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A sociedade contemporânea é movida por transformações que ao longo do tempo 

ocorrem em ritmo acelerado, induzidos cada vez mais pelo desenvolvimento científico e 

tecnológico, que acarretam como conseqüência às mudanças sociais e culturais, com 

notória presença do mundo capitalista e seus segmentos. O turismo é um desses 

segmentos que converge no setor terciário, apresentando um panorama correlacionado com 

os valores econômicos. 

O turismo constituísse de um elemento de grande importância para o crescimento de 

determinado lugar. Este cumpre o seu papel, à medida que vão se dando subsídios para 

que o setor possa crescer e expandir-se. Todavia se faz preciso toda uma organização e 

participação de mão-de-obra capacitada e diversificada. Este setor representa hoje uma das 

atividades econômicas que mais arrecada recursos financeiros, alcançando um patamar 

comparado aos rendimentos do petróleo e do comércio de armamentos. Tem nos espaços 

geográfico seu principal objeto de consumo e por se tratar de uma prática social é 

fortemente determinado pela cultura. 

O turismo em Parintins vem sendo foco nesta discussão atual, em vista que o seu 

Festival folclórico, realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho, expandiu-se de tal forma, que 

hoje é praticamente sustentado por grande multinacionais, que visam o lucro no evento, 

ganhando espaço no cenário nacional e internacional. 

A partir do slogan do boi-bumbá Garantido no Festival de 1997: “PARINTINS PARA 

O MUNDO VER!?” surge à proposta de frisar o surgimento de uma imensa festa turística 

que se projeta todos os anos para outras localidades regionais, e quem sabe para o mundo. 

Não como apenas uma mera festa, mas como um grande investimento para empresas 

nacionais e multinacionais. 

                                                 
1 Slogan do Boi-bumbá Garantido – 1997; Toada do compositor Jorge Aragão. 
2 Acadêmica da Universidade do Estado do Amazonas – UEA  
afm.eso@uea.edu.br; aionemachado@hotmail.com 
3 Acadêmica da Universidade do Estado do Amazonas – UEA 
4 Acadêmica da Universidade do Estado do Amazonas - UEA 
5 Acadêmico da Universidade do Estado do Amazonas - UEA 
6 Acadêmico da Universidade do Estado do Amazonas - UEA 
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E a sociedade parintinense? A partir de que momento os cidadãos residentes desta 

cidade e autores dos bastidores desta manifestação cultural, reconhecem que são 

“escravizados” pela propaganda de um modelo teórico designado verticalmente pelo avanço 

da globalização. O contexto turístico apresentado, particularmente no período de Março a 

Junho foge da realidade aqui vivenciada, atrás das máscaras vestidas pelas obras centrais, 

existem peculiaridades específicas de um país de baixo índice de desenvolvimento humano, 

como a miséria gerada pelo desemprego, a falta de infra-estrutura, a violência, a prostituição 

e outros que são isolados pela classe dominante do restante da sociedade para viver em 

três dias momentos de ilusão. 

Esta temática foi escolhida por entender que o fenômeno do Festival Folclórico de 

Parintins deve ser analisado e discutido, tanto no universo acadêmico como nos setores que 

o abrange, e principalmente com a sociedade que vive esta realidade. Tendo como principal 

objetivo contribuir através da discussão e da análise relacionar quais os efeitos da 

globalização sobre o turismo, e qual suas implicações refletidas no turismo incorporado à 

cidade de Parintins.

O desenvolvimento econômico do Brasil, após a implantação do Plano Real foi uma 

das principais razões para o crescimento do mercado turístico no País. Interessados nesse 

crescente desenvolvimento econômico, os governantes começaram a articular projetos 

relacionados ao turismo, visando um aumento dessa atividade de forma que pode-se gerar 

divisas econômicas, acarretando geração de emprego, aumento de renda e uma maior 

arrecadação de impostos. 

Com o desenvolvimento do turismo estrangeiro no Brasil, o País começa a 

intensificar sua divulgação no exterior mostrando um pouco de sua cultura e riqueza 

patrimonial, passa a desenvolver novos projetos (PNMT - Programa Nacional de 

Municipalizacão do Turismo) engajados na questão da qualidade de vida da população 

local, que sem dúvida, também contribuem para o crescimento e aperfeiçoamento da 

atividade turística. O crescimento do mercado turístico no Brasil inicia com o crescente 

desenvolvimento sócio-econômico que surgiu devido a implementação e a intensificação da 

atividade turística no País. O Brasil está se tornando, ainda de forma tímida, porém lúdico, 

um mercado turístico competitivo e bastante atrativo. 

Qualquer que seja a região nacional onde se realize um trabalho amplo de pesquisa, 

visualização de oportunidades de negócios na área turística perceberemos como este setor 

ainda contém áreas inexploradas. Ora, tem-se um mundo de possibilidades a explorar 

turisticamente no Brasil que se depara com a constatação da precariedade de infra-estrutura 

existente. Outra questão refere-se coma a constatação de que os recursos mobilizáveis para 
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a criação da infra-estrutura acabam sendo insuficientes para garantir o sucesso das 

iniciativas. 

O conceito de turismo é uma questão bem discutida segundo os vários autores que 

tratam o assunto. A Organização Mundial do Turismo - OMT define como “o deslocamento 

para fora do local de residência por período superior a 24 horas e inferior a 60 dias motivado 

por razões não-econômicas”. Esta definição é para padronizar o conceito em vários países 

membros dessa organização, mas não defini a real magnitude do fenômeno. 

Segundo Jafar Jafarir (apud BENI, 2001) este fenômeno é conceituado como “um 

estudo do homem longe de seu local de residência, da indústria que satisfaz suas 

necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a indústria, geram sobre ambiente físico, 

econômico e sócio-cultural da área receptora”. É a partir desta definição que se pode 

ressaltar de uma maneira bem holística a indústria comercial inserida pela globalização 

atualmente neste setor. 

O turismo é um fenômeno que apresenta um comportamento cíclico, isto é, tem um 

ciclo de vida que vai desde seu descobrimento enquanto local turístico até o seu declínio. 

Do ponto de vista do mercado turístico pode-se definir como um conjunto de consumidores 

em busca da oferta dos produtos turísticos. 

A partir de uma análise da oferta do mercado turístico e seguindo os fatores 

geográficos, cita-se o turismo urbano como o tipo mais comum, cujo segmento de atividade 

consiste na contemplação estática, ou seja, sem a participação ativa do consumidor. E 

possível ressaltar também como atividades realizadas nas áreas urbanas, que compreende 

aos aspectos culturais, sociais e econômicos de uma determinada cidade e sua população. 

Com suas dimensões continentais e sua diversidade biológica e cênica, o Brasil 

destaca-se mundialmente como um dos mais ricos destinos do turismo ligado à natureza. O 

país, desde a chegada dos colonizadores, tem sua imagem intimamente ligada à natureza. 

Esta vocação "ambiental" tem chamado a atenção tanto de operadores e agentes de 

viagens, como de viajantes brasileiros e estrangeiros. 

O Ecoturismo, segundo o Instituo Brasileiro de turismo – EMBRATUR, corresponde a 

prática do turismo de lazer, esportivo ou educacional, em áreas naturais, que se utilizar de 

forma sustentável dos patrimônios natural e cultural, incentivado a conservação, e 

promovendo a consciência ambientalista e principalmente garantindo o bem estar das 

populações envolvidas. Considerando que o Ecoturismo é uma tendência em termos de 

turismo mundial que aponta para o uso sustentável de atrativos no meio ambiente e nas 

manifestações culturais, devemos ter em conta que somente teremos condições de 

sustentabilidade caso haja harmonia e equilíbrio no "diálogo" entre os seguintes fatores: 
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resultados econômicos, mínimos impactos ambientais e culturais, satisfação do ecoturista 

(visitante, cliente, usuário) e da comunidade (visitada). 

O ecoturismo é uma atividade sustentável e, por se preocupar com a preservação do 

patrimônio natural e cultural, diferencia-se do turismo predatório. É uma tendência mundial 

em crescimento e responde a várias demandas: desde a prática do esporte radical ao 

estudo científico dos ecossistemas. Os principais objetivos do Ecoturismo: Promover e 

desenvolver turismo com bases culturais e ecologicamente sustentáveis; Promover e 

incentivar investimentos em conservação dos recursos culturais e naturais utilizados; Fazer 

com que a conservação beneficie materialmente comunidades envolvidas, pois somente 

servindo de fonte de renda alternativa estas se tornarão aliadas de ações conservacionistas; 

Ser operado de acordo com critérios de mínimo impacto para ser uma ferramenta de 

proteção e conservação ambiental e cultural; Educar e motivar pessoas através da 

participação e atividades a perceber a importância de áreas naturais e culturalmente 

conservadas. Para que uma atividade se classifique como ecoturismo, são necessárias 

quatro condições básicas: respeito às comunidades locais; envolvimento econômico efetivo 

das comunidades locais; respeito às condições naturais e conservação do meio ambiente e 

interação educacional, garantia de que o turista incorpore para a sua vida o que aprende em 

sua visita, gerando consciência para a preservação da natureza e dos patrimônios histórico, 

cultural e étnico. 

As idéias de “produção” e “consumo” desencadeiam conflitos no espaço utilizado e 

apropriado pela atividade turística. Milton Santos nos fala de uns ambientes construídos, 

repletos de técnica, ciência e informação. E na medida que aumenta o aparecimento desses 

elementos no espaço urbano, a cidade torna-se cada vez mais um meio técnico-científico-

informacional. Nas palavras do autor: “o meio ambiente produzido se diferenciam pela carga 

maior ou menor de ciência, tecnologia e informação, segundo regiões e lugares: o artifício 

tende a se sobrepor e substituir a natureza”. A velocidade do processo de urbanização 

transforma o espaço continuamente, numa relação dialética pouco entendida ainda hoje. 

Nessa discussão a palavra chave é a velocidade: velocidade da circulação, da informação, 

das pessoas, dos objetos. Enfim de tudo que compõe o ambiente e em especial o ambiente 

urbano. 

Quando a atividade turística adentra o urbano, ela reafirma a velocidade e o 

ambiente deixa de ser amigo e passa a ser hostil. Dessa hostilidade frente ao ambiente é 

que temos grande parte da nossa atividade turística sendo implantada e desenvolvida. Mas 

como podemos melhorar essa relação interna do ambiente construído pela atividade 

turística? O planejamento ainda é um bom caminho? Acreditando nessa alternativa é que 

tecemos a seguir algumas questões pertinentes a planejamento do ambiente turístico. 
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Uma questão importante e quem sabe a mais preponderante para o planejamento do 

ambiente turístico é relacionada ao entendimento da noção de escala, sendo necessária à 

análise segundo aquilo que compete a cada instância. 

O entendimento das diferentes escalas nos possibilitará um melhor (re) 

dimensionamento de nossas atividades de planejamento voltado para intervenções no 

campo do turismo. A análise escalar geral deve se ocupar daquilo que homogeneiza os 

países, a economia, estabelecendo uma relação de dependência entre os mesmos. Essa 

escala muitas vezes é regulada e influenciada pelas resoluções da Organização Mundial do 

Turismo (OMT). A escala nacional preocupar-se-á das novas conjunturas apresentadas pela 

economia interna do país e sua repercussão para a sociedade e para o espaço. Nessa 

escala de planejamento, vemos o papel crucial da Embratur, responsável por grande parte 

de nossa política nacional de turismo. Os profissionais na área de turismo devem 

acompanhar e também propor idéias dessa escala de planejamento. As escalas regional e 

local estão mais voltadas a encontrar contradições internas a um território ou lugar, 

provenientes do nível de desenvolvimento econômico de cada região e interesses 

direcionados. É justamente nessas escalas onde o papel do planejador turístico é 

fundamental. Nesse momento o planejamento é um instrumento inigualável para efetivar 

políticas e economias direcionadas ao turismo para o desenvolvimento regional e local. 

O processo de globalização exige uma velocidade de transformação dos lugares que 

afeta diretamente o ambiente. O turismo muitas vezes afirma o processo de globalização 

dos lugares sem refletir essa ação e esquece que necessita da singularidade do ambiente 

para efetivar plenamente suas atividades. 

O Turismo têm origem nas relações sociais, mas deixa de sê-las para assumir 

formas significantes de valor diferenciado, o valor turístico. Nem todo trabalho humano é 

mercantil, e, portanto, não está nas formas diferenciadas de mercadoria ou de consumo sua 

essência, apesar de se manifestar através delas. O que revela nesta crítica e a necessidade 

de definir se o valor apresenta em sua forma específica, esquemas de reprodução 

diferenciados, apresentando-se como capital diferenciado, no caso, capital turístico, e, 

portanto, retornando a necessidade de se definir o valor turístico e seus esquemas de 

reprodução que aqui são chamados de processos de agregação, transformação, 

cancelamento e valorização. 

De outra forma, o Turismo deve contemplar a necessidade de escape do homem do 

circuito mercantil em seu meio, buscando a ressocialização de sua existência. Se a indústria 

do Turismo é constituída pelo conjunto de empresas que produzem os bens turísticos, há aí 

uma contradição. Esta se revela no fato de que o bem que é oferecido por esta indústria ao 

turista, na verdade, não representa a totalidade do valor que este está em busca. Mas, ao 
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mesmo tempo, a mercadoria produzida pelo Turismo, absorve o tempo disponível do turista 

que, ao seu juízo, lhe parecia livre. O capital através de seu processo de valorização 

encontra nesta relação uma forma diferenciada de realização, sob a forma dinheiro, para 

capturar mais valor que ele próprio gerou em seu processo produtivo interno. A sua inserção 

em localidades com elementos com força de atração turística é o mecanismo que encontra 

para engendrar a oferta de valor turístico, se apropriando dos mesmos como se estes lhe 

pertencessem. 

Assim, a idéia de que o objeto é o bem com a característica de apropriabilidade deve 

ser revertida pelo foco de valor turístico. O valor turístico é o esquema de reprodução 

diferenciada do capital para realizar sua reprodução ampliada. O consumo de bens é um 

dos meios e não a essência do Turismo. Desta forma, analisar o Turismo pelo consumo de 

bens leva ao reducionismo do utilitarismo neoclássico, onde o homem deixa de sê-lo para se 

tornar à figura do homo mercator. Analisar as relações sociais que geram o Turismo nos 

leva a essência do fenômeno. É nelas que o núcleo da produção de valor turístico se gesta. 

É através delas, da específica relação de produção, que se reproduz. E, é nelas que o 

capital encontra valor para ampliar sua própria realização. O consumo é momento desta 

realização, mas se for desconsiderado o conjunto de elementos que geram a atração, reduz-

se à análise à percepção do fenômeno do consumo de bens. 

O Turismo é uma indústria produtora de bens e serviços turísticos para as pessoas 

que se deslocam até eles, mas a base da produção turística não está nela, e, sim, nas 

relações sociais e ambientais. O que surge é uma dicotomia entre os produtores da indústria 

e a localidade e seu valor turístico. Os turistas para estas se deslocam, e a indústria apenas 

viabiliza esta ação ofertando transporte, hospedagem e outros serviços. Nesta relação a 

busca por respostas e possivelmente que explique o fenômeno, adentrando em 

peculiaridades desta ciência, como os processos que explicam estes deslocamentos e o que 

pode ser considerado o produto turístico e como a ciência explica sua formação, e 

finalmente, o que pode explicar a transformação das relações sociais em valor turístico. 

A Ilha Tupinambarana como é conhecido o município de Parintins, é cercada pelo 

Rio Amazonas, com dois lagos entrecortando seu território, o da Francesa e o do Macurany, 

apresenta características peculiares de uma cidade do interior da Amazônia. Abriga uma 

beleza única que está dividida ao meio, entre o vermelho e o azul, as cores dos bois 

Garantido e Caprichoso, personagens de uma batalha anual que mobiliza os moradores em 

torno da encenação do boi-bumbá. 

É conhecida no cenário nacional e internacional pelo seu majestoso Festival 

Folclórico, a maior manifestação cultural da região norte, ou melhor, do país. Encanta os 

seus turistas, tanto pela a sua beleza natural, como pelo seu festival. Porém os seus 
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aspectos físicos e geográficos não traduzem inteiramente como é a cidade do folclore, mas 

as atitudes da população pela sua criatividade, hospitalidade, alegria, devoção e 

simplicidade registra o sucesso da pequena cidadela. 

A importância do Festival Folclórico está no seu processo rápido de evolução, pois o 

mesmo exerce um papel de destaque nos aspectos socioeconômicos da cidade. Entretanto, 

a cidade apresenta no seu processo histórico características que a define no contexto 

urbano. De um lado o brilho turístico desta atividade cultural, vivenciado em um período 

antecedente ao mesmo, do outro lado constata-se o esquecimento por seus administradores 

públicos. 

O município de Parintins possui uma área de 10.084 km². Localiza-se a margem 

direita do rio Amazonas, em uma área distante de Manaus, capital do Estado do Amazonas, 

370 km em linha reta e 420 km por via fluvial. Parintins situa-se a 50 metros acima do nível 

do mar, as coordenadas cartesianas é 2° 36’ 48” de latitude sul e a 56° 44’ de longitude a 

oeste de Greenwich. Possui aproximadamente 90.150 habitantes, sendo 46.165h homens e 

43.985h mulheres, 58.125h na zona urbana e 32.025h na zona rural. 

O clima é tropical chuvoso e úmido, com temperatura máxima de 35,5° C, mínima de 

26,3° C. Há duas estações anuais: inverno: época das chuvas, de dezembro a maio, e 

verão: de junho a novembro. A vegetação é formada por floresta de várzea e terra firme. A 

divulgação do município é característica, não divergindo de existente em toda a Amazônia, 

isto é, floresta perenifólia hileiana amazônica que corresponde à floresta de terra firme; 

floresta perenifólia paludosa ribeirinha periodicamente inundada, a mata de várzea, floresta 

perenifólia paludosa ribeirinha permanentemente inundada, mata de igapó e na sede 

municipal uma pequena mancha de cerrado conhecida como campo grande.7

O relevo do município é constituído de planícies e baixo planaltos amazônicos, 

destacando-se o Jurupari e a Serra de Parintins, com aproximadamente 132 m de altura, 

bacia sedimentar, com modulado (pediplano) período quartenário, área de depressão de 

baixo platô, área de pequeno aplanamento, lacustre e verte de Ravina e presença de terraço 

no limite pluvial8. Segundo RAMOS (apud BATISTA, 2000, p.65) a ilha é formada por 

sedimentos do período quartenário e afloramentos do terciário, constituindo uma planície 

nas áreas de várzea. Na extensão norte-sul, as margens do rio Amazonas, os terrenos são 

de solos aluviais, com lagos, furos, restingas e paranás. 

                                                 
7 Informações obtidas em aulas das disciplinas de Cartografia e Biogeografia, com o Professor Msc. 
Carlossandro Albuquerque. 
8 Informações obtidas em aulas de prática de campo da disciplina de Geormofologia, com o Professor 
Msc. Carlossandro Albuquerque. 

 8351



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

O município de Parintins faz parte do maior sistema fluvial do mundo, a Bacia 

Amazônica, sendo composto por paranás, lagos, rios, os mais importantes são: o Paraná do 

Ramos, Paraná do Espírito Santo, Paraná do Limão, Rio Uaicurapá, Rio Mamurú, Lago do 

Macuricanã, Lago do Aninga, Lago do Paranema, do Macurany e a Lagoa da Francesa, 

estes quatros últimos de vital importância quanto a sua preservação, uma vez que banham a 

sede municipal e estão mais suscetíveis a depredação e poluição9. 

Embora tenha sido a primeira atividade econômica do município, o extrativismo 

vegetal, nas últimas décadas vem perdendo a hegemonia. Atribui-se o fato a substituição de 

produtos naturais por produtos sintéticos e/ ou oriundos de plantas cultivadas a exemplo de 

essência de pau-rosa e da seringueira. Engloba dois sistemas distintos: extração madeireira 

e a coleta de produtos das florestas. 

A atividade psícolas é tida como uma das principais vocações regionais. O consumo 

per capita anual é da ordem de 55 kg e representa 64,4% da proteína animal consumida. A 

oferta de pescado no mercado local esta diretamente ligada ao regime de cheias/ vazantes 

dos rios, isto é, quando ocorre à enchente há diminuição do produto e conseqüentemente 

aumenta o valor de produto, opostamente na vazante há uma abundância com a 

conseqüente redução do valor monetário. 

A agricultura de subsistência é a detentora de grande totalidade da população rural 

do município. Os produtos que mais se destaca são: mandioca, arroz, milho, feijão, 

melância, olericultura. O cultivo perene constitui-se na principal fonte de renda dos sistemas 

agrícolas, destacam-se como potenciais pelo mercado mundial o: guaraná, pupunha e frutas 

tropicais. Na pecuária, Parintins possui o maior rebanho do Amazonas, com 325.000 

cabeças. Apesar de ser desenvolvido em quantidade e qualidade ressente-se de uma infra-

estrutura de beneficiamento tais como: frigorífico, matadouro, curtumes e industriais afins. 

Quanto ao setor secundário, o município é constituído, na sua grande maioria, de 

micro-empresas voltadas para o aproveitamento de produtos regionais como: Indústrias 

madeireiras, alimentícias, oleiras, d confecções, naval e metalúrgica. Parintins conta com 

1000 estabelecimentos comerciais, varejistas e atacadistas que comercializam os mais 

diversificados produtos, que vão de gênero alimentícios a produtos importados: a maioria 

não está constituída como empresa comercial, e a sonegação fiscal é grande. A mão-de-

obra formal é constituída praticamente pelos funcionários públicos e empregados no 

comércio local. O município apresenta um baixo nível de emprego com um número elevado 

de pessoas sobrevivendo do mercado informal, principalmente na zona urbana. A renda do 

parintinense está em torno de um salário mínimo, e o numero de jovens desempregados é 

                                                 
9 Informações obtidas em aulas da disciplina de Geografia Física da Amazônia, com o Professor Msc. 
Carlossandro Albuquerque. 
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bastante alto. O Festival Folclórico exerce sobre o nível de renda do município, com a 

produção estimada na época de mais de 3 mil empregos são oferecidos na cidade.10

A oferta turística é constituída por um conjunto de elementos que conformam o 

produto turístico. Isoladamente possuem pouco valor turístico (ou nenhum) ou que possuem 

utilidade para outras atividades que não o turismo, se agrupados, podem compor o que 

denominamos de “produto turístico”. Um turista no seu ato de consumo turístico necessita 

de um conjunto de elementos para satisfazer às suas necessidades. Assim, a oferta turística 

é composta por um conjunto de elementos que pode ser dividido em alguns grupos: 

atrativos turísticos; serviços turísticos; serviços públicos e infra-estrutura básica. 

A cidade de Parintins é conhecida nacionalmente e mundialmente pela sua festa 

Folclórica, festa essa que nos últimos anos passa a ser mais visada pela mídia e 

holisticamente precisa estar mais bem servida com atrativos turísticos. Segundo a Embratur, 

os atrativos estão divididos em naturais e culturais. Parintins possui bons atrativos naturais, 

entre eles estão: ecossistemas de várzea, terra firme, praia de Itaracuera, a Serra de 

Parintins, uma formação com 132 m de altitude, circundada por uma espessa vegetação, no 

sopé estende-se o Lago da Valéria, famoso para os pescadores locais e para os adeptos do 

turismo ecológico; Ruínas da Vila Amazônica, edificação resultante da imigração japonesa 

que na década de 30 estimulou o cultivo da juta. Em frente à Vila, nas lajes de pedra, 

corredeiras do Rio Amazonas, que nos meses de abril e maio, é possível assistir a pescaria 

de arribação, onde cardumes de peixes como jaraquis, curimatãs e pacus descem o rio e se 

deparam com os pescadores; Rio Uaicurapá, na época de vazante, surgem praias fluviais 

com areias claras e águas escuras, a região conta com rica fauna e flora. É possível 

desfrutar as Ilhas do Pacoval, das Onças e das Guaribas; Região do Rio Parananema, 

privilegiada pela natureza de suas ilhotas e igarapés. Composta por rios de águas escuras 

que circundam a ilha oferecendo várias opções para a prática de esportes náuticos; Lago do 

Macuricanã, um santuário ecológico que concentra inúmeras espécies de peixes e aves 

exóticas. Uma ótima opção para quem busca sossego. Parintins, além de promover o 

Festival Folclórico, tem em sua história cultural, sítio arqueológico (Valéria), festas 

religiosas, feira agropecuária, Carnailha. Parintins vai mais além de suas belezas naturais, é 

dotada de uma culinária de sabor inconfundível dos peixes amazônicos, e seu brilhante 

folclore. Isso faz com que se destaque de outras cidades porque neste lugar, tudo é motivo 

de festa. 

Quanto aos serviços turísticos, a cidade de Parintins precisa se adequar às regras do 

setor, pois, a cidade não possui um padrão que venha a suprir a grande demanda de turista, 

                                                 
10 Todas as informações sobre os aspectos demográficos e econômicos foram obtidas em aulas da 
disciplina de Estágio Supervisionado II junto ao IBGE e a Secretaria de Administração do município, 
com a Professora Msc. Nilciana Dinelly. 
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inclusive durante o Festival Folclórico, ela possui alguns restaurantes, bares, lanchonetes, 

algumas casas servem de hospedarias, e um hotel. Os serviços públicos, necessários ao 

ato do consumo turístico. Não adianta uma localidade possuir bons atrativos e bons serviços 

se não colocar à disposição do turista alguns serviços básicos. Tais como: transportes 

públicos; serviços bancários; serviços de saúde; serviços de segurança; serviços de 

informação; serviços de comunicações; serviços de apoio automobilístico, comércio turístico. 

Assim os serviços públicos são de suma importância para a população local, mas que 

também possuem grande utilidade para a população visitante. 

A Infra-estrutura básica compreende a uma série de elementos essenciais para 

implantação de uma estrutura turística em determinada localidade como, rede de esgotos, 

energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, vias de acesso, vias urbanas de 

circulação, abastecimento de gás, controle de poluição, capacitação de recursos humanos. 

O Festival Folclórico foi criado em 1965 com apresentações de um grupo da 

Juventude Alegre Cristã, liderados por Raimundo Muniz, no terreno da Catedral depois em 

quadras, passando para o Estádio Messias Augusto e atualmente no Bumbódromo cuja 

localização divide as duas nações, realiza-se todo ano. A partir de vários grupos de danças 

indígenas, quadrilhas, xaxadores, bois-bumbás trazidos para a região pelos migrantes 

nordestinos no início do século. O auge das festividades acontece nos últimos dias de junho, 

dia 27 com a Festa dos Visitantes e 28, 29 e 30 com os espetáculos proporcionados pelo 

duelo travado pelos bois que nestas três noites encenam um verdadeiro ritual amazônico, e 

através de uma acirrada rivalidade entre as torcidas na luta pelo título de campeão. 

Sem uma data definida de origem, sabe-se que o ritual do boi bumbá na ilha, 

acontecia com a dança dos bumbás à porta das pessoas ilustres da cidade, a língua do 

animal era vendida para cobrir os gastos da brincadeira, desde tal época a rivalidade era 

grande, e maior ainda os cuidados para que os grupos não se encontrassem. 

Hoje, de um lado o Boi Garantido que defende as cores vermelha e branca com um 

coração na testa, conhecido pelos admiradores como o "Boi do Povão" e do outro lado o Boi 

Caprichoso cujas cores são azul e branca com uma estrela na testa, ganhou o apelido do 

boi rival de "Boi da Elite". Ao som das toadas, ao toque das palminhas (dois pedaços de 

madeira), ao ritmo cateretê, carimbó e marcha. As duas agremiações teatralizam rituais 

indígenas, desfilam fantasias, figuras engraçadas e curiosas que dão vida às lendas. Isso 

foge ao enredo tradicional, mas figuras como Pai Francisco, Mãe Catirina, Amo do Boi, 

Vaqueiros e figuras típicas da região foram preservadas, circulando na arena com a Porta-

Bandeira, a Rainha do Folclore, a Cunhã-poranga, o pajé e alegorias num grande 

sincretismo. 
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Esta ópera no meio da floresta, e num teatro aberto, tem no público a peça 

fundamental, as torcidas, ou melhor, as galeras como são conhecidas, se encarregam de 

ornamentar seus redutos, unido a evolução, coreografia, criatividade e comportamento para 

completar o show, participando diretamente na contagem de pontos de seu grupo. Quando o 

boi bumbá entra na arena, é recebido com fogos de artifício e gritos de sua galera diante da 

multidão silenciosa da galera do boi contrário. O espetáculo proporcionado pelos bumbás 

durante os três dias vale o esforço de aproximadamente 10 mil brincantes que, durante duas 

horas e meia por noite dançam ao som das "toadas" e do repiques das batucadas. Diante de 

uma platéia de mais de 35 mil espectadores, a criatividade do Parintinense parece 

inesgotável. Lendas como a da "Cobra Grande" ganham vida na mão dos artistas do festival 

e enriquecem as apresentações dos bumbás. 

De olho nesse clima de festa que arrasta multidões, as empresas de turismo estão 

se mobilizando para oferecer ao turista, pacotes que inclue atendimentos completos, a 

oferta é tão vasta como diversificada. Como se trata de uma ilha, para chegar a Parintins só 

mesmo de barco ou avião. E nesses dois meios de transportes as possibilidades se 

ampliam. “Tal como ocorre em Parintins, durante o festival, onde os ricos ficam hospedados 

em iates de luxo aportados no Macurany, uma área desconhecida pela sua grande maioria 

que visita a cidade nessa época e que fica hospedada nos barcos aportados à margem do 

rio Amazonas, na frente da cidade”. (PIMENTEL, 2001, p.151). 

Porém apesar de todo investimento e propagandas sobre o festival folclórico, é 

notório que a partir do momento que uma simples brincadeira, tomou estruturas maiores. 

Inúmeras conseqüências surgiram com crescimento do festival, problemas como o aumento 

da violência, prostituição, e até ambientais estão fazendo parte da vida cotidiana do 

parintinense. Em algumas entrevistas sobre essas problemáticas detectaram-se tais 

problemas. 

Na entrevista feita com senhor Wilson Salvador Fonseca, motorista de caminhão de 

lixo há quatro anos relatou que um coletor normal transporta 20 t de lixo, isso durante os 

meses que antecedem o Festival. No mês de junho a população limpa seus quintais 

podando árvores e muitas vezes cortando-as inteiras, também joga casco de geladeira, 

fogão velho e outros utensílios desta forma ocupam caçambas que vão ajudar no transporte 

do lixo. Cada uma com capacidade de 8 toneladas, na semana do Festival o serviço é 

dobrado sendo obrigado a fazer uma coleta a mais com o carro coletor e o auxílio de mais 

duas caçambas. Desta forma significa 56 t a mais na semana do Festival. 

Outra questão refere-se ao turismo sexual, segundo a Sr. Maria de Lourdes Vieira do 

Santos, coordenadora do Programa Sentinela, no mês de junho há um aumento crescente 

no índice de prostituição, apesar de não haver estatísticas oficiais no município de Parintins. 
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Para ela, o turismo trás divisas para o município, porém, favorece o desenvolvimento do 

turismo sexual, a ocorrência de gravidez precoce e a violência em todos os seus aspectos. 

É importante ressaltar os seguintes pontos: a imagem nacional e internacional de Parintins 

se desgasta com o Turismo sexual; que os direitos da criança e do adolescente não tem 

preço e que o turismo sexual aumenta o risco de DST’s e da AIDS. 

Esta indústria que se implantou atua diretamente sobre os interesses econômicos e 

políticos. Os custos e os benefícios que deveriam ser trazidos pelo turismo à população 

residente reflete aos grandes impactos vivenciados, seja no lado cultural, social e até 

econômico. Uma questão bastante relevante refere-se ao cultural, onde é verificada 

abertamente a desvalorização cultural, seja no que é apresentado nos festivais como na 

vida cotidiana. 

Salientando a peculiaridade do turismo em Parintins, nota-se uma festa bastante 

harmoniosa, conhecida mundialmente, ao qual multinacionais investem e com certeza 

visando um lucro satisfatório. O festival Folclórico de Parintins acontece durante três dias, e 

nestes dias ela toma postura de uma cidade grande, aumenta-se o numero de funcionários 

nos comércios, os hospitais recebem mais profissionais, a segurança é reforçada e etc. Mas 

essa parte é levada embora assim que termina a festa e Parintins torna-se novamente 

aquela cidade calma e sem muita atração. 

A globalização procura impor culturas e modos de viver de acordo com o que lhe 

convém. Essas ocupações se configuram a partir dos meios de comunicação em massa, 

sobretudo às empresas televisivas e Internet. Ora, é preciso que todas essas atribuições 

que chegam a Parintins para torná-la desenvolvida fiquem. A economia de nosso município 

precisa de empregos fixos e industrias que gerem renda para o nosso município. 

Não basta investimentos em equipamentos hoteleiro, se não houver profissionais 

qualificados ao atendimento do turista, que está cada vez mais exigente. É necessário 

inovar, visto que Parintins é extremamente rica em potencial natural e cultural, precisa ser 

explorada de maneira inteligente, rentável e significativo. É necessário investir em outros 

segmentos do turismo de tal forma que o turista possa se interessar em explorar outras 

atividades desvinculadas do festival, e aí exemplificamos as belezas naturais da região. A 

pesar dos investimentos que têm sido feitos para aumentar o crescimento econômico da 

atividade turística, ainda há muito o que fazer. 

O turismo no município de Parintins ainda caminha com passos curtos e projeção 

longínqua. É preciso haver uma melhor avaliação e planejamento, de forma que possa 

competir por igual com outras regiões que não possuem a dimensão da matéria prima que 

possuímos, mas por questão de gestão e profissionalismo estão no patamar dos países 

mais requisitados turisticamente.
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É preciso uma política séria das autoridades competentes para que se desenvolvam 

oportunidades de trabalho tanto para quem chega como para quem fica e que este possa ter 

na cidade um futuro promissor. Os jovens e crianças entram no bojo deste contexto, pois 

acabam sendo vitimas de terceiros que meramente se aproveitam para manipular e 

impulsioná-los a atos ilícitos e ao turismo sexual. 

Sobre a questão ambiental, o festival é uma contradição explícita, uma vez que um 

dos temas mais cantados está relacionado a “preservação ambiental”. É nessa mesma 

época que é perceptível o desrespeito, tanto pelos moradores como por aqueles que vem a 

ilha visitar. Enquanto são cantadas toadas (música típica da região) que em suas letras 

clamam pela preservação da Amazônia, do outro lado rios estão sendo poluídos, aumenta-

se o acúmulo de lixo, e entre tantos outros. Não cabe, aqui dimensionar culpados, mas de 

esclarecer situações camufladas pela indústria do turismo e obviamente pela globalização. 

Um dos pontos cruciais para empenho da festa seria a formação de profissionais 

para atender os turistas que chegam na cidade, na busca de uma festa sim, mas de conforto 

e respeito também. Com bastante otimismo, o programa Comunidade dos Bumbás tem 

como objetivo proporcionar ao setor turístico da cidade esta visão, preparando a maior festa 

folclórica da região amazônica, ou melhor, do Brasil, e quem sabe do mundo para o 

desenvolvimento que envolva a sociedade como um todo. 

Contudo sabemos que para o turismo a ser um vetor do desenvolvimento econômico 

para o município é imprescindível a participação ativa e em conjunto de órgãos públicos, 

entidades particulares e principalmente da sociedade em geral, que não representa somente 

o papel de anfitriã, mas é a que mais se beneficiará deste processo. A implantação de um 

projeto de reestruturação urbanística da cidade para atender não somente ao turista, mas 

também a população que aqui reside e vive em prol do mesmo. 

Em suma a nossa grande festa folclórica não é só luz e cores, é também uma 

paisagem camuflada para que muitos que se julgam amigos da festa se apropriem e 

distorçam situações a favor de si mesmos, desconhecendo a real situação da realidade 

parintinense, colocando apenas o lado bom do espetáculo, ou seja, uma PARINTINS PARA 

O MUNDO VER ! ? 
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