante. Em outras palavras, a história da cultura inclui agora a história das 

ações ou noções subjacentes à vida cotidiana. 

  

 

Da definição acima, pode-se deduzir que a cultura está intrinsecamente relacionada com 

a ação do homem no interior da sociedade. Seja realizando as mais simples atividades, como 

sorrir e vestir-se, até as mais difíceis como, por exemplo, criar e dominar novas tecnologias. 

Nesse sentido, todo conhecimento adquirido em grupo pode ser considerado cultura.  

O homem é um ser social que necessita viver em grupo, relacionando-se com seus 

semelhantes. Nesse convívio há trocas de experiências, fato este que propicia um ambiente de 

ensino e, ao mesmo tempo, de aprendizagem. O ser humano está sempre agindo e reagindo no 

interior da sociedade, possibilitando que as ações grupais estejam em constante movimento. 

Dessa forma, os elementos culturais vão efervescendo e depois são exteriorizados no meio 

social. Sobre isso, Michol de Carvalho (1995, p.49), expressa seu pensamento: 

 

 

A tentativa de dar uma resposta a essa questão leva ao encontro de diferentes 

concepções, resultantes de perspectiva analíticas diversas. Diante desse quadro 

variável de opiniões, vou me deter, por considerar como meio de analise mais frutífero 

e condizente com a linha de pensamento condutora deste trabalho, no conceito de 

cultura como expressão ideológica determinada pela dinâmica de uma dada sociedade. 

A perspectiva assumida é, então, a de pensar a cultura dentro das relações sociais, 

ligada às condições objetivas de vida dos distintos grupos que compõem uma 

determina sociedade, num momento histórico. Nesse sentido, o conteúdo cultural 

expressa a concepção de mundo de sujeitos concretos historicamente situados e 

inseridos num processo produtivo, manifestando a maneira como se relacionam com o 

real, no caso com o mundo externo e com os homens, enfim, o modo como a vida 

social se desenvolve.   

 

 

Os traços culturais de uma sociedade passam pelas atitudes dos homens, internalizadas 

na vida cotidiana, que refletem um momento histórico vivido e compartilhado pelo grupo, que 

não é estático em sua trajetória. Nesse sentido, pensar a cultura num contexto social 

relacionado somente com situações objetivas e concretas, parece não cogitar a possibilidade 

de, no cotidiano, os homens não levarem em consideração as questões inerentes ao mental e 

às representações como, por exemplo, o medo, Deus, a morte, o sobrenatural etc. Dessa 

maneira, é válido ponderar que na concepção do real, relacionados às questões culturais, as 

representações sempre estão presentes, dependendo do grupo social.  

Acerca das questões que envolvem o conceito de realidade, Mircea Eliade, no livro Mito 

e Realidade (2002), propõe que tal definição está diretamente relacionada ao que 

consideramos como mito. No século XIX, mito era sinônimo de ficção e fábula, conceito esse 

que os ocidentais aplicavam com a finalidade de subjugar a cultura de um povo, 
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principalmente religiosa, e justificar o domínio da Europa sobre suas colônias, por exemplo. 

No entanto, essa perspectiva foi alterada e atualmente o mito é encarado como “histórias 

verdadeiras”, apoiadas em seres sobrenaturais, que conceituam a criação do mundo e cria 

premissas quanto ao fim da humanidade. Esses mitos são apoiados em sonhos e experiências 

não científicas que determinam o comportamento de certo grupo diante variadas situações. 

Além de fornecer uma ideia quanto ao sobrenatural, os mitos são importantes na formação de 

caráter e moral das sociedades, funcionando como modelos da conduta humana. Portanto, os 

mitos não devem ser encarados como características de uma cultura inferior ou de povos 

selvagens, diversos mitos estão presentes em nosso cotidiano e a maioria daqueles que são 

raízes da nossa cultura são encarados como “verdades universais”, sem se quer nos dar conta 

de que todos eles possuem uma só essência e nenhum deles é cientificamente provado. 

Na sociedade, interagem diferentes grupos que, com interesses comuns ou antagônicos 

seguem seu percurso, firmados em ideologias próprias, proporcionando multiplicidades de 

culturas características de um povo, que não se considera superior ou inferior, apenas 

diferentes. Como já afirmamos, a cultura se manifesta dentro de um ambiente social, seja com 

pequeno ou grande contingente de pessoas. Nesse sentido, Michel Certeau (1995) alerta que 

precisamos distinguir subcultura e contracultura, sendo que a subcultura “designa a cultura de 

um subgrupo, de uma minoria”, e a contracultura “remete ao julgamento que uma maioria faz 

das subculturas cujas implicações sociais os subgrupos ratificam, muitas vezes, quando a ele 

recorrem para caracterizar a si próprio” (idem, p.195). Nessa perspectiva, a produção cultural 

do subgrupo minoritário pode sofrer o crivo de uma maioria. Muitas vezes, a minoria aceita 

tal interferência para fazer sobressair seus traços marcantes. Situação que parece difícil, pois, 

considerando a cultura como um traço inerente de um povo ou grupo, esta não necessita, 

fundamentalmente, da ratificação de outro grupo. Entretanto, a contracultura, entendida como 

juízo de valor da maioria, pode influenciar nos grupos pequenos que, motivados por 

interesses, agem com maleabilidade e permitem a interferência da maioria, para conquistar 

espaços que proporcionem visibilidade social. Contudo, as incorporações desses novos 

valores dependem da convivência cotidiana. A cultura popular é frequentemente entendida 

como um conjunto de expressões culturais produzidas pelo segmento economicamente menos 

favorecido da sociedade. Tais expressões são movidas pela tradição, pelos costumes e crenças 

de um povo, com transmissão de forma oral, fazendo parte desse conjunto o Boi Roubado, o 

artesanato, a literatura oral, as festas religiosas, os folguedos, o carnaval, os rodeios, 

vaquejadas etc.  
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O teórico e crítico literário Alfredo Bosi, em seu livro Dialética da Colonização, nos 

apresenta quatro tipos de esferas culturais, claramente visíveis na sociedade brasileira, que 

auxiliam na compreensão das influências ocorridas no cotidiano. O autor expõe a maneira 

pela qual a cultura foi tradicionalmente percebida pela intelectualidade, isto é, faz distinção 

entre: 

 

 

A cultura erudita (universitária, institucional), a popular (imaginário do povo formado 

de modos diversos), a criadora (extra-universitária, individualizada, de artistas 

plásticos, escritores, músicos, dramaturgos, cineastas) e de massas (indústria de 

objetos simbólicos em série). Este último tipo de produção agiria cortando 

verticalmente todos os estratos da sociedade, crescendo mais significativamente no 

interior da classe média, sendo seus produtos consumidos principalmente através dos 

meios de comunicação de massa (BOSI, 1992, p.337). 

 

 

Os espaços culturais são compartilhados pelos diversos grupos que estão inseridos na 

sociedade brasileira, dando origem às diferentes expressões culturais. Contudo, conceber a 

cultura erudita como a universitária ou institucional, e a criadora, como sendo extra 

universitária, individualizada, de escritores, músicos, etc., por exemplo, parece possível desde 

que sejam observados os aspectos dinâmicos de mobilidade grupal, pois o universitário e o 

escritor podem estar atuando ao mesmo tempo na cultura erudita e criadora. Dessa forma, não 

há confrontos, e sim conexões. 

Percebe-se que a cultura de massa divulgada intensamente pela televisão, emissoras de 

rádio e apresentada em programas populares, como micaretas, baiões, carnavais, dentre 

outros, tem despertado o interesse de um significativo contingente das classes sociais. O 

antropólogo contemporâneo Nestor García Canclini (2008) estabelece ligações interessantes 

entre o que é denominado popular e os meios eletrônicos de comunicação que, para ele, 

mostram notável continuidade com as culturas populares tradicionais na medida em que 

ambos são “teatralizações imaginárias do social” (idem, p.258). Diz ainda, citando Aníbal 

Ford, que “a mídia chega para incumbir-se da aventura, do folhetim, do mistério, da festa, do 

humor, toda uma zona mal vista pela cultura culta” (idem, p.259). O mesmo autor questiona 

ao falar das culturas autóctones da América, a tendência atual de acreditar que seja a mídia a 

grande responsável pela “massificação das culturas populares”, lembrando que essa 

massificação “começou muito antes do rádio e da televisão”, e ainda mais, “nas operações 

etnocidas da conquista e da colonização, na cristianização violenta de grupos com religiões 

diversas, na escolarização monolíngue e na organização colonial ou moderna do espaço 

urbano” (idem, p.255). Observa-se que as esferas erudita e popular estão presentes no 

cotidiano da sociedade e, nesse sentido, Burke (1989, p.16-7) faz os seguintes comentários: 
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Uma questão hoje levantada freqüentemente é que o termo “cultura popular” dá uma 

falsa impressão de homogeneidade e que seria melhor usá-lo no plural, ou substituí-lo 

por uma expressão como “a cultura das classes populares” [...].  

[...] A fronteira entre as várias culturas do povo e as culturas das elites (e estas eram 

tão variadas quanto aquelas) é vaga e por isso a atenção dos estudiosos do assunto 

deveria concentrar-se na interação e não na divisão entre elas. O interesse cada vez 

maior ao trabalho do grande crítico russo Mikhail Bakhtin, cuja maior parte está agora 

traduzida para as línguas ocidentais, revela ao mesmo tempo em que estimula essa 

mudança de ênfase. O destaque dado por ele à importância da “transgressão” dos 

limites é aqui obviamente relevante. Sua definição de Carnaval e do carnavalesco pela 

oposição não às elites, mas à cultura oficial, assinala uma mudança de ênfase que 

chega quase a redefinir o popular como o rebelde que existe em todos nós, e não 

propriedade de algum grupo social.   

 

 

Com base nas argumentações acima, percebe-se que a cultura popular e a cultura erudita 

devem ser entendidas de forma diferenciada por serem concebidas e executadas de maneira 

distinta, inclusive na mesma comunidade. Na prática, esse entendimento pode ser difícil, até 

mesmo porque o pensamento da sociedade atual é pautado em bases capitalistas e 

egocêntricas. Segundo o teórico polonês Zygmunt Bauman (2004), tal situação pode ser 

explicada quando temos em vista os mais variados recursos para acelerar as satisfações das 

necessidades humanas. O ponto nevrálgico da discussão é que essas necessidades não são 

outras senão aquelas criadas pelo capital, e elas são renovadas no mesmo ritmo alucinante em 

que são satisfeitas. Quando o nascimento de desejos é abreviado, e o tempo até sua satisfação 

também se torna mais curto, o resultado é que “abreviam o tempo de vida dos objetos de 

desejo, ao mesmo tempo em que suavizam e aceleram sua viagem em direção à pilha de lixo”. 

(idem, p.137-8).  

Para Bauman (2004), viver na “modernidade líquida” significa não ter hábitos, não estar 

preso a passados e ter “identidades mutáveis”, que podem ser “trocadas” quando em desuso 

ou fora de moda. A cultura moderna é uma cultura do desengajamento, da descontinuidade e 

do esquecimento, que deixa para trás o saber e a acumulação. Não há espaço para ideais. E, 

mais intrigante, manter-se atualizado, não ser redundante, é o único modo de se manter 

afastado do caminho ao lixo. Ter o último produto, a última moda, assistir ao que todos 

assistem, considerar belo aquilo que a maioria gosta, são atitudes comuns na era moderna para 

combater o medo da rejeição. Ou, como diria Pierre Bourdieu (1983), a “afirmação de um 

poder sobre a necessidade dominada”, a escolha por determinado estilo de vida, “encerra 

sempre a reivindicação de uma superioridade legítima sobre aqueles que, não sabendo afirmar 

esse desprezo pelas contingências no luxo gratuito e no desperdício ostentatório” (idem, p.88), 
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permanecem reprimidos pelos interesses, sem rebelar-se contra essa sociedade que o ostenta e 

o oprime.  

Para o referido autor, as classes mais abastadas, que há muito já superaram as 

necessidades mundanas, usam o consumo de supérfluos como elemento de distinção e 

distanciamento social. Para Bauman (2004), isso é uma forma de combater o medo de rejeição 

por usar algo que já é ultrapassado. Para Baudrillard (1996, p. 31), “a inovação formal em 

matéria de objetos não tem como fim um mundo ideal dos objetos, mas um ideal social – o 

das classes privilegiadas, e que é o de reatualizar perpetuamente o seu privilégio cultural”. Em 

nota o autor afirma que “a inovação técnica – real – não tem como fim uma economia real, 

mas sim o jogo da distinção social” (idem, p.33); para, então, terminar no lixo.  

Geralmente, são os governantes políticos que determinam que manifestações culturais 

devem constar nos calendários, serem comemoradas ou se tornarem oficiais. Como a classe 

dominante, composta pelas elites, comumente detém o poder ou as influências sobre o 

governo, acabam interferindo na escolha. Contudo, isto não quer dizer que somente as 

práticas culturais das elites podem ser oficializadas. Por outro lado, verifica-se que as 

questões culturais que envolvem a sociedade e as organizações, estão transitando dentro de 

uma sistemática dinâmica de ação e reação entre o popular e o elitizado e, na tradução desses 

sentimentos, pode levar ao entendimento de que a cultura deve ser vista no seu aspecto plural. 

A respeito dessa questão, Certeau (1995) afirma que “as indagações, as organizações e as 

ações ditas culturais representam ao mesmo tempo sintomas e respostas com relação a 

mudanças estruturais na sociedade” (idem, p.94) e, a compreensão desses signos, “cuja 

espécie prolifera, remete inicialmente ao seu funcionamento social” (idem, p.95). 

Seguindo a afirmativa de Certeau, a interpretação dos signos que representam sintomas 

e respostas das ações culturais, relacionados com as mudanças profundas na sociedade, parece 

mostrar visivelmente que o indivíduo não é um ser passivo e, em razão disso, age e reage, 

conforme se apresentam as tensões sociais. Os seres humanos, mesmo compartilhando os 

mesmos espaços físicos, estão separados por grupos que internalizam valores, símbolos, 

princípios, inquietações, que são exteriorizados no agir do cotidiano. Nesse sentido, ocorre 

um confronto de interesses nos meios sociais, pois todos querem exercer hegemonia sobre o 

outro, gerando um local de tensões, embora aparentemente essas questões não sejam visíveis.  

Enfim, conjectura-se que as intensas transformações no contexto social são resultantes 

de um processo cíclico de divisão interna entre as classes, provocada pela disputa e aquisição 

de status.  Para melhor entender esse busca pelo poder social, o escritor Homi Bhabha (1989, 

p.69) apresenta os seguintes comentários a respeito desse local de confronto que:  
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[...] pode revelar que o reconhecimento teórico do espaço-cisão da enunciação é capaz 

de abrir o caminho a conceitualização de uma cultura internacional, baseada não no 

exotismo do multiculturismo ou na diversidade de cultura, mas na inscrição e 

articulação do hibridismo da cultura. Para esse fim deveríamos lembrar que é o “inter” 

– o fio cortante da tradução e da negociação, o entre-lugar – que carrega o fardo da 

significação da cultura. Ele permite que se comecem a vislumbrar as histórias 

nacionais, antinacionalista, do “povo”. E, ao explorar esse Terceiro Espaço, temos a 

possibilidade de evitar a política da polaridade e emergir como os outros de nós 

mesmos. 
 

 

Como se observa na argumentação acima, o espaço cultural é, essencialmente, um local 

híbrido de manifestações diversas, funcionando como uma via de mão dupla ou uma 

ferramenta capaz de atenuar ou provocar o acirramento das tensões, pois os interesses dos 

sujeitos envolvidos são em sua maioria conflitantes. Nesta perspectiva, o hibridismo cultural 

revela-se na diferenciação e na capacidade simultânea de demonstrar e negar uma certa 

semelhança com os elementos que o compõem. De tal modo, a hibridização age como uma 

força de interação criativa, recuperando o aspecto histórico e político da cultura, infiltrando-se 

nos interstícios espaciais e temporais normalmente bloqueados pelas divisões e categorizações 

canônicas.  

Podemos pensar que a cultura globalizada possa promover uma verdadeira querela entre 

as diversidades culturais dos povos que, aparentemente, nos seus cercos naturais estão 

acomodadas, pois nos espaços sem fronteiras pode haver transações, conquista ou interdição 

de uma cultura sobre a outra com consequências imprevisíveis. Observa-se, portanto, que as 

expressões culturais não podem ser estorvadas de ganharem uma dimensão universal, 

independente da classe social que se origine, porque nessa relação de circularidade acontecem 

os processos de interação mútua e plural indispensáveis ao homem enquanto ser histórico e 

social.   

 

 

1.3 O espaço de onde falo: a Região Sisaleira 

 

O campo de pesquisa é delimitado geograficamente como Região Sisaleira, situada no 

semiárido baiano do Nordeste brasileiro. Acerca da ideia de regionalização, Albuquerque 

Júnior (2012, p.37) nos diz que “a região não é uma unidade que contém uma diversidade, 

mas é produto de uma operação de homogeneização, que se dá na luta com as forças que 

dominam outros espaços regionais” e, por esse motivo, “é aberta, móvel e atravessada por 
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diferentes relações de poder”. Assim, o autor ressalta que as imagens unificadas em torno da 

região sisaleira estão ligadas às relações de poder e às práticas culturais a partir dessas 

construções discursivas.  

A denominação dessa região justifica-se pelo fato da cultura do Sisal ser a atividade 

econômica mais importante para o território, considerando sua capacidade de absorção de 

mão de obra, pela sua própria importância econômica e pela capacidade de servir também, 

como pastagem em períodos de seca. A planta do sisal chegou nessa região em 1903, no 

município de Maragogipe. As primeiras mudas foram trazidas dos Estados Unidos pelo 

empresário baiano Horácio Urpia Junior, que trouxe também parte das máquinas necessárias 

ao beneficiamento. A partir daí, com sua adaptação ao clima seco, a planta progrediu e se 

expandindo para toda região. Os municípios de Santaluz, São Domingos, Valente e Conceição 

do Coité são os que mais se destacaram na produção e cultivo do sisal e se tornaram 

referências nessa área. Dessa planta é extraída a fibra, que é importada para outros países, 

como os Estados Unidos, Chile, Argentina e Europa através da indústria da APAEB, 

localizada no município de Valente. Dessa mesma fibra são produzidos artesanatos e 

utensílios na referida indústria e em muitas associações dos povoados e municípios vizinhos, 

o que garante a sobrevivência e o reconhecimento da cultura do sisal em outros lugares.    

O território do sisal é composto por aproximadamente vinte municípios, mas os 

referenciados nesse estudo são Valente, São Domingos, Candeal e Ichu, nos quais foram 

realizadas as visitas e as entrevistas que compõem o corpus de estudo. Já o município de 

Serrinha é referenciado apenas nas gravações (vídeos). Segue o mapa desta região (Figura 10) 

e a planta que deu origem à denominação desse lugar (Figura 12 e 13): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Domingos_(Bahia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valente_(Bahia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_do_Coit%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_do_Coit%C3%A9
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Figura 10: Mapa da Região Sisaleira Biana
12

  

 

 

 

Figura 11: A cultura do Sisal
13

 

   

 

                                                           
12

 Disponível em: http://conferenciadecultura.files.wordpress.com/2011/09/mapa-sisal2.jpg. Acesso em: mar. 

2012.  
13

 Disponível em: http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=228. Acesso em: jul. 2014. 

http://conferenciadecultura.files.wordpress.com/2011/09/mapa-sisal2.jpg
http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=228
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Figura 12: Vegetação e pecuária nas comunidades sisaleiras
14

 

 

 

O espaço em estudo foi palco de fenômenos históricos e sociais profundamente 

emblemáticos do Nordeste brasileiro, e que até hoje habitam o imaginário do povo deste 

lugar: o messianismo e o cangaço. Foi por esta região que, na Bahia, incursionou o legendário 

Lampião e a Coluna Prestes, cujos integrantes ficaram conhecidos pelos sertanejos como “os 

revoltosos”, deixando um rastro de façanhas e medo que até hoje pulsam na memória coletiva 

da população. Também foi por suas paisagens ásperas e pedregosas que peregrinou, no final 

do século XIX, o beato Antônio Conselheiro. Esses elementos culturais são assimilados e 

introduzidos nos grandes centros urbanos, seja por artistas ou intelectuais independentes, seja 

por grupos que constituem a indústria da cultura e do entretenimento. São vários os exemplos, 

a começar pelo filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, que conquistou 

públicos do mundo inteiro na década de 1960, consagrando o conceito revolucionário 

representativo da realidade local: a estética da fome.  

Percebe-se que muitos artistas buscam inspiração no modo de vida dos habitantes do 

Território do Sisal, ganhando recintos apropriados para a divulgação das artes. Exemplo disso 

é a Casa da Cultura, em Valente. Ainda no campo do audiovisual, o artista plástico e cineasta 

Chico Liberato buscou inspiração nas lendas da região para elaborar o primeiro desenho-

animado de longa metragem nacional, o Boi Aruá, que conta a estória de um fazendeiro 

arrogante, vencido e humilhado pelo boi misterioso e mandingueiro. Nas artes plásticas, 

temos Juraci Dórea com o Projeto Terra, um conjunto de esculturas feitas de couro instaladas 

solitariamente no meio da caatinga e que se assemelham a espantalhos dos maus agouros que 

                                                           
14

 Disponível em: https://www.google.com.br/search?hlite=imghp&tbmregi%C3%A3o+sisaleira+baiana. Acesso 

em: jul. 2014. 

https://www.google.com.br/search?hlite=imghp&tbm


39 
 

prenunciam as periódicas tragédias das estiagens. Também Sante Scaldaferri, que compôs 

uma obra singular, transplantando para as telas as figuras dos ex-votos deixados por 

pagadores de promessa no santuário de Monte Santo. Há ainda a fotografia mágica de Pierre 

Verger que, na década de 50, documentou a vida do catingueiro que ganhava a vida com a 

extração do caroá e do sisal. 

Frente a esta breve descrição sobre a cultura da região sisaleira, é válido ratificar a 

afirmativa de Bakhtin (1993), quando afirma que “as festividades tiveram sempre um 

conteúdo especial, um sentido profundo, exprimiam sempre uma concepção de mundo” (p.7). 

Partindo desse princípio e levando em consideração que o Boi Roubado é um trabalho 

coletivo e, ao mesmo tempo uma festa, protagonizados por um determinado grupo social, 

chegaríamos à conclusão de que a concepção de mundo promulgada na referida expressão 

cultural é justamente a desse mesmo contexto social. Vale lembrar que esta festa é 

comumente classificada como popular. Mas, porque classificá-la assim? 

Como já foi discutido anteriormente, na maioria das vezes, o popular é aquilo que 

concerne ao povo. Sob essa simples afirmação, surge um questionamento relevante: Quem é o 

povo? Ao invés de uma resposta, que talvez pudesse apontar para um conceito egocêntrico 

por parte do pesquisador, um reposicionamento dessa questão torna-se mais pertinente: quem 

são os participantes das brincadeiras de boi, ou especificamente, do Boi Roubado? Quem são 

as pessoas que apreciam essa festa? Quem são os pesquisadores que se aproximam ou se 

interessam por tal objeto de estudo? Quem são os interessados atualmente pelas produções da 

chamada cultura popular? “O que é o povo para um canal de televisão ou para um pesquisador 

de mercado?” (CANCLINI, 2008, p.259). Essa noção de povo, popular, cultura popular varia 

imensamente, de acordo com a perspectiva que se adote.  

Assim como o antropólogo Clifford Geertz atenta para a necessidade de o pesquisador 

ver o mundo “do ponto de vista dos nativos”, além de seu próprio ponto de vista (GEERTZ, 

2003, p.86), é importante pensar a ação de “roubar o boi” do ponto de vista de quem os 

fazem. Frente a isso, esse trabalho busca, na medida do possível, mostrar a visão daqueles que 

brincam e trabalham como subsídio para (re)pensar a estrutura da festa, do trabalho e a 

atuação dos seus participantes.  

Como percebem muitos estudiosos e pesquisadores, a exemplo de Roberto Seidel 

(2008) e Costa & França (2013), as pesquisas acerca dos legados culturais populares, afro-

brasileiros e ameríndios, os quais geralmente são transmitidos de forma oral, não precisam ser 

dignos de pena ao ponto de desaparecerem. Não devem apenas ser descritos formalmente à 

luz de teorias primitivistas e métodos reducionistas, como tantas vezes são feitos. Na verdade, 
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é necessária, antes de tudo, uma postura flexível, autônoma e consciente das pessoas 

envolvidas na pesquisa.  

Além disso, torna-se imprescindível o (re)conhecimento do lugar de fala enquanto 

pesquisador: nesta pesquisa, as ideias e métodos são articulados dentro da tradição ocidental, 

enquanto representantes de uma instituição social com princípios iluministas, que é a 

universidade. É nesse espaço acadêmico que vigora a promoção de estudos interdisciplinares, 

articulando uma soma de experiências capaz de trazer à tona outras perspectivas de 

investigação científica. E, tudo isso para cumprir o princípio maior: o respeito à diferença e a 

igualdade de oportunidades. É justamente esse o enquadramento desta pesquisa, que será 

discutido melhor no tópico 1.6 desse primeiro capítulo. 

 

 

1.4 Boi Roubado: uma expressão da cultura sisaleira 

 

Antes de descrever a expressão cultural Boi Roubado, cabe uma ressalva: aqui se exige 

a sensibilidade de quem o descreve; exige conhecimento e experiência do pesquisador para 

não incidir no preconceito etnocêntrico de falar do outro através da própria observação.  A 

experiência de quem vive e/ou conhece a referida expressão cultural, assim como qualquer 

outra, permite descrever com mais conveniência aquilo que se viu, que se fez, que se 

apreendeu. Por este motivo, a descrição que segue está vinculada à experimentação, às 

vivências de quem materializou suas estirpes culturais no seio das comunidades sisaleiras, ou 

seja, os próprios moradores e participantes dessa festa.  

Para cumprir os objetivos da pesquisa, que vão da observação até a análise do Boi 

Roubado, foram feitas cinco visitas às comunidades rurais dos municípios de Valente, São 

Domingos, Ichu e Candeal no período de 2011 a 2013. Aqui, vale ressaltar que, segundo 

Clifford (1998, p.35-36), “o processo de se viver a entrada num universo expressivo estranho 

é sempre subjetivo por natureza” e implica na “construção de um mundo comum de 

significados, a partir de estilos intuitivos de sentimentos, percepção e inferências” por parte 

do pesquisador. 

Objetivando conhecer melhor a expressão cultural, e em virtude da sua rara realização, 

que agora acontece de ano em ano, sendo que há tempos atrás acontecia com maior 

frequência, principalmente nos períodos de plantação e colheita, fez-se necessário assistir às 

gravações de eventos anteriores: Vamos roubar um boi? As descobertas de Joana e Rafael na 

Região Sisaleira, organizada pelo Ponto de Cultura Agência Mandacaru de Comunicação e 
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Cultura e pela TV Valente; e a gravação do 10º Boi Roubado realizado em 12 de abril de 

2008 na Fazenda Alto da Quixabeira, São Domingos, organizado por Silva Fotografia e 

Filmagens. Durante as pesquisas na internet, foi encontrada a matéria Sábado de Aleluia: 

Trabalhadores rurais de Ichu tentam resgatar mais uma tradição que está se acabando na 

região, no site Ichu Notícias, postada por Valdir Carneiro. Nela havia descrições e imagens do 

Boi Roubado que aconteceu em 23 de abril de 2011 na Fazenda Massapê, situada a cerca de 

quatro quilômetros da cidade de Ichu. E, mais recentemente, foram encontrados outros dois 

vídeos que passaram a fazer parte do acervo de estudos desta pesquisa: O Boi Roubado é um 

documentário do diretor e produtor Ricardo Sena em 2011, financiado através do Instituto 

Marlin Azul e da Petrobras e selecionado no Concurso de Histórias do Revelando os Brasis 

IV. As gravações aconteceram nas comunidades da Barra, Carocha, Bravo e Junco, todas 

localizadas em Serra Preta – Bahia
15

. Na zona rural do semiárido baiano de Serrinha - o 

Mestre Bráulio Pinto mantém a tradição do "Batalhão do Boi roubado", que envolve o 

trabalho, a valorização do homem do campo, a música e o samba de roda. Essa tradição é 

parte do documentário sobre o Mestre Bule Bule, intitulado O Boi Roubado do Mestre 

Bráulio Pinto, que faz parte de um dos episódios de Visceral Brasil: as veias abertas da 

música (2011).  

É perceptível a pouca divulgação de trabalhos como esses na mídia brasileira. Durante o 

trabalho de pesquisa bibliográfica, o cineasta mineiro Humberto Mauro (1897-1983) se 

destacou na produção de vídeos documentários sobre a cultura brasileira, principalmente com 

o registro de músicas folclóricas e temas ligados à vida no campo, a exemplo da série de 

curtas-metragens Brasilianas: 1945 – Brasilianas: chuá-chuá e casinha pequenina; 1948 – 

Brasilianas: azulão e pinhal; 1954 – Brasilianas: aboio e cantigas; 1955 – Brasilianas: 

engenhos e usinas; 1955 – Brasilianas: cantos de trabalho; 1955 – Brasilianas: manhã na roça: 

o carro de bois; 1956 – Brasilianas: meus oito anos.  

Brasilianas: Cantos de Trabalho inicia com o seguinte texto introdutório: “Canto de 

trabalho é música para suavizar e alegrar as tarefas braçais. As cantigas de trabalho – 

inspiradas na própria tarefa – existem em todo o Brasil, e nelas se encontram muitos dos mais 

belos fragmentos do folclore brasileiro”. Aqui, Mauro resume o sentimento que se terá ao 

final dos pequenos trechos que formam este filme: o trabalho braçal é árduo, mas a música 

                                                           
15

 O município de Serra Preta, também localizado no semiárido baiano, não está incluso nas localidades que 

compõem o corpus da pesquisa por causa da sua localização fora do espaço delimitado como região sisaleira. 

Sua contribuição surge como ponto de comparação entre as diferentes características que compõem o Boi 

Roubado, demonstrando que tal expressão cultural se faz presente nas demais regiões baianas, bem como nas 

brasileiras. 
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suaviza, poetiza o suor dos que trabalham. Os dez minutos de apresentação são divididos em 

três tipos de cantos distintos: o Canto de Pilão, encontrado nas regiões Centro-Oeste e 

Nordeste do Brasil, é composto por mulheres e homens socando o pilão, em que o trabalho 

repetitivo e o ritmo das batidas entram em consonância com a música, tornando tudo uma 

única coisa. No Canto de Barqueiro, ambientado no Rio Jequitinhonha, numa cantiga triste e 

suave, o homem que atravessa solitário o rio dentro de sua canoa furada, não só exibe as 

dificuldades que a própria atividade lhe impõem, como também o sofrimento em estar 

distante da mulher amada, que se despede dele a cada partida com um lenço branco na mão. O 

Canto da Pedra, ambientado em vários estados brasileiros, inclusive a Bahia, que apresenta 

homens trabalhando em uma pedreira, cortando, quebrando e carregando grandes rochas, tem 

uma batida mais forte, tal como o trabalho exige.  Estes homens também são apresentados em 

planos próximos, tomando uma identidade, se impondo diante uma natureza forte e ríspida.  

Em todas as partes, percebe-se o homem e a mulher do campo, gente simples e realizando 

trabalhos braçais, colocados em um lugar de destaque diante a natureza, que mesmo com a 

dureza do trabalho, tem o poder de (re)criar suas memórias e amenizar as dificuldades com a 

presença do canto, da melodia .  

Durante as visitas, foram realizadas entrevistas e conversas informais com alguns 

participantes do Boi Roubado, com base nas quais realizamos as descrições e análises deste 

trabalho. Na apreciação e gravações do evento são observados todos os elementos 

performáticos possíveis, ou seja, o conjunto de recursos expressivos e corporais articulados 

para a transmissão do conteúdo verbal, incluindo ainda as crenças, os ditos populares e 

demais elementos tradicionais da comunidade sisaleira.  

Para nortear essa observação, seguimos o roteiro de entrevistas (ver Apêndice) ou como 

denomina Marconi (2006, p.112-3), o formulário. Este é caracterizado pela observação e 

preenchimento por parte do pesquisador face a face com o brincante, sendo adaptável ao 

objeto de investigação e aos meios de realizar o trabalho. Os informantes, geralmente 

moradores mais velhos da região e participantes da festa, são identificados neste trabalho por 

símbolos convencionados a fim de preservar a voz desses sujeitos tão importantes para a 

realização desta pesquisa. Vale ressaltar que métodos de trabalho com a tradição oral que 

foram utilizados nessa pesquisa serão melhor descritos quando tratarmos do enquadramento 

geral destes, que se encontram no último tópico desse capitulo. 

Segundo os participantes e conhecedores desta expressão cultural característica da 

região sisaleira, o Boi Roubado é uma forma de diversão e trabalho coletivo, visto que um 

grupo de amigos da comunidade, ao perceberem que o outro necessita capinar uma plantação 
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ou fazer qualquer outro serviço em sua propriedade (plantar feijão, milho, mandioca, sisal 

etc.; fazer cercas, por exemplo) e não tem condição para realizar tal serviço, dirigem-se, às 

vezes de maneira secreta, à roça do amigo. Sua denominação que, conotativamente incide 

sobre o ato de apanhar um boi, pode advir justamente dessa visita secreta a uma fazenda. 

Importante ressaltar que todos os amigos já combinaram a festa antecipadamente, sem o 

beneficiado saber. Tudo se inicia pela madrugada, quando o proprietário é surpreendido pelos 

fogos e/ou tiros de espingarda em sua roça, e este, em agradecimento a todos, cuida de matar 

boi, porcos, galinhas ou carneiros para alimentar os amigos/participantes da farra, sem 

esquecer-se das bebidas.  

A partir desse momento, começa a cantoria com canções na forma de parelha (duplas de 

cantadores), baseada nos improvisos e em músicas típicas da comunidade. Após o amanhecer, 

inicia-se o trabalho, seguido também pelas cantorias. Segue a imagem desses trabalhadores: 

 

Figura 13: Participantes do Boi Roubado durante o trabalho no campo
16

 

 

 

Enquanto os homens trabalham no campo, as mulheres preparam os alimentos (café da 

manhã, almoço e janta) e os preparativos para a comemoração no final do dia, em que cantam 

juntos a bandeira – ritual que envolve duas bandeiras (uma vermelha e outra branca), litros de 

cachaça, copos, pratos, dentre outros objetos, e toadas que louvam aos trabalhadores, ao dono 

da casa, e principalmente à cultura nordestina. Depois dessa homenagem, os lavradores fazem 

um samba (roda de sambadores divididos em parelha que entoam canções e são respondidos 
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 Disponível em: http://www.revelandoosbrasis.com.br/2010/11/comunidade-resgata-tradicao-do-boi-roubado/. 

Acesso em: abr. 2014. 

http://www.revelandoosbrasis.com.br/2010/11/comunidade-resgata-tradicao-do-boi-roubado/
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por um coro de mulheres que batem palmas e sambam ao som do cavaquinho e do pandeiro 

até a madrugada) para finalizar a festa. O ritual da bandeira está ilustrado na imagem abaixo: 

 

Figura 14: Comemoração no final do dia: a bandeira
17

 

 

 

 No parágrafo acima foi usada a palavra ritual, mas, em que sentido está empregada se 

ela possui diversos sentidos? Frente a tal diversidade, evidenciamos logo que ritual não está 

apenas ligado às formas de expressão religiosa. Atualmente, esse termo ganhou as dimensões 

das práticas sociais, ou seja, são conjuntos de formalidades, gestos e palavras, geralmente 

imbuídos de um valor simbólico, cuja performance é usualmente prescrita pelas tradições de 

uma comunidade. Os propósitos dos rituais são variados: eles podem incluir a concordância 

com obrigações religiosas ou ideais, satisfação de necessidades espirituais ou emocionais dos 

praticantes, fortalecimento de laços sociais, demonstração de respeito ou submissão, 

estabelecendo afiliação, obtenção de aceitação social ou aprovação para certo evento – ou, às 

vezes, apenas o prazer do ritual em si.  

Sobre isso, Terrin (2004, p.19) afirma o seguinte: “o rito coloca ordem, classifica, 

estabelece as prioridades, dá sentido do que é importante e do que é secundário”. Nesse 

sentido, “o rito nos permite viver num mundo organizado e não caótico, permite-nos sentir em 

casa, num mundo que, do contrário, apresentar-se-ia a nós como hostil, violento, impossível”. 

Entretanto, vivemos em um mundo quase sem perceber que estamos projetados para planos 

diferentes, dependendo dos campos simbólicos que colocamos em prática. Aqui, segundo 

Terrin, entram as performances: “elas nada mais são que o espelho desses mundos e dessas 

realidades múltiplas” (idem, p.370), o mundo social, dos sonhos, das artes, da ciência, da 
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 Disponível em: http://www.revelandoosbrasis.com.br/2010/11/comunidade-resgata-tradicao-do-boi-roubado/. 

Acesso em: abr. 2014. 
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religião. Esses territórios são mediados por espetáculos realizados a partir de experiências, 

dramas, danças, músicas, concertos, poesias, disputas esportivas, acontecimentos, 

manifestações coletivas, cerimônias, rituais etc. O mundo do ritual faz parte dos mundos 

múltiplos em que habita a cultura. Segundo especialistas, a sociedade pós-moderna é, num 

certo sentido, sem tempo: passado, presente e futuro coexistem, e assim todas as repetições 

são mentiras e todas as diferenças, ilusões. Também o espaço e a matéria adquirem novas 

dimensões. A pessoa entra num novo circuito e a verdade sofre mudança de paradigma: é 

verdade aquilo que eu creio ser verdade. Diante desse panorama, os ritos, que são por si 

mesmos momentos de recolhimento de todas as forças em vista da estruturação dos próprios 

campos simbólicos para afirmar o espaço organizado, possuem consistência e significação na 

sociedade atual. 

O momento mais expressivo desta prática é o ritual da bandeira. Depois que termina o 

trabalho no campo, geralmente no final da tarde ou à noite, os trabalhadores se dirigem ao 

terreiro da fazenda, sempre cantando e usando as ferramentas de trabalho (facão, enxada, 

foice etc.) como instrumentos musicais para alegrar a cantoria. Lá, as mulheres os esperam 

com símbolos da solidariedade do grupo e do sucesso do trabalho como, por exemplo, as duas 

bandeiras nas cores vermelha e branca, utensílios de cozinha, bebidas e comidas. O momento 

da chegada da bandeira anuncia a festa que deve ser compartilhada por todos os envolvidos, é 

o momento da celebração e, como uma boa festa, tem muita comida e bebida, muita música e 

dança, entre outras expressões de fartura e alegria. Assim como as cantorias (cantos de 

trabalho) e as bandeiras, todos os elementos e representações desse ritual rememoram e fazem 

reviver importantes práticas que foram transmitidas durante muitas gerações, através de um 

processo de ensino e aprendizado em constante (re)elaboração. Ao recordá-los, evidenciam 

que a tradição e os costumes não são estáticos e se transformam no tempo. Essa prática é 

ratificada pelo depoimento de um morador da região e brincante do Boi Roubado: 

 

 

É porque boi roubado o dono da roça não sabe, tá dormindo. A gente chega com o 

conjunto da gente e solta o foguete na roça dele e canta o boi. Ai pra ele é um choque, 

pra ele é um choque receber um adjunto de gente de 40, 50 pessoa na roça dele. O 

rapaz tá lá dormindo, a gente chega, solta o foguete e canta o boi, aí é um choque pra 

ele... aí a gente chama o boi roubado por isso. Por que é sem o dono saber, a gente 

chega o adjunto assim sem o dono saber, mas não é o... o... a pessoa fazer um caso 

desse com a pessoa desigual, só faz com a pessoa igual que a gente sabe que recebe... 

aí tá dormindo, a gente chega solta o foguete, canta o boi e aí agora... aí ele recebe a 

gente bem recebido, mata porco, mata carneiro, e leva nós na chiada e nós trabalha na 

roça dele até aprontar. [...] O dia todo, quando é seis horas, quando dá escurecendo a 

gente canta a bandeira e aí agora entra o samba... é assim que nós sempre brinca é 

assim. 
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[...] A gente fazia era capinar a terra, no princípio do inverno e quando já o milho tava 

plantado, capinar o milho, capinar o feijão. De noite o dono tava dormindo, quando 

acordava não tinha mais jeito. Tinha cinquenta, sessenta amigos na roça, o que é que 

ele iria fazer? Receber e agora adquirir a comida, matar o carneiro, matar o porco [...] 

tá entendendo? E era, aí agora era uma festa, trabalhava até seis horas, seis horas 

vinha com a bandeira, cantava a bandeira, a bandeira era a chegada do boi roubado, 

tinha, quer dizer, à tarde vinha né, tinha chegado de madrugada e tinha chegado na 

porta, só vinha pra porta de tardinha, aí vinha com a bandeira, aí cantava a bandeira, aí 

todo mundo entrava, ia tornar se alimentar e aí agora ia ter o samba, ia sambar e as 

mulheres brincava brinquedo de roda até de manhã (Entrevista realizada com o 

brincante CBS, em junho de 2013)
18

. 

 

 

O depoimento acima indica que o trabalho se desdobra em uma festa, manifestação 

maior do sucesso do trabalho coletivo. O caráter festivo desta prática cria um ambiente 

propício ao repertório de cantorias, desafios e causos que durante o dia e a noite anima a 

todos, principalmente crianças e idosos que também se empenham nas atividades. Os 

sisaleiros, ao realizarem o Boi Roubado, celebram o sucesso do trabalho empreendido no 

campo “cantando”, “tomando uma cachacinha” e “brincando” – termos proferidos pelos 

brincantes –, pois a solidariedade é uma festa, residindo aí a sua peculiaridade em relação às 

demais práticas de trabalho: articular trabalho e divertimento, corpo e pensamento. 

Segundo Idelette Muzart Fonseca Santos (1995), estudiosa da literatura oral no Brasil, 

podemos nos referir aos cantos de trabalho como etnotextos, ou seja, como um “discurso que 

um grupo social elabora sobre sua própria cultura, na diversidade dos seus componentes e 

através do qual reforça e questiona sua identidade” (idem, p.39). Por meio deles, as 

comunidades sisaleiras tem a possibilidade de (re)contar sua própria história, com ponto de 

vista diferente da história oficial, contribuindo para o desvelamento de seu universo, 

observados documentos literários ou não e registros de discurso oral. 

 

 

1.5 A tradição festiva do trabalho 

 

De acordo com Guarinello (apud PASSOS, 2002, p.10), a busca por definições 

paramentadas, e que poderíamos conceituar como festa, é bastante vulnerável, flexível e 

própria, na perspectiva de que tal definição pode ser influenciada por nossos valores e nossa 

visão de mundo, pois um evento pode ser considerado uma festa para determinado indivíduo, 

porém, para outro não é articulado da mesma forma. Contudo, o autor afirma que alguns 

                                                           
18

 Todos os brincantes nessa pesquisa são identificados por siglas convencionadas pelos pesquisadores, seguindo 

as normas éticas e metodológicas. O brincante CBS, com 67 anos, é morador do município de Candeal-Ba. A 

entrevista foi transcrita grafematicamente, também obedecendo os parâmetros estabelecidos pela pesquisadora 

Maria del Rosário Suares Albán (PEPLP/UFBA/IL).  
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aspectos são integrados à classificação de um evento como sendo uma festa como, por 

exemplo, a presença da manifestação coletiva especificamente popular, caracterizada pelo 

riso, pela alegria transbordante, integrada ao cotidiano, à realidade na dimensão da realização 

das relações sociais. 

Nessa perspectiva, enquadramos o Boi Roubado como uma festa, já que seus 

participantes realizam um trabalho sob as configurações acima descritas, além de 

permanecerem durante todo o período de realização da tarefa cantarolando, muito satisfeitos, 

mesmo prestando um serviço não remunerado para o dono da terra, o que não deixa de ser 

ainda um trabalho. Soltam fogos e o evento prossegue com comidas, bebidas e muita dança. 

Para tanto, a expressão cultural Boi Roubado também exige preparação, planejamento, custos, 

e é montada segundo regras peculiares, por parte dos organizadores desta forma de ação 

coletiva.  

Assim sendo, a festa é um evento do cotidiano demandado por uma ação coletiva 

efetivada em tempo e lugar definidos. Portanto, é um ponto de confluência das ações sociais, 

cujo fim é a própria reunião ativa de seus participantes. Dessa forma, é produto da realidade 

social e, por assim ser, mostra ativamente essa realidade. Logo, festa se delimita a ser um 

espaço aberto no viver social para a reiteração, produção e também negociação das 

identidades sociais.  

O Boi Roubado corrobora com estas características por se fazer presente a plena 

exaltação dos sentidos de forma unificada, não apagando, mas unindo os diferentes. Ao 

analisar essa expressão cultural, é possível perceber que existem fortes laços de solidariedade 

entre os seus moradores, além da capacidade de contarem sua própria história de vida, usando 

a literatura de cordel
19

. Portanto, a festa se configura como um trabalho social, específico, 

coletivo, da sociedade sobre si mesma, a qual desperta afeto e emoções diferentes para cada 

indivíduo.  

Guarinello (idem) ressalta ainda que o senso comum e a maioria dos cientistas sociais 

denominam de festa o que representa um recorte arbitrário no interior de uma atividade social, 

de uma forma de ação coletiva mais ampla e, dessa forma, envolve a produção de memória e 

preservação da tradição. Parte-se do princípio de que todo espaço ou lugar possui uma 

                                                           
19

 A literatura de cordel, também conhecida como folheto, aqui no Brasil é um tipo de poesia popular impressa e 

divulgada em folhetos. Suas imagens são feitas através da xilogravura. Este é um gênero literário popular, que 

existe em outros países. O nome literatura de cordel tem origem na forma como esses folhetos são vendidos, eles 

normalmente são pendurados em barbantes, cordas ou cordéis. Por isso o nome Literatura de Cordel. Estes 

folhetos eram vendidos em bancas, nas feiras e nos mercados. 

 

http://www.estudopratico.com.br/literatura-de-cordel/
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significação de existência que o torna singular, definidor de uma identidade que vem 

constituir pertencimento pelas práticas exercidas no cotidiano da comunidade, de modo a 

consolidar uma referência para a região. Assim, quando falamos das festas culturais, surgem 

saberes peculiares que atravessaram muitas gerações das comunidades em suas práticas 

simbolizadas nas comidas, no artesanato, celebrações e demais manifestações culturais. 

Na Bahia, em particular na região sisaleira, observa-se que as expressões culturais são 

resultantes de múltiplas interações e oposições no tempo e no espaço. Assim, “com o passar 

inevitável dos tempos, traços se perdem, outros se adicionam, em velocidades variadas nas 

diferentes sociedades, exatamente porque a cultura não pode ser entendida como estática e, 

consequentemente, as manifestações culturais também não” (CARVALHO, 2007, p.66).   

Tais modificações são observadas ao longo do tempo, em maior ou menor intensidade, 

nas manifestações da cultura. Não é diferente no Boi Roubado, pois assim como diferem as 

cantigas, de comunidade para comunidade, também já se perderam e já se inventaram muitas 

dessas cantigas com o passar dos anos. Além das cantigas diferenciadas, mudaram-se também 

as próprias significações acerca dessa expressão cultural, pois cada época atribui seu próprio 

valor à cultura e suas manifestações, atendendo às demandas e saberes do seu contexto social.  

Os fragmentos do passado explícitos nos saberes e fazeres de um povo são importantes 

maneiras de conhecimento de sua história e das suas relações sociais. Esses fragmentos 

ativam a memória, fazendo com que o passado se mantenha vivo no presente e que se façam 

projeções para o futuro, por meio das imagens projetadas no imaginário, no momento em que 

se observam seus monumentos e que manifestações culturais são revividas.  

Nesse sentido, o passado pode ser conhecido na medida em que manifestações 

populares são revitalizadas, fazendo um percurso em que o passado é somado com as 

experiências do presente e reinterpretado. A memória se faz importante por sua capacidade de 

agir sobre o presente, contribuindo para a afirmação da identidade.  Seguindo este raciocínio, 

a busca da memória torna-se uma questão essencial diante das transformações advindas da 

globalização que impõe uma cultura cada vez mais homogênea, provocando no indivíduo um 

sentimento de perda da identidade, de seu passado e de suas raízes. Segundo Nora (1993), a 

busca pela memória está ligada ao fenômeno conhecido como mundialização, 

democratização, massificação e midiatização que envolve o mundo inteiro, impulsionando 

uma ruptura de um elo de identidade, uma ruptura com o passado e a substituição da memória 

pela efemeridade da atualidade.  

Esse contexto se tornou o palco do fenômeno social e tecnológico denominado pelos 

investigadores do assunto como “processo de midiatização” (SODRÉ, 2002). De modo 
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sucinto, a midiatização é registrada como processo em que as tecnologias midiáticas, técnicas, 

lógicas, estratégias, linguagens, operações sociotécnicas e demais protocolos das mídias, até 

então exclusivos do campo das mídias, campo midiático ou campo dos media (RODRIGUES, 

1997), imbricam-se no interior das dinâmicas de funcionamento do tecido social. Em outras 

palavras, a midiatização pode ser entendida como múltiplos entrecruzamentos entre 

tecnologias midiáticas, campos e atores sociais, meios de comunicação sociais tradicionais e 

sociedade. O sociólogo Sodré (2002, p.21) conceitua a midiatização como “uma ordem de 

mediações socialmente realizadas no sentido da comunicação”, esta entendida como técnica 

das informações, “a reboque de organizações empresariais e com ênfase num tipo particular 

de interação, caracterizada por uma espécie de prótese tecnológica e mercadológica da 

realidade sensível”. 

Assim, o sentimento de continuidade torna-se importante, fazendo com que haja locais 

de memória porque os meios de memória como, por exemplo, a ação de contar e ouvir 

histórias, já foram perdidos. Estes são lugares híbridos, mutantes, enlaçados de vida e morte, 

onde as manifestações culturais são revividas. Essa busca pela memória se, por um lado, 

indica uma crise de identidade, por outro, de acordo com Abib (2007) tem provocado um 

fortalecimento de determinadas formas culturais e manifestações populares que até um 

recente período corria o risco de desaparecimento.  

Para o referido pesquisador, tais expressões culturais experimentam uma revitalização, 

um reconhecimento e uma revalorização notáveis, deixando perplexos os defensores da 

preservação das tradições populares que não acreditavam que esse passado pudesse vigorar 

com tanta força no presente. Essa revitalização das manifestações não só ajuda a suprir essa 

necessidade de memória, como também contribui para o fortalecimento da identidade, 

aproximando a comunidade da sua própria história. 

 

 

1.6 Enquadramento geral da pesquisa: métodos de registro e interpretação  

 

A literatura comparada, desde seu nascimento no final do século XIX, vem mostrando 

que a literatura não se produz enquanto objeto de estudo estanque, imanente e cristalizado, 

mas sim como constante diálogo entre textos e culturas, constituindo-se a partir de 

permanentes processos de retomadas, empréstimos e trocas. Diante de pesquisas e estudos 

realizados, percebe-se que pouco se considerou a literatura oral no campo de estudo da teoria 

literária, prestigiando historicamente o texto escrito, e deixando as produções orais para 
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outros campos como a Linguística e a Antropologia. Ao mesmo tempo, para focar em um 

estudo baseado na literatura oral, é necessário quebrar alguns paradigmas canônicos, uma vez 

que não é pertinente estudar um texto oral sem levar em consideração o seu contexto de 

produção e transmissão (COSTA, 2013).  

Com o passar do tempo e com o avanço dos estudos comparados e dos estudos 

culturais, houve o alargamento de novas possibilidades no meio acadêmico, principalmente no 

que se refere aos diferentes discursos incorporados ao cânone, como é o caso das expressões 

culturais e produções populares da literatura oral. Em sua concepção ampla, o projeto dos 

estudos culturais é compreender o funcionamento da cultura, particularmente no mundo 

moderno: como as produções culturais operam e como as identidades culturais são 

construídas e organizadas, para indivíduos e grupos, num mundo de comunidades diversas e 

misturadas, de poder do estado, indústrias da mídia e corporações multinacionais. No entanto, 

como esse processo está em fase de significativo desenvolvimento, é preciso notar que os 

métodos de trabalho se mostram exíguos, mas não ineficazes. Esse fato, na maioria das vezes, 

incentiva o pesquisador a não ficar no anonimato e ir em busca de novas possibilidades, mas, 

por outro lado, exige mais responsabilidade e um maior esforço de adequação às ferramentas 

de estudo por parte do pesquisador.  

Este será um dos principais embates dos pesquisadores da área de Letras que se 

interessarem pela literatura oral, mas, esse esforço abre novos caminhos e solidifica o lugar da 

literatura oral nos estudos literários e principalmente nas academias. Este é um dos propósitos 

desse trabalho que objetiva estudar a expressão cultural do Boi Roubado na região sisaleira, 

analisando suas narrativas (as cantigas de trabalho e a performance) sob o foco da memória, 

enquanto uma construção de grupos sociais e, por meio do registro, divulgar a tradição 

enquanto uma prática dinâmica e contemporânea. 

Por muito tempo, a pesquisa social foi marcada por métodos quantitativos que visavam 

apenas descrever e explicar os fenômenos. Atualmente, há uma outra abordagem 

metodológica que, além de seguir a lógica do empirismo científico em adotar instrumentais 

estatísticos, objetiva traduzir e expressar o sentido dos fenômenos estudados dentro de um 

corte temporal-espacial da realidade. Neves (1996) afirma que faz parte dessa abordagem 

qualitativa a obtenção de dados descritivos mediante o contato direto e interativo do 

pesquisador com a situação/objeto de estudo, visto que esta “compreende um conjunto de 

diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de 

um sistema complexo de significados”. Diante da variabilidade de contextos espaciais, de 

métodos, de formas e de objetivos, os estudos de pesquisa qualitativa diferenciam-se. Posto 
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isso, Godoy (1995 apud NEVES, 1996, p.20) enumera quatro características fundamentais 

capazes de identificar esta pesquisa: 1) o ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como instrumento fundamental; 2) o caráter descritivo; 3) o significado que as 

pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do pesquisador; 4) o enfoque indutivo.  

Conforme estas características, Godoy (1995 apud NEVES, 1996, p.21) aponta a 

existência de três possibilidades oferecidas por esta abordagem qualitativa: a pesquisa 

documental, o estudo de caso e a etnografia. Para a investigação científica, a Etnografia traz 

algumas contribuições no campo das pesquisas qualitativas, visto que trabalham com valores, 

crenças e julgamentos empregados, auxiliando assim, na compreensão e interpretação do 

fenômeno estudado. Nesse trabalho, utilizamos alguns preceitos da Etnografia relacionados à 

história oral, através de entrevistas para obter subsídios sobre a história do Boi Roubado e sua 

importância para a tradição sisaleira, pois a história oral é:  

 

 

[...] um método de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica,...) que privilegia a 

realização de entrevistas com pessoas que participaram ou testemunharam 

acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto 

de estudo. Trata-se de estudar acontecimentos históricos, instituições, grupos sociais, 

categorias profissionais, movimentos etc. (ALBERTI, 1989, p.52).  

 

 

Assim, observa-se que a memória é fonte de informação para a história, pois possibilita 

relatos do passado de um tempo vivido que certamente enriquece a compreensão do presente. 

Diante dessas possibilidades de pesquisas, cabe verificar a existência dos problemas 

relacionados com este método. Segundo Neves (1996), deve-se ter cuidado com o uso da 

linguagem na expressão das ideias, visto que estas devem ser decodificadas objetivamente, 

mesmo que na abordagem qualitativa se admita a existência de vieses de interpretação. Isso 

porque o homem, ao mesmo tempo que cria seu espaço, é por ele transformado em processo 

contínuo; assim, os elementos desse espaço são produtos das condições históricas dotados de 

significação. Cabe ressaltar que, coletar, interpretar e avaliar esses elementos requer 

exigências especiais e tempo necessário para organizá-los. Outro problema que entra em 

discussão é a confiabilidade e a validação dos resultados. Bradley (1993 apud NEVES, 1996, 

p.4) recomenda que se faça a conferência da credibilidade do material investigado, que o 

pesquisador zele pela fidelidade no processo de transcrição anterior a análise, que considere 

os elementos constitutivos do contexto e assegure a possibilidade de confirmar posteriormente 

os todos os dados pesquisados. Diante dessas recomendações, cabe ao pesquisador cumprir 

integralmente todas as etapas do projeto de pesquisa, da coleta de dados e da análise, de forma 
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objetiva e combinando teorias e métodos distintos que auxiliem a ter uma visão mais 

abrangente dos fenômenos e da realidade pesquisada.  

A Etnografia tem origem na Antropologia Social e surgiu da necessidade de 

compreender as relações socioculturais, os comportamentos, ritos, técnicas, saberes e práticas 

das sociedades até então desconhecidas. Os antropólogos, por sua vez, estudam as diferentes 

culturas das sociedades nas quais eles vivem: as diferenças e o funcionamento das 

experiências e costumes. A linguagem da cultura em questão merece maior destaque por ser 

necessário entender os termos utilizados e a forma como estes se relacionam, procurando 

assim, não distorcer o seu verdadeiro significado. Segundo estudiosos, a Antropologia é uma 

forma de conhecimento da heterogeneidade cultural; é ainda um modo para situar-se no 

contorno dessa diversidade social e cultural.  

As pesquisas que se efetuam com esse objetivo resultam numa grande quantidade de 

informação, através de leituras e pesquisas teóricas, gravações de áudio e vídeo e um conjunto 

de objetos que fazem parte da cultura em estudo, os quais devem ser geridos com atenção para 

que a sua análise e processamento não se prolongue nem tampouco se restrinja 

excessivamente. Segundo Thiollent (2002), este tipo de pesquisa refere-se, em termos 

metodológicos, a investigação social que comporta a generalidade das seguintes funções: 

estudar o comportamento das pessoas no seu contexto habitual; recolher dados através de 

fontes diversas, sendo a observação e a conversação informal as mais importantes, sendo esta 

recolha não estruturada, no sentido em que não decorre da execução de um plano detalhado e 

anterior ao seu início, nem são pré-estabelecidas as categorias que serão posteriormente 

usadas para interpretar o comportamento das pessoas (o que não significa que a investigação 

não seja sistemática); o foco do estudo é um grupo não muito grande de pessoas; e a análise 

dos dados envolve interpretação de significado e de função de ações humanas e assume uma 

forma descritiva e interpretativa, sendo a quantificação e a análise estatística apenas acessória. 

Em vez de reportar os conteúdos empíricos como as outras ciências, a Etnografia 

 

 

coloca as formas singulares de cada cultura, as diferenças que a opõem às outras, os 

limites pelos quais se define e se fecha sobre sua própria coerência na dimensão onde 

se estabelece suas relações com cada uma das três grandes positividades (a vida, a 

necessidade e o trabalho, a linguagem) [...] mostra como se faz numa cultura a 

normalização das grandes funções biológicas, as regras que tornam possíveis ou 

obrigatórias todas as formas de troca, de produção e de consumo, os sistemas que se 

organizam em torno ou sobre o modelo das estruturas lingüísticas (FOUCAULT, 

1992, p.394).  
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Dessa forma, a partir da relação entre diversas culturas, traça-se o limite das 

representações que o homem pode dar de si mesmo, de sua vida, de suas necessidades e das 

suas significações depositadas na linguagem e, por trás dessas representações, surgem as 

normas que as norteiam e a partir das quais o homem cumpre tais funções. Ainda segundo 

Foucault (1992), deve-se entender a palavra representar em sentido estrito: a linguagem 

representa o pensamento assim como o pensamento representa a si mesmo, isso porque as 

representações criam um espaço próprio e cuja moldura interna (estruturação dos signos) lhe 

garante a significação.  

Desde os trabalhos pioneiros dos estudos folclóricos no Brasil até hoje, percebe-se que 

muito já se avançou em relação ao aparato teórico e metodológico dessa área. Silvio Romero, 

Celson Magalhães e Couto de Magalhães estão dentre os principais precursores dos estudos 

sobre a cultura popular no Brasil, quando buscam nos elementos da tradição a origem da 

identidade nacional. Porém, há ainda um longo caminho a percorrer. Seguindo essa 

perspectiva, outro aspecto ganha relevância nessa discussão: os estudos contemporâneos 

buscam favorecer as diversas linguagens e manifestações que se encontram no texto cultural, 

distanciando-se assim do receio de desaparecimento das tradições que cercava os folcloristas 

e os faziam crer no resgate por meio do registro. O que se faz atualmente é registrar 

determinada expressão para avaliarmos como a mesma se estabelece na tradição naquele 

momento específico, pois como as tradições se (re)significam, as expressões culturais também 

se modificam. Como está sendo frisado em todo este trabalho, as tradições se (re)inventam 

(HOBSBAWN, 2008) de modo que o homem, enquanto produtor e agente histórico, mantêm 

e ressignifica a cultura de sua comunidade. Sobre a noção de resgate Albuquerque Júnior 

(2007, p.2-4) elucida: 

 

 

A promessa é de que a atividade do artista, do produtor cultural, do agente promotor 

da cultura local, regional ou nacional, vai resgatar alguma prática, alguma 

manifestação, alguma concepção em torno da cultura, que estaria em vias de 

desaparecimento. [...] Longe de mim estar negando a importância do registro dessas 

atividades culturais, destas formas e matérias de expressão, mas daí a achar que isto é 

uma forma de preservar sua pretensa lógica tradicional, seu pretenso sentido primitivo 

e autêntico vai uma longa distância. [...] Se queremos preservar alguma manifestação 

cultural, no sentido de que se mantenha fazendo sentido coletivamente, temos que 

preservar sua capacidade de diferir, de não ser idêntica a si mesma, não a sua 

identidade. Porque, afinal de que identidade estamos falando, as identidades também 

são fabricações sociais e históricas, as identidades não são originais, não vêm da 

origem, porque também teríamos que nomear e datar esta origem e descobri-la como 

invenção social.  
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Essa dinâmica inerente às tradições e à cultura demanda mais atenção ao discurso do 

pesquisador e às especificidades de cada grupo social, além de maior flexibilidade e 

adequação das teorias e instrumentos de estudo. Para tanto, torna-se necessária a aproximação 

das comunidades “com ouvido fino e disponibilidade para a escuta” (COSTA, 2013). Desse 

modo, passamos além da etnografia que tende a ser descritiva e não interpretativa. Buscamos 

a escuta porque queremos compreender, interpretar os textos da cultura. No próximo capítulo, 

dando continuidade a essa discussão, segue um estudo interpretativo dos cantos de trabalho, 

sob a perspectiva da memória enquanto uma construção de grupos sociais.  
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CAPITULO II 

PERFORMANCE E CANTOS DE TRABALHO: AS NARRATIVAS ORAIS SOB O FOCO 

DA MEMÓRIA 

 

 
Uma pessoa expõe nas palavras proferidas, nos versos que canta 

uma voz. Eu a recebo, eu adiro a esse discurso, ao mesmo tempo 

presença e saber. A obra performatizada é assim diálogo, mesmo se 

no mais das vezes um único participante tem a palavra: diálogo sem 

dominante nem dominado, livre troca (Paul Zumthor). 
 

 

Na sociedade moderna, o homem vive em plena era da informação difundida pelo 

avanço tecnológico do rádio, telefone, da televisão e internet. A oralidade se destaca nesse 

processo difusor da comunicação. Assim, percebe-se logo a importância da história oral nesse 

contexto, como ratifica Paul Thompson (1998, p.17): 

 

 

A história oral pode dar grande contribuição para a preservação da memória nacional, 

mostrando-se um método bastante promissor para a realização de pesquisa em 

diferentes áreas. É preciso preservar a memória física e espacial, como também 

descobrir e valorizar a memória do homem. A memória de um pode ser a memória de 

muitos, possibilitando a evidência dos fatos coletivos. 

 

 

A fonte oral pode acrescentar uma dimensão viva, novas perspectivas à historiografia 

contemporânea, pois revela a memória daqueles que participam como atores e/ou testemunhas 

da vida social. Nessa linha, a história oral, conforme a citação, centra-se na memória humana 

e sua capacidade de rememorar o passado enquanto testemunha do vivido. Inicialmente, 

podemos entender a memória como a presença do passado, como uma construção psíquica e 

intelectual de fragmentos representativos desse mesmo passado, nunca em sua totalidade, mas 

parciais em decorrência dos estímulos para a sua seleção.  

Não é somente a lembrança de um certo indivíduo, mas de um indivíduo inserido em 

um contexto familiar ou social, por exemplo, de tal forma que suas lembranças são permeadas 

por inferências coletivas, moralizantes ou não. Para Maurice Halbwachs (1990, p.85), toda 

memória é coletiva, e como tal, ela constitui um elemento essencial da identidade, da 

percepção de si e dos outros.  Vale dizer que, de certa forma, filtramos nossas lembranças, 

ativando aquilo que queremos, que nos é significativo. Talvez não possamos impedir que 

certas lembranças aflorem, mas podemos controlar a forma como essas lembranças sairão da 

esfera do íntimo, do privado, e ganharão vida própria no público.  
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Segundo o historiador francês Jacques Le Goff, em seu livro História e Memória 

(1988), a memória e a imaginação têm a mesma origem: os atos de lembrar e inventar 

possuem certa ligação. Segundo a mitologia grega, Mnemosine é a deusa da memória e mãe 

de nove musas inspiradoras de poetas e músicos, e promotora das artes e da ciência. Após 

Zeus ter vencido a guerra contra os Titãs e se tornado o líder dos deuses no Olimpo, ele temeu 

que, embora fosse imortal, suas grandes vitórias e decisões pudessem ser esquecidas. Como 

forma de preservar seus grandes feitos, ele foi dormir nove noites com Mnemosine, das quais 

nasceram suas nove musas: Calíope (deusa da Poesia Épica, da eloquência), Clio (deusa da 

História, o fruto da lembrança), Érato (Poesia Romântica, a amável), Euterpe (deusa da 

Música, da alegria), Melpômene (Tragédia, o luto), Polímnia (deusa dos Hinos, da poesia 

sacra), Terpsícore (deusa da Dança, dos coros dramáticos), Tália (deusa da Comédia), Urânia 

(deusa da Astronomia e da Astrologia).  Com base nessa construção, vemos que a história é 

filha da memória e irmã das musas guardiãs da poesia e dos poetas, responsáveis por eternizar 

as origens, ressignificando-as.  

Peter Burke (1989) descreve a memória como uma reconstrução do passado, uma vez 

que lembrar e escrever sobre o tempo vivido não é uma atividade simples e inocente como se 

pensava há tempos atrás. Atualmente, nos identificamos com acontecimentos públicos 

relevantes para o nosso grupo e que passam a ser incorporados e filtrados por nossas 

estruturas comportamentais; lembramos de uma propaganda, de uma música que, uma vez 

assimiladas em nossas lembranças, com elas nos identificamos, embora não tenhamos sido os 

construtores diretos das canções, mas por elas somos diretamente envolvidos. Assim sendo, a 

memória é uma construção feita no presente a partir de vivências ocorridas no passado.  

Memórias individuais e coletivas se confundem; não vivemos isolados e, portanto, 

estamos sujeitos a influências, bem como a influenciar, os grupos a que pertencemos e com os 

quais nos relacionamos. Uma possibilidade de sistematização das lembranças, como 

indicadores e referenciais para múltiplos estudos, são os registros da oralidade. O que 

conhecemos como história oral é uma prática muito antiga, intimamente ligada aos contos 

populares, ao universo da comunicação humana. A história surgiu contada, até constituir-se na 

escrita do depoimento realizado, das impressões registradas, da legislação disciplinada em 

sólidas escritas que a legitimam. Tudo isso numa nítida vontade de perpetuar o passado de 

maneira mais segura e perene. Para tanto, a história oral toma como procedimento 

metodológico o registro de impressões, vivências, lembranças daqueles indivíduos que se 

dispõem a compartilhar sua memória com a coletividade e, dessa forma, permitir um 
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conhecimento do vivido muito mais rico, dinâmico de situações que, de outra forma, 

poderíamos não conhecer. 

A escrita e as narrativas orais não são fontes excludentes entre si, mas complementam-

se mutuamente. As fontes orais não são meros sustentáculos das formas escritas tradicionais, 

pois são diferentes em sua constituição interna e utilidade inerente, bem como cada ser 

histórico singulariza a sociedade na qual está inserido e a percebe de uma forma peculiar. 

Falar de uma história verdadeira seria muito ingênuo, mas podemos afirmar que se trata de 

uma percepção verdadeira do real, emitida pelo depoente, que assim compreende e se apropria 

do mundo ao seu redor. Ao tornar pública sua percepção, de alguma forma, está contribuindo 

para a elucidação parcial de alguma situação. Assim, através dos cantos de trabalho e das 

memórias narradas pelos participantes do Boi Roubado, tornou-se possível conhecer uma 

parte da história e das tradições da região sisaleira baiana. Ecléa Bosi (2001, p.15) diz que: 

 

 

A memória dos velhos pode funcionar como um mediador entre a nossa geração e as 

testemunhas do passado. Ela é o intermediário informal da cultura, visto que existem 

mediadores formalizados constituídos pelas instituições (a escola, a igreja, o partido 

político etc.) e que existe a transmissão de valores, de conteúdos, de atitudes, enfim, 

os constituintes da cultura.    

 

 

Ao tecer os fios da memória, muitos sentimentos e emoções são evocados, trazendo à 

tona situações contraditórias: momentos em que a memória hesitará dos fatos passados e 

outros em que ela vem para ratificá-los ou mesmo reconstituí-los. A memória, mesmo 

possuindo diferentes pontos de vista, porque está mediada pelas instituições autorizadas para a 

transmissão de valores, é um fator significante para que, nesse jogo, possam ser construídas 

histórias que ganhem novas perspectivas e fortaleçam a tradição. Tais histórias são 

ressignificadas ou mesmo esquecidas ao passar do tempo em virtude dos processos 

socioculturais híbridos, “nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma 

separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2008, 

p.24).  

A importante pesquisadora baiana Jerusa Pires Ferreira, em seu livro Armadilhas da 

Memória (2004), mais precisamente no texto O esquecimento, pivô narrativo, ratifica esse 

processo com a seguinte reflexão: 

 

 

Poesia popular, memória e esquecimento andam juntos. Se chamarmos de tradição 

uma espécie de reserva conceitual, icônica, metafórica, lexical e sintática, que carrega 

a memória dos homens, sempre pronta a se repetir, e a se transformar, num 

movimento sem fim, ou pensarmos na tradição como um repertório de paradigmas e 
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de virtualidades em relação, veremos que aí se formam com muita razão os “buracos” 

do esquecimento. Se a poesia popular é memória e recriação, lembrança intensa e 

permanente de matrizes arcaicas que se rearranjam, agrupam e recriam em processos 

contínuos, cresce de importância à avaliação do fenômeno: a falha da memória. 

(FERREIRA, 2004, p.91).   

 

 

 Frente à reflexão acima podemos perceber que a memória é um jogo social 

essencialmente distinta da fonte histórica pela dimensão do próprio efeito que os fatos, 

acontecimentos ou situações desencadeiam. Ou seja, as narrativas da memória podem 

deslocar os discursos, dando visibilidade e voz aos sujeitos sociais que, no processo 

tradicional de construção histórica, não tiveram oportunidade de falar do seu próprio lugar, 

cujas experiências cotidianas sinalizam um novo caminho para entender e construir a história 

da comunidade que passeia entre as lembranças do passado e o momento presente da 

expressão oral. 

  

 

2.1 O ritual performático do Boi Roubado 

 

Para descrever a construção dos aspectos cenográficos que constituem a expressão 

cultural do Boi Roubado, fez-se uso das gravações Vamos Roubar um Boi? e 10º Boi 

Roubado da Fazenda Alto da Quixabeira, além da matéria publicada no Ichu Notícias, Sábado 

de Aleluia: Trabalhadores rurais de Ichu tentam resgatar mais uma tradição que está se 

acabando na região. A seguir temos essa descrição, numa enumeração de 1 a 5, em onze 

imagens postadas por Valdir Carneiro (2011), as quais foram feitas na Fazenda Massapê, 

situada a cerca de quatro quilômetros da cidade de Ichu. Essa sequência de procedimentos 

enumerados, como já foi dito, descreve a construção dos aspectos cenográficos do Boi 

Roubado. Esta primeira imagem é da fazenda na qual aconteceu a festa e, ao lado uma estrofe 

das cantigas que retrata e louva o terreiro da fazenda: 

a) Durante todo o dia, os homens trabalham e cantam na roça do fazendeiro: 

 

“Bom salão pra eu vadiar 

Bom salão pra eu vadiar 

Sua casa é um bom terreiro 

Bom salão pra eu vadiar 

Bom salão pra eu vadiar...
20

 

 

                                                           
20

 Vale ressaltar que todos os cantos transcritos durante esse trabalho foram extraídos da gravação 10º Boi 

Roubado da Fazenda Quixabeira, município de São Domingos – Ba. 
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Figura 15: Fazenda Massapê, em Ichu (BA)
21

 

 

Figura 16: Homens trabalhando na roça
22

 

 

Figura 17: Trabalhadores na roça durante o Boi Roubado
23

 

 

                                                           
21

Disponível em: http://www.ichunoticias.com.br/2011/04/trabalhadores-rurais-de-ichu-tentam.html. Acesso em: 

mar. 2012. Reportagem. 
22

Disponível em: http://www.ichunoticias.com.br/2011/04/trabalhadores-rurais-de-ichu-tentam.html. Acesso em: 

mar. 2012. Reportagem. 
23

Disponível em: http://www.ichunoticias.com.br/2011/04/trabalhadores-rurais-de-ichu-tentam.html. Acesso em: 

mar. 2012. Reportagem. 
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http://www.ichunoticias.com.br/2011/04/trabalhadores-rurais-de-ichu-tentam.html
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b) Enquanto os homens trabalham na roça, as mulheres organizam os preparativos para a troca 

da bandeira e o jantar no final do dia:  

 

Figura 18: Mulheres na cozinha
24

 

 

 

c) Depois do trabalho e dos preparativos, chega a hora da troca da bandeira, a qual acontece 

no final do dia. Homens, mulheres e crianças participam desse momento: 

 

Figura 19: Fila de homens para a troca da bandeira
25

 

 

 

 

 

                                                           
24

Disponível em: http://www.ichunoticias.com.br/2011/04/trabalhadores-rurais-de-ichu-tentam.html. Acesso em: 

mar. 2012. Reportagem. 
25

Disponível em: http://www.ichunoticias.com.br/2011/04/trabalhadores-rurais-de-ichu-tentam.html. Acesso em: 
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http://www.ichunoticias.com.br/2011/04/trabalhadores-rurais-de-ichu-tentam.html
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Figura 20: Fila das mulheres e crianças para a troca da bandeira
26

 

 

 

 

Figura 21: Troca da bandeira entre homens e crianças
27

 

 

 

d) Em parelhas, os homens cantam e desafiam uns aos outros com os versos improvisados. 

Este momento é considerado o mais significativo e esperado da festa, pois os cantadores 

cantam e louvam aos donos da casa, aos participantes daquela festa, ao trabalho, a cultura 

local e, acima de tudo, se divertem com muitas cantorias e samba: 

 

 

                                                           
26

Disponível em: http://www.ichunoticias.com.br/2011/04/trabalhadores-rurais-de-ichu-tentam.html. Acesso em: 

mar. 2012. Reportagem. 
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Figura 22: Homens cantando em parelha
28

 

 

 

Figura 23: Parelha para a troca da bandeira
29

 

 

 

e) Depois desse ritual que consiste na troca das bandeiras branca e vermelha e dos objetos que 

estavam com as mulheres e crianças, os participantes entram para a varanda da casa da 

fazenda para sambar ao som do pandeiro, do cavaquinho, da viola, das palmas e batidas de 

pés: 

 

 

 

                                                           
28
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Figura 24: Samba de roda
30

 

 

 

Figura 25: Batidas de pé e palmas na hora do samba
31

 

 

 

 

É dessa forma que a expressão cultural Boi Roubado se constitui como evento 

artístico. Seu ritual performático envolve o cenário, o figurino, as encenações, as 

representações e o próprio texto (as cantigas). Estes elementos retratam o contexto 

sociocultural no qual estão inseridos: a região sisaleira. Assim, os portadores da tradição, 

performers/cantadores criam um ambiente que ressignificam a cultura dos sisaleiros, suas 

crenças, seus desafios e sonhos. 

                                                           
30
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2.2 Reflexões sobre as práticas da oralidade 

 

Sabemos que antes mesmo do surgimento da escrita, todos os conhecimentos eram 

transmitidos oralmente. As memórias auditiva e visual eram os únicos recursos de que 

dispunham as culturas orais para armazenar e transmitir seus saberes às gerações posteriores. 

A inteligência estava intimamente relacionada à memória, e assim, acreditava-se que as 

pessoas mais velhas eram as mais sábias diante do conhecimento acumulado com os anos de 

experiências. Dessa forma, podemos dizer que oralidade é a transmissão dos conhecimentos 

armazenados na memória humana. Em muitas culturas, a identidade do grupo estava sob a 

guarda de contadores de histórias, cantores ou repentistas, que eram os autênticos portadores 

da memória da comunidade. Este é o caso, por exemplo, do papel desempenhado pelos griot 

na África Ocidental e, aqui no Nordeste brasileiro, pelos repentistas, cordelistas e, no caso 

desse estudo, dos trabalhadores rurais que participam do Boi Roubado.  

Por muito tempo, o texto oral permaneceu fora do enfoque teórico e científico dos 

estudos literários, cuja tradição privilegiava a escrita como única fonte teorizadora do texto 

artístico. A partir da década de 70, ampliam-se os espaços de debates sobre as literaturas orais 

e, em 1981 e 1982, durante o Salão do Livro, no Centro George Pompidou, em Paris, esses 

debates ganham mais consistência. Nos meios acadêmico e intelectual, desenvolve-se uma 

nova mentalidade e, assim, surge também um crescente interesse das ciências sociais pela 

função da voz. Uma geração de estudiosos do exterior, que tem Paul Zumthor como primevo, 

e do Brasil, vem dedicando-se ao estudo da literatura oral, conferindo-lhe um estatuto de texto 

artístico, antes exclusividade do texto escrito. Dessa forma, esses estudos ressalvam as 

especificidades inerentes a sua natureza oral, cuja literariedade, como bem elucida Zumthor 

(1997, p.39), aguça a plenitude do desempenho da voz, fixando assim mais força à sua 

estrutura modal e ao ritmo, por exemplo, que à estrutura textual, legado da escritura. 

Segundo Silva (2003), a presença de “arquivos” da oralidade, de memórias coletivas ou 

de textos orais ratifica a eficácia da tradição oral em conservar, transformar e atualizar-se por 

meio da tarefa dos autênticos portadores da memória. Para tanto, esses cantadores utilizam-se 

de ferramentas/técnicas de criação motivadas pela experiência e pela observação do cotidiano, 

como afirma Walter Benjamin (1994, p.198-9): 

 

 

A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os 

narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem 

das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Entre estes, existem 

dois grupos, que se interpenetram de múltiplas maneiras. A figura do narrador só se 
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torna plenamente tangível se temos presentes esses dois grupos. “Quem viaja tem 

muito que contar”, diz o povo, e com isso imagina o narrador como alguém que vem 

de longe. Mas também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente sua 

vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições. Se quisermos 

concretizar esses dois grupos através dos seus representantes arcaicos, podemos dizer 

que um é exemplificado pelo camponês sedentário, e outro pelo marinheiro 

comerciante. Na realidade, esses dois estilos de vida produziram de certo modo suas 

respectivas famílias de narradores. 

 

 

Além desses portadores coletivos da memória, Burke distingue ainda o portador 

individual da tradição, o qual 

 

 

tem sua própria maneira de cantar sua canção ou contar sua história [...]. Estudos 

modernos sobre os portadores de tradição sugerem que alguns são “fiéis na 

incompreensão”, conservando frases que não entendem, enquanto outros não são 

dominados pela tradição que conservam e sentem-se livres para reinterpretá-la 

segundo suas preferências pessoais. Na maior parte dos casos, eles não decoram a 

cantiga ou a estória, mas recriam-na a cada apresentação, procedimento este que dá 

muito espaço para as inovações (BURKE, 1989, p.136-7).    

 

 

Assim, cada portador da tradição, de acordo ao seu contexto sociocultural e com as 

obrigações de trabalhar, sobreviver e conviver em outros círculos sociais, possui os seus 

próprios artifícios linguísticos. Diante da tradição, Burke (1989) assinala que a criatividade 

individual atua, dando uma nova forma a narrativa da coletividade. Segundo Silva (2003, 

p.136), não são apenas porta-vozes da comunidade, como acreditavam muitos estudiosos 

desde os Irmãos Grimm (1998), pois “não se pode negar a força da individualidade criativa na 

recomposição das narrativas em detrimento do clichê de que o povo cria coletivamente 

apenas”. 

Para Bakhtin (1995, p.59), “todo signo, inclusive o da individualidade, é social”. Os 

portadores/cantadores utilizam variados recursos narrativos que, por sua vez, são imbricados 

de ideologias que podem ressignificar as narrativas. É importante observar como tais recursos 

trazem a narrativa oral “do passado para o presente, de um local para outro, e de que forma 

estes recursos personalizam a narrativa e a aproximam de outros tempos, de outros 

contadores, de outras culturas” (SILVA, 2003). Segundo Cascudo (2003, p.333-4), a 

Literatura Oral brasileira sofreu influências e, ao mesmo tempo, preserva as memórias de 

diferentes povos, tais como indígenas e africanos. Com o passar do tempo essas influências, 

que se materializam nos temas, em aspectos religiosos, nos hábitos e costumes, no 

vocabulário, dentre outros aspectos, se enraizaram em nossa cultura, justamente por meio das 

atividades orais como o contar de histórias e as cantigas de roda ou de ninar, que foram 

marcas do período colonial e que se caracterizam até hoje. Assim, uma narrativa, que abarca 
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pretextos e matrizes emanados de outras narrativas e culturas, expressa a riqueza cultural da 

tradição oral e sua capacidade de cruzar os tempos e os novos alcances comunicativos.  

Silva (2003) diz que a história oral pode ser mais bem entendida quando pensamos na 

metáfora do carrossel: em um carrossel sobem e descem pessoas e, ao saírem, carregam 

consigo um pouco daquelas lembranças, o bastante para acrescentá-las ou diminuí-las, porém 

com material bastante para a composição de infinitas versões, em uma circularidade, em que 

um tipo de memória se transforma a cada ação de lembrar e de esquecer. Em um importante 

estudo da mesma autora, baseado em contos orais da região sisaleira baiana, ela afirma que as 

formas de narrativa oral destas localidades procedem de uma matriz escutada ou lida, 

classificando-os assim em textos da oralidade primária e em textos da oralidade mista. 

Aqueles são definidos como textos que somente se encontram registrados oralmente (as 

cantigas de trabalho do Boi Roubado), e estes, como textos que se encontram registrados 

oralmente e em suportes escritos (a literatura de cordel).  

Várias são as teorias acerca da história oral, que, de fato, são reflexões da história social 

como um todo: as nuanças políticas do discurso popular carregam significados e conotações 

sociais irreproduzíveis na escrita; a literatura de cordel demonstra o grau de coletividade em 

que o indivíduo expositor está inserido; as cantigas de trabalho expressam a alegria e o prazer 

em trabalhar coletivamente. Assim, as fontes orais expõem não apenas o que cada povo 

praticou, mas ainda seus contentamentos, aflições e aspirações. Descrevem-nos sobre homens, 

sobre vidas e acrescem mais conhecimento e sabedoria a quem os apreciam. A literatura oral 

reporta e concebe a história de uma dada comunidade, garantindo e legitimando-a na 

coletividade.    

 

 

2.2.1 Algumas características do texto oral 

 

Conduzindo o imaginário intercultural da memória coletiva de inúmeras gerações, o 

texto oral mantém-se potencialmente na memória do transmissor que o ajusta no momento da 

performance à realidade do grupo a que pertence. Ao discutir a função do intérprete e do 

ouvinte, Zumthor (1997, p.225) vai conceituar o primeiro como sendo o indivíduo de que se 

percebe, na performance, a voz e o gesto, pelo ouvido e pela vista e o segundo como aquele 

que possui os papéis de receptor e de co-autor, sendo a relação entre ambos, indissolúvel. Para 

o autor (idem, p.242), o papel do intérprete é mais importante que o do compositor, pois é a 

sua performance, o seu desempenho que propiciarão reações auditivas, corporais e emocionais 
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no ouvinte. A performance do intérprete é, pois, a responsável pela sua força enquanto 

disseminadora do texto oral. No ato performático, por vezes, sob a pressão da competência 

narrativa de uma plateia, introduzem-se signos atualizadores do universo cultural em que se 

encontra o transmissor, que vão imprimir-lhe mais funcionalidade e significado narrativo. A 

qualidade da performance está vinculada à interação entre intérprete, texto e ouvinte. 

Com o passar dos tempos, a própria poesia oral vai assumir caráter comercial, e essa 

transição inicia-se quando o autor passa a exigir seus direitos autorais. Podemos afirmar que a 

comercialização de sua obra está ligada ao emprego da escrita que, desde seu surgimento, é 

monopolizada pela classe dominante: enquanto a poesia oral retratava a realidade dos 

oprimidos, os poetas eram porta-vozes destes. Esta inversão de valores vai nortear, por muitos 

séculos, os propósitos e destinos de ambas.  

A passagem do oral para o escrito é repleta de confrontações; é mais do que transcrição, 

é ressignificação. Embora se tenha consciência da impossibilidade de registro de toda a gama 

significativa dos signos não verbais produzidos durante a performance, isso não impede que o 

pesquisador se empenhe em minimizar ao máximo essa limitação da escrita. É preciso ter 

sensibilidade para perceber os vários procedimentos utilizados na exploração de elementos 

prosódicos, próprios da literatura oral, que transformam as imagens verbais, no discurso 

narrativo, as imagens auditivas expressas. Por meio de onomatopeias, o narrador das histórias 

orais consegue passar uma carga emotiva que está por trás do gesto da personagem, dando a 

ideia aproximada da dramaticidade. Dessa forma, o transmissor do texto oral expande o seu 

poder comunicativo junto ao seu auditório.  

E o poeta, onde fica? 

Somos conscientes de que toda a produção literária traz consigo ideologias, imaginários 

e padrões de cultura. Portanto, a obra literária, seja ela oral ou escrita, é portadora de retratos, 

de marcas e de indícios significativos da sociedade que a produziu. Assim, a poesia oral é um 

documento vivo, significativo e porque não dizer, libertário, visto que o poeta distingue-se do 

homem comum ao conseguir transformar a realidade na qual está inserido e a vida de quem o 

cerca, expressando-se artisticamente. 

Esse discurso que a coletividade elabora sobre sua própria cultura, em sua diversidade 

estrutural, e através da qual legitima ou questiona a sua identidade, depende do desempenho 

de seus portadores. Entretanto, vivemos em um país onde a literatura oral é considerada 

menor e híbrida, sendo assim parte desses poetas marginalizados devido à classe social, 

escolaridade, raça, região, produção artística. Esses portadores da tradição, sejam eles 

coletivos ou individuais, arriscam contra a massificação que aliena o mundo que os rodeia, 
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tentando mostrar sabiamente que o povo da periferia, da zona rural tem o seu posto na história 

e que não quer ficar alojado no estado de indefinição e desvalorização cultural em que esteve 

durante tantos anos.  

O poeta é um indivíduo sensível ao mundo que consegue percebê-lo intensamente, 

associando e fazendo circular ideias e conhecimentos. É importante ressaltar que a falta da 

escrita não interfere na criatividade do artista. Silva (2003) afirma que a melhor maneira para 

lidar com a matéria oral seria dentro dos desconhecidos espaços da imaginação humana, ao 

relacionar o invisível ao racional: a constituição de um texto na mente humana. Conforme a 

autora, isso acontece porque as bases da literatura de tradição oral nem sempre são aparentes. 

Sendo a palavra – a propagação da voz –, uma destas bases, Zumthor (1993, p.75) assegura: 

 

 

A palavra proferida pela Voz cria o que ela diz. No entanto, toda palavra não é só 

palavra. Há a palavra ordinária, banal, superficialmente demonstrada, e a palavra-

força; uma palavra inconsistente, versátil, e uma palavra mais fixada, enriquecida por 

seu próprio fundo, arquivo sonoro de massas que, em sua imensa maioria, ignoram a 

escrita e são ainda mentalmente inaptas a participar de outros modos de comunicação 

que não o verbal.  

 

O autor nos informa sobre a capacidade da palavra vocalizada e que nem sempre é 

possível visualizar claramente a materialidade do que a voz emite. Um exemplo da 

capacidade humana de articular sabiamente esta criação nos espaços da memória são os 

repentes e improvisos dos cantadores, repentistas e violeiros que constroem seus textos 

mentalmente, sem o auxílio de caneta ou papel.  Quando o repentista não consegue se lembrar 

de algo da história que está sendo narrada, incumbe-se de completar essas lacunas com 

elementos de seu imaginário ou do imaginário coletivo, por meio de suas habilidades 

inventivas. 

No entanto, quando se fala em memória, cabem algumas ressalvas: quem relembra um 

fato, altera-o para recontar. Isso ocorre pelo fato da memória, assim como qualquer tipo de 

registro, não conseguir apreender e reportar totalmente a situação performática impregnada no 

texto oral. Outra ressalva é acerca da representação: no ato do registro ocorrem modificações 

do texto oral, sejam elas motivadas por escolhas metodológicas ou por variados 

direcionamentos por parte do pesquisador. A passagem do texto oral para a escritura, 

enunciado pela palavra e/ou pela voz dos intérpretes, não mais afiança que o texto permaneça 

o mesmo, principalmente porque no ato do registro perde-se parte do seu mais importante 

atributo: a performance.  
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2.3 Das dimensões da performance e da arte verbal 

 

Neste item, encontram-se as considerações de Bauman e Sherzer (1974) e de Bauman 

(1977) sobre o conceito de arte verbal, o qual será acatado como fundamento para este 

trabalho. Primeiramente, cabe a discussão acerca dos modos conspícuos de compreensão do 

conceito de performance. Dessa forma, entende-se a sua importância tanto em um plano geral 

quanto em um mais específico, sendo este verificado a partir de estudos da arte verbal.   

Segundo Zumthor (2007, p.33-4), o termo performance tem formação francesa par 

former, com acepção já ligada à “dar forma” ao conhecimento, à experiência, à imaginação. 

Mas esta palavra veio do inglês para a nossa língua por empréstimo, nos anos 30 e 40, do 

vocabulário da dramaturgia, principalmente da obra dos pesquisadores que tinham como 

objeto de estudo as diferentes manifestações culturais que envolviam a canção, o rito e a 

dança. Etimologicamente, o termo performance institui uma ação dinâmica formalizadora 

que, em momento algum, será dada por acabada, indicando assim para uma totalidade 

impenetrável, se não inexistente. Ou seja, um sistema que a todo instante é recriado e que ao 

ser (re)transmitido perde a sua forma primitiva. É, por este motivo, que o conhecimento de 

performance é essencial no estudo da transmissão oral. 

Assim, como foi mencionado por Zumthor (2007), a performance, ao expressar um 

determinado conteúdo simbólico por meio da narração, da recitação, da cantoria, do 

improviso, modifica o conhecimento sobre essas manifestações. O autor diz que, no uso mais 

geral, a performance faz referência ao modo mais imediato de um acontecimento oral e 

gestual, embora a noção de oralidade tenda a se dissolver e a de gestualidade pareça 

desaparecer quando empregada com esse intuito. Ao explicar essas consequências como 

sendo de caráter terminológico e comparativo, Zumthor (idem, p.45-6) sugere partir do 

conhecido em direção ao desconhecido:  

 

 

O conhecido é a performance estudada e descrita pela etnologia; falta ver o que, 

dessas descrições e estudos, pode ser re-empregado, sem prejudicar a coerência do 

sentido, na análise de outras formas de comunicação. Pelo menos, qualquer que seja a 

maneira pela qual somos levados a remanejar (ou a espremer para extrair a substância) 

a noção de performance, encontraremos sempre aí um elemento irredutível, a idéia da 

presença de um corpo. Recorrer à noção de performance implica então a necessidade 

de reintroduzir a consideração do corpo no estudo da obra. Ora, o corpo (que existe 

enquanto relação, a cada momento recriado, do eu ao seu ser físico) é da ordem do 

indizivelmente pessoal. A noção de performance (quando os elementos se cristalizam 

em torno da lembrança de uma presença) perde toda pertinência desde que a façamos 

abarcar outra coisa que não o comprometimento empírico, agora e neste momento, da 

integridade de um ser particular numa situação dada.  
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Além de esta estar ligada ao corpo, a performance igualmente se liga ao espaço a partir 

da noção de teatralidade. O autor, ao fazer referência ao artigo de Josette Féral (1988 apud 

ZUMTHOR, 2007, p.47), expõe que o “corpo do ator não é o elemento único, nem mesmo o 

critério absoluto da “teatralidade”; o que mais conta é o reconhecimento de um espaço de 

ficção”. Faz-se ainda a distinção entre “teatralidade” e “espetacularidade”: a teatralidade 

acontece quando o espaço ficcional se enquadra de maneira programada; já a 

espetacularidade, parte de uma situação crítica, de algo imprevisto, diferentemente de como o 

senso comum percebe essa categoria. Zumthor alude duas posições simbólicas do estudo de 

Féral (idem, p.48): 

 

 

Você entra numa sala de teatro, escreve J. Féral, onde uma disposição cenográfica 

espera visivelmente o começo de uma representação. O ator está ausente. A peça não 

começou. Pode-se dizer que aí há teatralidade? Resposta: uma semiotização do espaço 

teve lugar, o que faz com que o espectador perceba a teatralização da cena e a 

teatralidade do lugar. Uma primeira conclusão se impõe. A presença do ator não foi 

necessária para registrar a teatralidade. Quanto ao espaço, ele nos aparece como 

portador de teatralidade porque o sujeito aí percebeu relações, uma encenação. 

 

 

A outra posição simbólica implica em um ou diversos sujeitos com o propósito de uma 

encenação, já com este sentido de teatralidade instituído. Se esta noção de encenação não 

existe para o(s) indivíduo(s), então não há teatralidade, mas apenas um acontecimento. Sobre 

isso Zumthor (2007, p.48-9) afirma: 

 

 

A teatralidade neste caso parece ter surgido do saber do espectador, desde que ele foi 

informado da “intenção de teatro” em sua direção. Este saber modificou seu olhar, 

forçando-o a ver o espetacular lá onde só havia até então o acontecimento. Ele 

transformou em ficção aquilo que parecia ressaltar do cotidiano, ele semiotizou o 

espaço, deslocou os signos que ele então pode ler diferentemente... A teatralidade 

aparece aqui como estando do lado do performer e de sua intenção firmada de teatro, 

mas uma intenção cujo segredo o espectador deve partilhar. 

 

 

Em outras palavras, o autor refere-se ao “objeto de nossa apreensão sensível inicial e 

totalizante do real, subjacente a toda diferenciação sensorial, a toda tomada de posse cognitiva 

de nossa parte” (idem, p.50-1). Em seus estudos sobre a voz poética, Zumthor (2007, p.37-8) 

conclui que “a performance é o único modo vivo de comunicação poética”, se tornando assim 

“um fenômeno heterogêneo”. Para o autor, o poético tem como principal necessidade a 

presença funcional “de um sujeito em sua plenitude psicofisiológica particular, sua maneira 

própria de existir no espaço e no tempo e que ouve, vê, respira, abre-se aos perfumes, ao tato 

das coisas” (idem, p.41). Assim, a coletividade institui-se como característica fundamental. 
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Esse fato ratifica o caráter excêntrico da performance: a sua natureza heterogênea. Outro 

aspecto a ser discutido é acerca do tempo na performance. Segundo Zumthor (2007, p.44-5): 

 

 

Um evento não “dura” diante dos nossos olhos como um objeto imóvel e estavelmente 

idêntico a si mesmo, ele se “desenrola”, com ou sem movimento visível (uma simples 

mudança de cor ou de luz se apresenta como um evento sem deslocamento), em lapso 

de tempo mais ou menos longo, no sentido de que seus momentos constitutivos se 

sucedem de um começo até um fim, e que assistir a esse desenrolar consiste em 

acompanhar essa sucessão do começo ao fim [...]. A duração de uma performance (e 

de qualquer evento) não é, como a dos objetos materiais, uma duração de 

“persistência”, mas uma duração de “processo”, que não pode ser fragmentada sem 

comprometimento do processo, ou seja, do próprio evento. É evidentemente neste 

sentido que as obras de performance são objetos “temporais”, cuja duração de 

processo participa da identidade específica, objetos que só podemos experimentar 

nessa duração do processo, que só podemos experimentar completamente assistindo à 

totalidade de seu processo, e que só podemos experimentar uma vez, pois um processo 

é, por definição, irreversível e, com todo rigor, irrepetível.    

 

 

Zumthor (2007, p.59) diz que a performance é “a presença concreta de participantes 

implicados nesse ato de maneira imediata” como uma prática executável no universo artístico. 

Isto acontece na realização do ato performático em si, pois a sua recepção e o seu valor são 

atribuídos com o tempo, podendo torná-la uma obra atemporal.  

Segundo Bauman e Sherzer (1974) e Bauman (1977), o estudo da arte verbal refere-se 

ao interesse pela “dimensão estética da vida social e cultural nas comunidades humanas que 

se manifesta por meio do uso da linguagem”. Para estes autores, a concepção de arte verbal 

está intrinsecamente ligada ao conceito de performance porque ao entendermos as variadas 

articulações dos recursos linguísticos por parte dos falantes, também devemos considerar a 

maneira como a linguagem é mobilizada e percebida. Este fato caracteriza a performance 

como “um modo de comunicação” que modifica o conhecimento sobre as práticas sociais a 

que se referem (idem, p.7-9), o que necessariamente remete à compreensão de performance 

como uma “ritualização da linguagem”, através da qual modifica-se o conhecimento sobre 

aquilo que se quer transmitir. De acordo com alguns linguistas
32

, a arte verbal, de alguma 

forma, desvia-se das normas medianas de linguagem aprendidas pelos membros da sociedade. 

Vejamos o conceito de performance do próprio Bauman (1977, p.11):  

 

 

 

                                                           
32

 De acordo com Duranti (1997, p.15), para quem a performance faz referência a um domínio da ação humana 

em que se confere uma atenção especial aos modos como os atos comunicativos são executados, há uma atenção 

especial acerca do conceito de performance por parte de dois linguistas: Chomsky que relacionou esse conceito 

ao “uso do sistema lingüístico” e Austin, para quem a performance está relacionada às “ações que podem ser 

praticadas com as palavras”.  
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Fundamentalmente, performance como um modo de comunicação verbal consiste na 

assunção de responsabilidade frente a uma audiência para a amostragem de uma 

competência comunicativa. Esta competência repousa no conhecimento e habilidade 

para falar socialmente de modo apropriado. A performance envolve da parte do 

performer a assunção de uma responsabilidade em relação a uma audiência pelo modo 

que a comunicação é desenvolvida, acima e além de seu conteúdo referencial. Do 

ponto de vista da audiência, o ato de expressão por parte do performer é marcado 

como sujeito à avaliação pelo modo como é feito, pela relativa habilidade e eficácia da 

exibição de competência do performer. Além do mais, constitui-se em uma 

possibilidade de enriquecimento da experiência através do proveito das qualidades 

intrínsecas do ato de comunicação em si. A performance produz, assim, uma especial 

atenção para e uma elevada percepção do ato de expressão e confere poderes à 

audiência para reparar no ato de expressão e no performer com especial intensidade. 

Assim concebida, a performance é um modo de uso da linguagem, uma maneira de 

falar. 

 

 

Diante desse conceito e para melhor entender a importância da performance no estudo 

da arte verbal, deve-se compreender a forma como o performer mostra as suas habilidades 

verbais e como estas são avaliadas pela audiência. A partir da incorporação dos recursos 

linguísticos e contextuais ao trabalho da poesia oral e/ou do improviso, é que podemos 

conceber a situação performática que engloba o performer, o tipo de arte, a audiência e o 

cenário. Assim, podemos perceber como esta situação performática criada pelo grupo confere 

uma visão integrativa da tradição, focalizando as dimensões estética, social e cultural da 

linguagem. Sabendo que os “continuadores da tradição” têm como referência a riqueza 

cultural da região e suas experiências de vida, podemos afirmar que a tradição é reinventada
33

 

na performance.  

Isso ratifica o fato da performance ser caracterizada como um fenômeno mutável e 

heterogêneo. Diante de tantas considerações, a arte verbal é compreendida por Baumam 

(1977, p.21), como a narração de mitos ou mesmo a comunicação gestual, haja vista que a 

performance implica ambos os modos em culturas diversas e com formas variadas de 

manifestação.  

 

 

 

                                                           
33

 Atualmente, temos diferentes visões acerca deste estilo dinâmico da tradição. Ricouer (1995) define tradição 

não como uma forma fixa no tempo, mas, em constante movimento de transformação. Este conceito envolve as 

dimensões de identidade e ruptura, de repetição e inovação. Para o autor, “a tradicionalidade é esse fenômeno, 

irredutível a qualquer outro, que permite que a crítica se mantenha a meio caminho da contingência de uma 

simples história dos „gêneros‟, dos „tipos‟ (...) no sentido de que atravessa a história de um modo cumulativo 

mais do que aditivo. Mesmo se comporta rupturas, mudanças súbitas de paradigmas, esses próprios cortes não 

são simplesmente esquecidos: tampouco fazem esquecer o que os precede e aquilo de que eles nos separam: 

também fazem parte do fenômeno de tradição e de seu estilo cumulativo”.  
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2.3.1 Da articulação dos recursos linguísticos e performáticos nos cantos de trabalho do Boi 

Roubado 

 

De tudo que observamos, percebe-se que as manifestações culturais se apropriam da 

expressividade oral para perpetuar tradicionalmente seus rituais e cantorias, os quais articulam 

uma ideologia fortalecedora da cultura local. Vimos que Bauman e Sherzer (1974) e Bauman 

(1977) afirmam que a arte verbal é uma manifestação de visão integrativa da tradição e que 

faz uso da linguagem privilegiando suas dimensões estética, social e cultural. Para 

Maingueneau (1995, p.35), os recursos performáticos contribuem para concretizar e 

extrapolar a esfera do linguístico e, consequentemente, traduzir a cultura da região e da 

origem do grupo. Sobre isso, Zumthor (1993, p.260) afirma que: 

 

 

Performance implica competência. Além de saber-fazer e de um saber-dizer, a 

performance manifesta um saber-ser no tempo e no espaço. O que quer que, por meios 

lingüísticos, o texto dito ou cantado evoque, a performance lhe impõe um referente 

global que é da ordem do corpo. É pelo corpo que nós somos tempo e lugar: a voz o 

proclama emanação do nosso ser. A partir desse sim primordial, tudo se colore na 

língua, nada mais nela é neutro, as palavras escorrem, carregadas de intenções, de 

odores, elas cheiram ao homem e à terra (ou aquilo com que o homem os representa). 

É por isso que a performance é também instância de simbolização: de integração de 

nossa relatividade corporal na harmonia cósmica significada pela voz; de integração 

da multiplicidade das trocas semânticas na unicidade de uma presença.  

 

 

Para Bauman (1977, p.15), a mais importante situação performática acontece quando 

um grupo social se institui enquanto voz unívoca do social, por meio da articulação de 

distintos modos comunicativos e dos recursos culturais próprios. Para o autor, esta realização 

se dá por meio do emprego culturalmente convencional da metacomunicação. Este fato 

justifica-se em razão da performance residir na ação recíproca entre os recursos 

comunicativos, a competência individual, e os objetivos dos falantes, dentro do contexto de 

situações particulares.  

Frente a tais condições, Bauman (1977) classifica alguns recursos que são chamados por 

ele de keysto performance, isto é, um conjunto estruturado de meios comunicativos diferentes 

que assinalam a entrada ou o início de um acontecimento performático e que irão determinar o 

modo como a performance é efetivada em conjunto com os recursos linguísticos.  

É através desta propriedade vocal em conjunto com as representações coletivas 

comportamentais, que estão resumidas nos elementos do quadro acima, que estão intimamente 

ligadas ao cotidiano dos moradores que vai se firmando/formulando a identidade do evento e, 

consequentemente das tradições deste povo do semiárido baiano, visto que, como afirma Hall 
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(2002), essas identidades – entendidas como um conjunto de caracteres culturais próprios de 

determinado grupo social – só adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas 

simbólicos pelos quais elas são representadas. No sentido de ratificar o que diz Duranti (1997, 

p.40) que “a linguagem deve ser entendida como uma prática cultural”, é que explicitamos as 

ações performáticas (danças, cantorias) e a produção textual (canções populares, e 

tradicionais, poesias recitadas, letras de música etc.) que servem como uma possibilidade de 

traduzir a cultura da região através do envolvimento de todos os participantes da festa na 

dimensão estética e social da vida de tais indivíduos.  

Dessa forma, as conexões entre festa e trabalho se mostram de forma peculiar, visto que 

não desvincula o prazer da batalha pela sobrevivência; o corpo que dança do coração que 

agradece e louva o canto festivo. É dessa forma que se dá continuidade à tradição, a qual, por 

sua vez, depende das frágeis relações que se estabelecem nas lideranças dessa prática cultural 

entre os mais velhos e os mais jovens, que desde cedo se incorporam aos grupos, também por 

laços afetivos e familiares, mas que de certa forma já concebiam inovação. 

Os cantos de trabalho são cantigas com expressões musicais simples, constituídas por 

elementos linguísticos que estimulam e reforçam esta prática, que acompanham o trabalho, 

coordenando os movimentos do corpo. Vale ressaltar que Zumthor (1997, p.156) define a 

palavra cantoria, no uso popular do Nordeste brasileiro, como a atividade poética em geral, as 

regras que ela impõe e a performance. Segundo pesquisadores, no Brasil, encontra-se uma 

grande variedade destes cantos, os quais rememoram o período colonial quando a mão de obra 

escrava foi largamente empregada. Entretanto, encontram-se extintos diante da modernização 

do trabalho e até mesmo do surgimento de novos ritmos musicais.  

A intenção é compreender a diversidade cultural a partir das cantigas de trabalho do Boi 

Roubado, as quais sinalizam uma prática significativa de manifestações de solidariedade e 

divertimento construídas nesta vivência. Essa prática constitui-se num esforço conjunto a fim 

de acelerar as tarefas do campo de interesse imediato de um dos trabalhadores. Segundo 

Renata Conceição dos Santos (2007, p.8), em trabalho intitulado Cantos de trabalho: 

rupturas e permanências no Recôncavo Sul da Bahia / UNEB – campus V, essas cantigas 

 

 

[...] dimensionam a consciência do trabalhador sobre o seu papel de sujeito histórico, 

porque enquanto “versa, brinca e vadia” expõe claramente o entendimento acerca do 

contexto que o circunda. As canções amenizam a dureza do trabalho, mas acima de 

tudo são um desafio: é quando suas vozes se utilizam de melodias para questionar a 

situação a qual são submetidos, para exigir a execução de seus direitos e para de 

alguma forma transgredirem a ordem. As cantigas possuem esses múltiplos 

significados: amenizam a dureza do trabalho ritmando o corpo do homem, expõem 

sentimentos e valores desses trabalhadores, constituindo-se em importantes expressões 
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culturais [...], descortinam possibilidades de sobrevivência desses indivíduos. [...] As 

cantigas são criações autênticas dos trabalhadores cuja oralidade permite apreender 

diversos espaços e temporalidades do campo, denotando permanências como a noção 

de coletividade e as rupturas engendradas cotidianamente, em que a partir de 

elementos lúdicos conseguem “desafiar” a ordem, uma vez que transformam o 

trabalho em seu instrumento de divertimento e resistência.  

 

 

Percebe-se que os cantos de trabalho são eficazes para a cultura dos trabalhadores 

rurais, visto que são capazes de sinalizar ainda os aspectos econômicos e sociais desses 

sujeitos históricos. Desse modo, as cantigas estão sempre relacionadas a determinados ofícios 

e lutas diárias, sendo construções coletivas que revelam muito acerca de uma região e seus 

saberes. Além disso, constituem-se ainda como admiráveis fontes históricas ao descortinar 

aspectos culturais, econômicos e políticos de um determinado meio social, já que estas 

traduzem o espaço e o momento em que foram criadas, assim como a vivência, as 

dificuldades e as lutas cotidianas dos trabalhadores. Esses aspectos ficam explícitos nos 

seguintes versos: 

 

 

Acorda vaqueiro, acorda (2x) 

Que é hora de trabalhar 

A vaca pra tirar leite 

O bezerro quer mamar. 

Vaqueiro que não aboiar ô aiá 

Não quer pegar no berrante ê ê ê ê ê boi... (2x) 

(Canto transcrito do vídeo documentário, 2008). 

 

 

Como ilustra a estrofe acima, as cantigas relacionam-se, em geral, ao trabalho do 

homem do campo, do vaqueiro, do meio rural, principalmente a limpa da terra para o plantio e 

à limpa do sisal, rememorando práticas como a do Boi Roubado, também conhecido em 

outras regiões do Brasil como mutirão, batalhão ou adjutórios, ratificando a importância dessa 

prática para o desenvolvimento da economia baiana. Segundo Renata Santos, que estudou o 

“boi-de-cova” – prática semelhante ao Boi Roubado, no Recôncavo Sul da Bahia –, foi 

observado que no Recôncavo Sul da Bahia no século XIX, quando os lavradores mais pobres 

precisavam da ajuda para transferir as mudas de fumo, estes convidavam os vizinhos para um 

dia de trabalho seguido por uma festa, na qual se assava um boi, carneiro, porco, galinha para 

alimentar os participantes. Semelhante a este fato, em Beira de Cerca e Macaco – 

comunidades afro descendentes do município de Candeal –, esta prática de plantar e colher o 

fumo esteve presente em seu período inicial de formação. Em outras comunidades sisaleiras, a 

exemplo da Fazenda Quixabeira situada no município de São Domingos, esses mutirões são 
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realizados para capinar os pastos e as roças de plantações, limpar o sisal ou plantar milho e 

feijão.  

Nessa perspectiva, enfocar as cantigas de trabalho significa evidenciar um costume 

existente no universo do homem do campo, em que a ajuda mútua funciona como um dos 

principais elementos constituintes da interação entre amigos e lavradores. Entretanto, deve-se 

ter o cuidado para não limitar os significados dessas práticas a uma realidade extinta, nem 

tampouco distinguir “o viver do lutar, o feminino do masculino, a festa do trabalho, a 

realidade da política, a linguagem das experiências” (SANTANA, 1998) ou ainda folclorizar 

os elementos que representam a experiência do homem do campo. Segundo Thompson (1998, 

p.21) “a cultura popular é rebelde, mas o é em defesa dos costumes”, e assim sendo, essas 

cantigas simbolizam ainda o grito e a luta por uma continuidade, por uma permanência da 

tradição local que sobreviveu até o momento e configura as histórias de vida do povo através 

da tradição oral. Isso porque a tradição, assim como a cultura, constitui-se na dinamicidade e 

como tal, renova e altera-se.  

A partir da memória oral, pode-se apreender a tradição e os elementos da vida cotidiana 

por meio dos depoimentos e significados que os trabalhadores atribuem às suas vivências. 

Pode-se ainda descobrir os significados das experiências que construíram um passado e que 

no presente pode ser relembrada e verbalizada. As cantigas de trabalho colhidas com 

informantes mais velhos ratificam as práticas sociais antepassadas e a religiosidade, além de 

refletirem determinado contexto social, encontram-se associadas às “lembranças do bom 

tempo”. Esta última afirmação fica explícita nos gestos, no tom de voz e no tom pilhérico dos 

informantes e, neste trecho, na palavra saudade:  

 

 

Cachaça e muié bonita 

Êta vida de morão 

Cachaça e muié bonita 

é a minha perdição 

Namorar menina nova 

Ainda que de São João 

Ê saudade ê, ô boi ô... 

(Canto transcrito do vídeo documentário, 2008). 

 

 

Assim, recordar os cantos de trabalho na perspectiva de integração entre festa e 

trabalho, expõe o significado do próprio homem do campo acerca de sua cultura: o trabalho 

transcorre a sua experiência no momento em que eles se reúnem prontamente para ajudar o 

outro num tom de brincadeira frente o labor diário, e, dessa forma, seu meio de sobrevivência 

torna-se símbolo de luta e prazer.  
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Ao transcrever as cantigas para o papel perde-se muitas informações tais como a 

espontaneidade do ritual, o ritmo da cantiga embalando os instrumentos de trabalho (enxada, 

foice, pá, facão etc.) e o corpo do homem durante o trabalho, a presença da pilhéria e ainda 

sintonia entre os participantes da parelha. Alguns trechos e o apelo de alguns informantes no 

momento da observação demonstram que as práticas de sociabilidade sofrem intensas 

modificações, além do apagamento natural e parcial das próprias cantigas. 

Como discutido anteriormente, os cantadores (portadores da tradição) ou ainda 

denominados de performer pelos estudiosos da performance, a exemplo de Zumthor, têm 

lugar e papel primordial nesta prática, visto que este assume a função de trabalhador e 

cantador ao mesmo tempo. De acordo com Lord (1968 apud FARIAS JÚNIOR, 2004, p.13), 

o performer compõe o ato da enunciação usando os elementos tradicionais disponíveis no 

momento. A improvisação é exemplo desses elementos, visto que o cantador mescla músicas 

do conhecimento de todos aos versos improvisados, também chamados de repentes. Assim, 

ele pode cortar alguns trechos destas músicas e ainda recriar suas performances de acordo 

com a interação que vai se estabelecendo com o seu companheiro, já que cantam em parelhas 

(duplas), e com sua audiência durante a apresentação, já que não existe uma linha temática 

que as determinem.  

 

 

Aquela colcha de retalhos 

Que tu me deste 

Cortada de pedaço em pedaço 

E foi costurada 

Quando chegar o frio no teu corpo inteiro 

Tu hás de lembrar da colcha 

E também de nós. 

E quando eu tiver dormindo, meu benzinho 

Acorde eu, acorde eu, acorde eu. 

(Canto transcrito do vídeo documentário, 2008). 

 

 

No trecho acima, nos sete primeiras versos da cantiga, temos parte da música Colcha de 

retalhos, interpretada pelos cantores sertaneos Xitãozinho e Xororó. Já nos dois últimos 

versos temos a composição do cantador, onde este elabora sua fala de acordo ao contexto da 

música anterior. Podemos afirmar que a intertextualidade se fazem características destas 

cantigas. Para Genette (2001, p.38-9), 

 

 

ficaríamos tentados a ver na performance da improvisação o estado mais puro da arte 

da performance, ato espontâneo que nada deve a obra de outrem e que, portanto, 

constitui mais que todas as performances de execução, um objeto autônomo digno de 

nome de obra. [...] ela “jorra de seus dedos” sem empréstimo ou premeditação. 
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Sendo a improvisação autônoma, o autor faz uma ressalva importante, chamando a 

atenção para o fato de que esta autonomia não pode ser absoluta.  

 

 

Na prática, e salvo apelo sistemático ao acaso, uma improvisação musical ou de outro 

tipo se apóia sempre em um tema preexistente, no modo da variação ou da paráfrase, 

ou certos números de fórmulas ou clichês que excluem toda possibilidade de uma 

invenção absoluta de cada instante, nota após nota, sem nenhuma estrutura de 

encadeamento (idem, p.38-9).  

 

 

Assim, podemos afirmar que as performances apresentadas pelos grupos de Boi 

Roubado da região sisaleira, por mais originais que sejam, elas encontram seu assentamento 

nos temas conferidos pela situação (a seca, o trabalho com o gado e com a roça, a religião, o 

amor, as mulheres, as festas regionais etc.) e também no repertório de linguagens e 

instrumentos musicais característicos desta prática cultural (na vestimenta de camponês 

(calça, camisa, chapéu, botinas e facão do lado), no som dos instrumentos de trabalho e ao 

mesmo tempo musicais como a enxada, a foice, o facão e também o pandeiro, o cavaquinho e 

a viola). Daí poder afirmar que o performer “é um artista criativo fazendo a tradição” e, para 

tanto, como afirma Lord (apud FARIAS JÚNIOR, 2004, p.40), o performer 

 

 

se apropria de elementos de sua cultura progressivamente no curso de sua vida, 

mesmo não podendo nunca adquirir toda a cultura de seu grupo. Assim, essa 

apropriação de elementos de sua cultura aliada à liberdade de uma representação e de 

uma invenção da tradição por parte do performer, torna-se um trabalho sobre a 

linguagem, um esforço de formulação do meio social do qual ele vem e dos meios 

sócio-culturais dos quais esse grupo vai entrando em contato. 

 

  

Desta maneira, ao se amoldar aos vários elementos culturais, o performer permite a 

concretização da linguagem pela performance, na medida que vai (re)fazendo dinamicamente 

situações e elementos, e assim também, a tradição. Vale ressaltar que para que haja o 

reconhecimento desse saber pela audiência, o performer deve estar em sintonia com a reação 

da sua audiência às suas performance se ainda precisa estar submergido com a situação e com 

a mensagem que espera comunicar. Como afirma Zumthor (1993, p.222), “a obra 

performatizada é assim um diálogo, [...]: diálogo sem dominante nem dominado, livre troca”, 

que requer a sociabilidade, o riso, a interação. 

A partir de agora, segue o estudo analítico dos recursos linguísticos da performance, 

mas, antes disso, vale relembrar o conceito de performance que adotamos segundo Zumthor 

(1993): diretamente vinculada à voz poética, a performance é uma ação oral-auditiva pela 

qual a mensagem poética é concomitantemente transmitida e apreendida, no tempo presente, 
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em que o locutor assume voz, expressão e presença corporal (física). Enquanto isso, o 

destinatário, que não é passivo, também se inclui como presença corporal neste processo. 

Assim, a natureza social da performance reside na ação recíproca entre seus participantes e 

entre a organização dos recursos comunicativos pelos mesmos. Zumthor (1993, p.222) 

ratifica:  

 

 

Locutor, destinatário(s), circunstâncias, acham-se fisicamente confrontados, 

indiscutíveis. Na performance, recortam-se os dois eixos de toda comunicação social: 

o que reúne o locutor ao autor; e aquele sobre o qual se unem situação e tradição. 

Nesse nível, desempenham-se plenamente a função da linguagem que Malinowski 

denominou “fática”: jogo de aproximação e de apelo, de provocação do Outro, de 

pergunta, em si indiferente à produção de um sentido. [...] A transmissão de boca a 

ouvido opera o texto, mas é o todo da performance que constitui o locusemocional em 

que o texto vocalizado se torna arte e donde procede e se mantém a totalidade das 

energias que constituem a obra viva. [...] é também um lugar concreto, 

topograficamente definível, em que a palavra desabrochante capta seu tempo fugaz e 

faz dele o objeto de um conhecimento. 

 

 

Bauman (1977) classifica alguns recursos denominados por ele de keys to performance, 

os quais consistem em um conjunto estruturado de meios comunicativos diferentes que 

assinalam a entrada ou o início de um acontecimento performático e que irão determinar o 

modo como a performance é efetivada em conjunto com os recursos linguísticos. São esses: 

códigos especiais; linguagem figurada; paralelismos; traços paralinguísticos; fórmulas 

especiais; apelo à tradição e renúncia à performane. De acordo com o autor, tais recursos 

comunicativos foram notados em diversas culturas e, nesse estudo, podemos identicar tais 

elementos nos cantos de trabalho. 

O primeiro recurso observado foram os códigos especiais da linguagem que marcam a 

particularidade do modo de falar das comunidades rurais. Assim, serve como recurso para 

verificarmos as variedades linguísticas de determinado grupo social. O canto abaixo ilustra 

essa afirmativa ao trazer expressões como muié, ni, pau-de-rato, supapo, que são 

características dessa variedade: 

 

Ô nosso amigo Zé 

Manda a muié embora 

Se esta muié não te ama 

Se essa muié não te adora 

Se essa muié não te quer 

Manda essa muié embora. 

[...] 

Saí pra pegar um boi 

No estado de Alagoa 

Na Fazenda Três Irmão. 

Quando eu cheguei lá 
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Serviu de admiração 

Vaqueiro de todo lado 

Vestido com seu gibão 

Um, eu já conheci 

É Bino dos Agurdão 

Tinha outro separado 

Só me acenava com a mão. 

O boi correu, quem inrrabou foi eu 

Ni meu cavalo alazão 

Entrando no pau-de-rato 

Aí eu levei um supapo 

E o boi me deu cambão 

(Canto transcrito do vídeo documentário, 2008). 

 

 

Vale enfatizar que os performers fazem uso desses recursos com o objetivo de alcançar 

determinados objetivos. Nos versos Hoje eu vim aqui no terreiro... / Me ofereça esse 

pandeiro... / Que eu tô liso sem dinheiro... / Por causa do disispêro... / A dez e onze a um 

companheiro..., as palavras finais (monotongadas com a terminação em -êro – -eiro) são 

repetidas propositalmente pelo performer no final de cada verso para alcançar a rima externa 

misturada. Construções desse tipo refletem o contexto social que esses sujeitos estão inseridos 

e que esse modo de falar deve ser entendido como uma riqueza cultural e uma variação 

inerente às línguas humanas. Segundo Bauman (1977), este recurso é habitual no contexto da 

arte verbal, tanto que seu uso é um critério determinante da linguagem poética. Observa-se 

ainda a presença de arcaísmo nesta categoria da arte verbal, os quais decorrem da tradição da 

própria comunidade. O teórico ainda aponta que a arte verbal é fundamentada sobre a noção 

de uma parte essencial de uma linguagem poética que encontra-se distante dos padrões 

linguísticos usuais. Tendo em vista a multifuncionalidade de usos da língua, percebe-se que 

os indivíduos de cada comunidade de fala têm à disposição um repertório de formas 

linguísticas para atender seus objetivos expressivos e comunicativos.  

Sabe-se que a sociedade usa a língua de maneiras diversificadas, para atender a diversos 

fins, principalmente aos fins comunicativos/expressivos. Sabe-se, ademais, que as palavras se 

modificam conforme as circunstâncias e as argúcias que o usuário deseja exprimir. Para tanto, 

cria-se os artifícios e as técnicas discursivas necessárias para cativar e até mesmo persuadir a 

ação. Para exprimir os diversos significados de que se revestem sentimentos e ideias, a 

palavra ultrapassa os limites de sua versão oficial (denotativa) para assumir os valores 

sugestivos (conotação). Essa riqueza linguística deriva da sensibilidade e experiência do 

sujeito para construir associações lógicas, originais e sugestivas, exigindo, da parte da 

audiência, uma espécie de tradução, tentando decifrar o referente que se encontra por trás do 

signo. É o que podemos observar no canto a seguir: 
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[...] Eu não sei tirar de vida 

E dou a resposta que tu vai gostar 

De tanto eu bater 

Minha mão já fez calo 

No dedo caído, deixei que nem falo 

Peguei a carona, de ir pra São Paulo 

Que é pra tu saber 

Que aqui hoje só canta o galo (2x). 

[...] Minha gente, o culpado sou eu 

Se a fonte da água é a enchente 

É as águas dos olhos meus. 

[...] Quando o meu amor partiu 

Meu coração chorou. [...] 

Eu sô um galo de raça 

Num apanho pra galo-terra 

Tu tá falando em meu nome 

Num tá com medo da guerra 

(Canto transcrito do vídeo documentário, 2008). 

 

 

Segundo Bauman (1977), a linguagem figurada é o dispositivo de entrada na 

performance mais consistente na arte verbal. A sua densidade semântica torna este dispositivo 

favorável à performance, visto que a intensidade expressiva e a desenvoltura comunicativa 

são essenciais, além deste possui um caráter complexo e extensivo. Esta categoria permite que 

a criatividade do performer conduza simultaneamente as performance se o conteúdo 

linguístico e extralinguístico que dispõe. Com relação a este recurso, exemplos ficam 

evidentes no canto acima: De tanto eu bater / Minha mão já fez calo / No dedo caído, deixei 

que nem falo... Que é pra tu saber / Que aqui hoje só canta o galo. Neste trecho, o performer 

aborda sua insistência em cantar versos e desfia a audiência dizendo que “naquele lugar, só 

canta verso quem o fizer bem feito, quem for o galo”, pois ele é o “galo de raça” que não 

apanha para “galo terra”, ou seja, provoca os companheiros para cantar com ele. Em seguida 

temos uma declaração de amor onde o cantador afirma: Se a fonte da água é a enchente / É as 

águas dos olhos meus / [...] Quando o meu amor partiu / Meu coração chorou. Nesse trecho, 

temos a comparação (uso da metáfora) da quantidade de lágrimas derramadas pelo indivíduo 

quando sua amada partiu com as águas das enchentes e, por ele gostar tanto de sua amada, seu 

coração ficou partido, angustiado que até “chorou”. 

Ao continuar a leitura e o estudo, encontramos um canto que nos chama a atenção pela 

repetição palavras. Este se encontra descrito abaixo:  

 

 

Vou me embora, vou me embora, rapazeada 

Quem mandaram me chamar, rapazeada 

Pra fazenda de Zenóbio, rapazeada 

Que o trabalho acabou,rapazeada 

Foi uma tarde prazerosa, rapazeada 

No meio do pessoá, rapazeada 
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Rapazeada, ô rapazeada ô ô ô 

(Canto transcrito do vídeo documentário, 2008). 

 

 

Bauman (1977) denomina este recurso como paralelismo, que significa a forma de 

construção que reproduz um mesmo esquema, sobretudo quando se trata de correspondências 

verticais entre as frases. Tanto num como noutro casos, é fácil verificar que, para além da 

repetição de palavras e expressões, há igualmente uma estrutura frásica que se predomina ao 

longo das várias estrofes dos poemas. No canto acima temos a repetição do termo rapazeada 

no final de todos os versos, termo este que se refere aos demais participantes (homens) do 

trabalho e da cantoria. Outra expressão encontrada nas cantigas, especificamente no momento 

de cantar a bandeira, são Tome... me dê... prá cá... e Uma bandeira bem cantada / Faz quem 

tem amor chorar. Zumthor (1993, p.200) cita um teórico árabe de poética do século XI, Ibn 

Rachîq, que diz: “Se a palavra não se repetisse, ela desapareceria”. Para explicar estas 

palavras, o autor comenta:  

 

 

Essa palavra nos situa no coração de um universo de vozes vivas. Ela não existe se 

não repetida, continuamente dispersa e retomada, [...]. De qualquer modo que se 

realiza, a recorrência discursiva constitui o meio mais eficaz de verbalizar uma 

experiência espaciotemporal e de ali fazer participar o ouvinte. [...]. Fios se tecem na 

trama do discurso, trabalhando os elementos do primeiro, interpretando-o 

gradualmente; glosando, a ponto de que a palavra instaure um diálogo com seu 

próprio tema. Enquanto as palavras desfilam, estabelecem-se equivalências e 

contrastes que comportam (porque o contexto se modifica, mesmo que 

imperceptivelmente) nuances sutis: cada uma delas, recebida como uma informação 

nova, faz-se acrescer do conhecimento ao qual essa voz nos convida.  

 

 

Diante da afirmação do referido autor, ratifica-se a noção de performance como 

conhecimento, sendo que este conhecimento é modificado e marcado por esta performance. 

Outro aspecto relevante, é que a repetição ou “recorrência discursiva”, nos termos de 

Zumthor, é um recurso que marca a originalidade poética e serve ainda como um elemento 

persuasivo do discurso. Esses elementos estruturais também funcionam como um dispositivo 

de entrada na performance e ainda como realce da improvisação. Por ser um veículo vivo da 

expressão comunicativa, o paralelismo é, assim, fundamental e universal. Jakobson (1960 

apud BAUMAN, 1977. p.19) sugere que este é “o critério linguístico empírico da função 

poética”.  

Segundo George Trager (apud CAMARGO, 2008), os traços paralinguísticos, outro 

recurso lingüístico, acompanham o processo da fala nos atos comunicativos. São todos os 

elementos que acompanham a linguagem e contribuem para o conteúdo da mensagem 

emitida, influenciando decisivamente na interpretação do receptor da mensagem vocal. Estes 
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não se referem somente ao tom de voz, mas também a gesticulação corporal, a entonação de 

voz, a altura e acentuação prosódica, as durações de pausa, a velocidade etc. Por esse motivo, 

este quarto recurso tende a não ser divulgado nas versões escritas das cantigas. Assim, o leitor 

é impelido a acreditar na transcrição do pesquisador que interpreta as características 

paralinguísticas daquilo que observa. Segundo Bauman (1977), a contribuição de John 

McDowell (1974) foi importante para mostrar que, mesmo por estarem camuflados nos 

códigos a serem expressos, os referidos traços expõem a perceptibilidade da performance 

como um modo de fala. Farias Júnior (2004, p.42) ratifica: 

 

 

Desta maneira, o olhar, o silêncio, o franzir da testa, o manejo dos braços, mãos e 

pernas, o riso, os objetos próximos, os sons guturais e a própria expressão verbal do 

performer serão melhores caracterizados se, em conjunto, forem analisados os traços 

paralingüísticos que estarão imperceptíveis à audiência que não visualize a 

performance dele. Daí a necessidade da performance como ato para concretizar o 

sentido que não pode ser visualizado. Neste momento, o corpo é a expressão em si, e 

que irá comunicar a partir de códigos impraticáveis na escrita. 

 

.  

O canto abaixo exemplifica este quarto recurso linguístico performático, pois no 

decorrer das cantigas, estes trechos são repetidos continuamente para reforçar os aboios de 

roça
34

 e estimular o trabalho. Percebe-se também as onomatopeias ô ô ô, ê ê ê ê ê, ô ê ô á, 

dentre outras que não são passíveis de transcrições. De acordo com Minarelli (1992, p.42) “a 

onomatopéia, como evocação do real, é decalque sonoro, entidade de rumor, síntese 

conceitual, e igualmente efeito cênico”.  

 

 

Vou pedir a Jesus Cristo 

Que quando eu chegar ao fim 

Eu fique escutando de lá ô ô ô. 

[...] Manda essa muié imbora ô ô ô 

Ô Mariazinha ô ê ô á... 

[...] Vaqueiro que não abóia ô aia 

Não quer pegar no berrante ê ê ê ê ê boi... 

Nas horas de Deus, amém (2X) 

Quando a bandêra branca 

Se encontrar com a veurmelha (2X) [...] 

[...] Uma bandêra bem cantada 

Faz quem tem amor chorar. [...] 

(Canto transcrito do vídeo documentário, 2008). 

 

 

                                                           
34

Há uma diferença entre aboios de roça e os aboios de gado. O aboio de roça é um canto de trabalho em 

parelha/duplas. O aboio de gado é homófono e feito para tanger/orientar a boiada na caatinga, na estrada. O 

aboio de roça dá-nos a impressão de um desafio por meio de versos entremeados de prolongados "oi. ai, olá", 

com o objetivo de instigar a produção do trabalho.  
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Desta maneira, os efeitos produzidos pelos sons da oralidade, em conjunto com a 

performance, propiciam uma representação, aparentemente, mais real dos fatos. Durante a 

cantoria, percebem-se tonalidades mais e menos enfáticas, mais e menos forte, mais e menos 

prolongada da voz. A expressão facial, o olhar, os movimentos, as pausas, a velocidade, os 

gestos, todos esses aspectos são importantes para a concretização do ato performático. Isso 

fica mais visível ainda no momento da “bandeira”, onde os brincantes da festa cantam e 

louvam aos donos da casa, aos demais participantes e à cultura nordestina juntamente com a 

troca de objetos e os versos improvisados/rimados para solicitá-los. Com isso, o performer 

consegue prender a atenção de sua audiência e estabelecer a interação comunicativa com a 

efetivação deste ato. Em muitos momentos, percebe-se que há uma tradução do que está 

sendo dito/cantado por meio dos gestos e das expressões corporais do performer. Como 

afirma Zumthor (1993, p.229), “tudo é linguagem, da melodia do canto a seu modo de falar, a 

seus gestos e até a sua vestimenta e aos objetos de que se faz cercar. Tudo tem sentido”. 

Com relação às fórmulas especiais, Bauman (1977) afirma que estas podem se 

apresentar de diversas maneiras: em marcadores de gêneros textuais específicos; em 

denominação dos próprios gêneros: o cantar boi; em algumas funções referenciais e 

convencionais aos contos populares (por exemplo, “era uma vez...”). Essas fórmulas se 

apresentam ainda nas saudações e no relacionamento entre o performer e a audiência: Eu vou 

convidar Zenóbio... e Quero te fazer uma pergunta / Que eu tenho de perguntar. Estes trechos 

garantem a integração entre os participantes, acentuando o caráter de desafios cantados, além 

de inserir um gracejo na cantiga. Vale ressaltar que este recurso é uma forma de entrar com 

recurso à tradição, já que é algo pré-existente ao momento da comunicação. Zumthor (1993, 

p.224-5) afirma que “interpelar o auditório é uma das regras do jogo da performance” e que 

geralmente “a intervenção articula-se sobre um verbo que denota a audição [...], de 

preferência no imperativo, às vezes no condicional”. Esses exemplos estão presentes no canto 

abaixo: 

 

 

Eu só gosto de cantar boi 

Onde tem um boi roubado (2x). 

Eu vou convidar Zenóbio 

Que é um cantor escolado 

Pra no lugar que nós tiver 

Ninguém ficar parado. [...] 

Aqui nesse batalhão 

Tem cantor 

Que canta boi de quadra e meia 

Tem cantor que diz que é bom 

Canta no sol e a gente apricêa. [...] 

Quero te fazer uma pergunta 
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Que eu tenho de perguntar 

Quantas estrela tem no céu? 

Quantos peixe tem no mar? 

Quantas abelha tem no mundo, 

Fabricando nosso mel? 

Em que dia da semana, 

Foi que Caim matou Abel? [...] 

(Canto transcrito do vídeo documentário, 2008). 

 

 

Nas cantigas, encontramos as expressões imperativas Não esqueça não... / Acorde eu.../ 

Amarre eu... / Balance eu... / Tome a bandeira vermêia / E passe a branca pra cá. / Me 

ofereça esse pandeiro. É notável que estas expressões se fazem presente com maior 

frequência no momento da troca das bandeiras, onde os cantadores improvisam os versos 

solicitando os objetos que estão nas mãos das mulheres tais como bebidas (Pitú), tira gosto, 

prato, pandeiro, cavaquinho, foguetes etc. Expressões como Eu vou convidar Zenóbio... / Ô 

André vem me ajudar... / Que eu vou te falar são usadas para chamar a atenção e/ ou convidar 

à audiência para a cantoria e para o trabalho.  

Retomar uma tradição implica avaliar/julgar uma performance a partir de padrões 

estéticos e dos atributos intrínsecos ao ato comunicativo. Este apelo pode advir também de um 

consentimento de práticas passadas como um modelo de referência. É o que podemos 

observar do seguinte canto: 

 

 

Eu só gosto de cantar boi 

Onde tem um boi roubado (2x). 

[...] Nesse instante, nessa hora 

Pasro (pássaro) preto na gaiola 

E com Deus e Nossa Senhora 

Bateu asa e foi-se embora (2x). 

Meu batalhão venceu 

Venceu quando fumu (fomos) se embora 

(Canto transcrito do vídeo documentário, 2008). 

 

 

São exemplos do apelo à tradição: em muitos momentos o performer relembra 

elementos históricos e culturais das comunidades sertanejas tais como as colchas de retalhos, 

os grandes terreiros comuns às casas do campo; as festas de São João; as plantas e animais 

típicos da região sisaleira (pau de rato, burro, cavalo, boi etc.); a rotina do vaqueiro (acordar 

cedo para tirar o leite, as lembranças do gado na porteira do curral; as aventuras e honras dos 

vaqueiros (Sai pra pegar um boi / No estado de Alagoa / Na Fazenda Três Irmão / Quando eu 

cheguei lá / Serviu de admiração/ Vaqueiro de todo lado / Vestido com seu jibão...)).  

É perceptível que este apelo à tradição não está presente apenas na letra das cantigas, 

mais ainda no próprio ambiente onde acontece o Boi Roubado, nas próprias roupas utilizadas 
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pelo performer, no seu modo de fala ao remeter personagens e ações específicas da sua 

infância e da forma como os “bois roubados” aconteciam no passado. Observamos ainda que 

o performer menciona crenças populares presentes no imaginário sertanejo, tais como nos 

versos: Vou pedir a Jesus Cristo / Que quando eu chegar ao fim / Eu fique escutando de lá... / 

Eu quero ouvir em silêncio / A tua voz assim... Encontramos ainda o apelo à proteção de 

Deus, Nossa Senhora, Nossa Senhora das Candeias. Assim, a expressão do Boi Roubado em 

si institui o tempo inteiro um apelo à tradição, visto que durante algumas conversas com os 

seus participantes, estes sugerem que suas produções, a exemplo das cantigas, sejam 

registradas e divulgadas junto ao estudo acadêmico. 

A negação à performance, último recurso a ser analisado, “é o meio convencional usado 

para enfatizar que a performance pode ir de encontro a uma negação de superfície de alguma 

competência real da fala, um tipo de rejeição à performance” (FARIAS JÚNIOR, 2004, p.44). 

Tal negação é uma permissão para modelos de “etiquetas e decoro em que os atos intuitivos 

são desvalorizados”. Bauman (1977, p.22) vê este recurso como um mote fundamental na 

etnografia da performance, sendo que tais características podem estabelecer uma economia de 

fala em uma determinada comunidade. Farias Júnior (2004) exemplifica: “Por exemplo, a 

rima pode ser uma forma de ajustar a performance, ou pode, simplesmente, ser um traço 

formal da linguagem, como em certas formas de reduplicação, ou pode aparecer no uso lúdico 

da fala”. Percebemos que nas cantigas analisadas, a rima se apresenta como um mecanismo de 

sonoridade e coesão do texto poético ajustada à performance. Vale mencionar que o ato de 

negar a performance como ato comunicativo não foi consumado, visto que o ritual 

performático desse evento se constrói a cada detalhe. Tais afirmativas se ilustram no canto a 

seguir: 

 

Hoje eu vim aqui no terreiro 

Vou dá um passo pra frente 

Vou também pedi licença 

Para a dona do terreiro 

E dizer pra essa dona 

Me ofereça esse pandeiro 

Eu vou lavar pra minha casa 

Que eu tô liso sem dinheiro. 

A senhora teve sorte 

De num casar com um cabiludo 

Por causa do desespero. 

Se ele vim plantar mandjoca 

Farinha num dá dinheiro 

Se ele dá um dia por dez 

A dez e onze a um companheiro 

Eu sei que bom é o velho Honório 

Mas ainda não nasceu cabelo 

(Canto transcrito do vídeo documentário, 2008). 
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Diante do que foi exposto, podemos afirmar que todos estes recursos analisados são 

necessidades linguísticas/estilísticas resultantes de condições de performance. Isso se justifica 

pelos processos de manipulação da linguagem que permitem a quem fala sugerir conteúdos 

emotivos e intuitivos por meio das palavras. Além disso, estabelece princípios capazes de 

explicar as escolhas particulares feitas por indivíduos e grupos sociais no que se refere ao uso 

da língua. 
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CAPITULO III 

HIBRIDISMO CULTURAL: PERMANÊNCIAS E MOVÊNCIAS NA TRADIÇÃO ORAL 

DO BOI ROUBADO 

 

 
Aí está valorizada a complexidade da poesia popular, como um 

exercício de maestria que articula, de modo perene, as malhas da 

memória em situação narrativa ou dramática (Jerusa Pires 

Ferreira). 

 

 

 

 Ao tomar conhecimento e entrar em contato com o Boi Roubado na região sisaleira 

baiana, principalmente nos momentos em que estava conversando com os brincantes e quando 

assistia às gravações da festa, muitos questionamentos pairaram em meu pensamento de 

pesquisadora e, dentre eles, o que mais me inquietava era o seguinte: “Como irei denominar o 

meu objeto de pesquisa? Como um grupo folclórico? Uma manifestação da cultura 

camponesa? Uma expressão artística ou coletiva do trabalho?” Somente depois de percorrer 

um longo caminho de leituras e pesquisas percebi que ao Boi Roubado cabem todas essas 

atribuições, além de poder afirmar que a referida expressão cultural também se insere no que 

os teóricos contemporâneos conceituam de hibridação cultural: um processo sociocultural 

contínuo em que diferentes práticas se articulam para originar novos elementos e novas 

práticas.  

 É com base nas respostas de tais questionamentos que segue a discussão teórica desse 

terceiro capítulo. A abordagem é fundamentada no que se conceitua como hibridismo cultural 

e como ele se configura na sociedade contemporânea, traçando um paralelo dos estudos de 

Canclini (2008) e a visão de outros autores que também se propuseram a estudar o tema, 

como Bhabha (1989) e Stuart Hall (2003). Todas as evidências surgem a partir do estudo da 

expressão cultural Boi Roubado, por meio da qual surgem as discussões acerca dos conceitos 

de identidade e diferença enquanto elementos formadores das comunidades narrativas 

(COSTA, 2005), trazendo a oralidade como meio de resistência e valorização das expressões 

culturais.  
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3.1 O processo de hibridação cultural: ideologias, costumes e valores da tradição oral 

compartilhados pela cultura de massa 

 

O antropólogo contemporâneo Néstor Canclini (2008) é pioneiro em discorrer sobre o 

conceito de hibridismo cultural sob um viés político que se estabelece por meio de interações 

entre as culturas de elite e indígena na América Latina. Para ele, esse processo de hibridação 

poderia garantir a sobrevivência da cultura indígena, levando à modernização da cultura de 

elite. O hibridismo cultural, na concepção do autor, traz consigo a ruptura da ideia de pureza, 

sendo uma prática multicultural, possibilitada pelo encontro de diferentes culturas. Nas 

palavras de Canclini (2008, p.24): 

 

 

Na América Latina, por sua vez, a abrupta interpenetração e coexistência de culturas 

estrangeiras e dissímiles gerou processos de mesclagem que, em diferentes momentos 

do século XX, serão chamados de ocidentalização, aculturação, transculturação, 

heterogeneidade cultural, globalização e hibridismo. Tais terminologias 

desenvolveram-se no afã de designar os novos processos e produtos resultantes das 

ordens simbólicas, que, desde o final do século XV, concorreram para a formação dos 

países latino-americanos. 

 

  

O pensamento do autor, voltados para os movimentos artísticos da América Latina, 

nos propõe pensar em estratégias que permitam a entrada e a saída da modernidade, já que 

nesse continente o processo de modernização se deu de forma tardia e em meio à inexistência 

de uma política reguladora que fundamentasse os princípios da modernidade. Nesse contexto 

surgem dois processos principais que possibilitaram a desarticulação cultural na América 

Latina e a expansão dos gêneros impuros, são eles: o descolecionamento e a 

desterritorialização. O descolecionamento refere-se ao fim da produção de bens culturais 

colecionáveis resultando na quebra de divisões entre cultura elitista, popular e massiva, pois o 

uso de recursos tecnológicos como a fotocopiadora, o videocassete e o videogame (estes 

quando nos referimos aos anos oitenta no século passado, quando Canclini começou suas 

pesquisas, visto os dois últimos já estarem obsoletos), que destituiriam as referências que 

ancoravam o sentido das coleções, permitem a reprodução e a acessibilidade de um bem 

cultural para a população. Já o processo de destorritorialização, além de ter como ancoragem 

apenas as questões geográficas, é fundamentado através da transnacionalização dos mercados 

simbólicos, e ocasionado pela descentralização das empresas e a disseminação dos produtos 

pela grande indústria midiática. Quanto à expansão dos gêneros impuros tensionada pelos 

referidos processos, Canclini (2008) cita o grafite e os quadrinhos como modos de fazer arte e 
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literatura que falam por si só no tocante à quebra de divisões e no enaltecimento de narrativas 

híbridas. Tais gêneros textuais, por não possuírem uma definição categórica entre culto, 

popular, massivo, são definidos como gêneros impuros, ambos perpassam por todas essas 

categorias num modo próprio de narrar a pós-modernidade. 

Seguindo a perspectiva de Canclini (2008), observa-se que o autor concebe o 

hibridismo por meio de um prisma positivo que se fundamenta no multiculturalismo como um 

espaço dialógico entre diferentes culturas, possibilitando assim uma espécie de tolerância 

entre elas. No entanto, a teórica e crítica literária canadense Linda Hutcheon, no livro Poética 

do Pós-modernismo (1991), nos leva a entender que esse processo é, também, contraditório. 

Canclini (2008, p.48) afirma que as culturas pós-modernas podem ser ditas de fronteiras, pois 

são resultantes do contato com o outro e consequente dos deslocamentos de bens simbólicos. 

A cultura é vista como algo não mais genuíno, mas sim, como algo representado, que para o 

autor, é o simulacro como marca cultural.  

Hutcheon (1991) atenta para o fato de que as culturas pós-modernas, essencialmente 

híbridas, possibilitariam a contestação do discurso dominante na construção de novos 

discursos, descentralizados, fundamentados no contexto multicultural. Mas também aponta 

que essa reorganização cultural é fundamentada e permitida pela uniformização do consumo, 

ocasionando ganhos e fortalecendo a política capitalista e os grandes conglomerados 

empresariais, o que resulta, segundo ela, numa contradição.  

 

 

A Cultura (com C maiúsculo, e no singular) se transformou em culturas (com c 

minúsculo, e no plural), como foi documentado com detalhe por nossos cientistas 

sociais. E isso parece estar ocorrendo apesar – e, eu afirmaria, talvez até por causa – 

do impulso homogeneizante da sociedade de consumo do capitalismo recente: mais 

uma contradição pós-moderna (HUTCHEON, 1991, p. 30). 

 

 

Atualmente, as culturas dialogam entre si e, para muitos estudiosos, tem se tornado 

homogeneizadas, recebendo, assim, a nova nomenclatura de “culturas”, não sendo mais 

possível referir-se a elas como uma coisa una, homogênea. Este fator foi possibilitado pela 

intensificação do processo de globalização que proporcionou o encurtamento das distâncias e 

a propagação, em escala mundial, da narrativa dos meios de comunicação, grandes 

responsáveis por ligarem pessoas das mais diversas partes do mundo. Mas o fato é que essa 

homogeneização é possibilitada, principalmente, pela uniformização do consumo e, por 

consequência, o imperialismo da cultura Norte Americana como modelo de vida. Nesse 

sentido, é válido citar Foucault em seu livro Microfísica do Poder (2011), com o objetivo de 

mostrar que existe uma teia discursiva que se repete nas tessituras das ações cotidianas dos 
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moradores das comunidades da região sisaleira baiana que podem ser observadas através das 

narrativas orais. Porém, como os textos reproduzidos na oralidade não são estáticos, através 

das análises dos cantos de trabalho busquei evidenciar que tais comunidades possuem uma 

identidade cultural que ora se firma nos valores etnocêntricos reproduzidos nas histórias, ora 

os nega, revelando-se contraditória, uma vez que a performance das narradoras, bem como as 

incursões que fazem, demarcam suas identidades, configurando seu espaço de pertencimento 

que está atrelado à localidade em que moram. O hibridismo cultural é também objeto de 

estudo de autores como Stuart Hall, no livro Da diáspora: identidades e mediações culturais 

(2003) e Homi Bhabha, em O local da cultura (1989). Ambos, em suas particularidades e 

objetos de estudo, partem da ideia do hibridismo como um processo marcado por 

ambivalência e antagonismos resultantes da negociação cultural, que tem relações 

assimétricas de poder como pano de fundo, onde os atores envolvidos encontram-se em 

distintas posições de legitimidade. 

Bhabha (1989) fundamenta seus estudos no choque entre colonizadores e colonizados, 

em que o hibridismo cultural aparece como um processo “agonístico e antagonístico, 

resultante do conflito e da tensão da diferenciação cultural” (idem, p.74), funcionando como 

uma ameaça à autoridade colonial. Essa contestação do discurso hegemônico pelos 

dominados, exigindo que suas diferenças culturais sejam observadas, produzem, assim, um 

discurso híbrido. O referido autor salienta que esse processo não resolve o embate e a tensão 

entre duas culturas, não é um novo elemento que surge da junção entre duas matrizes culturais 

distintas, conforme vemos em Canclini (2008). O hibridismo seria sob esse viés um processo 

resultante do choque, do embate, não se trata de um simples processo de adaptação e 

ressignificação cultural.  

Já na concepção de Stuart Hall (2003), que em seus estudos observa a experiência 

diaspórica vivenciada pelos povos caribenhos rumo à Grã-Bretanha, a hibridização acontece 

através da tradução cultural
35

 que os indivíduos vivenciam para se adaptarem às matrizes 

culturais diferentes da sua de origem. Hall (2003, p.74) propõe que esse processo “não se 

refere a indivíduos híbridos, que podem ser contrastados com os “tradicionais” e “modernos” 

como sujeitos plenamente formados”, mais ainda de “um processo de tradução cultural, 

agonístico uma vez que nunca se completa, mas que permanece em sua indecidibilidade”. 

Nessa perspectiva de análise, o hibridismo não é um processo que traz ao sujeito a sensação 

                                                           
35

 Stuart Hall (2000, p. 88-89) define como tradução cultural, o processo de negociação entre novas e antigas 

matrizes culturais, vivenciado por pessoas que migraram de sua terra natal. Elas têm diante de si, uma cultura 

que não as assimila e, ao mesmo tempo, não perdem completamente suas identidades originárias. Mas precisam 

dialogar constantemente com as duas realidades.  
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de completude ao dialogar com outras culturas, pelo contrário, seria o momento onde o sujeito 

percebe que sua identidade está sempre sendo reformulada, ressignificada e reconstruída, num 

jogo constante de assimilação e diferenciação para com o outro. Para ratificar tal afirmativa, 

os autores se justificam: 

 

 

Não é simplesmente apropriação ou adaptação; é um processo através do qual se 

demanda das culturas uma revisão de seus próprios sistemas de referência, normas e 

valores, pelo distanciamento de suas regras habituais ou “inerentes” de transformação. 

Ambivalência e antagonismo acompanham cada ato de tradução cultural, pois o 

negociar com a “diferença do outro” revela uma insuficiência radical de nossos 

próprios sistemas de significado e significação (BHABHA, 1989 apud HALL, 2003, 

p.75).  

 

 

Nesse contexto, percebe-se que Hall (2003) e Bhabha (1989) diferem em certa medida 

do modo como Canclini (2008) considera o hibridismo. Ambos os autores, focam suas 

análises no processo de hibridismo que resulta do choque, do embate, mas que não traz 

consigo uma via de entendimento. O hibridismo também não seria responsável por trazer ao 

sujeito uma impressão de completude, não seria simplesmente um processo de adaptação e 

readaptação às novas culturas e sim, um processo ferrenho de tradução cultural.  

Ao observar o modo como os três autores visualizam o modelo de hibridismo cultural, 

nesse trabalho podemos ponderar as considerações de Canclini (2008) ao entender o processo 

de hibridização como multicultural e capaz de possibilitar o respeito, a valorização e a 

tolerância às diversidades culturais. Mas também compartilhamos das ideias apresentadas por 

Bhabha (1989) e Hall (2003) no sentido de verificar o hibridismo como um processo que 

resulta de embates e choques culturais. A hibridação cultural traz ao sujeito novas formas de 

significação que, muitas vezes, são totalmente opostas às suas matrizes culturais de origem, 

fato este que ocasiona no sujeito uma crise de identidade
36

. E ainda salientamos que não se 

deve esquecer que dentro do processo de hibridismo há também relações de controle e poder.   

O contato direto como a região sisaleira e o conhecimento das diversas expressões 

culturais, especificamente o Boi Roubado, delineou uma finalidade basilar: trazer à cena a 

tradição oral da referida comunidade, observando a sua identidade cultural. As narrativas 

orais, assim como os elementos performáticos, convivem com as transformações culturais que 

ocorrem na contemporaneidade, espelhando a lógica atual das relações sociais e culturais 

existentes na região. Tais transformações, no caso do uso dos recursos tecnológicos (gravação 

                                                           
36

 Termo utilizado por Hall (2003, p. 13-21) para caracterizar a contemporaneidade onde sujeito não mais se 

identifica com o que é preestabelecido socialmente como marca de sua identidade. Os sujeitos interagem com o 

mundo, e a partir de então constroem novos pontos de vista, novos modos de ver o mundo e o outro, a sociedade.  
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do Boi Roubado em DVD, áudio e vídeo), contribuem para a divulgação e preservação dos 

registros orais e artísticos. Nesse sentido, os sujeitos da comunidade vivem suas tradições sem 

deixar de lado as diversas influências culturais que compõem o cenário contemporâneo, onde 

emerge uma nova maneira de perceber a tradição oral nas comunidades narrativas
37

: as 

tradições coexistem com outras práticas culturais.  

Os cantos de trabalho coletados e transcritos evidenciam como essas histórias possuem 

marcas discursivas que fazem parte da construção identitária da comunidade, uma vez que 

elas tanto formam identidades como são formadas por elas. As temáticas, as lições de vida, os 

assuntos e os papeis desempenhados pelos brincantes refletem o contexto cultural, bem como 

as ações presentes nos diversos segmentos da sociedade, demonstrando que tais indivíduos 

consolidam e compartilham valores que são passados de geração a geração, ressignificando a 

tradição. Para ratificar, segue abaixo trechos dos cantos e o enunciado de um intérprete 

falando sobre essa transmissão de saberes: 

 

 

FALAS DO INTÉRPRETE CBS67: 

 
- Olha, dessa geração que vem aí, de sobre festa e tudo, tudo é normal que quando um gosta o outro não gosta, 

o... a gente dos mais velho, a gente gosta mais de samba, boi roubado, é o que a gente mais gosta. Samba 

brasileiro, que a gente canta um reis na casa de um amigo: ele tá dormindo, a gente chega e canta um reis. Isso aí 

é uma coisa que é muito importante, mas hoje em dia tá acabando mais... tá acabando que acontece que tem 

gente que faz suas casa boa e não quer que a gente chegue com sapato pra sujar... aí vai acabando a lógica... 

sempre vai acabando. 

 

- É por que foi a lógica que nós nascimo e arcancemo. Quando... quando a gente, quando eu me nasci, era um, 

existe um negócio de festa do largo, tinha uma festa assim de sanfona, do cara dançar de dois e hoje em dia só 

tem festa de pular, um pra lá e outro pra cá, e lá vai... e o mais velho [ININT] num caso desse. A cultura da gente 

já é outra, a cultura da gente já é samba e boi roubado, e a mudernagem gosta muito de festa e a gente não pode 

desfazer dos gosto deles. 

 

 

 

CANTOS DE TRABALHO DO 10º BOI ROUBADO DA FAZENDA QUIXABEIRA, 

EM SÃO DOMINGOS-BA: 
 

 

Ô André vem-me ajudar 

No meu pobre mutirão 

Que eu vou te falar 

Quando eu chegar a morrer 

Com você não vou brincar 

Vou pedir a Jesus Cristo 

Que quando eu chegar ao fim 

Eu fique escutando de lá ô ô ô. 
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 Esse termo será mais bem discutido posteriormente. A pesquisadora Edil Silva Costa (2005, p. 23) define as 

comunidades narrativas como “grupos coesos e articulados pelos valores tradicionais e seu cânone. A tradição é 

repetida, mas também modificada para sua própria continuidade e, assim, exerce uma função importante na 

construção da identidade do grupo”. 
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Vou te fazer um pedido 

Pedido de coração 

Aonde eu for sepultado 

Não esqueça não 

Quando eu chegar até o céu 

Eu peço a Deus que me dê um bom caminho 

Eu quero ouvir em silêncio 

A tua voz assim ô ô ô. 

[...] 

Saí pra pegar um boi 

No estado de Alagoa 

Na Fazenda Três Irmão. 

Quando eu cheguei lá 

Serviu de admiração 

Vaqueiro de todo lado 

Vestido com seu gibão 

Um, eu já conheci 

É Bino dos Agurdão 

Tinha outro separado 

Só me acenava com a mão. 

O boi correu, quem inrrabô foi eu 

Ni meu cavalo alazão 

Entrando no pau-de-rato 

Aí eu levei um supapo 

E o boi me deu cambão. 

Oiei pra o lado 

Izaque colado, montado no seu burrão. 

Logo que entrô, amarrô o boi e ele gritô: 

– Perdeu pra mim, campeão! (2x). 

 

 

Antes de qualquer coisa, vale destacar que o leitor terá acesso às transcrições e às 

gravações em áudio e vídeo, não tendo a possibilidade de apreciar todos os detalhes que 

fazem parte dessa expressão artística, tal como o ambiente em que acontece a festa e o 

trabalho, sem ter condições de vivenciar o contato humano que é estabelecido entre o 

intérprete e o seu público.  

Quando perguntado sobre a importância da tradição do Boi Roubado para a sua vida e 

para a vida da comunidade, o intérprete CBS67 deu a resposta acima. Para ele, os costumes e 

valores se modificam ao passar do tempo e, muito deles, praticados na época dos seus avós e 

pais, como as festas de largo e o próprio Boi Roubado, “hoje em dia tá acabando”, ou seja, 

com o passar dos tempos, as tradições também se modificam e muitas de suas expressões se 

tornam infrequentes. Mas, ao mesmo tempo, o brincante ressalta que independente dessa 

transformação, é preciso respeitar o gosto e a cultura do outro. Essa perspectiva também 

aparece na temática dos cantos de trabalho, em que os intérpretes refletem sobre suas práticas 

cotidianas, como o “cantar boi” e o “mutirão”, insinuando que mesmo depois da sua morte, já 

que serviu de admiração na “pega de boi em Alagoas”, continuará ouvindo as “batidas de boi” 

e valorizando essa brincadeira. Todas essas vozes que ecoam e esses corpos que louvam dão 
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forma ao que denominamos de ato performático, onde o intérprete/ brincante passa para os 

outros brincantes e para a plateia um saber memorizado composto pelos aspectos de sua 

cultura, referências a situações comuns sob diferentes visões de mundo. Vale ressaltar que tal 

saber é transmitido oralmente através do registro da diversidade linguística do intérprete e da 

comunidade, fato este que deve ser respeitado por todos, inclusive pelo pesquisador. Todos 

esses elementos que constituem o ato são incorporados no momento da performance, 

juntamente com os instrumentos de trabalho, que recebem também a função de instrumentos 

musicais, é que imprimem significados e funcionalidade para a comunidade.  

Nas comunidades visitadas da região sisaleira, as histórias que compõem a tradição 

oral aparecem articuladas em diversas situações que, ora representa a memória social coletiva 

e ora confirma esse discurso. Geralmente, os participantes dessa festa são pessoas mais velhas 

que residem desde a infância na comunidade rural, mas isso não quer dizer que jovens e 

crianças também não marquem presença. São indivíduos que vivenciaram muitas histórias da 

sua comunidade, cuja memória atual torna-se capaz de se desprender das marcas de um 

presente muito mais arraigado do que quando se trata de uma pessoa jovem. Ecléa Bosi (2001, 

p.39) afirma que “se existe uma memória voltada para a ação, feita de hábitos, e uma outra 

que simplesmente revive o passado, parece ser esta a dos velhos, já libertos das atividades 

profissionais e familiares”. A autora mostra que as vivências, os lugares por onde andara, o 

cotidiano, os aspectos econômicos e sociais das pessoas com mais idade influenciam na 

realização da história que é transmitida oralmente, contribuindo para o surgimento de um 

discurso que vai além da memória coletiva já construída, permitindo-lhes reviver o passado 

no presente e visualizar o possível futuro.  

Nessa perspectiva, o intérprete da transmissão oral é possuidor de um saber arrolado 

em vivências que se passaram de geração a geração. Como já foi discutido anteriormente, 

Walter Benjamin (1994) denomina-o como o “verdadeiro narrador”, portador de grandes 

experiências, impregnado de conhecimentos, práticas cotidianas, e convicto de um saber que 

vem de muito longe. O referido autor diz que: “O narrador retira da experiência o que ele 

conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à 

experiência dos seus ouvintes” (idem, p. 201). Dessa forma, esse saber possibilita a percepção 

de diversos aspectos acerca da memória coletiva, originando novos códigos culturais capazes 

de configurar o processo de construção identitária das comunidades sisaleiras. 

Todas essas ações refletem como os bens simbólicos sintetizam peculiaridades às 

representações culturais. Sob esse ângulo, é sabido que a organização mercantil torna-se mais 

consistente quando ocorre a padronização cultural, que possibilita o desenvolvimento desse 
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modelo econômico, ou seja, a esses componentes culturais estão atrelados os valores 

econômicos dos grupos que buscam firmar seu expansionismo financeiro. Sobre isso, 

Canclini (1983, p.27) aponta que “a ‘superação’ prática do etnocentrismo, que o capitalismo 

produziu, foi a imposição dos seus padrões econômicos e culturais às sociedades dependentes 

e às classes populares”. Não há como pensar em um capitalismo que respeite as diversas 

formas culturais, uma vez que a intenção é padronizar para tornar mais fácil a absorção dos 

bens de consumo. Os bens culturais configuram-se como elementos chaves, corroborando 

com o projeto de expansão capitalista. Ainda, segundo o referido autor, existem dois tipos de 

etnocentrismo: “o imperialista, que através da multinacionalização da economia e da cultura 

tende a anular toda organização social que se transforme em disfuncional” (idem, p.26) e o 

etnocentrismo das nações, das classes e etnias oprimidas, “que só podem libertar-se por 

intermédio de uma enérgica auto afirmação da sua soberania econômica e da sua identidade 

cultural.” (idem, p.27).  

Nos cantos de trabalho, os intérpretes preservam os valores, as ideologias construídas 

no imaginário secular e a oralidade desempenha a função de mantê-los, delineando práticas e 

modelos de comportamento dentro das diversas sociedades que atualmente são alvo desse 

projeto expansionista global. Porém, mesmo sendo membro desse modelo, os intérpretes 

conseguem elaborar estratégias discursivas de resistência dentro dessa narrativa. Isso acontece 

quando o brincante insere suas impressões e sentimentos no texto que concretiza. Dessa 

forma, os “cantadores de boi” confirmam que é no ato da transmissão oral que os caráteres 

locais, suas visões subjetivas são percebidos, confirmando, assim, o estilo de reelaboração 

presente nos textos da tradição oral.  

 

 

3.1.1 Tradição Oral e Cultura de Massa: permanências e movências no Boi Roubado 

 

O atual contexto sociocultural das comunidades do sisal é caracterizado pela 

permanência de uma tradição oral que circula entre a cultura erudita e a cultura de massa, 

assim denominada como oralidade mista. É obvio que o projeto capitalista contemporâneo se 

faz presente na região sisaleira, fato este que interfere em diversos aspectos da vida em 

sociedade, que vão dos modos de sobrevivência à economia, acarretando em uma mudança 

surpreendente nas manifestações culturais da região. Assim, a tradição oral convive com as 

múltiplas extensões do mundo moderno, cujos avanços tecnológicos reelaboram e 

ressignificam as práticas tradicionais das referidas comunidades. Acerca dessas 
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transformações, Milton Santos (2010, p.23) explica que “a globalização é, de certa forma, o 

ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. Para entendê-la, como de 

resto, a qualquer fase da história, há dois elementos fundamentais a levar em conta: o estado 

da técnica e o estado da política”.  

É sabido que o acesso à cultura escrita foi restrito por muitos séculos que antecederam 

a modernidade, habitando somente entre os nobres e clérigos. Segundo Burke (1989), em boa 

parte das regiões europeias, no início dos tempos modernos havia uma estratificação cultural e 

social dividida da seguinte forma: uma minoria letrada que sabia o latim, a língua dos cultos, 

e uma maioria analfabeta. O autor continua expondo que nos anos 1930, o antropólogo Robert 

Redfiel sugeriu a existência de duas tradições culturais na Europa: a “grande tradição” da 

minoria culta, ensinada nas escolas e nos templos e a “pequena tradição”, que operava sozinha 

na vida dos iletrados. Entretanto, no decorrer dos tempos, as crescentes atividades 

mercadológicas e econômicas fizeram com que o povo, pertencente a essa classe, se 

interessasse pelos bens simbólicos que faziam parte do universo cultural dos nobres. A 

ascensão social da classe burguesa contribuiu para que a “pequena tradição” se tornasse um 

objeto de desejo. Assim, a escrita começou a ser colocada em um patamar de superioridade 

quando comparada com a tradição oral pertencente aos demais povos. Nesse processo, 

Zumthor (1997) ressalta que a cultura escrita recebeu um aprimoramento. Assim, a sociedade 

ocidental letrada, interessada em instituir cada vez mais valores que se processavam em 

diversas instâncias da sociedade, passou a rejeitar a mediação da expressão vocal. A 

dicotomia entre a escrita e oralidade ganhou fôlego e o domínio da cultura escrita tornou-se 

sinônimo de poder econômico e político.  

Todos esses problemas começaram a se estabelecer no século XIX, quando nasceu um 

acirrado interesse pelo imaginário popular, conjecturando assim a realização de estudos 

folclóricos especializados. Esses estudos primavam pela preservação individualizada da 

cultura popular, sem percebê-la num processo de interação com a cultura letrada. A cultura 

erudita, em sua maioria, almejava uma hegemonia cultural, engendrada de valores de ordem 

social, cultural e econômico próprios. As produções escritas representavam a cultura da classe 

dominante sob o prisma de uma ideia de cultura melhor, elevada, colocando como subalternas 

as manifestações que saiam desse contexto. Certeau (1995, p.63) fala que os estudos 

folcloristas da época elucidavam sobre a construção desse discurso em torno da cultura 

popular, que “aí está associado ao natural, ao verdadeiro, ao ingênuo, ao espontâneo, à 

infância”. Nesse sentido, as preocupações dos folcloristas, em preservar as tradições da 

cultura popular, eram de cunho político, uma vez que a cultura das elites começava a se sentir 
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ameaçada não mais pela cultura popular, porque estava sendo colocada na esfera do 

campesinato, cujo espaço se restringia ao rural, não impactando nas atividades econômicas 

que estavam sendo desenvolvidas nos centros urbanos, mas sim por uma intimidação real que 

começou a vir das cidades, representada pela grande massa de operários presentes nas 

metrópoles.  

Nesse cenário, as expressões culturais do povo passam a conviver com a dicotomia, já 

instituída, entre a cultura letrada e cultura de tradição oral. Em consequência disso, um 

elemento fundamental se sobressai: a impossibilidade de compreender as três formas de 

representação cultural distintamente, visto que elas se articulavam num contexto de 

interatividade refletindo em uma produção cultural movente
38

. A circulação entre esses 

diferentes espaços cogitará em uma produção reelaborada, pressupondo o surgimento de um 

novo discurso que atuará no bojo das relações sociais e de poder, contradizendo o discurso 

dominante construído com o intuito de criar representações que colocavam a tradição oral e a 

cultura de massa como inferior. O olhar técnico dos folcloristas dos séculos XVIII e XIX fez 

com que seus registros colaborassem para que a tradição oral se tornasse um terreno fértil à 

tipografia, resultando em uma produção em massa, atingindo as várias camadas sociais. 

Segundo Morin (2011, p.50), a inserção do folhetim modificou o imaginário popular no 

século XIX, resultando em “um centro de osmose entre a corrente burguesa e a corrente 

popular”, ou seja, na reciprocidade entre as culturas. Com o Brasil, um país de oralidade 

mista, as transformações não foram diferentes: em 1822 chegam as tipografias no Rio de 

Janeiro, juntamente com o crescimento progressista idealizado pelas metrópoles, levando o 

país para o universo da imprensa.  

Diante disso, é possível afirmar que nesse período já havia indícios de uma cultura de 

massa mesclada com elementos da cultura oral brasileira e também com a cultura escrita, cujo 

convívio se deu sem rompimento, contradizendo o discurso separatista idealizado pela classe 

dominante, configurando, assim, em uma época propícia para o desenvolvimento da cultura 

de massa. Essa afirmação se confirma porque as matrizes orais da cultura brasileira 

apareceram de forma significativa nas produções escritas que, a partir das tipografias, 

passaram a ser reproduzidas em maior quantidade, entrelaçando as diversas formas de 

representação e expressão cultural. Morin (2011) corrobora com tais afirmações, ao dizer que 

a tipografia dá início ao processo de democratização de bens culturais que até então só faziam 

parte da cultura letrada e a cultura de massa é sua principal herdeira. Mais uma vez, a 
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 Paul Zumthor (1997) denomina de movência as transformações dos textos orais no seu processo de 

transmissão. Tal conceito será desenvolvido posteriormente. 
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hierarquização dos bens culturais representa ideologias de uma classe dominante, reiterando a 

necessidade de colocar a cultura escrita num patamar de superioridade.  

No contexto de globalização atual, a cultura de massa atua como um meio de 

representação muito respeitável que também é colocada, sob o olhar de alguns críticos, num 

lugar reducionista e de subalternidade, sendo fruto de um monopólio da indústria cultural. 

Embora, atualmente, viva-se em uma sociedade consumista, onde todos os bens são 

supérfluos e passageiros, é importante entender que a cultura de massa torna-se um lugar de 

reação e resistência das diversas camadas culturais que conseguem sobreviver perfeitamente, 

nesse espaço transitório, o entre-lugar que reflete as indefinições da modernidade. Bhabha 

(1989) afirma que “é na emergência dos interstícios – a sobreposição e o deslocamento de 

domínios da diferença – que as experiências intersubjetivas e coletivas da nação [nationness], 

o interesse comunitário ou o valor cultural são negociados” (idem, p.20, grifo do autor). O 

autor acrescenta ainda que o espaço “limiar, situado no meio das designações de identidade, 

transforma-se no processo de interação simbólica, o tecido de ligação que constrói a diferença 

entre superior e inferior, negro e branco” (idem, p.22). Segundo Santaella (2008), todas as 

formações sociais apresentam territórios bem divididos (economia, política, cultura etc.) que 

se relacionam e delineiam o lugar da cultura na sociedade atual. Assim, a autora propaga que 

os meios de comunicação de massa tornaram-se ferramentas importantes e ativas no processo 

de globalização, inserindo a tradição oral nesse território repartido, podendo ser revisitado e 

ressignificado. Os efeitos da industrialização capitalista surgem junto com as tecnologias, 

mostrando que tais recursos não devem ser vistos como vilões, pois eles atuam como 

facilitadores do processo, são produtos de profundas mudanças inevitáveis da 

contemporaneidade.  

Sem perder de vista os aspectos do Boi Roubado, percebe-se que a permanência de 

uma tradição oral concretizadas nos cantos de trabalho e na performance, na região sisaleira, 

representa a sua memória histórica coletiva, funcionando ainda como lugar de expressão e 

resistência. Para Zumthor (1997), a realização vocal performática está repleta de significação 

e vai além da transmissão linguística. É nesse momento que os valores, os anseios e as 

necessidades de determinado povo conseguem ser transmitidos e são percebidos dentro do seu 

contexto de realização. É através da realização vocal, desempenhada nas práticas sociais e 

cotidianas, que a voz poética da cultura conseguiu permanecer nas formas de representação 

cultural da modernizada sociedade contemporânea. Pensando dessa forma, a tradição oral das 

comunidades sisaleiras da Bahia reverbera a presença da voz como fator fundamental na 
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conservação da memória cultural da comunidade, negociando, a todo instante, com os 

adventos globalizantes da contemporaneidade.  

Para o antropólogo colombiano Martín-Barbero (2009), não se deve pensar o massivo 

sem relacioná-lo ao popular sem percebê-lo como uma nova forma de sociabilidade, ou seja, 

pensar o popular a partir do massivo significa uma nova possibilidade de debate. Nas 

comunidades sisaleiras, as expressões culturais do povo encontram-se num contexto de 

interatividade, ou seja, dialogam continuamente com outras formas de representações 

culturais. No estado baiano existem várias entidades e instituições que lutam pela divulgação 

da cultura local, dentre elas está a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT BA) 

que desenvolve e apoia projetos e ações com os objetivos listados a seguir. Vale lembrar que a 

descrição de tais objetivos e metas foi feito com base no texto encontrado no site da SECULT 

BA: 

1. Construir uma cultura cidadã, componente essencial do processo de transformação e 

de desenvolvimento que vive o Brasil, que possibilite a predominância de novos valores 

democráticos e de respeito à diversidade, imprescindíveis a uma nova sociedade e a um novo 

modelo de desenvolvimento. 

2. Aprofundar a territorialização da cultura, assumindo os territórios de identidade 

como política, para assegurar a atenção à diversidade das manifestações culturais presentes 

em todos os territórios da Bahia.  

3. Fortalecer a institucionalidade cultural, pois o Brasil e a Bahia têm uma organização 

cultural fragilizada, buscando consolidar políticas, estruturas, gestão democrática e 

procedimentos republicanos de apoio à cultura. 

4. Crescimento da economia da cultura, pois esta é uma das áreas econômicas de 

maior desenvolvimento no mundo contemporâneo. As indústrias culturais e a economia 

criativa são, cada vez mais, componentes fundamentais da economia em uma sociedade do 

conhecimento. O potencial da economia da cultura na Bahia precisa ser compreendido e estar 

necessariamente inscrito no processo de desenvolvimento. 

5. Ampliar o diálogo intercultural entre nossos estoques e fluxos culturais (ocidental, 

afro-brasileiro, do sertão e dos povos originários), pois sem o diálogo intercultural não existe 

a possibilidade de desenvolvimento cultural. 

6. Alargar as transversalidades da cultura porque na contemporaneidade é impossível 

desenvolver a cultura sem considerar sua articulação, cada dia mais essencial, com campos 

afins, como: educação, comunicação, ciência e tecnologia, turismo, economia, segurança 
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pública, saúde, urbanismo, trabalho e outros. Não existem políticas culturais na atualidade 

sem educação e comunicação.  

No Território do Sisal, espaço assim definido pela SECULT BA, onde se encontram as 

comunidades pesquisadas, localizamos alguns Pontos de Cultura, ou seja, entidades que 

desenvolvem e apoiam os projetos dessa Secretaria: a APAEB (Associação de 

Desenvolvimento Sustentável Solidário da Região do Sisal), no município de Valente, com o 

Projeto Valorização da Cultura Popular; a ASCOPEB (Associação Comunitária de Pedra 

Bonita), em São Domingos, com o Projeto Ponto de Cultura das Manifestações da Cultura 

Popular; e a Sociedade Recreativa e Cultural Filarmônica 30 de Junho, em Serrinha; dentre 

outros espalhados pelo território. Dentre os municípios da região sisaleira, Valente se 

destacou nessas ações juntamente com o Conselho Regional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável da Região Sisaleira do Estado da Bahia (CODES Sisal), levando para a mídia o 

samba de roda, os reizados, o mutirão, o Boi Roubado e as festas religiosas, valorizando-as 

como expressões de arte, da cultura sertaneja e da religiosidade popular. A cultura local no 

Território do Sisal é bastante rica, mantendo as tradições no que diz respeito às cantigas e aos 

sons de instrumentos, a exemplo podemos destacar os Violeiros e Repentistas, que através de 

festivais, reúnem brincantes dos municípios de Valente, Serrinha, Araci, Barrocas, Conceição 

de Coité, Riachão do Jacuípe, Feira de Santana, Salvador, dentre outros municípios, com o 

objetivo de fortalecer e valorizar a cultura local. Outros grupos como as Cantadeiras do Sisal, 

formado por quinze mulheres que levam a música para todos os cantos da Bahia. Outro 

entretenimento que vem se destacando são as cavalgadas, organizadas por grupos de 

cavaleiros, tendo como participantes cavaleiros do próprio município realizador, assim como 

de municípios vizinhos. 

São essas ações coletivas, com o auxílio de recursos tecnológicos, tais como televisão, 

câmera fotográfica e outros meios digitais e de gravação, que contribuem para o registro e a 

divulgação das expressões culturais em todos os âmbitos da sociedade. Por meio deles, todos 

os grupos sociais tomam conhecimentos das práticas alheias e passam a interagir 

culturalmente. É valido ressaltar que os moradores das comunidades rurais sisaleiras, onde 

acontece o Boi Roubado, têm a preocupação de se articularem, juntamente com pessoas da 

zona urbana ou aquelas quem tenham conhecimento e saibam manusear os recursos para 

gravação em áudio e vídeo (câmera fotográfica, principalmente), para registrar essa expressão 

cultural. É marcante essa apreensão e ainda mais impressionante é a alegria e a preparação 

dos participantes para a festa. O momento da performance ativa uma representação vocal, 
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configurando uma tradição oral capaz de interagir e funcionar significativamente meio aos 

adventos tecnológicos que fazem parte dos meios de comunicação de massa.  

A transformação das expressões populares em espetáculos midiáticos, com agenda de 

apresentações, participação em festivais, disputa de verbas públicas em editais etc., muda 

consideravelmente a relação que a comunidade tem com sua cultura tradicional. O registro e a 

divulgação das festas populares como o Boi Roubado e o samba de roda, principalmente pela 

TV e internet, soma às formas tradicionais de transmissão um outro meio que tanto pode 

fortalecer a tradição como pode esgarçá-la ainda mais, uma vez que a motivação não é o 

festejo ou o entretenimento. Cumpre-se o ritual de repetir como espetáculo que pretende 

valorizar a cultura local que passa assim a ser regulado por outras normas que não mais a do 

voluntariado. Os grupos se organizam, se institucionalizam, se profissionalizam, os textos e os 

aparatos textuais (figurinos, cenários, aparelhagem de som e iluminação) vão se ajustar às 

normas do espetáculo com um formato adequado a esse fim. Mas, até o momento de 

realização desta pesquisa, talvez não seja ainda essa a situação das comunidades que 

visitamos, pois os participantes que entrevistamos se queixam muito da falta de apoio e da 

pouca realização dessa festa. Segundo eles, o Boi Roubado ainda persiste em existir graças à 

força de vontade das pessoas mais velhas em trabalhar e festejar coletivamente, assim como 

os seus antepassados. Assim, diante das questões discutidas, é importante observar que a 

tecnologia, a cultura letrada e as tradições orais da região sisaleira baiana habitam o espaço 

limiar da contemporaneidade, já que ocorre uma interatividade capaz de construir um discurso 

que se torna importante objeto de reflexão. As narrativas orais e a performance do Boi 

Roubado reiteram o papel das expressões artísticas  nesse cenário em que os valores culturais 

são negociados, colocando em cena vozes e discursos questionadores, marcados pela 

permanência de uma tradição oral que transita entre a cultura letrada e a cultura de massa. 

Nesse sentido, tais manifestações tornam-se espaços de ação e representação, fazendo parte da 

firmação identitária das comunidades sisaleiras. 

 

 

3.2 Identidade e Diferença: aspectos constituintes de uma comunidade narrativa 

 

É bastante recente a centralidade que a questão da identidade passou a ter nas ciências 

sociais. Seguindo o pensamento de Hall (2002), pode-se dizer que a identidade torna-se um 

problema ainda mais relevante num contexto em que as identidades não mais se referem a 

grupos fechados, ou apenas identidades étnicas. Em um cenário incerto, designado de 
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“sociedade de risco” por Ulrich Beck (2003) ou “modernidade líquida”, nos termos de 

Zygmunt Bauman (2001), as identidades também se tornam instáveis. Deixam de ser 

determinadas por grupos específicos e perdem o foco de estabilidade do mundo social, 

tornando-se híbridas em um incessante processo de construção e atribuição coletiva.  

São muitos os teóricos que estudam esse assunto, mas à luz das ideias de Hobsbawn 

(2008) e Hall (2003), entende-se que a concepção moderna de nacionalidade começou a ser 

amplamente difundida no século XIX. Após a Segunda Guerra Mundial, o Ocidente retomou 

a busca por uma identidade nacional e as culturas nacionais tornaram-se grandes constructos. 

A história, a literatura e principalmente a tradição oral, exerceram a função perpetuadora 

desse projeto nacional, servindo como alicerce para o surgimento das grandes nações. Sendo 

assim, para Hobsbawn (2008), o passado histórico é instigado à reprodução através de práticas 

regulamentadas de natureza ritual ou simbólica, visando infiltrar valores que são denominados 

pelo autor de “tradições inventadas”. Estas auxiliam na instauração de identidades 

universalizantes, sinalizando para a presença de um discurso homogeneizador, que ora 

permite o pertencimento e ora a exclusão, a depender do outro conseguir ou não se encaixar 

nesse enunciado discursivo. Essas mesmas práticas que influenciaram as mentalidades e os 

ritos incidiram também sobre as diferenças, que são produzidas por meio dos sistemas 

simbólicos, principalmente nas práticas cotidianas (WOODWARD, 2000). Nesse contexto, as 

identidades são fabricadas através da marcação da diferença em um sistema classificatório, 

que pode ser a diferença simbólica ou a social, possibilitando a existência de pelo menos dois 

grupos distintos: nós/eles ou eu/outro.  

É sabido que os símbolos reproduzidos nos domínios do cotidiano acoplam as 

identidades ao mundo do consumo. As identidades nacionais representam uma unidade 

discursiva que estabelecem os padrões das classes detentoras do poder e dos bens materiais. 

Na medida em que tais símbolos se instituem como verdades, as diferenças são definidas e 

colocadas em um patamar de inferioridade. E, é nesse contexto que temos a presença de um 

universo cultural múltiplo, capaz de diluir as antigas concepções de identidade. Refletindo 

nessa direção, Hall (2002, p.12) diz que:  

 

 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 

tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, 

algumas vezes contraditórias e não resolvidas. Correspondentemente, as identidades, 

que compunham as paisagens sociais “lá fora’ e que asseguravam nossa conformidade 

subjetiva com as ‘necessidades” objetivas da cultura, estão entrando em colapso, 

como resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo de 

identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-

se mais provisório, variável e problemático. 
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Tudo isso acontece em meio a um momento de intensa globalização. O 

desenvolvimento incessante das tecnologias de transporte e comunicação, cada vez mais liga 

o local ao global. A maior interdependência global leva a um colapso das identidades 

tradicionais, ligadas ao local, e produz uma diversidade cada vez maior de estilos e 

identidades. E se, por um lado, o acesso a informações provenientes de muitos lugares do 

mundo hibridiza, por outro também homogeneíza, é um processo duplo. De um lado, os locais 

se misturam e identidades que antes eram locais podem ser encontradas agora em qualquer 

parte, mas, por outro lado, certos padrões se encontram em todos lugares, aqueles padrões que 

se relacionam ao consumo. Para Hall (2002, p.74), “os fluxos culturais, entre as nações, e o 

consumismo global criam possibilidades de ‘identidades partilhadas’ – como ‘consumidores’ 

para os mesmos bens, ‘clientes’ para os mesmos serviços, ‘públicos’ para as mesmas 

mensagens e imagens”. Dessa forma, “quanto mais a vida social se torna mediada pelo 

mercado global de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da 

mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados”, é que as identidades se 

tornam dispersas, “desvinculadas de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e 

parecem ‘flutuar livremente’” (idem, p.75). 

Assim, a globalização inclui processos que hibridizam – colocando culturas, formas de 

ser, estilos de vida, um de frente com o outro – e processos que homogeneízam – negando o 

local em favor de um global destituído de ambiguidade, num processo de padronização 

radical. As culturas locais se inter-relacionam, e solapam assim sua localidade, ao mesmo 

tempo em que adotam uma cultura que partilham globalmente como consumidores, 

frequentando shoppings e supermercados, andando por estradas ou aeroportos. É nesse 

sentido que encontramos em Augé (1994) a consideração de que a vida urbana é produtora de 

não-lugares, espaços que não podem ser traduzidos por vínculos identitários, relacionais ou 

históricos – lugares de fluxo, de transição, por onde a passagem é fugidia. São lugares que não 

mais definem as identidades pelas relações sociais que neles se estabelecem, são lugares 

destinados à passagem, à negação dos vínculos relacionais. 

As condições modernas da vida em sociedade fazem com que os indivíduos se 

deparem com uma variedade de escolhas. Uma dessas se refere ao estilo de vida, expressão 

definida por Giddens (2002, p.79) como “um conjunto mais ou menos integrado de práticas 

que um indivíduo abraça, não só porque essas práticas preenchem necessidades utilitárias, 

mas porque forma material a uma narrativa particular”. Os estilos de vida são ligados a rotinas 

cotidianas: formas de comer e vestir, modos de agir, lugares frequentados. Nas comunidades 
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rurais da região sisaleira, esse estilo de vida caracteriza-se pela simplicidade dos hábitos 

diários, pela rotina de atividades no campo e pela cumplicidade entre vizinhos. Porém, em 

meio às agitações do mundo moderno, essas rotinas estão sendo modificadas. Exemplos disso 

são as formas de lazer que surgiram com a chegada da tecnologia no campo: antes, as crianças 

brincavam em grupos nos terreiros e hoje trocaram essas brincadeiras pela televisão e pelo 

computador; há tempos atrás, os alimentos eram consumidos naturalmente ou conservados no 

sal, mas com a chegada da eletricidade, as geladeiras cumprem essa tarefa; na zona rural, 

costumava-se dormir assim que o sol se escondia, mas com a chegada da televisão, os 

horários de dormir foram modificados e as famílias perderam o costume de contar histórias e 

bater papo com os vizinhos. Acontecimentos importantes e pequenas decisões contribuem 

para a alteração dessas rotinas, e, portanto, para a reformulação do eu. São escolhas que 

afetam o como agir e o quem ser. 

Geralmente, a seleção de estilos de vida é influenciada em grande parte por pressões 

de grupo e pela visibilidade de determinados estilos, ou limitada a determinadas condições 

socioeconômicas (GIDDENS, 2002, p.81). Além disso, a pluralidade de escolhas tem por 

base diversas características específicas: 1) a possibilidade de escolher entre diversas 

alternativas possíveis – isto é, a tradição já não é determinante na escolha de estilos de vida, o 

indivíduo agora pode optar, dentro de determinados limites acima comentados, por estilos 

bastante diferenciados; 2) a vida moderna pressupõe a interação social em ambientes bastante 

diversos. Isso porque em parte da diversidade de ambientes onde interagir as escolhas 

individuais tendem a ser fragmentadas, pois modos de agir e de ser que são necessários em 

determinados ambientes são dispensáveis em outros; 3) a reflexividade nos leva a viver numa 

situação de dúvida metódica. Com o conhecimento sendo constantemente reformulado, fica 

difícil decidir sobre como agir, assim, os mesmos problemas podem ter diversas formas de 

resolução; 4) as experiências transmitidas pela mídia influenciam as escolhas de diversas 

maneiras. A mídia oferece acesso a possibilidades, ambientes, e estilos de vida antes 

desconhecidos e, ao mesmo tempo, ajuda a diminuir as diferenças entre ambientes antes 

afastados e modos de vida bastante diferentes. 

A construção das identidades reflexivamente também implica em alguns dilemas, dos 

quais também compartilham os moradores das comunidades sisaleiras.  Giddens (2002, p.175-

186) descreve quatro dilemas fundamentais nesse processo. O primeiro dilema está entre a 

unificação e fragmentação: do nível local ao global, as tendências à dispersão se opõem as 

tendências à integração. A unificação aqui se refere à construção de uma narrativa coerente 

sobre si diante das mudanças promovidas pela globalização, já a fragmentação significa uma 
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diversificação dos contextos de interação. Esse dilema se resolve com o uso da diversidade 

para a criação de uma identidade que incorpore os diferentes contextos numa narrativa 

integrada, fazendo dos diversos “eus” um só. É o que acontece no momento em que os 

brincantes do Boi Roubado incorporam múltiplos temas e discursos aos seus cantos de 

trabalho, que vão desde o improviso até os trechos de músicas prontos que circulam na 

comunidade.  

O segundo dilema é o entre a impotência e a apropriação: temos hoje grandes 

oportunidades de nos apropriar de diversas formas de vida, de interagir em diversos 

ambientes, e de nos tornarmos bastante diferenciados, porém, junto com essas vantagens 

trazidas pela globalização, temos que lidar com situações em que o sentimento de impotência 

se amplia; diante de determinadas instituições de alcance global e dos riscos de altas 

consequências a sensação de impotência se radicaliza. Nas comunidades rurais, 

especificamente em Candeal que é um grupo quilombola, observa-se a luta dos moradores em 

serem reconhecidos por sua cultura negra, mas, infelizmente, é perceptível também o 

preconceito racial e em relação às manifestações culturais desse meio social. 

O terceiro dilema é o que contrapõe autoridade e incerteza: nas condições atuais de 

vida, praticamente não existem autoridades definitivas, a tradição já não tem poder como 

fonte primeira de autoridade. Vivemos hoje diante de um pluralismo de autoridades, em que a 

ciência, a religião, os governos, todos participam de decisões sobre temas que se cruzam e 

inter-relacionam. Essa pluralidade fornece várias opções aos indivíduos, mas os coloca diante 

das incertezas que diversas visões, muitas vezes opostas, fazem surgir quando se busca fazer a 

melhor das escolhas. Esse quarto dilema se apresenta na realização do Boi Roubado quando 

percebemos que os brincantes dessa expressão cultural tem o cuidado de escolher o lugar para 

fazerem sua festa, pois quando foi perguntado acerca disso, o senhor CBS67 respondeu: “– 

Sendo da comunidade nós leva que a gente sabe que recebe, mas pra fora da comunidade a 

gente fica com choque de levar e quando chegar lá não querer receber a gente... ai só leva na 

comunidade mermo”.  

O quarto dilema é o da experiência personalizada versus experiência mercantilizada: 

determinados padrões de consumo promovidos pela propaganda influenciam a formação das 

identidades e promovem certos estilos de vida. A publicidade busca estimular modelos que 

condizem com padrões de consumo e, assim, muitas vezes, o projeto reflexivo de se construir 

uma identidade se traduz na posse de determinados bens. Os meios de comunicação de massa 

apresentam estilos de vida aos quais se deve aspirar. Porém, nem tudo é mercantilização. As 

pessoas tendem a reagir criativamente, e seletivamente, a esses processos. Os indivíduos das 
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comunidades em estudo fazem uso dos meios de comunicação e de massa para suprirem suas 

necessidades de sobrevivência, mas eles selecionam cuidadosamente que tipo de informação é 

importante, e as interpretam de forma particular. É interessante observar a criatividade dos 

intérpretes quando eles se apropriam dos próprios instrumentos de trabalho (facão, enxada, 

foice etc.) para fazer deles instrumentos musicais com o objetivo de embalar e dar ritmo aos 

seus cantos. A mercantilização não é apenas padronização ou homogeneização, é algo que 

promove a possibilidade de pluralidade de escolhas. As pessoas mesmo se utilizando de 

produtos de consumo de massa, ainda assim tomam decisões e reinterpretam essa utilização 

da sua própria maneira. 

Hall corrobora com a ideia de fragmentação/descentramento do sujeito, revelando a 

existência de vários centros de poderes, fato este que constrói um sujeito pós-moderno 

híbrido. A fragmentação do indivíduo é um importante soslaio para que as vozes distintas, 

consideradas como do “outro”, possam delimitar seus lugares de representação e 

consequentemente trilhar caminhos, se desprendendo da ideia de sujeito único. Zajdsznajder 

(1992) compartilha com essa ideia e acrescenta que, para a contemporaneidade, fragmentar 

significa construir um novo modo de pensar que não objetiva ligar ou ligar-se. Seguindo essa 

linha de raciocínio teórico, pode-se afirmar que na região sisaleira baiana, o descentramento 

do sujeito subsidia na concepção das diversas vozes que compõe o panorama sociocultural e 

identitário das comunidades. Vale ressaltar ainda o cuidado que devemos ter em relação aos 

referenciais identitários presentes na sociedade e difundidos cotidianamente pela mídia, pois 

eles podem ser estratégias discursivas de dominação, marcados por questões consumistas e 

ideológicas. As identidades representadas nas comunidades em estudo buscam consolidar as 

suas raízes por meio das tradições e expressões culturais, ao mesmo tempo em que procuram 

articular constante diálogos com os diversos âmbitos sociais, transcendendo as influências do 

discurso instituído e acreditando na originalidade e funcionalidade das suas próprias 

narrativas.  

Segundo a pesquisadora da UNEB, Edil Silva Costa (2005, p.23), refletir sobre a 

cultura popular é considerar a ideia de comunidades narrativas, que são definidas como:  

 

 

[...] grupos coesos e articulados pelos valores tradicionais e seu cânone. A tradição é 

repetida, mas também modificada para sua própria continuidade e, assim, exerce uma 

função importante na construção da identidade do grupo. O que se transmite está em 

conexão direta ou indireta com o cotidiano, daí sua movência, uma vez que as 

sociedades são dinâmicas, e a cultura se relaciona com as dinâmicas sociais [...]. Disso 

resulta a contemporaneidade da cultura popular, ainda que articulada a coisas do 

passado.  
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Dentro desta concepção, podemos afirmar que os grupos sociais da região sisaleira 

baiana, observados nessa pesquisa, se constituem como comunidades narrativas, pois 

articulam os valores da tradição oral com as demandas da contemporaneidade, seja 

reproduzindo ou inovando, sempre tendo em vista a continuidade da sua identidade cultural. 

Essa manipulação de memórias do passado com as vivências do cotidiano sisaleiro permitem 

o que o medievalista Paul Zumthor (1997) denomina de movência, ou seja, as transformações 

dos textos orais no seu processo de transmissão. Tal processo possibilita a ressignificação dos 

símbolos coesos, dos seus valores tradicionais e a repetição torna-se um elemento discursivo, 

modificando de acordo com o intérprete e seu público receptor, ou seja, considerando a 

realidade de cada comunidade narrativa. O intérprete comunica suas ideias nos cantos de 

trabalho, cuja eficácia vai além da palavra escrita. Então, o ponto de vista exposto pela 

pesquisadora confirma que a região sisaleira se constitui como uma comunidade narrativa e a 

expressão cultural Boi Roubado é uma representação discursiva da referida comunidade.  

A partir do momento em que as práticas culturais e o cotidiano das comunidades 

funcionam como cenário de significações, o termo cultura popular, discutido no capítulo II e 

em todo o trabalho de pesquisa, deve ser utilizado no âmbito da pluralidade, entendendo que 

não existe apenas uma única cultura popular que dê conta de todas as manifestações culturais 

populares. O que existem são universos culturais fragmentados que retratam a especificidade 

de cada grupo e, assim, a realidade cotidiana dos povos ocorre de forma diversificada. Ainda 

sob esse termo, Marilena Chauí (1985, p.122-3) discute o uso da expressão “culturas do 

povo”: 

 

 

Uma outra observação concerne ao uso do singular “cultura do povo” quando o 

correto seria empregar o plural “culturas do povo”. Essa observação pode parecer 

bizantina ou fruto de um empirismo grosseiro visto que sugere a multiplicidade e esta 

pode ser um simples efeito de superfície, um mero resultado de variações geográficas 

e cronológicas. No entanto, se a cultura for considerada como uma ordem simbólica 

que exprime o modo pelo qual homens determinados estabelecem relações 

determinadas com a natureza e entre si e o modo pelo qual interpretam e representam 

essas relações, a pluralidade cultural permite assinalar a singularidade histórica e 

social de uma cultura; permite também que não ocultemos a dificuldade contida no 

termo povo. 

 

  

Posta a afirmação da autora, percebe-se que o uso do plural é uma maneira de entender 

a multiplicidade das expressões culturais realizadas pelo povo. Nesse caso, as culturas do 

povo admitem uma dimensão discursiva que permite um maior enfoque na percepção das 

expressões que saem do universo cultural hegemônico da classe burguesa. As diversas 
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culturas populares que se apresentam na região sisaleira funcionam como molas propulsoras 

de suas representações identitárias. A simbologia identitária das referidas comunidades se 

interpõe através da tradição oral em interação com a cultura de massa, sob as influências 

contemporâneas, muitas vezes desencadeadas pelo acesso às tecnologias digitais e midiáticas, 

ou das múltiplas religiosidades. Dessa forma, apoiar-se na pluralidade é o fundamento para 

perceber como as expressões culturais da região sisaleira baiana, especificamente o Boi 

Roubado, ratificam um território de múltiplas identidades. Nesse sentido, os cuidados oscilam 

entre dois aspectos diferentes: ter um posicionamento positivo diante da ideia de modernidade 

e progresso presente na comunidade e, ao mesmo tempo, preocupar-se com a preservação do 

patrimônio imaterial, buscando resguardar tradições culturais que sobrevivem ao tempo. Um 

repertório de significados é ativado a partir da presença de identidades que surgem através dos 

brincantes do Boi Roubado e dos moradores locais incapazes de representar uma identidade 

singular, fazendo emergir novas concepções de sujeitos. Dessa maneira, as práticas cotidianas, 

as formas de agir, pensar, trabalhar, se expressar e se divertir nas comunidades refletem e 

representam o projeto da contemporaneidade em diálogo permanente com a tradição oral.  

 

 

3.3 Oralidade e Identidade: lugares de resistência 

 

Para cogitar sobre a questão do lugar enquanto categoria geográfica, Milton Santos 

(1995) afirma que existe uma dupla questão a ser discutida. O lugar visto de “fora” a partir de 

sua redefinição, resultado do acontecer histórico e o lugar visto de “dentro”, o que implicaria 

a necessidade de redefinir seu sentido. Para o referido autor, um lugar poderia ser definido a 

partir da densidade técnica (que tipo de técnica está presente na configuração atual do 

território), da densidade informacional (que chega ao lugar tecnicamente estabelecido), da 

ideia da densidade comunicacional (as pessoas interagindo), e ainda em função de uma 

densidade normativa (o papel das normas em cada lugar como definitivo). Segundo Ana Fani 

Carlos (1996, p.20), a esta definição seria preciso acrescentar a dimensão do tempo, em cada 

lugar que poderia ser visto através do evento no presente e no passado. Sobre isso a autora 

destaca que: 

 

 

Há também a dimensão da história que entra e se realiza na prática cotidiana 

(estabelecendo um vínculo entre o de fora e o de dentro), instala-se no plano do vivido 

e que produziria o conhecido reconhecido, isto é, é no lugar que se desenvolve a vida 

em todas as suas dimensões. Também significaria pensar a história particular de cada 
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lugar se desenvolvendo, ou melhor, se realizando em função de uma 

cultura/tradição/língua/hábitos que lhe são próprios, construídos ao longo da história e 

o que vem de fora, isto é, o que se vai construindo e se impondo como conseqüência 

do processo de constituição mundial. 

 

 

Diante da definição acima, podemos afirmar que as narrativas orais consistem em um 

lugar de resistência dos brincantes da expressão cultural Boi Roubado, pois os cantos de 

trabalho são a representação de uma prática cotidiana e histórica dos moradores da região 

sisaleira, através dos quais eles expressam seus saberes e vivências no âmbito local e, em 

consequência do avanço tecnológico, também repercutem na sociedade em geral. Os cantos 

de trabalho permitem, de uma forma organizada, o conhecimento e a continuidade de valores 

sociais e religiosos, normas e comportamentos veiculados por esta oralidade, constituindo, 

assim, um patrimônio das comunidades sisaleiras. Esses valores religiosos são marcantes nos 

cantos de trabalho, como podemos registrar nos versos “Nas hora de Deus, amém”, “E com 

Deus e Nossa Senhora”, “Valei minha Nossa Senhora/ Nossa Senhora das Candeias”, onde 

os intérpretes invocam proteção às entidades divinas.  

A percepção de continuidade é passada através das coisas que envelhecem conosco, 

pois segundo Ecléa Bosi (2004), o desenraizamento é condição desagregadora da memória. 

Logo, o ser trabalhador rural, cozinheira, artesã, costureira, era significado de status, que veio 

sendo desvalorizado ao passar do tempo. Conversando com as pessoas envolvidas na pesquisa 

pudemos observar que elas se entregam à rememoração. Ouvindo cada depoimento 

constatamos que o sujeito tem habilidades próprias de desenvolver a memória, evocando, 

dando voz e vez às suas vivências. O que relatam são momentos de alegrias e tristezas, em 

que a melodia do passado é interpretada pelo presente. Na tradição oral as palavras 

transformam-se em atividade comunicativa, em uma relação de cumplicidade entre intérprete 

e ouvinte. Neste ato de contar e cantar, circulam além da cumplicidade, palavras que não 

foram transmitidas aleatoriamente, mas oriundas dos grandes depositários das palavras nas 

comunidades orais, sendo o testemunho vivo dessas sociedades. 

Durante a pesquisa todos os elementos foram importantes, pois a cada detalhe, no 

registro e principalmente no silêncio, muitas respostas foram passadas, muitos sentimentos 

foram expressos, pois as pessoas entrevistadas reviveram momentos cruciais de suas vidas. 

Conseguiram distinguir falas, imagens e sentimentos que o tempo não apagou. Foram 

momentos vividos, respostas pessoais, onde a melodia do passado foi interpretada pelo 

presente. Os esquecimentos, omissões, silêncios, lapsos das entrevistadas são o selo da 

autenticidade. Bosi (2004, p.22) nos chama atenção que: “recordar é sempre um ato de 
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criação”. A fala emocionada e fragmentada é portadora de significações que nos aproxima da 

verdade. A tradição oral fortalece relações entre as pessoas, e é fruto do diálogo, diálogo este 

que não pode cair no abandono ou ficar na subjetividade, merece ser registrado, difundido e 

preservado.  

 As discussões acima realizadas demonstram que a oralidade e a identidade cultural de 

um determinado grupo social funcionam como um lugar de conhecimento, de expressão e 

resistência. Mas, antes de discutir a oralidade como fator de resistência nas comunidades 

sisaleiras, torna-se imprescindível retomarmos as reflexões de Zumthor (2007, p.18) no que se 

refere aos três tipos de oralidade existentes. O referido autor considera como primeira a 

“oralidade primária e imediata”, um tipo de oralidade que não admite qualquer relação com a 

escrita e está presente “apenas nas sociedades desprovidas de todo sistema de simbolização 

gráfica, ou nos grupos sociais isolados e analfabetos.”. O segundo tipo ele denominou de 

“oralidade mista”, que ocorre “[...] quando a influência do escrito permanece externa, parcial 

ou atrasada [...]”, como é o caso das comunidades rurais da região sisaleira e da maior parte 

das comunidades narrativas que convivem com a cultura escrita, já que se apropriam dos seus 

elementos, mas mantém sua tradição oral. Aqui é interessante ressaltar que a tradição oral 

ainda resiste em tais comunidades por conta do prestígio da voz, que confere autoridade a 

esses textos que circulam na memória dos seus intérpretes. O terceiro tipo coexiste com o 

segundo, porém Zumthor (2007) os distingue, explicando que a “oralidade segunda” procede 

da existência de uma “cultura letrada” (idem, p.18). Assim, a principal forma de transmissão 

do saber é a escrita, de modo que as interferências da cultura letrada se tornam significativas e 

influenciando na tradição oral. 

 Jerusa Pires Ferreira (1998) desenvolve a noção de matriz da oralidade que aborda, 

sobretudo, a “impregnação” do oral e do escrito, da letra e da voz, do popular e do erudito, as 

interseções entre produção e reprodução, individual e coletivo. Insistindo na importância de se 

pensar sobre os entrecruzamentos da oralidade com a escrita e de se identificarem os traços 

comuns que as unem, no intuito de reforçar a memória, a referida autora aposta no exercício 

poético, que é, ao mesmo tempo, oral e escrito, auditivo e visual. A matriz oral é concebida 

por Ferreira (idem) como uma virtualidade, sustentada na ancestralidade de enredos e 

situações, mas também, em regime de oralidade mista, apoiada num outro conjunto 

denominado de “matriz impressa”. Portanto, essa definição dá conta da explicação de um 

processo que liga o oral, o oralizado, o impresso, o visualizado e o memorizado. Com esse 

conceito, a pesquisadora elimina a ideia de uma “oralidade em si, espécie de memória 

absoluta”, e constata “a complexidade das operações de criação, recriação, que mobilizam o 
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grande texto oral, mas que provém também de outras interferências”. Com isso, “está aberta a 

possibilidade contínua de criação dos textos, a partir dessa longa e duradoura memória, 

submetida, ao mesmo tempo, aos estímulos dos suportes concretos que a reforçam” (idem, 

p.489). 

A oralidade reflete ainda hoje uma problemática que a coloca em situação de margem 

na sociedade e muitos são os fatores que desencadeiam esse processo. Ecléa Bosi (2001, p.84) 

traz uma ponderação interessante acerca disso:  

 

 

Porque decaiu a arte de contar histórias? Talvez porque tenha decaído a arte de trocar 

experiências. A experiência que passa de boca em boca e que o mundo da técnica 

desorienta. A guerra, a burocracia, a tecnologia desmentem cada dia o bom senso do 

cidadão; ele se espanta [...] mas cala-se porque lhe é difícil explicar um todo 

irracional. 

 

 

Sabemos que nas comunidades sem escrita, a cultura do povo era transmitida de pai 

para filho, de geração para geração, apenas por meio da oralidade, sendo a memória humana 

que conservava as histórias, as crenças, os costumes de indivíduos que viveram, participaram 

dessa esfera cultural e outros fatos relatados por seus antepassados. No entanto, com as 

transformações pela qual a sociedade vem passando, devido ao processo de industrialização e 

aos avanços tecnológicos, a humanidade tem buscado novas conquistas e descobertas que 

trazem ao homem atual facilidades que os antigos não tinham. Como sabemos, desde os 

primórdios, o homem civilizado já se preocupava em registrar sua história, sendo que para 

transmitir suas impressões e experiências, explicar os fatos e os fenômenos da natureza, 

acontecimentos, sentimentos, criou extraordinárias fontes literárias. Todos os fatos e 

lembranças eram transmitidos por meio da palavra que se alterava um pouco mais ou um 

pouco menos, mas conservava seus sentidos originais, por meio da sua imaginação. Portanto, 

a tradição oral é uma tendência natural do homem, mas o mundo da lógica sobrepôs-se ao 

mundo imaginativo e singular, e a arte de contar histórias, uma forma ancestral da 

manifestação humana, foi perdendo espaço. Assim, cabe a nós, universitários, realizar 

pesquisas a fim de subsidiar materiais didático-pedagógicos que servirão de orientação à 

geração vindoura numa perspectiva de interação e valorização do universo cultural de cada 

um de nós e do outro. 

Aqui vale ressaltar a distinção que Zumthor (1997) faz entre tradição oral e 

transmissão oral: a primeira se refere à duração, a continuidade a perpetuação do texto oral ao 

passar do tempo; e a segunda, diz respeito à divulgação do texto oral no momento da 

performance. Assim, é no momento da transmissão oral, em que a circularidade cultural 
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intensifica os elementos da memória individual e da memória coletiva, que se torna possível 

contrariar a perspectiva de marginalidade. Isso acontece porque “as margens utilizam 

sofisticadas estratégias de organização” (COSTA, 2005, p.80) que favorecem a solidificação 

das táticas de resistência, através das quais se abrem possibilidades do próprio grupo 

dominante ceder, ou mesmo se agregar, ao grupo antes inferiorizado. Nesse processo, os 

referenciais identitários das comunidades sisaleiras se apresentam enquanto lugar de 

articulação discursiva, enxergando a possibilidade de conquistar um espaço privilegiado e 

reconhecido na sociedade. Mas, para isso, são muitas transações e táticas de sobrevivência 

que estão em jogo, com o objetivo de transformar o lugar de margem em um espaço 

construtivo, de resistência.  

No contexto contemporâneo, graças às permanências e movências inerentes ao 

hibridismo cultural, esse processo de articulação discursiva sofre interferências da cultura de 

massa e mais ainda da tradição oral, visto que esta é a base para o desenvolvimento das 

demais manifestações da cultura humana. Exemplo disso é a elaboração de narrativas 

modernas que se valem de elementos próprios da oralidade na composição literária e, um dos 

resultados alcançados com esta escolha estética é a ruptura de padrões pré-estabelecidos e 

consagrados. Tal atitude pode ser observada no trabalho literário de inúmeros escritores. 

Dentre eles pode-se citar José Luandino Vieira e Mario Vargas Llosa, ambos escritores 

contemporâneos que possuem um determinado grau de distanciamento, causado, dentre 

inúmeros fatores, pelos contextos sócio-culturais dos países a que pertencem, isto é, Angola e 

Peru respectivamente. No entanto, se atentarmos para o trabalho literário dos referidos 

autores, tal distância fica redimensionada, uma vez que Luandino Vieira e Vargas Llosa 

executam um trabalho de recuperação das tradições de seus povos e em certa medida de 

reestruturação do projeto de identidade. Um dos recursos utilizados por ambos é a ruptura dos 

cânones pela utilização da oralidade, evidentemente, cada escritor a seu modo, mas a 

valorização das culturas populares é um traço perene nas obras No antigamente, na vida e El 

hablador. 

Um dos pontos que os escritores carregam em comum é o inconformismo frente à 

situação das culturas que vivem à margem da sociedade. No entanto, este encontrar-se fora do 

centro, tanto no Peru quanto em Angola, concentra problemas ainda mais sérios dos que 

aqueles passíveis de observação nas culturas periféricas que se encontram mais próximas ao 

nosso cotidiano. Isso porque Angola, por exemplo, sofreu um violento processo de 

sufocamento causado pelo regime colonizador, que, aliás, só teve fim há poucas décadas, no 

entanto, ainda hoje consequências deixadas pela guerra assolam o país. Já o Peru, por sua vez, 
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possui um complexo quadro de relacionamento no que diz respeito às culturas indígenas. Em 

ambos os casos, a imposição da cultura dominante acarretou inúmeros problemas para as 

comunidades nativas. 

No século XX existiram algumas tentativas de registro das expressões culturais no 

Brasil, em especial dos cantos de trabalho. Mário de Andrade foi um dos pioneiros nessa 

prática, ao percorrer diversas regiões do Brasil na década de 1920 em busca dessas narrativas. 

Em 1955, o cineasta Humberto Mauro filmou o documentário Brasilianas: Cantos de 

Trabalho, em que foram apresentados alguns desses cantos. Alguns deles mostravam a prática 

de socar o pilão como um trabalho feito por uma pessoa para alimentar várias outras, bem 

como, por exemplo, o trabalho de socar a terra para a construção de açudes, em que o ritmo da 

batida do socador na terra acompanhava a melodia entoada pelos homens. Outro canto foi o 

relacionado com o trabalho em pedreiras, em que homens laboravam para quebrar, cortar e 

carregar grandes rochas. A letra do canto evidenciava um trabalho em conjunto, mostrando 

uma tentativa de tornar a tarefa menos pesada para os trabalhadores. A cantora Clementina de 

Jesus gravou em 1976 a faixa Cinco cantos de Trabalho, em que foram apresentadas músicas 

criadas por Milton Nascimento, Fernando Brant e Cartola, além de algumas decorrentes de 

arranjos feitos a partir de músicas do folclore brasileiro. Outro cineasta que registrou em 

documentários essa prática de trabalho foi Leon Hirszman. Com Cantos de Trabalho – Cana-

de-Açúcar e Cantos de Trabalho – Mutirão, foi possível retratar práticas de trabalho 

ancestrais realizadas no Brasil que, com o avanço do sistema capitalista, foram se perdendo. 

Mais recentemente a Cia. Cabelo de Maria produziu um álbum denominado Cantos de 

Trabalho. Após pesquisas realizadas pela musicista Renata Mattar, foram registrados cantos 

oriundos de diversas partes do Brasil e ligados a algumas atividades, como o trabalho das 

destaladeiras de fumo de Arapiraca (AL), das descascadeiras de mandioca de Porto Real do 

Colégio (AL), das plantadeiras de arroz de Propriá (SE) e da farinhada da comunidade de 

Barrocas (BA). Através de trabalhos como esses se torna possível o registro e a divulgação de 

práticas culturais que são passadas de geração, que perpetuam as culturas e as diferentes 

tradições, como está sendo o caso da região sisaleira baiana que, através desse estudo 

dissertativo está sendo revelada e ressignificada uma das suas expressões culturais, o Boi 

Roubado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na vida cotidiana produzimos discursos com distintas motivações. Em determinadas 

situações, alguns deles podem vir a constituir uma produção poética, como é o caso dos 

cantos de trabalho produzidos durante a realização do trabalho no campo, com o objetivo de 

diminuir a extenuação do labor diário e divertir os brincantes da expressão cultural Boi 

Roubado. Assim, um dos pressupostos em estudar e entender tais narrativas orais é reconhecer 

que elas consistem, por sua originalidade e poeticidade, em uma forma de estar e atuar no 

mundo, que se define por sua posição em relação a outras. São narrativas que surgem no fluxo 

cotidiano, mas que não tem espaço nem tempo pré-determinados para ocorrer; surge 

experimentalmente. Não está em suporte fixo e só vem a ocorrer diante de seu acontecimento, 

o que nos faz pensar na constituição do mundo a partir da narrativa, em que tempo, espaço e 

sujeito existem e se (re)organizam a partir do fato de contar e cantar.  

 O contato com o Boi Roubado confirmou o fato de que a oralidade está sempre muito 

próxima da situação existencial. Ela permite que o indivíduo encontre suas identidades e se 

sinta pertencente a uma determinada comunidade. O que ele canta não advém somente da 

imaginação, mas também daquilo que foi ressignificado a partir das suas experiências e de 

suas relações sociais. As vozes que presentificam vivências, saberes e aprendizados de vida 

singularizam identidades várias, e suas filiações residem na interação entre as experiências 

consolidadas. Por conseguinte, se essas vozes se configuram como fator de identidade(s), faz-

se necessário ressaltar que identidade, nesse estudo, percorreu “um lugar que se assume, uma 

costura de posição e contexto, e não uma essência ou substância a ser examinada” (HALL, 

2003, p.25). Esse conceito confirma a movência necessária para se evitar equívocos, pois não 

se trata da defesa de uma unificação equivalente entre oralidade e identidade existente na 

literatura oral das comunidades sisaleiras baianas. Tampouco se traduz em uma justificativa 

de que a oralidade se constitua como polo de convergência, no qual a identidade se 

homogeneizaria.  

Em meio a todas as discussões realizadas, tentou-se demonstrar que, desde os 

trabalhos pioneiros dos estudos folclóricos no Brasil até hoje, muito já se avançou em relação 

ao aparato teórico e metodológico dessa área. Nesse sentido, outro aspecto ganha relevância: 

os estudos contemporâneos buscam favorecer as diversas linguagens e manifestações que se 

encontram no texto cultural, distanciando-se do receio de desaparecimento das tradições que 

cercava os folcloristas e os faziam crer no resgate por meio do registro (ALBUQUERQUE 
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JÚNIOR, 2007). Como se frisa em todo o estudo, as tradições se (re)inventam 

(HOBSBAWN, 1997) de modo que o homem, enquanto produtor e agente histórico, mantêm 

e ressignifica a cultura de sua comunidade. Essa dinâmica inerente às tradições e à cultura 

demanda mais atenção ao discurso do pesquisador e às especificidades de cada grupo social, 

além de maior flexibilidade e adequação das teorias e instrumentos de estudo. 

Com o desdobramento dos três capítulos dissertativos fica evidente a importância do 

estudo das expressões da cultura baiana, especificamente a sisaleira, no contexto 

contemporâneo, em que identidade e diferença são os fios condutores das comunidades 

narrativas. Nesse mesmo contexto são compartilhados ideologias, costumes e valores 

oriundos da tradição oral e da cultura de massa, onde cada um com suas particularidades 

revitaliza o outro. Esse fato vem confirmar a presença do hibridismo cultural, das 

permanências e movências dos processos interculturais propostos pelos teóricos aqui 

estudados. Ao estudar as narrativas orais, passou-se ela noção da performance, enfatizando o 

papel do intérprete e os recursos de que ele se vale para cantar e contar suas histórias. É certo 

que, para isso, ele mobiliza suas experiências, ou seja, traz à tona uma memória coletiva, já 

que é sujeito e agente histórico da sociedade.    

Ao longo dessa etapa de pesquisa que por ora se encerra, muitas questões foram 

respondidas e outras suscitadas, alguns pontos foram esclarecidos e outros permanecem em 

busca de uma melhor compreensão. Pesquisa e pesquisadora se reestruturaram à medida que o 

processo avançava e as dificuldades e surpresas surgiam. Aprofundar a relação com o 

contexto e com os brincantes da pesquisa foi muito prazeroso e enriquecedor. Ao mesmo 

tempo, foi preocupante no sentido de ter o cuidado em não correr o risco da apropriação 

indevida dos saberes e práticas de cada indivíduo.  

Compreende-se, então, que as tradições culturais sertanejas são mutáveis, pois elas são 

reelaboradas pela coletividade, mantendo-se na memória na medida em que remetem a 

tempos remotos, a um tempo nem sempre conhecido. No entanto, elementos básicos 

persistem, fazendo com que determinados aspectos identifiquem certa cultura como própria 

de um local específico, possibilitando, dessa forma, a construção das possíveis identidades 

culturais. É, portanto, no processo de (re)criação realizado por meio da oralidade que se 

perpetuam valores, conceitos e perspectivas socioculturais das comunidades sisaleiras. É 

mediante a atuação da memória que o processo de construção identitária edifica-se, pois a 

memória é constituída por um saber que forma as tradições, atuando como um canal de 

comunicação entre dimensões temporais, podendo ser contextualizada e atualizada 
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historicamente, visto que é uma forma de representação produzida e significada por meio das 

experiências individuais e coletivas. 

Em momento algum pretendi fazer conclusões categóricas acerca de um objeto de 

estudo tão amplo. Seguindo por bases filosóficas, reconhecemos que nenhum fenômeno deve 

ser estudado com a perspectiva de esgotar sua verdade, já que não existem verdades unívocas, 

mas, sim, pontos de vistas. Para qualquer direção que se volte o olhar tudo é efêmero, como 

explica Maffesoli quando diz: “o universo está povoado de símbolos cujo sentido não se 

consegue esgotar, mas cujas significações não valem senão por suas interações, vividas dia a 

dia sem que isso seja ‘conscientizado’ ou verbalizado” (MAFFESOLI, 2005, p.16). Desse 

modo, olhar o fenômeno em um aspecto e descrevê-lo naquele contexto exige do pesquisador 

uma percepção múltipla e consciente dos valores culturais. Esse fato reverba as dificuldades e 

as possibilidades futuras de estudo dessa e/ou de outras expressões culturais que garantem a 

originalidade e a funcionalidade da cultura na região sisaleira baiana.  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 Sobre o Boi roubado 

1. Como o boi roubado começou aqui na região? Como chegou até os dias de hoje? 

2. Tem um período determinado para esse evento acontecer? Qual? Por quê?   

3. O que é, o que significa o boi roubado? Qual o seu passo a passo?  

4. Qual o sentido dos foguetes ou tiros de espingarda antes de iniciar o trabalho na roça e 

também no terreiro quando vai acontecer a troca das bandeiras?   

5. O que o boi enquanto animal tem a ver com a denominação do evento?  

6. Esse evento já se tornou tradição regional?   

7. Batalhão é o mesmo que mutirão ou boi roubado?  

8. O boi roubado pode ser considerado/ classificado como uma festa? Por quê?   

9. O evento exige preparação, planejamento, custos? Quais?  

 

 Sobre a troca das bandeiras 

1. Como se dá a troca das bandeiras?   

2. Qual o significado dessas bandeiras (branca para as mulheres e vermelha para os homens)?  

3. Como são as cantigas nesse momento?  

  4. O que essas cantigas louvam nessa troca de bandeiras?  

5. Qual o significado de cada objeto (prêmios) que as mulheres ficam em mãos e que são 

solicitados pelos homens através de versos: o litro de cachaça (Pitu), tira-gosto (pedaço de 

carne cozido), prato, pandeiro, viola e caixa de foguete.  

6. O que significa o refrão: “... uma bandeira bem cantada faz quem tem amor chorar”?  

7. Por que há o samba de roda após a troca da bandeira?     

 

 Para o dono da fazenda/ organizador da festa 

1. Como você se sente em trazer essas pessoas para lhe ajudar nesse momento de 

confraternização? 

 2. Você acha que momentos como estes são eventos culturais da nossa região? Por quê? 

3. De quais localidades vêm estas pessoas que se encontram aqui? No total, quantos se fazem 

presentes?  

4. Será que daqui a alguns anos vai existir o boi roubado em nossa região?   
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 Para os participantes do evento 

1. Como você se sente em participar do boi roubado?  

2. E como é esse trabalho todo na roça, o que é que se faz aqui no boi roubado?  

3. O que motiva você em estar aqui? Um aperitivo, uma cachaça, a presença dos amigos...  

4. O que você espera da futura geração em relação à continuidade do boi roubado?  

5. Dá para recordar bons momentos do passado aqui como a infância, por exemplo?  

   

 Sobre as cantigas de trabalho 

1. O que essas cantigas representam para o boi roubado e seus participantes?  

2. Do que tratam essas cantigas?   

3. Como são formadas as cantigas do boi roubado? É repente, improviso (cordel); têm refrãos, 

rimas, repetições; 1ª e 2ª voz; quadra e meia...  

4.  Por que essas cantigas são cantadas em parelhas? Já tem uma dupla definida ou são 

formadas no momento?  

5. Há uma “disputa” de vozes e de versos entre os cantadores? Com que finalidade?  

6. Como surgiu esse “cantar boi”? O que significa?  

7. Quais os instrumentos musicais usados para acompanhar essas cantigas?       

 

Para observar:  

 A invocação ao dono da fazenda, a Deus, as mulheres (ao amor), a mãe, a natureza 

(lua, céu, mar, animais), personagens típicos do Nordeste (vaqueiros, lavradores), 

histórias do passado, passagens bíblicas.  

 O perguntar e o responder das cantigas pela dupla e pelo grupo.  

 Instrumentos para sonorizar as cantigas: palmas, batidas do pé, ferramentas de 

trabalho batendo uma na outra (enxada, foice, facão...).  
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ANEXO 01 

 

 

TRANSCRIÇÃO DAS CANTIGAS DO 10º BOI ROUBADO DA FAZENDA 

QUIXABEIRA, MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS – BAHIA 

 

Chegada na fazenda 

   

Ô André vem-me ajudar  

No meu pobre mutirão  

Que eu vou te falar  

Quando eu chegar a morrer  

Com você não vou brincar  

Vou pedir a Jesus Cristo  

Que quando eu chegar ao fim  

Eu fique escutando de lá ô ô ô.  

Vou te fazer um pedido  

Pedido de coração  

Aonde eu for sepultado  

Não esqueça não  

Quando eu chegar até o céu  

Eu peço a Deus  

que me dê um bom caminho  

Eu quero ouvir em silêncio 

A tua voz assim ô ô ô.   

 

Em parelha   

 

Ô nosso amigo Zé  

Manda a muié embora  

Se esta muié não te ama  

Se essa muié não te adora  

Se essa muié não te quer  

Manda essa muié embora.  

 

Na Fazenda de Zenóbio  

Eu vi um boio  

Boi careta, má criado...  

Peguei meu cavalo, botei uma peiteira  

No descer da ladeira, botei uma carreira  

O boi deixei marrado  

Deixei marrado porque é de obrigação  

Fica aí meu boi calunga  

O cantor de madruão.   

 

Se esta muié não te ama  

Se essa muié não te adora  

Se essa muié não te quer  

Manda essa muié embora  

Manda essa muié embora ô ô ô  

 

Ô Mariazinha ô ê ô â.   

Ô ô ô ô Mariazinha  

Eu não sei tirar de vida  

Tirei a camisa do couro das costa  

Eu não sei tirar de vida  

E dou a resposta que tu vai gostar  

De tanto eu bater  

Minha mão já fez calo  

No dedo caído, deixei que nem falo  

Peguei a carona, de ir pra São Paulo  

Que é pra tu saber  
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Que aqui hoje só canta o galo (2x).   

 

Sem mamãe não tenho nada (2x)  

Ô mãe querida, ô mãe amada (2x)   

 

Lá vai turma, lá vai  

Lá vai o meu boi martelo  

O martelo dá na pedra  

A pedra dá no martelo  

A pedra vira em bagaço  

O martelo desmantela.  

Tu hoje quebra o juízo  

E desmantela o sentido  

Pra pegar boi, mas não pega (2x).   

 

Baixa o galho laranjeira  

Que eu quero tirar laranja  

Veja a coisa como é  

Quero ferrar um copo de dreher  

P’eu vê se aquela muié me quer  

P’eu vê se aquela muié me ama.   

Eu só gosto de cantar boi  

Onde tem um boi roubado (2x).  

Eu vou convidar Zenóbio  

Que é um cantor escolado  

Pra no lugar que nós tiver  

Ninguém ficar parado.  

Vou pegar meu macacão  

E vou-me embora por Japão  

E depois venho amuntado  

Venho amuntado num alazão  

Que eu vou botar no morão  

E o touro eu deixei lá na roça.   

 

Aquela colcha de retalhos  

Que tu me deste  

Cortada de pedaço em pedaço  

E foi costurada  

Quando chegar o frio  

no teu corpo inteiro  

Tu hás de lembrar da colcha  

E também de nós.  

E quando eu tiver dormindo,  

meu benzinho  

Acorde eu, acorde eu, acorde eu  

(TODOS)  

Acorde eu, acorde eu, acordado,  

meu relógio  

Amarre eu, amarre eu, amarre eu   

Acorde eu, acorde eu, acorde eu  

Balance eu, balance eu, balance eu.   

 

Na fazenda desse homem eu vi um boi  

Boi careta, boi capeta, má criado (2x).  

Peguei meu cavalo, botei na carreira...  

Minha gente, o culpado sou eu  

Se a fonte da água é a enchente  

É as águas dos olhos meu ô ô ô.  

Quando meu bem chorou  

Meus olho se cobriu de lágrima  

A muié me abandonou.  

Quando o meu amor partiu  

Meu coração chorou  

Meus olho se cobriu de lágrima  

Foi ela que me abandonou.   

 

Ô lua, ô lua, ô lua  

Ainda eu vou na lua (2x).   
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Acorda vaqueiro, acorda (2x)  

Que é hora de trabalhar 

A vaca pra tirar leite  

O bezerro quer mamar.  

Vaqueiro que não abóia ô aiá  

Não quer pegar no berrante  

ê ê ê ê ê boi... (2x)   

 

Cadê a lâmpada  

Que eu mandei acendêêê  

Se essa luz apagar  

Quem acende é você  

Acende a luz Maria ô ô ô  

Acende a luz Maria  

Que eu mandei acender  

Se essa luz apagar  

Quem acende é você  

Acende a luz Maria.   

 

Boi, boi, boi, boi, boi ô ô ô  

Meu avião, avião parceiro  

Por cima do Maceió  

O quarto tava na frente  

Com o povo trabalhando.  

ININT   

 

Olhei pro chão  

Só pra vê se tinha pedra.  

ININT  

Tenho medo de perder você  

Isso dói muito em mim  

Eu não vou obrigar de você gostar de boi 

(2x).   

 

Aqui nesse batalhão  

Tem cantor que canta boi de quadra e meia  

Tem cantor que diz que é bom  

Canta no sol e a gente apricêa.  

ININT   

 

Morena me ama, me chama  

Que eu não tenho amor (2x)   

 

Saí pra pegar um boi  

No estado de Alagoa  

Na Fazenda Três Irmão.  

Quando eu cheguei lá  

Serviu de admiração  

Vaqueiro de todo lado  

Vestido com seu gibão  

Um, eu já conheci  

É Bino dos Agurdão  

Tinha ôto separado  

Só me acenava com a mão.  

O boi correu, quem inrrabou foi eu  

Ni meu cavalo alazão  

Entrando no pau-de-rato  

Aí eu levei um supapo  

E o boi me deu cambão.  

Oiei pra o lado  

Izaque colado, montado no seu burrão  

Logo que entrou, amarrou o boi e ele gritô:  

– Perdeu pra mim, campeão! (2x)   

 

 

Menina linda, menina linda  

E eu cheguei aqui agora  
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Menina linda  

Eu já vou me embora.   

Cantigas no caminho para casa   

 

TODOS: Bom salão pra eu vadiar  

Bom salão pra eu vadiar  

Sua casa é bom terreiro  

Bom salão pra eu vadiar  

Bom salão pra eu vadiar.   

 

Foice, facão e enxada servindo como 

instrumentos musicais e tomando cachaça.   

 

Cachaça e muié bonita  

Êta vida de morão  

Cachaça e muié bonita  

É a minha perdição  

Namorar menina nova  

Ainda que de São João  

Ê saudade ê, ô boi ô ô.   

 

Eu gosto do verso do gado  

Porque gado me convém  

Quando eu chamo o gado berra  

Quando eu chamo o gado vem  

Na porteira do curral  

Só me retrata meu bem.  

Ê vida de gado, ô ôi.   

 

Mas eu sô que nem carneiro  

Que apanha mais num berra (2x).   

Eu sô um galo de raça  

Num apanho pra galo-terra  

Tu tá falando em meu nome  

Num tá com medo da guerra.  

Hoje eu preciso te dizer  

Se eu apanhar pra você  

Vou me embora dessa terra (2x).  

Fizemos uma combinação  

Eu vou pro pagode, ela num vai não  

Sábado que passou  

Eu fui e ela ficou 

Sábado que vem  

Ela fica e eu vou.   

 

Vou me embora, vou me embora, 

rapazeada  

Quem mandaram me chamar, rapazeada  

Pra fazenda de Zenóbio, rapazeada  

Que o trabalho acabou, rapazeada  

Foi uma tarde prazerosa, rapazeada  

No meio do pessoá, rapazeada  

Rapazeada, ô rapazeada ô ô ô.  

Vou me embora, vou me embora, 

rapazeada  

Quem mandaram me chamar, rapazeada  

Pra fazenda de Zenóbio, rapazeada  

Pra junto com o pessoá, rapazeada  

A bandeira bem cantada, rapazeada  

Faz quem tem amor chorar, rapazeada  

Mas esta casa está, rapazeada  

Está longe de chegar, rapazeada  

Rapazeada, ô rapazeada ô ô ô.   

 

 

Chegada na sede da fazenda para começar 

a troca da bandeira: homens com a 
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bandeira vermelha e mulheres com a 

branca.     

 

TODOS: Nesse instante, nessa hora  

Pasro (pássaro) preto na gaiola  

E com Deus e Nossa Senhora  

Bateu asa e foi-se embora (2x).  

Meu batalhão venceu  

Venceu quando fumu se embora.   

 

Os homens cantam os versos em parelha 

para as mulheres, pedindo o que elas têm 

em mãos.    

 

Bandeira vermêia  

Vamos dá um passinho pra frente  

E a branca de lá pra cá  

ININT  

A senhora dona moça  

ININT  

Dê um passinho pra frente  

E venha de lá pra cá  

E uma bandeira bem cantada  

Faz quem tem amor chorar.  

A senhora, dona moça  

Tome a bandeira vermêia  

E passe a branca pra cá.   

 

Nas hora de Deus, amém (2x)  

Pelo jeito que eu tô vendo  

Essa bandeira é bem cantada  

Vamos dá um passo pra frente  

Que eu dou de lá pra cá.  

Que a bandeira bem cantada  

Faz quem tem amor chorar.  

A senhora, dona moça  

Tome a bandeira vermêia  

E traga a branca pra cá.   

 

Quero te fazer uma pergunta  

Que eu tenho de perguntar  

Quantas estrela tem no céu?  

Quantos peixe tem no mar?  

Quantas abelha tem no mundo,  

Fabricando nosso mel?  

Em que dia da semana,  

Foi que Caim matou Abel?  

Gostava muito de casar,  

Eu agora enjoei  

Só achei uma caitiú  

E a senhora, dona moça  

Me ofereça esse Pitú  

Que a senhora tá na mão  

Me ofereça esse Pitú.   

 

Quando a bandeira branca  

Se encontrar com a veurmêlha (2x)  

No meio do pessoá  

Valei minha Nossa Senhora  

Nossa Senhora das Candeias.  

Vamos dá um passo pra frente  

No meio de toda gente  

No meio do pessoá.  

Minha gente dá licença  

Que eu falo com todo gosto  

Me dê esse tira-gosto   

Me dê ela de lá pra cá.   

Nas hora de Deus, amém (2x)  
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Quando eu canto essa bandeira  

Eu estimo e quero essa bandeira  

E estimo e quero bem  

Vamos dá um passinho pra frente  

Para a gente encontrar  

A senhora, dona Gal  

Que queira me perdoar  

Nosso amigo é velho  

Que está aqui no lugar  

Na fazenda de Zenóbio  

E nós queremos aqui está  

Uma bandeira bem cantada  

Faz quem tem amor chorar.  

Eu agora vou dizer,  

Eu agora vou falar  

Dona Gal, me dê licença  

Me dê o prato pra cá  

Deus lhe dê bom casamento  

Quando a senhora se casar  

Vou te jogar uma praga  

Deus te livre, que é pra pegar  

Deus lhe dê um carro de eito  

Pra você saí de lá  

Quando chegar na fazenda  

O carro num vai funcionar.   

 

Hoje eu vim aqui no terreiro  

Vou dá um passo pra frente  

Vou também pedi licença  

Para a dona do terreiro  

E dizer pra essa dona  

Me ofereça esse pandeiro  

Eu vou levar pra minha casa  

Que eu tô liso sem dinheiro.  

A senhora teve sorte  

De num casar com um cabiludo  

Por causa do desespero.  

Se ele vim prantá mandjoca  

Farinha num dá dinheiro  

Se ele dá um dia por dez  

A dez e onze a um companheiro  

Eu sei que bom é o velho Honório   

Mas ainda não nasceu cabelo.  

    

Ô muié tu me conhece  

Eu nunca cantei bandeira  

Hoje aqui eu vim cantar  

Minha mãe é professora  

Meu pai é comerciante  

Só Luis da Lagoa Branca  

Vou morar no São Paulim  

Minha comadre dê licença,  

Me ofereça o cavaquim.   

 

Toda festa dá desfile  

Quem enfeitou essa bandeira  

Foi uma moça mais bonita  

Eu nunca cantei bandeira  

Aqui hoje eu vim cantar  

Na casa de Seu Zenóbio  

Meu amigo e popular  

Dô boa noite ao povo todo  

Dô adeus ao pessoá  

Que roeu o céu da boca  

E o dentinho do quexá.  
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Minha comadre não negue a eu  

Me dê o foguete pra cá.   

 

Bandeira branca, nas horas de Deus, amém (2x)  

Quem enfeitou essa bandeira  

Eu vou dá um passo pra frente  

Pra ela vim de lá pra cá  

A bandeira bem cantada  

Faz quem tem amor chorar 

Eu já fui falar em casa  

Pra dá um grito bonito  

A senhora, dona moça  

Me ofereça esse litro 

Ai que presente bonito  

Acabei de receber  

Meu presente de natal  

Só me leva a beber.   

 

Termina com o samba de roda.              
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ANEXO 02 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O INTÉRPRETE CBS67 

 

 

Dados da Entrevista: 

Intérprete: CBS                 

Localidade: Beira de Cerca - Candeal  

Idade: 67 anos  

Mãe: MMJ  

Pesquisadora: Daiane de Araújo França  

Data da entrevista: maio de 2012 

Duração: 22 minutos e 10 segundos   

 

 

 

DOC: Pronto, já está gravando.  

INT: É, boi roubado a gente sempre leva e nós gosta. A gente... nós aqui leva boi na roça dos 

amigo  e os conjunto da gente sempre acompanha a gente e sobre boi roubado, samba... o 

chefe daqui dessa região aqui região de levar boi roubado na casa, na roça dos amigo e na 

casa dos amigo, samba enfim ININT... é sempre é eu.  

DOC: É o senhor?  

INT: É eu mesmo. E aí meu nome chama Carlos Bispo de Souza, e esse daí que é o 

inventador de samba e boi roubado.  

DOC: Tô falando com a pessoa certa então.  

INT: É sempre assim, todo ano a gente sempre leva boi roubado na roça dos amigo e somo 

assim, somo amigo.  

DOC: Hum, sim... Pode falar.  

INT: Agora essa mudernagem de hoje em dia não quer panhar o rojão de cantar boi, mas 

sempre que esse pessoal mais idoso sempre acompanha a gente... ININT e sempre ajuda a 

gente a cantar boi, cantar samba... e a gente é da brincadeira mesmo.  

DOC: E o senhor sabe falar alguma coisa assim sobre a origem desse boi roubado, de onde 

veio...  

 

Legenda: 

INT: Intérprete 

DOC: Pesquisadora  

CIRC: Circulantes 

ININT: Parte confusa 
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INT: É, boi roubado a gente sempre... leva assim Bela Vista, ali, aqui no Juazerim... em muita 

região a gente leva boi roubado.  

CIRC 1: E por que boi roubado?  

DOC: É, por que boi roubado, por que esse nome?  

INT: É porque boi roubado o dono da roça não sabe, tá dormindo. A gente chega com o 

conjunto da gente e solta o foguete na roça dele e canta o boi. Ai pra ele é um choque, pra ele 

é um choque receber um adjunto de gente de quarenta, cinquenta pessoa na roça dele. O rapaz 

tá lá dormindo, a gente chega, solta o foguete e canta o boi, aí é um choque pra ele... aí a 

gente chama o boi roubado por isso. Por que é sem o dono saber, a gente chega o adjunto 

assim sem o dono saber, mas não é o... o... a pessoa fazer um caso desse com a pessoa 

desigual, só faz com a pessoa igual que a gente sabe que recebe... aí tá dormindo, a gente 

chega solta o foguete, canta o boi e aí agora... aí ele recebe a gente bem recebido, mata porco, 

mata carneiro, e leva nós na chiada e nós trabalha na roça dele até aprontar.  

DOC: Pode ser o dia todo...  

INT: O dia todo, quando é seis hora, quando dá escurecendo a gente canta a bandeira e aí 

agora entra o samba... é assim que nós sempre brinca é assim.  

DOC: E tem quanto tempo que o senhor vem fazendo isso?  

INT: O ano, o ano passado teve, só foi esse ano que não teve. O ano passado teve, que nós foi 

lá pra Bela Vista, robemo um boi de um rapaz lá... foi convidado por outro amigo e nós 

robemo o boi a ele.  

CIRC 1: Há quantos anos...  

DOC: Há quantos anos atrás o senhor já vem fazendo isso?  

INT: Ah bom, há munthos anos, quando eu peguei a roubar boi eu tava com dezoito ano de 

idade. Eu tava com dezoito ano de idade eu inventava de roubar boi na roça dos companheiro 

e hoje em dia eu tô com sessenta e sete ano e inda mesmo assim eu atemo em roubar boi 

ainda, com a idade que eu tô.  

CIRC 2: Aí tá velho de sambador! Risos  

INT: É.  

DOC: Aí de manhã vocês vão pela madrugada, né?  

INT: É madrugada, quando dá três hora da manhã nós já tamo viajando pra roça do amigo, 

anrte dele acordar, quando ele acorda, já acorda pelo foguete... é.  

DOC: Aí chega lá, solta o foguete...  

INT: E solta as pancada de boi, é cantoria mesmo. Ai nós canta boi, gateia remate falando pro 

dono da roça e aí agora é uma novidade pra o pessoá.  
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DOC: E essas cantigas são improvisadas ou já é uma coisa que vocês já sabem cantar?  

INT: É, é coisa que a gente já leva já no ININ, a gente só canta o que nós sabe. A gente 

inventa e anrte de ir... aí chega lá já cantando...  

DOC: E... e trabalha... é trabalhando é cantando?  

INT: É trabalhando e cantando. É, aí todo mundo, o conjunto ali, quando um solta aqui que 

remata aí o outro lá pega, quando o outro remata o outro lá pega, até sair fora. Tem dia que 

nós leva otcho, nove drupa (dupla), toda drupa tem que cantar aquilo que a gente vai fazer, 

todas dupla tem que cantar.  

DOC: Já tem as duplas certas?  

INT: As dupla certa!  

DOC: Humm.  

INT: É assim, aí quando um caba de rematar, que cantou aqui, cada um que terminar que 

remata ai já não é a gente que canta aquela música mais, já é aquele outro ali que tá de junto 

da gente que canta... é assim até sair fora.  

CIRC 2: É é bonito!  

INT: É bonito!   

DOC: É, na região de Valente, São Domingos tem também, só que dá trabalho pra gente 

achar, eu já procurei, mas tá difícil. 

INT: Ah bom. Pois aqui é assim, a gente cheguemos ni Bela Vista, robemo um boi, todas as 

dupla canto, aí depois foi a equipe de lá: bom, agora é a equipe daqui de Bela Vista. Já a 

equipe da gente, daqui de Candiá ficou pra depois. Que ai cantemos primeiro e depois foi a 

outra equipe. Quando eles acabou de terminar lá, aí  agora chegou a hora de vocês de novo. Ai 

nós tornemo pegar de novo. Quando foi na hora de cantar a bandeira, aí nós cantemo a 

bandeira, sortemo foguete, aí entremo pra deni’casa já sambando, todo mundo de pandeiro, 

afinaro a viola lá... entremo fazendo samba.  

DOC: Me fala um pouquinho aí como é essa coisa da bandeira... depois do trabalho vocês vão 

pra casa do, vamos dizer assim, do dono da roça, né?  

INT: É.  

DOC: Aí lá vocês fazem a bandeira.  

INT: Faz a bandeira.  

DOC: Me conta um pouquinho aí como é.  

INT: Aí nós tira a bandeira, nós canta a bandeira assim: “Bandeira branca/ toda cheia de fulô/ 

quem recebe essa bandeira/ é a dona da roça por ter valor”. Ai agora nós lóva o dono da roça 
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também, e assim todo mundo cantando, depois remata e aí agora aquele outro já pega até sair 

fora.  

DOC: Eu assisti... lá na região filmaram um... eu assisti que tem uma fila de homem e uma 

fila de mulher... o daqui é igual a esse?  

INT: É assim mesmo!  

DOC: E vai trocando...  

INT: Vai trocando as bandeira, vai trocando as bandeira até chegar no último. Quando chega 

no ultimo aí vai fazendo os batuque...  

DOC: Humm.  

INT: É assim mesmo!  

DOC: E no caso, a troca é só das bandeiras ou tem outros objetos que vocês trocam também?  

INT: Só troca as bandeira.  

DOC: Só as bandeiras...  

INT: Só as bandeiras. Ai agora pega um pandeiro, bate o pandeiro, solta os batuque aí as 

ouras bandeiras, quem tá com as bandeiras entra sambando, aí agora pronto, todo mundo 

samba daí em diante.  

DOC: Aí são quantas bandeiras? Só uma branca?  

INT: É duas. A gente fica com uma e a que vem trocar a bandeira fica com outra, aí agora 

cada boi que a gente canta já vem e entrega a bandeira a gente e a gente entrega a da gente a 

ela... vai trocando três vez, quando caba das três vez ai agora é pra cantar o batuque.  

DOC: E qual é a cor da bandeira? Tem uma cor certa ou não?  

INT: Uma vermelha é outra branca. É. É duas bandeira, a gente fica com a bandeira vermelha 

e a moça que vem pra trocar com a gente fica com a bandeira branca, aí a gente vai trocando 

essas bandeira.  

DOC: Quem é que faz essas bandeiras?  

INT: As bandeiras quem faz é a dona da roça.  

DOC: Ah, é a dona da roça.  

INT: É a dona da roça que faz. Agora quando dá na base de seis hora, ela vai pra roça entregar 

as bandeiras a gente. Ai entrega uma a gente e fica com a outra em casa. Quando a gente sai 

da roça cantando, ela vem de casa também encontrar a gente, vem aquela equipe de muié tudo 

encontrar a gente. Ai agora quando chega no terreiro ai agora vai trocando as bandeiras até na 

hora dos batuque.  

DOC: O senhor sabe dizer por que essa cor vermelha e branca?  
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INT: Isso aí é pra ININT por que não pode ser tudo de uma cor só. A bandeira branca ela fica 

com ela pra gente cantar “a bandeira branca toda cheia de fulô”, agora ela vem com a 

bandeira branca pra trocar com a gente. E a gente entrega a bandeira vermelha a ela e recebe a 

branca. Ai vai assim até chegar no fim. Ai quando chega no fim, ai agora nós chega, tira o 

batuque, ai agora tudo que tá com a bandeira, ai agora samba.  

INT: É bonito... é bonito! Essa agricultura brasileira eu acho a coisa mais descente que tem no 

mundo é negócio de cantoria de boi, samba, eu acho muito descente... e gosto.  

DOC: Pena que tá querendo se acabar, né... assim, acabar eu acho que não chega até acabar 

mesmo, mas não é como antigamente...  

INT: É, não é como antigamente não. Antigamente era mais... era quase toda semana tinha um 

boi roubado e hoje em dia passa um mês, dois sem ter. É, naquela data todo tempo de inverno 

o pessoal inventava de um roubar boi ao outro. Tinha vez que a gente tava deitado em casa, só 

via subir o foguete na roça da gente, nós ficava tudo dodjo. Tu tá robado fulano, sortaro 

foguete na tua roça. E ai agora pronto, era pra matar porco, carneiro, era pra fazer o comestio.  

DOC: Ai o dono da roça, em troca do trabalho do povo, dava a comida...  

INT: A despesa...  

DOC: A despesa.  

INT: É, dava a comida, bebida...  

DOC: E qual é as ferramentas, os instrumentos que usa?  

INT: As ferramenta é enxada... e os instrumento é viola, pandeiro pra fazer o samba. Ai agora 

tem o tocador da viola que quando toca a viola e que a gente bate o tambor todo mundo tem 

remorso no corpo pra sambar. Risos. É, é bonito! É assim uma coisa muito descente.  

DOC: É.  

INT: Mas a mudernagem hoje em dia só quer festa, num quer...  

DOC: E... quantas pessoas daqui vão com o senhor pra... acompanham pra fazer o boi 

roubado em outros lugares?  

INT: Tem vez que a gente sai daqui com trinta, outra hora sai com quarenta... tem vez que sai 

até com mais... sai com cinquenta. Teve uma vez que eu sai aqui com um carro, um caminhão 

lotado de gente, contei quarenta e cinco pessoa que acompanhou a gente daqui pra lá. Quando 

chegou lá, que a gente robemo o boi foi juntando gente, ajuntano gente... quando chegou na 

base de onze hora do dia já tinha oitenta e tantas pessoa. Foi... já tinha oitenta e tantas pessoa 

com os de lá com os daqui.  

DOC: Aqui já tem um grupo formado...  

INT: Já tem um grupo formado, é quarenta, quarenta e cinco pessoa que acompanha a gente.  
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DOC: E quem é que leva vocês até lá?  

INT: Sempre a gente freta caminhão pra panhar o povo, a gente vai de caminhão.  

DOC: O senhor pode falar o nome de algumas pessoas que vão com o senhor, que participa?  

INT: É, o grupo da gente é bom... tem esse Marinho, João Damázio, tem esse daqui que tá 

sempre com a gente, tem esse Bimbim, Pequinha, Luiz Preto, Nego de Congo... tudo ai é do 

comboi da gente. Quando vai aqui, todo mundo acompanha.  

DOC: E o senhor sabe dizer assim, quando foi que começou, no caso de onde surgiu... tem 

muito tempo que surgiu essa... esse boi roubado? Já vem dos seus pais, dos seus avós...  

INT: Já vem dos meus avô... do meus avô. Quando eu me nasci já alcancei o boi roubado. Eu 

era garoto assim e já alcancei o boi roubado... que meus avô sempre saia com o boi roubado e 

a gente era mulequezim, num cantava mas a gente acompanhava na folia.  

DOC: Por causa da folia né, ia participar.  

INT: Por causa de folia... é, ia participar.   

DOC: É, como é o nome de seus avôs?  

INT: Meus avô era esse... esse Zé Piqueno. Minha vó chamava essa... essa Rosena, e minha 

mãe era Matilde Maria de Jesus. Tudo era desse pessoal mais velho, já se acabou tudo.  

DOC: Você não tem nem pai nem mãe mais.  

INT: Não tenho não. Só tenho agora é fio e a muié e pronto. Já tenho fio criado, já tenho 

bisneto.  

DOC: E os seus filhos, sua família participa também com o senhor nesse boi roubado?  

INT: Tem dois, tem dois que gosta... tem Luiz, tem Antôi, tudo que gosta de acompanhar 

também... gosta de boi roubado. Já os outro já não gosta, gosta de festa. É... quem puxar a 

mim gosta, e quem num  acompanhar é porque gosta de festa. Mas sempre tem... é, a equipe 

da gente sempre acompanha a gente.  

DOC: E tem assim, no caso, vocês vão pra uma roça... é, vocês fazem lá o trabalho que tiver 

pra fazer.  

INT: O que tiver pra fazer, o que o dono da roça inventar pra fazer nós faz. Se for pra limpar 

mandioca nós limpa, se for pra capinar terra nós capina, se for pra destocar nós destoca... o 

que tiver nós faz. Lá quem ordena é quem recebe o boi. É.  

DOC: E, no caso, as mulheres... a mulher do dono da fazenda fica pra fazer as comidas, a 

bandeira...  

INT: As comida... agora vai na casa das vizinha chamar as vizinha pra ajudar, ai só vai na 

roça assim, quando a gente caba de sair da roça que vai levar o samba, a chegada... ai agora 
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que vão ver o trabalho que a gente fez, mas a dona da casa não pode nem sair, fica ocupada 

fazendo de comer pro povo, recebendo o povo...  

DOC: E qual é os tipos de comida e bebida que tem lá?  

INT: É carneiro, galinha, porco, tudo que aparecer na mesa ININT.  

DOC: E as bebidas...  

INT: Bebida tem bebida de tudo quanto é tipo, é cachaça, é... eu fui num boi que até cerveja 

saiu. É... esse negócio de ININT pra gente tomar. É muito bom esse negócio de boi roubado...  

DOC: É trabalhando, cantando, comendo, bebendo...  

INT: É, pra gente é a maior alegria.  

DOC: É. Ai o senhor falou que pra cantar essas cantigas do boi roubado, no caso já tem as 

duplas formadas.  

INT: Já tem as dupla, já tem as drupa. E as dupla quando sai do lugar já sai concordado: o boi 

é isso, assim assim. E todo mundo, quando o outro canta o boi, o outro já tá sabendo cuma é. 

Quando a gente solta aqui, o outro já pega ali, quando o outro solta, o outro já pega, é assim 

até sair fora. É uma fila de gente todo mundo trabalhando. E teve uma vez que a gente foi 

num boi, limpou a roça do homem toda e num achou mais o que limpar, nós peguemo as 

inchadeta e fumo destocar pasto. Num tinha mais terra pra gente limpar, e era cedo, num 

podia largar menos de seis hora... ai nós peguemo as inchadeta e saimos todo mundo 

destocando o pasto do homem. O homem ficou foi alegue... o homem ficou foi alegue: oh 

rapaz, as drupa de vocês é uma drupa forte mesmo, ninguém esmoreceu, pegou trabalhar três 

hora da manhã até uma hora dessa e ninguém esmoreceu. Pra gente roubar boi é de noite, na 

hora que o cara tá bem dormindo a gente chega... num roubar com o cara acordado não.  

DOC: E vocês ganham alguma coisa em troca desse trabalho?  

INT: Nós num ganha nada... só mesmo, a gente só ganha o comestio e a bebida, agora quando 

a gente faz também é a mesma coisa, nós num depende... só depende com a comida e com a 

bebida, nós num... ninguém ganha nada. A gente só leva a enchada e a gente só sai com a 

barriga cheia de comida e bebida, agora nós não ganha dinheiro pra isso não.  

DOC: É uma ajuda ao...  

INT: É uma ajuda ao companheiro. Também nós só leva boi na roça de um amigo, gente que 

a gente não tem conhecimento a gente não leva não, só se convidar a gente... se convidar nós 

vai, agora se não convidar nós não vai não, porque acontece que a gente vai e o dono da roça, 

ah eu não queria boi que eu não posso fazer despesa e coisa... ai quando a gente tem relação 

com aquelas pessoa, que a gente sabe que a pessoa gosta, a gente leva...  

DOC: Pode ser da comunidade, pode ser de outros lugares...  
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INT: É, da comunidade, sendo da comunidade nós leva que a gente sabe que recebe, mas pra 

fora da comunidade a gente fica com choque de levar e quando chegar lá não querer receber a 

gente... ai só leva na comunidade mesmo.   

DOC: É verdade.  

INT: Se tem argum amigo que é daqui do meio da gente e vai pra longe como esse rapaz aqui 

que é daqui do conjunto da gente, chama Queno, foi lá pra Bela Vista, lá ele falou com a 

gente: oh rapaz, quando vocês quiser leva um boi a gente que nós recebe... ai a gente sempre 

levemos por isso, por isso que a gente levemos esse boi lá pro lado da Bela Vista, que o rapaz 

era daqui e foi pra lá, ai nós falou: não, quando você quiser um boi roubado você avisa a 

gente. Ele: não, o dia que levar nós recebe. Ai eu fui e levei. Quando chegou lá ele tava 

dormindo, nós passou com o carro na frente da casa dele, o carro foi divagazim pra mode ele 

não ver a zoada, ai paremos o carro adiante, passemo de frente a casa dele e ele dormindo, 

umas três hora da manhã...   

DOC: É roubo mesmo. 

INT: Três hora da manhã... Ai quando chegou na roça... a gente chegou na roça, ai esse Nego 

do Congo falou: essa roça dele é essa daqui. Eu falei: solta o foguete, negrada! Ai foro, pegou 

o foguete, soltou o foguete... soltemos umas pancada de boi, ai quando pensou que não ele 

chegou dodjo barrido na roça: rapaz, o que trabalho foi esse que tu fez com a gente? Ai eu 

falei: é, eu num falei com você que um dia eu vinha! Ele falou: é rapaz, você me acabou! Ai 

eu falei: a pois, nós tinha prazer de lhe acabar com mais gentes, a gente só trouxe quarenta e 

cinco pessoa, era pra vim mais gente! Ai ele deu a providência dele, matou carneiro, matou 

porco, foi na venda e comprou as grade de bebida e botou ai e nós cheguemo pra de junto, 

cantemos boi o dia todinho bebendo e comendo, quando foi de tardinha cantemos a bandeira e 

viemos embora. Sambemo até umas hora... o pessoal falou: samba até de manhã! Eu digo: 

não, amanhã nós tem compromisso, no outro dia era segunda-feira, era terça- feira, nós tinha 

compromisso, ai viemo embora... mas eu gostei! E é assim mesmo! Precisa de mais pergunta? 

Porque eu já tô saindo...  

DOC: Deixa eu perguntar só uma coisa: é... e tem previsão de ter algum por esses dias aqui?  

INT: Por esses dia parece que não tem previsão não, que muita gente já plantou, e ai é bom 

quando o cara não plantou ainda que a gente leva, mas hoje em dia todo mundo já fez suas 

planta, que a gente conhece, todo mundo já fechou as planta e agora só par’o ano... só par’o 

ano agora.  

DOC: Teve algum esses dias?  
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INT: Teve um o mês trasado lá na Bela Vista, mas dessa vez eu num fui não. Foi a equipe de 

lá mesmo, mandou, convidou nós, mas nós não pôde ir, foi com a equipe deles lá mesmo.  

DOC: Quando o senhor falou ai... oh, tava esquecendo... quando o senhor falou ai, quando 

chega na roça, solta o foguete... ai o senhor falava em batida de boi, como é?  

INT: É ajunta os parceiro tudo e ai canta a jornada de boi... ai o cara inventa e solta o boi... 

caba de soltar o foguete, ai agora o cara canta.  

CIRC 1: São versos assim com...  

DOC: O senhor pode me falar um que o senhor lembra?  

INT: O cara pode cantar qualquer tudo quanto é tipo de boi de roça, tem boi de roça que 

canta: “Dono da roça, não se esconda que eu já lhe vi, venha me trazer bebida que ainda hoje 

eu não bebi”. Tudo aí é uma lógica de cantoria. Risos. É essa lógica...  

DOC: Então tá bom... e assim, só mais uma perguntinha pra gente terminar: o senhor falou 

das ferramentas que é do trabalho, as ferramentas do trabalho mesmo...  

INT: As ferramentas a gente leva enxada, leva facão que muntchas vez tem motcha pra 

deslocar, desloca de facão, e se for destoca, a gente leva enchadeta... leva enchadeta.  

DOC: Ai vão tudo de chapéu, bota...  

INT: É, nós vai tudo com roupa mesmo de roça mesmo...  

DOC: E assim, fala só assim, o que é que o senhor espera da nova geração que vem ai? O que 

o senhor acha da importância do boi roubado?  

INT: Olha, dessa geração que vem ai, de sobre festa e tudo, tudo é normal que quando um 

gosta o outro não gosta, o... a gente dos mais velho, a gente gosta mais de samba, boi 

roubado, é o que a gente mais gosta. Samba brasileiro, que a gente canta um reis na casa de 

um amigo: ele tá dormindo, a gente chega e canta um reis. Isso ai é uma coisa que é muito 

importante, mas hoje em dia tá acabando mais... tá acabando que acontece que tem gente que 

faz suas casa boa e não quer que a gente chegue com sapato pra sujar... ai vai acabando a 

lógica... sempre vai acabando.  

DOC: É verdade.  

INT: É, mas antigamente a lógica dos mais velho era samba e boi roubado.  

DOC: E qual é a importância disso tudo pra sua vida, pra vida da sociedade, da comunidade?  

INT: É, da mudernagem, é devido o gosto. A mudernagem gosta de festa, e a gente não tira 

eles dos gosto. E nós de idade que gosta do samba, ninguém nunca também pode tirar nós dos 

gosto de nosso sambinha, de cantar de nosso boi de roça... ninguém pode tirar ninguém dos 

gosto. É a nossa reação.  

CIRC 1: E por que o senhor acha importante essa cultura...  
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INT: É por que foi a lógica que nós nascimo e arcancemo. Quando... quando a gente, quando 

eu me nasci, era um, existe um negócio de festa do largo, tinha uma festa assim de sanfona, 

do cara dançar de dois e hoje em dia só tem festa de pular, um pra lá e outro pra cá, e lá vai... 

e o mais velho ININT num caso desse. A cultura da gente já é outra, a cultura da gente já é 

samba e boi roubado, e a mudernagem gosta muito de festa e a gente não pode desfazer dos 

gosto deles.  

DOC: É. Então tá bom... seu Carlito, né?  

INT: É.  

DOC: Obrigado por o senhor ter...  

INT: De nada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

ANEXO 03 

 

 

 

VAMOS ROUBAR UM BOI? AS DESCOBERTAS DE JOANA E RAFAEL NA REGIÃO 

SISALEIRA. ORGANIZAÇÃO DO PONTO DE CULTURA AGÊNCIA MANDACARU 

DE COMUNICAÇÃO E CULTURA E PELA TV VALENTE, 2011. VÍDEO 

DOCUMENTÁRIO. 
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ANEXO 04 

 

 

10º BOI ROUBADO REALIZADO EM 12 DE ABRIL DE 2008 NA FAZENDA ALTO DA 

QUIXABEIRA. ORGANIZAÇÃO DE SILVA FOTOGRAFIA E FILMAGENS. SÃO 

DOMINGOS, 2008. VÍDEO DOCUMENTÁRIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


