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Introdução 

 

 Esta pesquisa tem como objetivo analisar o bumba meu boi como parte 

de um processo de desenvolvimento, não só psíquico, mas também de uma inclusão 

social do indivíduo com deficiência em uma sociedade que ainda tem seus certos 

tabus. 

 No Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga, onde foi feita está 

pesquisa, não são atendidos apenas estudantes com deficiência intelectual, são 

estudantes com deficiência que tornam a inserção do mesmo mais delicada, pois 

pode trazer alguns transtornos para os educandos e para a escola que não esteja 

qualificada para recebê-los como é garantido na Constituição Federal que diz: 

Art.206 I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.   

 Tenho esta motivação desde quando era muito nova, pois Raquel, minha 

tia, trabalha no Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga, e ela sempre me levava 

para praticar esporte com os deficientes, onde o meu olhar foi aberto para a questão 

do preconceito está nos olhos daqueles que veem, pois todos eles são capazes de 

fazerem tarefas mínimas, como comer sozinho, tomar banho, vestir roupa 

autonomamente, mas a sociedade muitas vezes não enxerga esse potencial, 

menosprezando a capacidade deles. 

 No ano de 2011 houve um trabalho na disciplina de Teatralidades 

Brasileiras onde o tema foi bumba meu boi, ao estudar mais a fundo com o professor 

Orlando, que ministra aulas de artes cênicas no Centro de Ensino Especial 01 de 

Taguatinga, o mesmo relatou-me que estava trabalhando o bumba meu boi com 

seus educandos do Centro de Ensino Especial, juntamente com os professores de 

coral e a professora da banda de música da escola, me convidou para assistir a um 

ensaio, ao assistir fiquei totalmente extasiada com a forma que foi apresentado, 

desde então, sempre estive motivada a dividir a experiência deste grupo com outras 

pessoas analisando cada ponto motivador, no ponto de vista do educando e de seus 

familiares, foi por tal motivo que escolhi estudar este tema.  
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1 Pesquisa histórica do bumba meu boi 

 

 A história do bumba meu boi, no Brasil, segundo Joana Abreu em seu 

livro “Teatro e culturas populares: diálogo para a formação do ator” (2010), estava 

intimamente ligada ao valor financeiro que o animal tinha, principalmente entre o 

Séc. XVI e XVII, que foi chamado de ciclo do gado. Esse ciclo se tornou mais forte 

no Nordeste, fazendo assim com que muitos estudiosos acreditem que o folguedo 

do Boi começou nessa região e se espalhou para os extremos Norte e Sul. 

O enredo se dá a principio com Catirina e pai Francisco, no qual estão 

esperando a vinda de um bebê. Um dia Catirina sente a vontade de comer a língua 

do boi estrela, que era o boi preferido do capitão, alegando para pai Francisco que 

caso ela não coma a língua do boi, a criança poderá nascer com cara de boi. Pai 

Francisco com medo matou o boi e deu a língua do boi para Catirina. No dia 

seguinte o Capitão mandou chamar pai Francisco para buscar o boi estrela. 

Rapidamente Pai Francisco volta alegando tê-lo encontrado morto. Ao constatar tal 

fato, o Capitão manda chamar o veterinário na cidade para que ele faça com que o 

boi viva, porém, o veterinário não tem êxito. Ao perceber de que nada estava 

adiantando, o Capitão manda que chamem as curandeiras, porém, elas também não 

conseguem. Muito chateado o Capitão manda que chamem os pajés, pois seria sua 

última esperança, e então, após dançarem, o boi revive. Com a ressurreição do boi o 

Capitão manda chamar todos da senzala e da cidade para que seja feita uma festa 

em comemoração a vida devolvida ao boi. 

O Bumba meu Boi era considerada uma festa meramente folclórica, pois, 

não tinha em si nenhuma importância aparente para algumas pessoas que 

assistiam, porém traz consigo uma bagagem cultural muito maior, onde há uma 

crítica sobre a situação social em que viviam os negros e índios, em uma perfeita 

combinação de vários elementos e estilos teatrais como a comédia, drama, sátira e 

tragédia. Em uma contraposição da força do boi e a singularidade do homem, Joana 

Abreu afirma: 

 

“ Sendo assim, a brincadeira do Boi passa a ser um espaço de reflexão e 

elaboração a respeito dessas condições de vida. O folguedo do Boi dá voz a 
um setor social ( inicialmente os escravos e atualmente um setor com baixo 
poder aquisitivo) que manifesta, de forma satírica, suas reivindicações e seu 

descontentamento.” (ABREU, 2010, p.69) 
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 Para alguns estudiosos como Hermílio Borba Filho (1966), a expressão 

bumba meu boi pode ter tido início quando a brincadeira se dava e os brincantes 

gritavam “Eh! Bumbá!” acompanhados com pancadas da zabumba, o que equivalia a 

um som parecido com: “Zabumba, meu boi”. Com adaptações linguísticas ocorridas 

ao longo do tempo, a expressão que melhor foi adaptada, ficou sendo, até hoje, 

Bumba meu Boi. 

 Este folguedo deriva da tradição espanhola e da portuguesa, relacionadas 

o desfile como representação, e a tradição de se encenarem peças com o enredo 

religioso, porém com um foco maior na cultura popular, que teve o seu nascimento 

na luta da igreja contra o paganismo. Esse costume foi resgatado pelos jesuítas no 

Brasil como catequização dos indígenas, negros e dos próprios portugueses, por 

meio de encenações de pequenas peças. 

 O Bumba meu Boi adquire vários nomes como: o boi Bumbá no 

Amazonas, boi de Reis no Maranhão, boi Surubi no Ceará, boi Calembá no Rio 

Grande do Norte, Cavalo Marinho na Paraíba, Bumba de Reis no Espírito Santo, 

Reis de boi no Rio de Janeiro, o boi de Mamão em Santa Catarina e o Boizinho do 

Rio Grande do Sul. Há também vários sotaques, que são os tipos de instrumentos 

utilizados na representação. São eles: São Luís, sotaque de matraca ou Boi da Ilha, 

que utilizam os seguintes instrumentos: pandeirões e matracas. Sotaque de 

zabumba, conhecida também como sotaque de Guimarães, por ter origem nessa 

região, utiliza zabumba, tambor de fogo, tambor onça e maraca. Sotaque de 

Carurupu ou Boi de costa de mão, esse nome vem da região de onde é brincado, e o 

costa de mãe se dá, pois o pandeiro é tocado com as costas das mãos. Sotaque de 

Orquestra, utiliza clarinete, sax, banjo, trompete e similares. Sotaque de Pindaré ou 

da Baixada, se dá pelo nome da região, utiliza matracas com pandeiros menores. 

 O projeto do Bumba meu Boi Especial, onde se trabalha a brincadeira do 

Boi com deficientes, é realizado no Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga pelo 

professor Orlando, tendo em vista uma melhora do comportamento individual de 

cada educando. A história do Bumba meu Boi utilizada no Centro de Ensino Especial  

é a do Maranhão,  que conta a história de um capitão, dono de terras, um boi 

chamado estrela, um casal de escravos chamado pai Francisco e Catirina, um 

veterinário, curandeiras e a pajelança. Foi observado que os educandos têm entre si 
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uma disputa muito grande pelos personagens citados acima, tal fato será tratado 

mais a frente. 



10 

 

2 Deficiência Intelectual 

 

 O contexto histórico do deficiente não é algo em que se deva orgulhar. 

Apenas na idade média é que o deficiente passa a obter uma alma segundo a igreja, 

porém, a “culpa” pela deficiência era delegada aos pais pelos seus pecados. Já na 

cultura indígena em muitas tribos, até hoje, enterram vivos as crianças que são 

constadas com deficiência como na tribo Suruwaha. 

 A inclusão se deu a partir do final do Séc. XVIII, na França. No Brasil tem 

início na década de 50, do século passado. Os Centros de Ensino Especial 

começam apenas na década de 70, porém esses centros eram voltados para a 

questão terapêutica e não pedagógica. 

 Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 10% da 

população mundial tem alguma deficiência. No Brasil, segundo Censo Demográfico 

de 2000 feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 24,6 milhões 

de pessoas, ou 14,5% da população brasileira, possuem alguma deficiência. Há 

muitas famílias que tentam esconder ou até mesmo negar que seu familiar tem 

algum tipo de deficiência, fazendo assim com que a pessoa não tenha um 

acompanhamento adequado para a sua deficiência. Consequentemente a pessoa 

não tem oportunidades de se desenvolverem, tanto no âmbito social, quanto no 

psicológico. Glat (1988) discorda dessa postura das famílias afirmando: 

 

“... parte da premissa que todas as pessoas portadoras de deficiência têm 
direito de usufruir de condições o mais comuns ou normais possíveis na 

comunidade onde vivem. Ou seja, elas devem participar das mesmas 
atividades sociais, educacionais, recreativas frequentadas por grupos de 
sua mesma idade” (MAGALHÃES, 2011, p.16) 

 

 Atualmente o ensino especial tem como objetivo a inclusão do indivíduo 

na sociedade e sua autonomia tentando proporcionar ao educando a sua inserção 

na sociedade e a sua preparação para o dia a dia dando a eles um conhecimento 

prévio de como lhe dar com suas próprias dificuldades, mesmo assim o educando 

com deficiência intelectual deve ser inserido a priori na rede de ensino regular. 

Nesse processo foram identificados algumas problemáticas divergindo assim da 

constituição de 1988 que diz: “Art. 208, III- atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.” 
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 Rita de Cássia Barbosa Paiva  e Ana Paula Lima Barbosa Cardoso 

(2011), em seu livro Educação Inclusiva: escolarização, política e formação docente, 

dizem: 

 

 “Em sociedades democráticas, a educação representa um direito de toda a 
população, incluindo, assim, as pessoas com deficiência. Defender tal 
afirmação significa que o sistema escolar deve receber toda e qualquer 

clientela, independente de características físicas, cognitivas, 
comportamentais e psicossociais que as diferenciem da maioria da 
população e, fundamentalmente, lançar um olhar para as diferenças que 

circulam na escola, em situações que geram diálogo e conflito.” 
(MAGALHÃES, 2011, p.13-14) 

 

 

 Tal afirmação nos leva a refletirmos sobre a imersão de um educando 

com deficiência em um sistema de ensino despreparado, mesmo com a criação de 

dois sistemas de ensino, regular e o especial, se nota claramente uma segregação, 

onde quem não estuda em uma rede regular de ensino não tem uma capacidade de 

aprendizado, pois a maneira de se trabalhar no ensino regular é voltada para o 

mercado de trabalho onde se tem propostas governamentais e parâmetros 

curriculares voltados para tais, onde há um objetivo claro para os estudantes,  além 

do avanço a séries seguinte. Já no método utilizado em algumas instituições de 

ensino especial não há aprovação ou reprovação, os conteúdos são voltados para 

que o educando possa ser mais autônomo, com aulas de higiene corporal, cozinha 

experimental, artesanato, manifestações folclóricas (representada pelo Bumba meu 

Boi), cada um dependendo do grau de comprometimento mental. Há aulas de 

alfabetização, porém em muitas instituições de ensino não se fala de mercado de 

trabalho. 

 Segundo Márcia Denise Pletsch (2010) em seu “livro Repensando a 

Inclusão Escolar”, no início, para se ingressar na rede de ensino regular o educando 

tinha que fazer uma prova no qual eram avaliados se estavam aptos ou não para o 

ingresso. 

 

 “ Num primeiro momento todos eram encaminhados diretamente para a 
classe especial, onde se avaliava quem estava apto ou não para a inclusão. 
Em outros termos, para ser aceito na classe regular o aluno era submetido a 

um “teste de conteúdos mínimos” para verificar o domínio dos conteúdos 
básicos da série anterior a qual pleiteava ingresso.” (PLETSCH, 2010, p. 21) 
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Essa reflexão mostra-nos se realmente a escola está preparada para receber um 

estudante com deficiência intelectual, pois caso o estudante esteja “apto” a ingressar 

no ensino regular, haverá um acompanhamento individual onde os outros estudantes 

ditos normais estarão preparados para receber esse novos colegas de classe?  A 

professora ou professor terão uma especialização para um aprofundamento maior 

nas peculiaridades de cada estudante? Essas perguntas nos levam a questionar, se 

essa educação seria de inclusão ou exclusão, quando muitas das vezes até mesmo 

a família não acredita no potencial do estudante, matriculando-os na rede regular de 

ensino, mas sem saber que são respaldados pela constituição ao não oferecimento 

adequado deste ensino. Muitas famílias que conhecem esses direitos alegam que 

não vão a justiça para que o mesmo seja aplicado porque o educando jamais 

aprenderá alguma coisa. No Art. 208 § 2° da Constituição Federal diz que “O não 

oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, 

importa responsabilidade da autoridade competente”. 

 A Lei de Diretrizes e Bases, LDB (1996), assegura no Art. 58 nos dois 

primeiros parágrafos que as escolas devem ter professores especializados pra 

atender as peculiaridades de cada educando. 

 No Art. 59, III da LDB diz: professores com especialização adequada em 

nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do 

ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes 

comuns. 

 Contudo a realidade encontrada hoje tanto nas escolas públicas quanto 

na privada, é totalmente outra, pois há uma aglomeração de educandos com uma 

diversidade de diagnósticos, onde o professor não tem o mínimo de preparo para 

lidar com as especificidades de cada educando. 

 Os Centros de Ensino Especial são imprescindíveis para os educandos 

que não conseguem se adaptar às escolas de rede regular de ensino, pois se forem 

inseridos em um escola regular de ensino não irão se desenvolver tanto quanto no 

Centro de Ensino Especial, onde cada educando é trabalhado de uma forma 

diferente, com o ensino sendo adaptado a sua realidade.  

 

3 Inclusão ou exclusão? 
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Na rede regular de ensino é notório o quanto a exclusão de estudantes 

com necessidades especiais se faz presente. Não estou me referindo somente as 

escolas de ensino público, pois esta exclusão também se dá na rede de ensino 

privada. O próprio professor não está apto a receber o estudante em sua classe. A 

Drª em educação Ednea Albuquerque e a Mestre em Educação Laêda  (2011) 

fizeram uma pesquisa perguntando para algumas professoras, do ensino regular de 

ensino, o que elas achavam que seria inclusão, elas relataram o seguinte: 

 

 “ Para as professoras, em primeiro lugar, inclusão quer dizer acesso ou 

inserção na escola. As participantes, em sus depoimentos, vão fazendo 
referências diretas ou indiretas a legislação educacional em vigor e ao 
direito do aluno com deficiência ao ensino regular. Essas referências ao 

acesso estão acompanhadas de indicações como possibilidades de 
participação, negação dos espaços segregados e oportunidades para esse 
aluno vir a se desenvolver assim como os demais alunos normais.” 

 

Nota-se claramente que não é por falta de conhecimento que a exclusão 

acontece, a possibilidade mais compatível seria a falta de preparo que os 

professores têm. No relato de algumas professoras fica explícito o quanto o próprio 

professor exclui o educando por não conhecer de que se trata a deficiência. Fica 

notório quando esta professora diz: 

 

 “ É lenta. Lenta. É como eu disse né. É lenta porque eles são assim, em 
suas particularidades, é... A questão da maturidade […] É difícil. É um pouco 
difícil. Porque é uma criança que não consegue assim, assimilar muitas 

coisas. Porque tem dificuldades de concentração[...]” 

 

Neste trecho é claro que o educando incluso no ensino regular está cada 

vez mais excluído, pois nem mesmo a professora sabe porquê o rendimento dele é 

menor do que os demais educandos da classe, o que para o educando já é 

constrangedor, pois a autoridade máxima na sala de aula é a professora que prefere 

acreditar que é só uma dificuldade de concentração. As autora Ednéa R. De 

Albuquerque e Laêda B. Machado acreditam que muitas vezes o aluno ocupa mais 

um lugar de exclusão do que inclusão quando elas afirmam “Na prática, o direito à 

educação escolar não se materializa. Assim o aluno com deficiência, embora esteja 

na escola, nela ocupa uma posição de exclusão”. (2011. P. 66). 

O aluno muitas vezes tem capacidade de acompanhar seus colegas, 

porém o rótulo trazido do professor até seus colegas de sala traz uma segregação 

muito forte, fazendo assim que até mesmo o educando se ache inferior aos colegas. 
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Muitos professores chegam até mesmo passar uma atividade para a turma e uma 

outra atividade a parte para o educando especial, como relatam Ednéa e Laêda no 

resultado da pesquisa feita por elas, que diz: “… atividades, principalmente, desenho 

e colagem ( muitas vezes improvisadas) são, no dizer das professoras, mais 

apropriadas para esses alunos.” (2011, p 70). 

 Os professores, como visto, não estão aptos para um inclusão. Até que 

ponto este educando com necessidades especiais estaria preparado para enfrentar 

essa discriminação em sala de aula, ou será que esse seria um dos motivos de 

serem tão poucos educandos com necessidades especiais que permanecem em 

escolas inclusivas? Esse questionamento permeia a muitos no âmbito educacional 

não sendo ainda possível obter-se uma resposta concreta.  

 Na tentativa de sanar essas questões e respaldar, tanto a constituição 

(1988) quanto a Leis de Diretrizes e Bases (1996), foi criada a sala de recursos, 

onde o educando com necessidade especial recebe um atendimento especial de um 

professor do centro de ensino especial, porém o questionamento maior é se o 

educando especial deve interagir com os outros colegas. Por isso o motivo da 

inclusão sendo que a sala de recursos é a parte dos demais estudantes? Esse foi 

um dos questionamentos feitos também pela mestranda em educação Denise 

Meyrelles e pelo professor da Universidade federal do Espírito Santo Alexandro 

Braga, quando dizem: 

 

 “... tal movimento explicitava o quanto as crianças estavam sendo excluídas 
dentro do contexto da escola e que acreditavam que as intervenções da 

professora de Educação Especial deveriam ser realizadas em sala de aula 
junto com os demais professores.” 

 

 Neste trecho nota-se claramente o quanto é segregado um ensino que 

seria para incluir uma pessoa que já é excluída da sociedade, a começar pela 

formação dos professores em suas respectivas faculdades, em que as disciplinas de 

ensino especial não são obrigatórias para muitos cursos de licenciatura em que 

Denise Meyrelles e Alexandro Braga (MAGALHÃES, 2011, p. 143) nos relata 

afirmando: “... a formação que recebemos, realmente, não nos tem ofertado 

condições para lidar com as questões que hoje temos nas escolas.” 

 Quando alguns professores despreparados são surpreendidos com a 

notícia que terá um educando com necessidades especiais em sua turma, muitas 
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vezes eles entram em desequilíbrio, pois não recebem informações sobre o qual é a 

deficiência do educando ou como trabalhar com ele. Temos como exemplo uma 

professora de português entrevistada por Alexandro e Denise em que ela relata: 

 

 “ Falando sobre inclusão e exclusão, estou aqui com a minha cabeça 
fervendo. Teve um dia que passei umas atividades de alfabetização para 
Ana que a professora de Educação Especial me arrumou e aí, assim, eu 

ajudava mas eu sentia a necessidade dela. Ela queria a minha atenção. Ela 
queria que eu ajudasse, mas eu não conseguia, porque a turma não 
deixava. Então, assim, aquele dia para mim foi terrível. Nossa! Que eu vi 

olhando para mim assim, dizendo: “Ajuda!“ E não teve como, ficou a desejar 
naquele dia. E aí fico me perguntando: “Eu não excluí minha aluna?” 
(MAGALHÃES, 2011, p. 135) 

 

 Esse sentimento permeia muitos professores, por não saberem o que se 

pode fazer para ajudar seu educando. 

 

4 A Combinação Perfeita 

 

A escolha do bumba meu boi para ser trabalhado com os deficientes 

intelectuais não foi por acaso, se deu através do processo histórico de ambos, no 

qual, há um quadro de exclusão muito claro, onde os dois surgiram a partir de uma 

sociedade onde o preconceito sempre reinou. Ao se trabalhar o bumba meu boi com 

os educandos especiais, várias partes são envolvidas, como autoestima, a inserção 

do deficiente intelectual na sociedade e na interação com outros deficientes, pois 

quando há essa interação ele se nota através do outro o que Vygotsky acredita ser 

essencial, pois o desenvolvimento se dá a partir do mesmo. 

 A teoria de Vygotsky tem algumas vertentes essenciais para uma melhor 

compreensão do assunto, sendo uma em especial, que diz: “o funcionamento 

psicológico fundamenta-se nas relações sociais entre o indivíduo e o meio exterior, 

as quais desenvolvem-se num processo histórico” ( MACIEL, PULINO,2008, p. 72). 

Vygotsky também acredita que o ser humano está se construindo e se reconstruindo 

a todo momento, pois seus conceitos e definições estão em constante mudança, 

muitas vezes pelas interações ocorridas ao longo da vida.  

.O Bumba meu Boi do Centro de Ensino Especial tem como um dos seus 

objetivos principais a interação dos educandos com a comunidade tanto que o grupo 

interage com outras pessoas deficientes, com ditas “normais” e não menos 

importante o meio social, pois o grupo se apresenta em outros locais, sendo 
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referência em Brasília não só o grupo de Bumba meu Boi mais o coral, a banda, e a 

capoeira todas essas modalidades foram agregadas ao Bumba meu Boi. O Centro 

de Ensino Especial 01 se encontra em Taguatinga. Nota-se que houve uma melhora 

significativa na autoestima dos integrantes. Segundo Diva Albuquerque Maciel 

(2008,109) essa autoestima se dá por uma motivação intrínseca e/ou extrínseca, no 

trecho em que ela diz: “Pois então, dizemos que uma pessoa está intrinsecamente 

motivado quando ela faz alguma coisa simplesmente pelo prazer de fazer.” 

Nesse trecho nota-se a importância do educando, não só o especial, mas também o 

dito normal, está motivado a todo momento, para que possa haver uma constante 

vontade de aprender e participar mais do projeto. Já no caso dos educandos com 

necessidades especiais, essa motivação deve ser ainda maior. Ao observar os 

educandos participando do Bumba meu Boi, notei que o nível de desenvolvimento 

psicológico foi bem maior do que o desenvolvimento do educando que não 

participava do Bumba me Boi, parte desse desenvolvimento se dá através da 

motivação, pois o nível de compreensão fica mais evidente, que é o que  Diva 

Albuquerque Maciel reafirma quando diz:  

 

“O sujeito é considerado participante ativo do seu próprio desenvolvimento, 

em constante interação com o meio. Em outras palavras, o sujeito, com 
deficiência ou não, constitui-se por meio de interação entre processos de 
canalização cultural e da ação do próprio indivíduo enquanto sujeito ativo e 

coparticipante do seu desenvolvimento” (MACIEL, 2008, p.126)  

 

Tal reflexão nos leva a crer que muitas vezes a própria família limita o 

desenvolvimento do educando, privando-o do convívio e da interação com o outro. 

Nota-se quando há uma apresentação do Bumba meu Boi do Centro de Ensino 

Especial em outra instituição, onde alguns parentes dos educandos vão 

acompanhando o grupo, e quando outra pessoa chega perto do mesmo, o familiar 

tenta interceptar a aproximação, fazendo assim com que o educando não interaja 

com outras pessoas a não ser àquelas do seu próprio cotidiano, levando a crer que 

seja uma proteção a mais que a família acredita estar dando para o educando. 

 Outro aspecto que repercutiu bastante com todos que acompanham o 

projeto do Bumba meu Boi no Centro de Ensino Especial, foi a melhora em se 

lembrar de fatos do cotidiano, como o que ele comeu no dia anterior, o que fez ao 
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sair da escola, quem mora com ele, o que anteriormente era algo muito raro. Houve 

uma melhora significativa, pois como no enredo há muita musicalidade e textos, em 

alguns personagens bastante extensos, os educandos conseguem decorar todo o 

texto e as músicas, mesmo o personagem não sendo o deles, pois como já foi dito 

anteriormente eles tem uma disputa muito grande para se obter os papeis principais. 

Lúcia Pulino relata um pouco sobre tal aspecto que diz:  

“Com o auxílio dos gestos, sons, palavras, números, o ser humano 

consegue viver não apenas o momento presente ou se relacionar com as 
pessoas e os objetos presentes, mas também resgata fatos e imagens do 
passado que memorizou e projeta ações no futuro. A linguagem descola o 

ser humano do aqui e agora e permite que ele lide com elementos não 
presentes. (PULINO, 2008, p. 77) 

 

Com isso o Bumba meu Boi se torna imprescindível na vida dos 

educandos, pois com a música a encenação e os gestos por eles feitos, reforçam a 

capacidade de memorizar fatos do cotidiano, o que era bem mais complicado, para 

muito deles, tanto pelo comprometimento mental de cada um quanto pela 

desmotivação vinda deles e de seus familiares, que já foi tratado anteriormente. 

 A brincadeira do Bumba meu Boi está muito ligada a teoria de Wallon, no 

que diz respeito às brincadeiras como forma de alcance de muitos objetivos 

desenvolvimentais como Lúcia Helena aborda dizendo: 

  

 “Eis um dos principais pontos da teoria de Wallon e de outros teóricos do 
desenvolvimento e da aprendizagem: a importância da brincadeira de faz -
de-conta para a formação da personalidade da pessoa, criança ou adulto, já 

que o brincar permite que a pessoa saia da sua realidade objetiva e limitada 
e imagine situações que, embora ancorada no real, trazem a marca da sua 
autoria.” (PULINO,2008,P.105) 

 

Com isso, o Bumba meu Boi por ser considerada uma brincadeira por 

aqueles que participam, faz com que os educandos exercitem cada vez mais a 

imaginação, como a ressurreição do boi onde cada educando, mesmo que não 

sejam os índios (são eles que devolvem a vida ao boi), ficam em uma extrema 

felicidade quando ocorre a festa de ressurreição do mesmo, o que também para eles 

é uma fuga da realidade. Lá todos os educandos tem a oportunidade de fazer 
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qualquer papel que quiserem, fazendo assim com que cada um tenha uma 

oportunidade diferente, a troca também é uma forma de motivação, pois os 

educandos sempre procuram se superar para poderem fazer o papel desejado. 

 O respeito à limitação de cada educando é fundamental para que haja um 

bom trabalho, Wallom embasa o ritmo pessoal de cada educando, no qual Lúcia 

Helena Pulino (2008, P.93.) descreve como “o ritmo do desenvolvimento”, em que 

ela afirma: “O ritmo do desenvolvimento não é linear. Pode ser descontínuo, 

apresentar retrocessos e rupturas. Cada pessoa apresenta um rimo de 

desenvolvimento e, em circunstâncias específicas”. 

Assim como o ritmo mental de uma pessoa dita normal, não é linear a do 

deficiente também não é muitos tem um ritmo mental muito devagar, porém outros 

têm uma agilidade tão grande que nós ditos normais não conseguimos acompanhar, 

sabendo disso a preparação do espetáculo no Centro de Ensino Especial se torna 

cada vez mais meticulosa, pois deve se ter muita calma com cada um, assim como 

foi dito cada um tem o seu tempo, e se tratando de deficientes intelectuais em uma 

mesma turma pode se encontrar diversos níveis mentais, fazendo assim com que 

cada ensaio seja uma surpresa constante, outro aspecto trazido por Lúcia chamado 

por ela por “O ritmo de cada um”, que diz:  

 

 “ Outro aspecto importantíssimo na dinâmica da aprendizagem considerada 
por Wallon é o ritmo de trabalho e de apreensão de cada estudante. Além 

da motivação, cada um tem um tempo para articular elementos da situação 
e informações, para construir categorias de pensamento.” (PULINO, 
2008,P.107.) 

 

Sabendo disso muitas vezes o professor pausa a aula para lembrar a 

alguns educandos as suas falas e sempre elogiando quando o educando acerta, ou 

quando ele tenta, como reforço positivo, porém nota-se que os educandos estão 

muito dependentes do elogio, Diva Albuquerque diz:  

 

“O feedback verbal confirma a confiança do indivíduo em si mesmo, faz com 
que se sinta competente e autodeterminado. O elogio faz com que a pessoa 
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se sinta bem, mobilizando assim aspectos importantes de sua conduta,” 

(PULINO,2008, P.117.) 

 

Quando os educandos, sejam eles especiais ou não, recebem elogios 

demasiadamente, ficam totalmente dependentes. O que está acontecendo com o 

grupo de Bumba meu Boi do Ensino Especial, como a autora relatou, é importante 

que haja os elogios, ainda mais para esse grupo, no qual, sempre lhe foi colocado, 

muitas vezes pela família, que ele não seria capaz de produzir ou aprender nada. No 

trabalho desenvolvido no Centro de Ensino Especial é trabalhado em todo momento 

que o deficiente é capaz de ter sua autonomia, assim como uma pessoa normal, 

sempre mostrando que cada um tem o seu tempo, e que se deve ser respeitado 

tempo, tanto por eles quanto pelos colegas. 

 

5 Metodologia 

 

  Esta pesquisa terá como base analítica o grupo Bumba meu Boi Especial, 

que é composto por cerca de 20 estudantes do Centro de Ensino Especial 01 de 

Taguatinga, alguns dos participantes tem deficiência intelectual maior do que os 

alunos que são inclusos.  

 Será analisado a importância dos centros de ensino especiais para o 

crescimento intelectual e cognitivo do estudante, o comportamento dos estudantes 

durante a aula de Bumba meu Boi quanto das outras aulas frequentadas por eles, 

tendo como foco o humor e a disciplina. 

 Será aplicado um questionário para professores e para os próprios 

educandos, sendo este em forma de entrevista onde no final será analisado a 

importância do Bumba meu Boi, tanto no âmbito educacional, quanto no âmbito 

teatral, que inicialmente é abordado pela parte teatral por Joana Abreu em seu livro 

Teatro e Culturas populares Diálogo para a formação do ator, para Vygotsky e Wallon 

quanto ao desenvolvimento do indivíduo em sua relação com o outro. 

 

6 Resultados Obtidos 
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Ao observar alguns ensaios percebi que havia uma ordem muito bem 

definida de ensaio onde se começava com um aquecimento. Os educandos faziam 

um alongamento, onde era trabalhado a flexibilidade com comandos bem simples 

como: tentem encostar as mãos no chão sem dobrar os joelhos, e a correção se 

dava individualmente, creio que essa ordem bem definida seja o melhor para 

educandos com deficiência, pois eles são forçados a se lembrarem o que fazem em 

todos os aquecimentos do Bumba meu Boi 

No segundo momento foi trabalhado o exercício espelho, onde um 

educando fica em frente ao outro e um deles conduz os movimentos, com a 

finalidade de reconhecimento corporal, onde em sua maioria os educandos tiveram 

muita dificuldade, pois as deficiências são diversas e cada uma tem sua 

peculiaridade. As dificuldades notadas geralmente são de não perceberem que o 

colega começou o movimento. Outro exercício que também gerou diversas 

dificuldades foi um em que os educandos tinham que fazer uma roda e todos 

deveriam abaixar juntos sem dizer qualquer palavra, a dificuldade foi pelo mesmo 

motivo do exercício anterior. 

No aquecimento eles foram conduzidos para uma caminhada com 

passadas apressadas, onde foram desafiados a não encostarem nos colegas, para 

que fosse ativado a percepção dele e do outro. Foi notado que muitos dos 

educandos não tinham a percepção do espaço que seus corpos ocupavam por isso 

que eles se esbarravam um no outro, com alguns comandos como olha mais para o 

seu colega quando ele passar, os educandos com o passar do tempo conseguiam 

ficar mais atentos. 

Após o aquecimento e o alongamento foi dado início ao ensaio do Bumba 

meu Boi, onde foi enfatizado o texto em conjunto com as ações, pois se notava que 

havia muitas falas que eram puladas, pela própria deficiência e as limitações de 

cada educando, porém em nenhum momento o ensaio deixou de ter seu caráter 

rigoroso, muito pelo contrário, as exigências foram bem maiores do que a que se 

utiliza em ensaios feitos por companhias de teatro. As cenas foram passadas por 

diversas vezes, quando o educando errava o comando era simples, volta e faz de 
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novo, porém isso não os desmotivava, os colegas em todo momento encorajavam 

uns aos outros falando o texto. 

 Para concluir a aula foi feito um momento de relaxamento, onde cada 

educando deitava de barriga para baixo ao som de uma música bem suave onde 

eram passados comandos como: pensem no que vocês fizeram ontem de bom, o 

que vocês gostariam de fazer hoje, como vocês vieram para a escola ou frases que 

fizessem com que eles ativassem suas memórias. 

Os educandos entrevistados, como é possível ver no “Anexo A”, “Anexo 

B”, “Anexo C” e “Anexo D”, trouxeram respostas semelhantes, tais como a 

importante relevância da disciplina do Bumba meu Boi na escola e na vida de cada 

um, onde foi notado que para eles, como indivíduos de uma sociedade, é muito 

importante a aparição deles em outros recintos extraescolares, o que os leva a 

ensaiarem de uma forma especial, tendo como objetivo a saída para apresentarem 

em outros lugares. 

 O educador entrevistado, Orlando (Anexo E) começou a executar esse 

trabalho em 1992 após um improviso feito na escola onde os educandos dançaram o 

Bumba meu Boi na festa folclórica realizada na mesma, desde então o projeto 

permanece como uma disciplina na escola, sendo uma disciplina de extrema 

relevância para cada educando e para o educador Orlando, pois há um 

aperfeiçoamento de técnicas trazidos por ele dia após dia para que a compreensão 

de cada educando possa ser melhor executada. 
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Didáticas Aplicadas Para o Desenvolvimento Intelectual. 

 

 Dadas algumas pesquisas e análise dos educandos, o professor Orlando 

chegou a algumas metodologias que ajudaram no desenvolvimento intelectual de 

alguns educandos. 

 Para a memorização dos educandos o professor Orlando começou 

contando a história do Bumba meu Boi para os mesmos, e logo após pediu para que 

os educandos contassem da sua maneira, fazendo assim com que a compreensão 

da história fosse melhor. Identificando quais tinham mais facilidade de fala e 

interpretação ele lhes cedeu os papéis principais, podendo serem trocados conforme 

o tempo. 

 Para os altistas de maior escala foi notório que quando era colocado 

máscaras neles, com isso os educandos achavam que estavam invisíveis, então 

eles dançavam, conforme se passava o tempo era retirado aos pouco essas 

máscaras, fazendo assim que os personagens se modificassem, até mesmo para 

que houvesse um incentivo para o educando. Ao se notar que o educando está se 

desenvolvendo no papel que lhe foi dado, se é mantido o personagem naquele 

educando. 
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Conclusão 

 A partir desta pesquisa nota-se claramente a importância da disciplina do 

Bumba meu Boi para o ensino especial e o quanto cada educando que já realiza tal 

trabalho fica motivado ao relatar sobre o festejo. 

 Foi analisado pelos educadores de outras atividades que os educandos 

tiveram uma melhora significativa em suas memórias e suas cognições. Os Centros 

de Ensino Especiais não podem ser extintos, pois os educandos que fazem parte da 

mesma, não conseguiriam acompanhar o ensino regular, tornando assim a evasão 

escolar muito maior. Levando em consideração que apesar de não ser claro o 

preconceito com os deficientes, seria nítido o atraso escolar para os outros 

integrantes da turma de ensino regular onde esse educando estivesse inserido. 

 Ao ser analisado a parte de autoestima dos educandos foi constatada 

uma melhora significativa, assim como suas interações com o outro. Houve também 

uma melhora na percepção corporal e na coordenação motora, ajudando ainda mais 

em sua autonomia. 

 Ao analisar todo o trabalho realizado dentro do Centro de Ensino Especial 

01 de Taguatinga, fiquei surpresa o quanto cada educando se dedica de corpo e 

alma para qualquer atividade proposta por professores, mostrando força de vontade 

para aprender, assim como por parte do professor perceber a peculiaridade de cada 

educando, analisando com cautela a dificuldade de cada educando e sua maneira 

de mostrar essa dificuldade. 

 Percebi que trabalhar com o deficiente é algo recompensador, porém de 

uma extrema sutileza e uma percepção aguçada quanto às manifestações trazidas 

por eles, principalmente as emocionais, pois muitas vezes esses educandos passam 

desapercebidos em sua própria casa, fazendo assim com que ele se manifeste de 

uma maior forma em sala de aula. 

 Perante todos esses relatos creio que o Bumba meu Boi tem um papel 

fundamental no Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga, pois ao analisar os 

educandos, todos veem o Bumba meu Boi como uma forma de se divertirem e de 

serem vistos por uma sociedade que exclui esses educandos do seu meio. 
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Anexo A 

Transcrição da entrevista com a educanda Carla (nome fictício), 38 anos, Deficiência 

Intelectual. 

Entrevistador (E) 

Carla (C) 

E: Você gosta de dançar o Boi? 

C: Eu adoro. Olha! Já faz muito tempo que eu dancei com o Orlando, quando ele 

começou aqui com o Bumba meu Boi, e aí eu adoro dançar, até no dia que ele 

começou o Bumba meu Boi foi muito bom. 

E: Qual é o seu papel na peça? 

C: Catirina. 

E: Foi difícil aprender o que a Catirina fazia? 

C: Não! A primeira vez que eu ensaiei e deu tudo certo.  

E: Você sentiu que em você mudou alguma coisa depois que você começou a 

dançar o Boi? 

C: Aprendi o passo, primeiro agente dançava e dançava outro passo, agora quando 

o Orlando chamava eu para dançar de novo, primeiro eu não estava nem dançando 

com ele, só ele me convidou para fazer o papel da Catirina, aí eu acho que ele 

mudou de novo o passo. 

E: Foi fácil decorar o texto? 

C: Foi não demorou nada. 

E: Qual parte da história você mais gosta? 

C: A parte que eu gosto é quando a mulher tá... (risos) dando a luz... (risos). 

E: Você conhecia o Boi antes da escola? 

C: Eu conheceu o Boi aqui no colégio. 
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E: Qual a importância do Bumba meu Boi aqui na escola? 

C: O Bumba meu Boi não é importante só para mim não, é todo aluno. 

E: E se o Bumba meu Boi acabasse na escola o que você sentiria? 

C: Olha! Tem dias que o Orlando não vinha pro colégio e não tinha Bumba meu Boi, 

aí ficou muito chato. 

E: Quando vocês saem da escola para apresentar em outros lugares, você gosta? 

C: Ai eu gosto. Agente adora porque o povo fica adorando, amando a gente. 
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Anexo B 

Transcrição da entrevista com o educando Carlos (nome fictício), 28 anos, 

Deficiência Intelectual. 

Entrevistador (E) 

Carla (C) 

E: Você gosta de dançar o Boi? 

C: Gosto, porque o boi é bom né não? Porque tem aquela música... do Boi assim: 

 

 Catirina é Catirina é da Bahia. 

 Catirina que só quer comer a língua do Boi. 

 Carne seca na janela  

 Quando alguém olha pra ela  

 Pensa em mim no teu amor. 

 Ai Catirina compra esse Boi. 

 Mãe Catirina compra esse Boi 

 E quer crescer. 

 

E: Qual é o seu papel na peça? 

C: Capataz 

E: Foi difícil aprender o que o Capataz fazia? 

C: Não! Foi fácil. 

E: Foi fácil decorar o texto? 

C: Foi rápido. 
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E: Qual parte da história você mais gosta? 

C: A da música, só que o Boi ele morre entendeu? Aí agente levanta ele. Aí quando 

fala “levaaaaaaanta Boi o meu Boi morreu”, quem fala é o Thiago. 

E: Você conhecia o Boi antes da escola? 

C: Não conheci aqui no colégio. 

E: Qual a importância do Bumba meu Boi aqui na escola? 

C: Importante porque ele é importante né?! E que é bom. 

E: E se o Bumba meu Boi acabasse na escola o que você sentiria? 

C: Aí fica ruim né? 

E: Quando vocês saem da escola para apresentar em outros lugares, você gosta? 

C: Gosto porque fica um montão de gente fica olhando. 
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Anexo C 

Transcrição da entrevista com o educando Renato (nome fictício), 27 anos, 

Deficiente intelectual. 

Entrevistador (E) 

Renato (R) 

E: Você gosta de dançar o Boi? 

R: Gosto. 

E: Qual é o seu papel na peça? 

R: Coronel. 

E: Foi difícil aprender o que o Coronel fazia? 

R: Não 

E: Foi fácil decorar o texto? 

R: Foi. 

E: Qual parte da história você mais gosta? 

R: Levanta Boi quando chama o Capataz. 

E: Você conhecia o Boi antes da escola? 

R: Não. 

E: Qual a importância do Bumba meu Boi aqui na escola? 

R: É importante pra nós. 

E: E se o Bumba meu Boi acabasse na escola o que você sentiria? 

R: Eu ia ficar muito triste, porque é bom. 

E: Quando vocês saem da escola para apresentar em outros lugares, você gosta? 

R: É bom, porque os outros fica olhando eu apresentando trabalho. 
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Anexo D 

Transcrição da entrevista com o educando Emanuel (nome fictício), 34 anos, 

Síndrome de Down. 

Entrevistador (E) 

Emanuel (M) 

E: Você gosta de dançar o Boi? 

M: Gosto. 

E: Qual é o seu papel na peça? 

M: Eu sou o Boi. 

E: Foi difícil aprender o que o Boi fazia? 

M: Não! Não! 

E: Qual parte da história você mais gosta? 

M: Levaaaaanta Boi. 

E: E se o Bumba meu Boi acabasse na escola o que você sentiria? 

M: Não! Não pode! 

E: Quando vocês saem da escola para apresentar em outros lugares, você gosta? 

M: Eu adoro! 
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Anexo E 

Transcrição da entrevista com o educador do Centro de Ensino Especial 01 de 

Taguatinga, Orlando Aparecido Macedo, 55 anos. 

Entrevistador (E) 

Orlando (O) 

E: Porque a escolha do Bumba Meu Boi para trabalhar com os educandos? 

O: Fenômeno artístico está presente em diferentes manifestações que compõem o 

acervo de diversas culturas. Ao idealizar esse trabalho, tínhamos o propósito de criar 

alternativas pedagógicas, nas quais os alunos pudessem se expressar recorrendo 

as manifestações populares e culturais brasileiras, especificamente o folguedo de 

Bumba meu boi na qual se insere o lúdico da música, dança e trama. 

E: Desde quando você trabalha com os educandos? 

O: Esse projeto teve início no ano de 1992, quando em uma manifestação folclórica 

no Centro de Ensino Especial foi improvisado um boi, confeccionado de material 

reciclável, foi percebido o fascínio e o prazer dos alunos especiais nessa 

brincadeira. 

E: Quais as principais mudanças você notou nos educandos quanto a memória e a 

psicomotricidade? 

O: Essa lenda de Pai Francisco e Catirina, é transmitida para os alunos especiais 

através da oralidade. Todos os ensaios começam com a narrativa do texto. Cada 

personagem da trama, além de exercícios específicos, criam suas falas a partir da 

compreensão da história contada. Sua coordenação motora se desenvolve com 

jogos e brincadeiras. 

E: Como é feita a adaptação do bumba meu boi tradicional para se trabalhar no 

Centro de Ensino Especial? 

O: A estratégia de ensaios são adaptações com jogos tradicionais, aquecimento, 

dinâmica e jogos específicos como os dos fichários de Viola Spolin, por se tratar de 
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proposta com ampla flexibilidade para lidar com pessoas independentes de suas 

necessidades ou pontualidades, com foco nos problemas a serem trabalhados. 

E: Qual foi seu primeiro contato com o Bumba meu boi? 

O: Tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de dois meses em São Luiz 

(Maranhão) para participar e vivenciar, com Mestre Leonardo, que é um folião de boi, 

com Sotaque de Zabumba. E a partir dessa experiência foi implantando o projeto no 

Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga, ampliando o conhecimento com Seu 

Teodoro em Sobradinho. 

E: Qual o nível de satisfação dos alunos, pais  e professores quanto ao Bumba meu 

boi? 

O: Por ser uma atividade coletiva, favorece o exercício das relações, de cooperação, 

diálogo, respeito mútuo, reflexão e satisfação por se sentirem importantes, inseridos, 

flexibilidade de aceitação das diferenças e aquisição de sua autonomia. Permitindo a 

contextualização histórica, social, econômica, étnica, originado nos ritmos do 

escravo, índio e branco. Uma cultura popular por excelência da vida humana 
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Anexo F 

 

Imagens de apresentações do grupo “Bumba Meu Boi Especial” 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Bumba meu Boi Especial na Feira de Ciência e Tecnologia 

Autistas que fazem papel de miolo do boi 
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Pajé do grupo Bumba Meu Boi Especial Capoerista representando os Escravos 

Catirina dançando com o boi 
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Festa de ressureição do boi 

Escravos participando da festa de ressureição do boi 
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Capitão lamentando a morte do boi 


