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1. PREFÁCIO 
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2. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi realizado no município de Estrela do Sul/MG, e é composto por 

informações históricas, culturais e sociais, que visam fomentar o desenvolvimento da proteção 

municipal ao Bem Imaterial em questão. O Boiacross: Descida do rio Bagagem, se trata de uma 

atividade de cunho histórico, esportivo e de lazer, muito tradicional em Estrela do Sul, que 

surge como um uso coletivo, e, portanto, social do rio Bagagem, entendido na sua dimensão 

histórica, e de ponto turístico/ espaço de sociabilidade, culturalmente arraigado ao modo de ser 

local, já que ligado à interface constituída pela comunidade com o território que habita.  O 

Boiacross é uma atividade de lazer, mas, recentemente tem tomado caráter esportivo, pois a 

comunidade de Estrela do Sul vem transformando a brincadeira em uma competição acirrada, 

onde vencedores se consagram, e onde o rio se torna cenário de um evento, que tem a cada ano 

atraído novos participantes. O Boiacross, enquanto modalidade e performance, surgiu em 

Estrela do Sul, mas o costume de descer o rio de boia já vem sendo transmitido por gerações a 

mais de cinco décadas. Trata-se de uma relação historicamente construída com a paisagem 

cultural local, que consiste na descida do rio Bagagem, em todo o seu percurso dentro do 

município, fazendo uso de uma boia, feita de câmara de pneu de caminhão.  

A inscrição de um Bem Imaterial no Livro de Registros municipal representa o reconhecimento 

público em relação ao bem cultural, e tem a função prática de fomentar a preservação, produção 

e manutenção do bem, apoiando sua continuidade. A motivação para o reconhecimento ao 

Boiacross, se deve ao fato do bem ser uma forma de expressão de caráter social, esportivo, de 

lazer e entretenimento, largamente praticado pela comunidade, que se tornou parte do 

arcabouço cultural local, já que promovido por setores da população que se empenham na 

produção do evento. Para os habitantes de Estrela do Sul, o rio sempre fora a principal opção 

de lazer, seja para a prática de esportes radicais, como a descida do rio, seja para o nado, ou 

mesmo para a pesca, agenciando saberes e costumes tradicionais diversos.  A descida do rio 

Bagagem sempre fora um dos modos de se chegar à região, e suas corredeiras e quedas foram 

historicamente uma das principais vias de acesso colonial ao município. Enquanto paisagem 

cultural o rio possui grande importância histórica tanto no desenvolvimento econômico e 

territorial do município, como um local de sociabilidade e lazer, além claro, de seu grande 

potencial turístico, e de sua notável beleza cênica.  

O Boiacross, ocorre no domingo de Carnaval, encerrando a festividade no município, e agencia 

locais relevantes do ponto de vista histórico e do lazer da comunidade, como o Balneário de 
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Dona Beija, equipamento cultural, que abriga as ruínas da casa de Dona Beija, figura histórica, 

que viveu parte de sua vida em Estrela do Sul.  

O presente documento é oriundo da atuação dos representantes da sociedade civil, e da 

comunidade de Estrela do Sul, que apoiou a realização do presente estudo, mesmo num 

momento tão singular, onde a pandemia de COVID 19, implicou numa dificuldade real ao 

desenvolvimento das pesquisas no modelo presencial. O distanciamento social foi decretado 

em março de 2020, no estado de Minas Gerais e foi acompanhado pelo município de Estrela do 

Sul, que também deliberou o funcionamento apenas dos serviços básicos, reduzindo a atividade 

do setor público, incluindo o de patrimônio cultural. Em agosto de 2020 foi realizado trabalho 

de campo no município, mas em virtude do isolamento, deu-se prioridade para a coleta de 

informações apenas com as pessoas chave, de fotografias e documentos históricos, além da 

visita a trechos do rio e ao Balneário da Dona Beija, onde se encerra a descida do rio, e portanto 

onde é feito a festa de premiação dos vencedores. O relacionamento com a comunidade foi 

minimizado, e os protocolos de distanciamento foram respeitados. Parte dos depoimentos foram 

coletados através do telefone e por e-mail, sendo que essa comunicação virtual se mostrou 

eficiente, pois alguns depoimentos escritos foram fornecidos, auxiliando sobremaneira na 

realização desse trabalho.  

Este dossiê apresenta-se como um dos instrumentos úteis para a ampliação da difusão do saber 

relacionado à forma de expressão do Boiacross: Descida do rio Bagagem. Esta é uma iniciativa 

da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul/MG com o apoio do Conselho Deliberativo Municipal 

do Patrimônio Cultural e da Secretaria de Cultura.  

Cópias desse documento podem ser encontradas na sede da Prefeitura Municipal e no arquivo 

do IEPHA/MG, localizado em Belo Horizonte.  
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3. INFORME HISTÓRICO DO BEM CULTURAL 

3.1. A FORMAÇÃO DE UM POVO EM TORNO DO GARIMPO NO RIO 

BAGAGEM 

O historiador Bernardo Guimarães, no romance “O Garimpeiro”, usou como inspiração a região 

mineradora do Triângulo Mineiro, denotando traços da realidade da Estrela do Sul do século 

XIX. Pelas páginas no livro, é possível acessar o cotidiano, a atividade do garimpo, as relações 

sociais e os cenários nos quais nasceu a povoação que deu origem ao município. O autor narra 

sobre os hábitos das famílias, com precisão de detalhes sobre as paisagens da região. Guimarães 

viveu nesta localidade e conheceu as povoações da região enquanto ocupou cargo de Juiz 

Municipal de Catalão, cidade do Estado de Goiás que divisa com o Município de Estrela do 

Sul. 

(...) bom nadador, nos seus tempos de solteiro, juiz municipal em Catalão 

fronteira de Goiás, estivesse o Paranaíba calmo ou revolto atravessa-o a nado 

para dormir em Minas Gerais (GUIMARAES, s/d). 

 

Bernardo Guimarães narra, além do cotidiano do garimpo, a relação com o rio, bem como as 

modificações da paisagem local.  

 

Autor da obra O Garimpeiro: Bernardo Guimarães. Fonte: (ROSA, pp.46, 2006). 

 

O autor nota que os contornos do rio Bagagem vão se modificando com a intensa atividade 

mineradora na região: 

As vastas e profundas selvas, no seio das quais corre ruidoso e turbulento o 

ribeirão da Bagagem, tinham tombado aos golpes do machado, deixando 

descortinada uma larga zona em uma e outra margem. No meio dos destroços 
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da floresta viam-se dispersas em desordem as frágeis e provisórias habitações 

dos garimpeiros, cobertas das compridas palmas do coqueiro baguaçu 

(GUIMARÃES, 1969). 

 

O autor ainda descreve os sentimentos dos homens ao lavar o cascalho na esperança de 

mudarem de vida e ganharem as suas riquezas daquela terra: “Garimpar, patrão, garimpar! Não 

desanime tão depressa; joguemos a última cartada” (GUIMARÃES, 1969). Também na obra, é 

possível conhecer os modos de vida das populações, a exemplo das habitações, que o autor 

caracteriza como uma mistura de sertanejo, africano e “gente polida” que, com a música, 

falavam sobre sua própria cultura e a vida no sertão: 

No meio dos destroços da floresta viam-se dispersas em desordem as frágeis 

e provisórias habitações dos garimpeiros, cobertas das compridas palmas do 

coqueiro baguaçu. O ronco das catadupas servia como de acompanhamento às 
cantigas e algazarras dos garimpeiros, que ao longo da beira do rio lavavam 

alegremente o esperançoso cascalho (GUIMARÃES, 1969). 

 

Guimarães foi testemunha de um povo que tinha no garimpo sua maior esperança e dedicavam 

toda uma vida e força de trabalho. Nesse sentido, está historicamente imbricado, o rio Bagagem, 

que sempre fora o placo de tal atividade.  

 

Rio Bagagem, local de garimpo e principal referência da paisagem de Estrela do Sul. Fonte: ROSA, 

pp.26, 2006. 

 

O autor observou e narrou os costumes, as personalidades da região, destacando a ingenuidade, 

a esperteza e a bravura daqueles homens rurais. Para a literatura nacional ficou a marca destes 
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homens do interior estancieiro e garimpeiro, quilombola, matuto, com seus vícios e virtudes. 

Assim, o garimpo pode ser considerado um dos principais catalizadores do desenvolvimento e 

povoamento de Estrela do Sul:   

A corrida do ouro tem histórias de romantismo, ambição, riqueza, também 

suor, lágrimas e doenças, causadas pelas rudimentares técnicas de extração 
mineral e do uso de metais pesados, usados na limpeza das pedras. A extração 

era feita por garimpeiros e em sua maioria, por escravos, trabalhando numa 

média de 14 horas por dia, em intenso e pesado trabalho. Os diamantes 
brotavam da terra e a fama da cidade se espalhou, atraindo cada vez mais gente 

para o lugar. Em pouco tempo, o pequeno arraial ganhou ares de cidade 

grande, na época, chegando a ter 30, 40 a 50 mil moradores (SILVA, 2020. 
Disponível em: https://www.conhecaminas.com/2020/08/o-diamante-estrela-

do-sul-seus.html. Acesso em Nov/2020). 

 

Há controvérsia quando se trata de identificar o fundador da povoação que deu origem à cidade 

de Estrela do Sul. Apesar do genro de Anhanguera, João Leite da Silva Ortiz, ser considerado 

o fundador originário, como apontado pelo Anuário da Velha Bagagem: 1849 – 1922, escrito 

por Antonio Dias Teixeira e transcrito por José Guimarães, Ezidoro Brólz é apontado o 

verdadeiro criador do povoado.  

Bagagem: centro da outrora majestosa mata de 14 léguas de longitude sobre 4 

de latitude descendo em ligeiras colinas, ora silenciando as margens das 

cristalinas águas do rio Bagagem, descoberto pela intrepidez de Ezidoro Brólz 

em 1849 (ROSA, 2006). 

 

Bagagem Diamantina cresceu a partir do garimpo de diamantes e recebeu cada vez mais 

garimpeiros vindos das Capitanias de São Paulo e de Minas Gerais. Em 1849, o povoado que 

se formou próximo ao rio possuía cerca de 30 mil habitantes. Segundo Mário Lúcio Rosa 

(2006): 

Nesse trecho dois conglomerados se formaram sendo que a parte de cima 
levou o nome de “Cachoeira” e a de baixo “Joaquim Antônio”. Em 1849 a 

Bagagem Diamantina já se tornava um próspero povoado com a população 

acima de trinta mil habitantes, tornando-se um eldorado, com a vinda de 

aventureiros de todas as partes do país (ROSA, 2006). 

 

Em 1852, foi criado o Distrito da Paz, da comarca de Patrocínio, e com mesma denominação 

do curato: Nossa Senhora Mãe dos Homens de Bagagem. Em 1854, a povoação passou a ser 

denominada como Distrito da Bagagem, sendo elevada à categoria de Paróquia. Em 30 de maio 

de 1856, o distrito é elevado à categoria de vila, por meio da Lei nº 777. A partir desta Carta de 

Lei, a Vila é emancipada do município de Patrocínio, adquirindo autonomia administrativa, 

passando a pertencer à Comarca do Paranayba, compreendendo as Freguesias da Bagagem e 

https://www.conhecaminas.com/2020/08/o-diamante-estrela-do-sul-seus.html
https://www.conhecaminas.com/2020/08/o-diamante-estrela-do-sul-seus.html
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Sant’Anna do Rio das Velhas. O rápido desenvolvimento do povoado de Bagagem se deu pelo 

acelerado desenvolvimento da mineração, em grande quantidade, de diamantes, ao longo do rio 

que além de fornecer riquezas, lhe emprestara o nome. 

 

Monumento ao garimpeiro se encontra na Praça João Leite Silva Ortiz no Centro de 

Estrela do Sul. Foto: Caroline Césari, Agosto/2020. 

 

3.2. A CIDADE-DIAMANTE 

“Estrela do Sul, tão rica pelos seus garimpos, famosa pelo mais lindo diamante 

do mundo que lhe deu o nome...” (FILHO, 1999). 

 

Em julho de 1853, uma escrava de nome Rosa encontrou um diamante de 254,5 quilates quando 

estava trabalhando nos depósitos aluviais do Rio Bagagem. Pelo achado, ganhou a liberdade ao 

entregar o diamante aos donos do garimpo. Pelo formato e pelas características, a peça recebeu 

o nome de “Estrela do Sul”, uma vez que, quando exposto à luz, o diamante de cor branca 

apresenta a coloração cor-de-rosa. 

Os três irmãos franceses Dumont – família que deu origem, mais tarde, à Santos Dumont - se 

interessam pelos diamantes brasileiros e compraram o diamante Estrela do Sul, que foi levado 
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para ser vendido ao imperador Napoleão III. No entanto, diante do desinteresse do imperador 

em adquirir a peça, o objeto pertenceu à família Dumont por mais alguns anos. Em 1857, o 

diamante Estrela do Sul foi levado para a cidade de Amsterdã, na Holanda. Na década de 1960 

foi considerado o sexto maior diamante facetado do mundo. Durante Exposição Internacional 

de Londres, o Estrela do Sul foi comprado pelo príncipe de Baroda, um rico marajá da Índia. 

Em setembro de 2004, o diamante foi leiloado na 22ª Bienal de Paris, no Museu do Louvre. 

 

 

Publicação sobre réplica do Diamante Estrela do Sul. 

Fonte: Edição Comemorativa do Sesquicentenário de Estrela do Sul, 2006. 

 

Em 1901, a então cidade de Bagagem recebeu o nome de Estrela do Sul, em homenagem ao 

diamante encontrado em 1853. A cidade, como outras que se desenvolveram no período da 

exploração mineral colonial, foi, inicialmente, organizada em torno de uma capela. “Em 1851 

o Padre Paixão tinha como matriz uma pequena ermida levantada a alguns metros ao norte da 

actual matriz”, Jornal Estrella do Sul, 1921. A primeira capela foi demolida e, em 1856, é 

construída no centro de uma praça, uma igreja dedicada à Nossa Senhora Mãe dos Homens. 

Nas primeiras décadas do século XIX, os moradores que viviam às margens do rio vão 

construindo suas casas em torno da igreja e são reconhecidas pelo Estado como uma 

comunidade. A construção de praças e capelas e seus padres eram interpretadas como 
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importantes pontos de convergência da população e por isso sua relevância na formação de 

povoados e municípios. 

 
Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens. S/d. 

Fonte: Arquivo da Secretaria de Cultura e Turismo de Estrela do Sul. 

 

Para Luis Bustamante Lourenço, “nos primeiros 50 do século XIX, no Triângulo Mineiro, 

foram erguidas quase todas as capelas que originaram os arraiais da região”. Em referência às 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que administrava todo o clero no Brasil, 

Lourenço afirma que: 

havia uma regulamentação, não secular, mas religiosa, que os próprios 

colonos faziam questão de aplicar, para que as capelas fossem reconhecidas 

pelas autoridades eclesiais e se transformassem em paróquias. A mesma 
constituição estabelecia que as igrejas paroquiais estivessem livres de casas 

particulares e de outras paredes, em distância que possam andar as procissões 

ao redor delas (LOURENÇO, 2002). 

 

A Igreja Matriz de Nossa Senhora Mãe dos Homens de Estrela do Sul foi construída em terreno 

elevado e sua frente voltada para o rio com torre que poderia ser avistada ao longe. Em 1860, 

foi construído à frente da igreja um cemitério, administrado pela própria Matriz e que 

“reforçava ainda mais o caráter de ‘campo santo’ do adro” (LOURENÇO, 2002). O local da 

igreja e sua construção determinavam seu espaço de poder entre a população e dominava a 

paisagem por estar em local privilegiado, podendo ser vista de variados locais. Ao crescer em 
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seu entorno, a cidade de Estrela do Sul reconhece a matriz como ponto importante de 

identificação e pertencimento dos moradores. Ao redor da Igreja Matriz foram construídas as 

casas mais importantes de Estrela do Sul, retrato da hierarquia em que se organizava as 

sociedades do Brasil onde se morava próximo à igreja as famílias de maior prestígio. Entre os 

anos de 1917 e 1918, com o aumento da população de Estrela do Sul, o Padre Benjamin 

Cerqueira deu início ao movimento de construção de um grande templo que tivesse o espaço e 

imponência adequados ao número de fiéis da região. Em estilo eclético, a igreja passou por 

reformas desde a sua inauguração e, em 2006, recebe a última reforma sob responsabilidade do 

pároco Padre Francisco de Assis Felipe Santia. 

 

Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens.  

Foto: Walderez Ramalho, set/2018. 
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3.3. A DESCIDA DO RIO BAGAGEM: HISTÓRIA, LAZER E ESPORTE  

Um rio, aventuras, diamantes, ressignificações e criatividade fazem parte da longa história do 

município de Estrela do Sul. Localizado na região do Triângulo Mineiro, com população de 

8.018 pessoas - estimada pelo IBGE em 2020. Estrela entrou para os mapas no início do século 

XVIII após um intenso processo de apropriação, devastação e colonização de comunidades 

indígenas que habitavam as margens do rio Bagagem. Em outras palavras, inicialmente, as 

expedições oficiais e não oficiais tiveram o objetivo de capturar indígenas. A partir da 

descoberta de ouro na Província de Goiás e, posteriormente, em Cuiabá, iniciaram-se os 

esforços para melhorias das sendas que interligavam São Paulo às minas (MARTINS, 2008; 

RICCIOPPO, SILVA, 2016). 

Foi nesse período histórico de intensos embates entre população nativa e aventureiros, 

alimentado pela busca de riqueza fácil apoiado na crença de encontrar um eldorado, que na 

segunda década dos Setecentos o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como 

“Anhanguera”, abriu a primeira estrada que estabeleceu acesso entre a Capitania de São Paulo 

e as regiões que, atualmente, conformam os Estados de Goiás e Mato Grosso. Obviamente, 

expandir e melhorar caminhos contribuiu para o aumento de exploradores na região conhecida 

na época como Sertão da Farinha Podre. Foi nesse contexto que, em 1722, o sertanista João 

Leite da Silva Ortiz descobriu diamantes nas margens de um pequeno rio, posteriormente 

denominado rio Bagagem. 

 

Garimpo no rio Bagagem. Estrela do Sul, Décadas de 1950-60. Fonte: ROSA, pp.46, 2006. 
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Na obra “O Garimpeiro” Bernardo Guimarães apresenta o rio Bagagem como cenário. À época 

o autor informara que a localidade teria cerca de 20.000 almas ao final do século XIX. O 

historiador local Mário Lúcio Rosa, corrobora tal informação, e acrescenta: 

Outras fontes informam que em um lastro, a sua população alcançou a cifra 

superior a 30.000. Ainda há outra que aponta uma população que chega a 
15.000 almas na sede (Joaquim Antônio e Cachoeira) e a 35.000 nos demais 

povoados de Guaches, João Bernardo, Serafim, Três Ranchos, Lajes, Cabritos, 

Paracatu, Jericó, Catarata, Lacrimal, Mottas, Marimbondos, Água Fria, Capim 
Branco, João Teixeira, Estrondo, Goiabeir, Arromba, Chiqueiro, Garimpinho, 

Tavares,Madureira, Corvelo, Cabral, José Baldoíno, Goiabal, Padre Manoel, 

Rufino, Peneiras, Onça, Bem-te-vi, Bicame, Berimbau, Mosquitos e 
Cangerana. Esse crescimento acelerado marcou a evolução político-

administrativa passando o lugar de Povoado, Arraial, Freguesia, Paróquia, 

Villa e culminando com a categoria de Cidade em 19 de setembro de 1861 

(ROSA, pp.46, 2006).  

Porém, a história não registrou uma corrida em busca de diamantes na região de Estrela do Sul 

na primeira metade do século XVIII, o que permite supor que os diamantes encontrados não 

chamaram tanto atenção dos exploradores, inicialmente. Entretanto, a já relatada história do 

diamante com mais de duzentos quilates, encontrado pela escrava Rosa, em meados de 1853, 

alteraria toda a dinâmica local. Desse momento em diante, o então povoado da Bagagem passou 

a chamar atenção dos políticos mineiros, que ao local dedicaram uma série de leis que alterariam 

profundamente seu status administrativo ao longo de dez anos. 

Menos de um ano após o fato descrito acima, a lei 667, promulgada por Francisco Diogo Pereira 

de Vasconcellos, Presidente da Província de Minas, em 27 de abril de 1854, elevou à “Freguesia 

o Distrito Diamantino da Bagagem”. Em 30 de maio de 1856, dois anos após ter sido elevada à 

Freguesia, por meio da Lei 777, Herculano Ferreira Penna, Presidente da Província de Minas 

Gerais, elevou a localidade à condição de Villa.  Cerca de cinco anos depois, em 19 de setembro 

de 1861, mediante promulgação da Lei 1101, a Vila de Bagagem é elevada à categoria de 

cidade. Ou seja, em um espaço temporal inferior a uma década, um povoado formado por 

garimpeiros, até então à margem da legislação oficial, recebeu os títulos de Freguesia, Vila e 

Cidade.  

Nessa época, já residia na localidade Dona Anna Jacintha de São José, popularmente conhecida 

como Dona Beija. Personagem influente do período, proprietária de um bordel em Araxá e que 

em busca de novos ares “morou por três décadas, até o seu falecimento em Estrela do Sul, 

onde, desde 1873, descansam os seus restos mortais, no extinto cemitério na Praça da Matriz.” 

(ROSA, 2006, p.41) Em posse de uma grande fortuna conquistada ao longo da vida, Dona Anna 

contribuiu de modo decisivo em importante obra urbana de Bagagem: 
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A ponte do mais frequente trânsito esteve em situação periclitante ameaçando o 

trânsito dos usuários. Para a solução do problema, Dona Anna Jacintha empregou seus 

maiores esforços. Usando do seu prestígio, de posse do orçamento na ordem de 1 

conto e 500 mil réis, mobilizou a sociedade em campanha e conseguiu 677 mil e 880 

réis. Não sendo o suficiente e já com a ideia propagada, Dona Anna decidiu por conta 

própria arcar com os custos e concluir a obra, que no mês de Maria, pode a solene 

procissão de Nossa Senhora Mãe dos Homens, padroeira da cidade, passar por ela 

com toda segurança. Não podendo oferecer ao bem público o valor gasto na obra, a 

benfeitora entra com uma petição na Câmara Municipal da Cidade da Bagagem, em 

14 de julho de 1871. Aprovada pelos vereadores, a diferença de 495 mil e 680 réis foi 

paga em três parcelas, concluindo em 25 de setembro de 1873. (Idem, p.28) 

A passagem acima ilustra como a referida personagem estava adaptada à vida social, econômica 

e política da comunidade. Todavia, talvez a maior contribuição de Dona Beija para Estrela do 

Sul esteja no imaginário e na difusão do nome da localidade ao longo de séculos. Ainda em 

relação a Anna Jacintha, não podemos deixar de mencionar que o local onde residiu constitui, 

nos dias atuais, um importante espaço de sociabilidade em Estrela do Sul.  

O Balneário da Beija, localizado às margens do rio Bagagem, foi inaugurado em 1993 durante 

a administração do Prefeito Dr. Haroldo José de Almeida. Desde então passou a ter importante 

papel na vida social e cultural da cidade, sendo um dos principais locais de lazer da população, 

haja vista a realização de carnavais e feiras de artesanato no local. É também ponto de chegada 

das competições de Boiacross, que desde o Carnaval de 2002 propicia aos foliões divertimento 

e lazer nas tardes de domingo.  

Vista lateral do Balneário da Beija. Foto: 

Caroline Césari. Agosto/2020. 

Rio Bagagem com Ponte da Beija ao fundo. Foto: 

Caroline Césari. Agosto/2020. 
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Vista aérea com indicação da localização da 

Ponte e Balneário da Beija. Fonte: Google 

Maps. 

Chegada do Boiacross no Balneário da Beija. Na 

década de 1990. Estrela do Sul, Acervo 

Particular, s/d.  

 

 

 

3.4. DESCER O RIO COMO ESPORTE: ORIGEM HISTÓRICA 

O costume de enfrentar a força das águas com uma canoa, barco ou qualquer estrutura que 

flutue sobre a superfície de rios, lagoas, mares e oceanos remonta aos tempos mais antigos da 

sociedade humana. O homem, para superar os desafios geográficos impostos pela estrutura 

geológica da terra, desde os tempos primitivos lançou mão de uma série de inovações que 

possibilitaram vencer barreiras e conquistar novas possibilidades.  

No fim da pré-história e início da era antiga grandes civilizações começaram a dispor de meios 

para escoar sua produção agrícola excedente. Nessa perspectiva, civilizações na Mesopotâmia 

enfrentaram as águas dos rios Tigre e Eufrates, os egípcios navegaram o Nilo, os chineses 

desafiaram as águas dos rios Azul e Amarelo e, por fim, os indianos navegaram o rio Ganges. 

A partir desse momento, todas as sociedades, a seu modo e tempo, dispuseram de embarcações 

que permitiram superar águas profundas e praticar a pesca, comércio e até mesmo a guerra. 

Um período da história conhecido como Expansão Marítima alterou substancialmente a vida 

nas Américas. Se a princípio o objetivo dos reinos de Portugal e de Espanha era encontrar uma 

rota marítima para a realização de comércio com a Índia, o resultado foi a “descoberta” de um 

novo e vasto continente além-mar. Entretanto, se as caravelas da época conseguiam vencer os 

perigos dos oceanos, no que diz respeito à navegação nos rios que possibilitariam adentrar o 

território recém-descoberto, essas embarcações, por conta do peso e tamanho, se mostraram 

ineficientes. 
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Nesse quesito, os nativos americanos com suas jangadas e canoas produzidas com casca ou 

tronco de árvores se locomoviam pelo território com mais agilidade e competência do que o 

homem branco que os consideravam primitivos, arcaicos e distantes da civilização. 

Infelizmente, os registros históricos que sobreviveram dessa época não permitem afirmar se em 

algum momento houve competições e/ou navegação para entretenimento e lazer dos nativos 

americanos. Certo é que se utilizavam dos seus barcos para pesca e locomoção, pois sobreviver 

em uma terra repleta de grandes, médios e pequenos rios exigiu dos nativos a capacidade de 

criar meios para flutuar e se deslocar sobre as águas. 

No final do século XIX, o uso de embarcações passou por mudanças, pois deixaram de ser 

utilizadas exclusivamente como meios de transporte para comércio, viagens e guerras e foram 

inseridas como equipamentos esportivos. Nesse sentido, podemos considerar que essas 

estruturas alcançaram outra dimensão, integrando o plano de esporte e entretenimento.  
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4. DEPOIMENTOS 

Essa atividade é muito antiga. Não se sabe a origem, mas a descida do rio 
geralmente era feita por grupos de amigos que aproveitavam os domingos de 

sol ou dias de folga para divertir. Em 2002 o desportista Irineu Márcio 

Fernandes, o Marção, criou a atividade, de forma competitiva e de 

confraternização, realizando-a sempre nos domingos de carnaval. Os 
primeiros colocados foram premiados com troféus e medalhas. No início tudo 

era feito mais de forma espontânea, contudo, somente depois, quando o 

desportista assumiu a Secretaria Municipal de Esportes do Município é que 
houve uma maior produção, com o apoio da Prefeitura Municipal, que 

forneceu a estrutura necessária para a realização. 

Hoje o Boiacross é um evento tradicional, realizado pela Secretaria Municipal 
de Esportes. A Administração Municipal tem dado total apoio. Também há a 

presença do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para dar a segurança 

necessária. A atividade se transformou numa atividade turística, uma vez que, 

todos os aos, pessoas de fora, conterrâneos ou não, vêm participar do evento. 

 

Pedro Rosa, morador de Uberlândia, participante do Boiacross em 

Estrela do Sul. 

Remonta uma tradição mesmo. Eu falo cinquenta [anos] porque eu sempre 

escutava que na década de 1950 eles garimpavam. Mas vem de antes eles 

descer. Se não descia com a boia de borracha, a câmara de ar, eles desciam 
com... faziam uma jangadinha... fazia uma jangadinha com bananeira. Sempre 

existia esse hábito de usar alguma coisa mecânica para descer o rio. [...] Ele 

vem lá de trás. O ato de descer o rio nosso aqui é famoso. Seja descer em uma 
jangada, seja descer em uma canoa, seja descer em um barril... Existe, sempre 

existiu e vai existir. Eu te falo, começou as águas você já vê as crianças 

descendo o rio. Já vê os pais olhando, as mães vigiando... 

 

Geraldo Medeiros de Andrade, morador de Estrela do Sul. 

 

Seu Irineu pegou, jogou no Carnaval e deu uma premiação para a turma. 

‘Vamos fazer um campeonato e vamos ver quem é o melhor.’ Então, a partir 

daí, todo ano tinha esse torneio. Deu o nome de Boiacross porque a turma 

desce de boia, né?” 

 

Mário Lúcio Rosa, morador de Estrela do Sul. 

  



 QUADRO II – Proteção – C: Processo de Registro do Patrimônio Imaterial 

Boia Cross: Descida do rio Bagagem – Prefeitura Municipal de Estrela do Sul/MG 

Ano 2020 | Exercício 2022 

Prefeitura Municipal de Estrela do Sul/MG – Prefeita: Dayse Maria Silva Galante 
Secretaria de Cultura e Turismo– Chefe do Setor: Benilza Morales Mantuan 

Página 20 de 84 

5. DESCRIÇÃO DO BEM CULTURAL 

5.1. BOIACROSS TRADIÇÃO DE DESCER O RIO 

Atualmente, o esporte e o lazer fazem parte de diversas formas de organização social e cultural 

dos indivíduos e é uma necessidade humana. Elas são práticas sociais contextualizadas no 

tempo e no espaço que revelam histórias de processos de envolvimento social (COSTA et al., 

2016). Além disso, são oportunidades para emancipação humana, com potencial para legitimar 

o protagonismo e a autonomia dos sujeitos para afirmação de seus modos de vida que 

constituem suas identidades (UNGHERI, 2019). Com isso, podemos dizer que o esporte 

constitui um conjunto de ocupações as quais o indivíduo integra-se por vontade própria para 

realizar sua necessidade por repouso, por diversão, por entretenimento e/ou por participação 

social voluntária (DUMAZEDIER, 1976).  

Desde o início dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Atenas 1896, que o iatismo faz parte 

das competições. Essa modalidade, composta por barcos à vela é disputada em 12 classes, sendo 

imprescindível a presença de ventos para a realização das regatas. Atualmente, a gestão da 

categoria, no Brasil, está a cargo da Confederação Brasileira de Vela (CBVela). Ao longo dos 

anos, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) contabilizou dezenas de medalhas nessa 

modalidade, com destaque para atletas da família Grael e Robert Scheidt, medalhista nas classes 

laser e star. 

Nos Jogos Olímpicos de Berlim, realizados em 1936, a canoagem passou a fazer parte das 

disputas por medalhas. Inicialmente, somente a Canoagem Velocidade foi inserida no cardápio 

olímpico. Composto por caiaques e canoas, o objetivo é cumprir no menor tempo um percurso 

em linha reta dentro de uma raia que pode ter as dimensões de 200, 500, 1000 e 5000 metros. 

As provas com caiaque e canoas são disputadas nos gêneros feminino e masculino, de forma 

individual, em duplas ou por quartetos. Nos últimos anos o Brasil tem se destacado nessa 

modalidade graças ao talento de Isaquias Queiroz e Erlon de Souza, medalhistas na Rio 2016. 

Outra competição olímpica que se utiliza de caiaques e canoas é a Canoagem Slalom. Nesse 

esporte, o atleta precisa remar por um percurso em corredeira, delimitado por balizas, no menor 

tempo possível. Foi introduzido aos Jogos Olímpicos de Munique-1972 e é composto por 

provas individuais ou em duplas, feminino e masculino. A extensão do trajeto a ser vencido 

pelos competidores varia entre 250 a 400 metros e o grande campeão é o que sabe aproveitar 

“da melhor maneira possível das diferentes correntes, ondas e refluxos do trajeto.” Como 
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veremos adiante, em que pese a diferença do equipamento utilizado e a extensão do percurso, 

essa modalidade possui muitas semelhanças com o Boiacross realizado em Estrela do Sul. 

Com relação à existência da modalidade em outras localidades, em uma rápida pesquisa na 

internet é possível verificar que a prática do Boiacross está presente em diversos estados 

brasileiros. Durante passeio turístico, por exemplo, em Bonito, município de Mato Grosso do 

Sul, o visitante pode desfrutar da descida com boias pelo Rio Formoso, passando por diversas 

corredeiras.  

 

Prática do Boiacross no rio Formoso é uma das atrações turísticas de Bonito/MS. Disponível em: 

https://bonitobrasiltur.com.br/bonito/passeios/aventura/boia-cross-cabanas. Acesso em 

Out/2020.  

  

Em Brotas, interior de São Paulo, a atividade também é ofertada como forma de lazer. Ao longo 

de quatro quilômetros no Rio Jacaré Pepira é possível aventurar e praticar a atividade. O 

Boiacross vem sendo reconhecido como uma modalidade de esporte de aventura e seu uso como 

atração turística vem sendo explorado em vários locais no Brasil. O site Ecobrasil que faz a 

divulgação da modalidade em Brotas-SP, assim informa sobre a modalidade:  

O Bóia Cross, ou como conhecido em sua versão mais esportiva, Acqua 

Riding, uma modalidade de esporte consiste em descer corredeiras de 

córregos e rios em uma "boia" inflável (originalmente em câmaras 

pneumáticas utilizadas em caminhões). 

https://bonitobrasiltur.com.br/bonito/passeios/aventura/boia-cross-cabanas
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O esporte que nasceu de uma brincadeira de crianças, vem se tornando cada 

vez mais conhecido e procurado pela emoção (Disponível em: 
http://www.ecobrasil.eco.br/23-restrito/848-boia-cross. Acesso em 

Out/2020). 

 

Prática do Boiacross no rio Jacaré em Brotas/SP. Disponível em: http://www.ecobrasil.eco.br/23-

restrito/848-boia-cross. Acesso em Out/2020. 

Em Minas Gerais a prática é ofertada na Serra da Canastra, mais especificamente na região de 

São Roque de Minas e Vargem Bonita, cidades famosas, também, pelos seus queijos e 

cachoeiras. 

 

Prática do Boiacross no rio São Francisco, região da Serra da Canastra em MG. Disponível em: 

http://guiaminasshow.com.br/%E2%80%A2boia-cross-nas-aguas-do-rio-sao-francisco-na-

serra-da-canastra/. Acesso em Nov/2020.  

 

Sobre a prática do Boiacross em MG, noticiou o site de informações turísticas Guia Minas 

Show:  

http://www.ecobrasil.eco.br/23-restrito/848-boia-cross
http://www.ecobrasil.eco.br/23-restrito/848-boia-cross
http://www.ecobrasil.eco.br/23-restrito/848-boia-cross
http://guiaminasshow.com.br/%E2%80%A2boia-cross-nas-aguas-do-rio-sao-francisco-na-serra-da-canastra/
http://guiaminasshow.com.br/%E2%80%A2boia-cross-nas-aguas-do-rio-sao-francisco-na-serra-da-canastra/
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 O boia-cross é desenvolvido há muitos anos nas águas do Rio São Francisco, 

na Serra da Canastra. A melhor época para a prática do esporte é na estação 
das chuvas, quando o passeio fica mais emocionante. O esporte consiste, 

basicamente, da necessidade de uma boia de borracha, tipo de câmara de ar de 

carro, ou de isopor resistente, e de equipamentos de segurança, tais como o 

colete salva-vidas e o capacete, além de conhecimentos sobre as águas e 
estilos de corredeiras do local na qual vai ser praticado. Mas o esporte evoluiu 

e a indústria mais que depressa se apropriou da ideia e apresentou novos 

produtos, mais adequados e com mais segurança, até com alças especiais para 
o ocupante se segurar, inclusive. O boia-cross na Canastra é praticado por 

todas as idades e os jovens e as crianças são os que mais disputam os passeios. 

Mas, adultos também curtem essa forma de lazer que é sempre desenvolvido 

em grupo e em meio a farras e a muitas gritarias saudáveis nas corredeiras do 
São Francisco. (Disponível em: 

http://guiaminasshow.com.br/%E2%80%A2boia-cross-nas-aguas-do-rio-

sao-francisco-na-serra-da-canastra/. Acesso em Nov/2020). 

 

Entretanto, em todos os locais indicados acima o uso de uma boia para descer rios é 

disponibilizado como lazer e/ou entretenimento. Pela visibilidade dada à prática do Boiacross, 

e seu potencial turístico como esporte de aventura, hoje a modalidade, como demonstrado 

acima, é oferecida como opção de lazer em vários destinos turísticos no país e em MG. Porém, 

Estrela do Sul reivindica a origem da modalidade. Essa reivindicação parece difícil de 

comprovar, dado que enquanto esporte de aventura, a denominação Boiacross parece surgir em 

locais diferentes, de forma concomitante, e relacionada com características específicas da 

paisagem natural, do rio, de corredeiras, especificamente, que permite o desenvolvimento da 

prática. De todo modo, conforme relatos orais, em Estrela, o costume de descer o rio de boia é 

antigo, sua origem incerta, e acredita-se até que tenha sido pioneiro no país.  

Provavelmente o rio Bagagem foi navegado por canoas e jangadas pelos índios que habitaram 

a região antes da chegada dos homens brancos. Se a força das águas e as quedas bruscas não 

permitiam um longo fluxo e a constituição de uma via fluvial, a necessidade de transpor e 

margear os dois lados do Bagagem, possivelmente, incentivou a criatividade dos seus primeiros 

moradores. Infelizmente, não temos vestígios históricos desse momento, o que nos obriga ficar 

apenas no campo da suposição e imaginação.  

http://guiaminasshow.com.br/%E2%80%A2boia-cross-nas-aguas-do-rio-sao-francisco-na-serra-da-canastra/
http://guiaminasshow.com.br/%E2%80%A2boia-cross-nas-aguas-do-rio-sao-francisco-na-serra-da-canastra/
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Vista aérea do rio Bagagem em Estrela do Sul. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_kr6B5WUA8. Acesso em Nov/2020.  

 

Todavia, elementos permitem afirmar que as águas desse rio são vasculhadas desde o início da 

ocupação do território. Como apresentado acima, a descoberta de diamantes pelo sertanista João 

Leite da Silva Ortiz principiou a atividade garimpeira no local. A partir desse momento foi se 

constituindo uma vida social e econômica em torno do rio visando as riquezas que o mesmo 

poderia proporcionar.  Nesse sentido, é aceitável presumir que a origem e desenvolvimento do 

atual município de Estrela do Sul se deu por conta e em torno do rio Bagagem.  

Com o correr dos séculos, a apropriação desse importante lugar de sociabilidade sofreu 

alteração. Se no início era ocupado por escravos e aventureiros em busca de riqueza fácil, desde 

o século XX passou a ser visto, também, como local de lazer pelos moradores locais. Atividades 

recreativas, tais como pesca, natação, piqueniques e churrascos em suas margens fazem parte 

do cotidiano local. Junto a essas, temos que considerar o Boiacross, realizado em época de 

cheia, onde o navegante desfruta do rio portando uma câmara de ar de caminhão e utiliza o 

conhecimento das correntes para fugir dos remansos.  

Atualmente, o Boiacross se constitui num enorme potencial turístico, explorado por agências e 

pousadas que, por conta da especificidade e do risco da atividade, impulsiona vagas formais e 

informais de empregos e contribui para diversificar renda entre a população local. Essa 

dimensão turística ainda é apenas potencial em Estrela do Sul, pois se trata de uma prática local. 

Além de uma opção de recreação entre os moradores, o Boiacross passou a ser objeto de uma 

importante competição anual que reúne dezenas de adversários para decidir quem é o mais 

rápido nas águas do rio Bagagem. Ou seja, embora possa constituir num grande atrativo para o 

turismo local, a sua prática e transmissão ainda se configura no âmbito comunitário, e 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_kr6B5WUA8
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identitário, já que circunscrito à própria população de Estrela. Descer o rio Bagagem é uma 

performance, um lazer, uma prática transmitida de geração em geração, e não um produto 

turístico a ser comercializado num pacote repleto de opções que integram entretenimento, 

esporte, lazer e natureza. Em Estrela descer o rio é cultural, e suas técnicas e saberes fazem 

parte do modo de ser local, da relação da população com o meio e a paisagem. Nesse sentido, 

os relatos orais dão conta de que crianças e jovens tem seu contato com o rio Bagagem muito 

em função da descida, e do treinamento que a aventura exige.  

 

Boiacross, 2019. Fonte: Arquivo da Secretaria de Cultura e Turismo de Estrela do Sul. 

 

 

 

5.2. O BOIACROSS : PIONEIRISMO DE ESTRELA DO SUL 

Geraldo Medeiros de Andrade, nasceu em 17 de maio de 1980, em Estrela do Sul. Desde sua 

infância recorda do “pessoal descendo o rio com boia”. Porém, em entrevista concedida para 

a elaboração desse trabalho, Senhor Geraldo reforçou que esse tipo de diversão no rio é anterior 

à sua existência, pois:   

Tradicional. Remonta uma tradição mesmo. Eu falo cinquenta [anos] porque eu 

sempre escutava que na década de 1950 eles garimpavam. Mas vem de antes eles 

descer. Se não descia com a boia de borracha, a câmara de ar, eles desciam com... 

faziam uma jangadinha... fazia uma jangadinha com bananeira. Sempre existia esse 

hábito de usar alguma coisa mecânica para descer o rio. [...] Ele vem lá de trás. O ato 

de descer o rio nosso aqui é famoso. Seja descer em uma jangada, seja descer em uma 

canoa, seja descer em um barril... Existe, sempre existiu e vai existir. Eu te falo, 

começou as águas você já vê as crianças descendo o rio. Já vê os pais olhando, as 

mães vigiando...  

José Marcos Fernandes, conhecido em Estrela do Sul como Zequinha, nascido em primeiro de 

março de 1960, reforçou a afirmação acima. De acordo com ele, “a vida toda a gente lembra. 
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O povo já gostava de descer o rio de boia. Principalmente nas enchentes.” Sobre o que é 

necessário para ser um bom esportista, Senhor Zequinha aconselha “ser esperto na remagem e 

pegar corredeira mais forte, porque sair do remanso é difícil”.    

Por sua presença marcante na comunidade, essa forma de lazer tornou-se uma competição. Em 

2002, Irineu Marcos Fernandes, então Secretário de Esportes da Prefeitura de Estrela do Sul, 

percebeu o grande potencial de inserir no calendário municipal um torneio para definir quem 

era o mais rápido a descer o Rio Bagagem flutuando com uma boia.  Senhor Mário Lúcio Rosa, 

historiador local, indicou que o Senhor Irineu Fernandes “pegou, jogou no Carnaval e deu uma 

premiação para a turma. ‘Vamos fazer um campeonato e vamos ver quem é o melhor.’ Então, 

a partir daí, todo ano tinha esse torneio. Deu o nome de Boiacross porque a turma desce de 

boia, né?” Sobre a origem do Boiacross, temos o registro na Revista do Sesquicentenário de 

Estrela do Sul: 

2002 Foi realizado o 1º Boiacross, no Carnaval, em promoção do 

Departamento de Esportes e Lazer tendo como diretor, Irineu Márcio 
Fernandes. O troféu Marcus Luiz Galante foi para Luizmar Cardoso (Baiano). 

(ROSA, pp. 39, 2006). 

Trecho do Rio Bagagem onde ocorre o 

Boiacross. Foto: Caroline Césari. Outubro 

2020. 

Print da divulgação do Boiacross realizado 
em 2019. Arquivo da Secretaria de Cultura e 

Turismo de Estrela do Sul. 

 

Porém, conforme indicou Geraldo Medeiros, que participou da organização da disputa de 2002 

a 2015, o primeiro nome dado foi “Jetboia” e já na primeira edição contou com a participação 

de, aproximadamente, 70 competidores. Boiacross, segundo o entrevistado citado, tornou-se 

nome oficial somente em 2003, graças a indicação de um antigo gerente de uma agência 

bancária de Estrela do Sul que possuía acesso à internet e que contribuiu com a sugestão dessa 

expressão. Cabe ainda expor, nas palavras de Geraldo Andrade as adaptações que o evento 

passou ao longo dos anos, haja vista que:  
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Começou como uma brincadeira de bar? Começou. Mas hoje é uma coisa séria. 

Envolve bombeiro, envolve promotor de justiça, envolve o mandatário do município, 

envolve a câmara de vereadores, a polícia militar também participa. Então, é uma 

coisa séria. 

 

Organizadores, bombeiros e competidores do 

Boiacross antes da competição. Acervo: 

Arquivo da Secretaria de Cultura e Turismo de 

Estrela do Sul, 2018. 

Atletas do Boiacross durante competição 

acompanhados pelo bombeiro. Acervo: Arquivo 

da Secretaria de Cultura e Turismo de Estrela 

do Sul, 2018. 

 

Se ao longo de mais de uma década competir para saber quem é o melhor e mais rápido nas 

águas do Bagagem tem seu auge na tarde de domingo do Carnaval, Senhor Geraldo de Andrade 

reforça que: 

Na verdade, o Boiacross foi um meio de tá colocando as pessoas organizada no 

Carnaval, né? Mas eles descem o ano inteiro. Começou novembro, com as cheias do 

rio que começa em dezembro, com a chuva, o pessoal já começa a descer. Vai 

descendo. Até março, que tem a famosa enchente de São José, desce o rio de boia.     

Todo esporte competitivo constrói a imagem de heróis e campeões imbatíveis. No que diz 

respeito ao Boiacross em Estrela do Sul não é diferente. Em que pese o tricampeonato de 

Baianinho e os títulos de Marcos Duarte, João Francisco Barcelar e Diego Felipe, é o atleta 

Danilo Souza que domina a modalidade. Octacampeão do Boiacross, Danilo conquistou o 

respeito dos competidores e admiradores do evento, pois provou ao longo dos anos conhecer, 

como ninguém, os caminhos do rio e demonstrou habilidade ímpar para remar sobre uma boia. 

Para além da disputa realizada no domingo de Carnaval, que certamente enriquece esse 

importante festejo popular e contribui para o fortalecimento do turismo em Estrela de Sul, 

usufruir do rio para lazer e entretenimento, de acordo com Geraldo Medeiros de Andrade: 

É uma coisa nossa, está na nossa origem. Está dentro do nosso sangue, nos nossos 
alicerces culturais, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser valorizada mesmo. 

Eu dou muita ênfase nesse tipo de coisa porque eu acho que um povo sem identidade, 

sem cultura não é nada, né? Cultura está aí, tem que registrar mesmo, tem que mostrar, 

tem que falar. [...]  

Nesse sentido, podemos concluir que o rio Bagagem que deu origem ao município de Estrela 

do Sul e proporcionou riquezas com o garimpo de pedras preciosas, hoje em dia contribui como 
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local de lazer. Importante também elucidar que suas águas propiciam à comunidade 

oportunidades financeiras a partir de experiências turísticas que, de certo modo, são mais 

previsíveis do que garimpar diamantes ou outras pedras preciosas. O patrimônio cultural das 

cidades vai além da cultura material, visível e palpável, existe todo um legado cultural que fez 

os locais urbanos tornarem-se únicos, singulares com os aspectos histórico-sociais, de 

identificação e sentimento de pertença da população. Essas especificidades oferecidas pela 

cidade podem auxiliar na construção de um turismo calcado nos valores culturais, no resgate 

do passado e no desenvolvimento da economia.  

Através do registro do Boiacross como uma “Forma de Expressão” tradicional do município de 

Estrela do Sul, é possível promover um passado rememorado, capaz de tornar-se fator de 

orientação e compartilhamento da cultura comum a todos. Segundo o IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Os bens que devem ser registrados nos livros das 

Formas de Expressão são queles que se referem à apreensão das performances culturais de 

grupos sociais, como manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, que são por 

eles consideradas importantes para a sua cultura, memória e identidade. Nesse sentido o 

Boiacross além de uma prática lúdica, uma performance cultural, é uma forma de lazer e um 

esporte, o que faz dele um patrimônio cultural, imbuídos de diversos valores intimamente 

relacionados com os modos de vida dos habitantes de Estrela do Sul. Com seu registro e 

reconhecimento contribui-se para que essa memória arraigada ao uso do rio Bagagem como 

opção de lazer, seja entendida também como um patrimônio, visto que, contribui na formação 

da identidade e singularidade local. O Boiacross promove um enraizamento da memória que se 

dá em uma escala territorial, isso porque, enquanto performance, possui o rio como palco, a 

paisagem como cenário, onde o lugar tem valor histórico. A relação entre o rio e a conformação 

urbana de Estrela do Sul, é tal que, não há como remeter ao desenvolvimento urbano municipal, 

sem se referir ao rio, que perpassa toda a porção central do Distrito Sede.  
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Relação do rio bagagem com o desenho urbano de Estrela do Sul. Fonte: Google Maps. Disponível 

em: https://www.google.com/maps/place/Rio+Bagagem/@-18.7421567,-47.69 

9105,15z/data=!4m5!3m4. Acesso em Nov/2020.  

 

Assim, ressaltamos que o Boiacross, conforme buscou-se mostrar, constitui importante 

referência cultural do município, disfrutada por diversas gerações que aguardam as chuvas e o 

volume do Bagagem aumentar para competir ou divertir em suas corredeiras. Nesse contexto 

de afirmação e criação de identidades culturais, o esporte é uma das atividades que alicerçam 

este processo (DIAS, 2007). Assim, ele também pode ser interpretado como uma forma de 

patrimônio cultural, pois tanto as identidades quanto as memórias de seus praticantes têm nele 

um dos seus suportes. (NETO; GUEDES, pp. 2005-6, 2011). Segundo o jornalista Pedro Rosa:  

Hoje o boiacross é um evento tradicional, realizado pela Secretaria Municipal 

de Esportes. A Administração Municipal tem dado total apoio. Também há a 

presença do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para dar a segurança 
necessária. A atividade se transformou numa atividade turística, uma vez que, 

todos os aos, pessoas de fora, conterrâneos ou não, vêm participar do evento. 

(DEPOIMENTO, 2020)1. 

 

Esse breve relato evidencia um fato que deve ser observado quando uma forma de expressão, 

como o Boiacross, que possui um caráter de esporte é examinado: suas dimensões históricas e 

                                                

1 DEPOIMENTO enviado por Pedro Rosa, por e-mail (pedro.popo@yahoo.com.br)  à Caroline Césari em 05-08-

2020. 

 

https://www.google.com/maps/place/Rio+Bagagem/@-18.7421567,-47.69


 QUADRO II – Proteção – C: Processo de Registro do Patrimônio Imaterial 

Boia Cross: Descida do rio Bagagem – Prefeitura Municipal de Estrela do Sul/MG 

Ano 2020 | Exercício 2022 

Prefeitura Municipal de Estrela do Sul/MG – Prefeita: Dayse Maria Silva Galante 
Secretaria de Cultura e Turismo– Chefe do Setor: Benilza Morales Mantuan 

Página 30 de 84 

culturais. As práticas esportivas não se constituem apenas em atividades físicas realizadas em 

um espaço específico e mediadas por um conjunto de regras formais ou informais. Tal como o 

lazer, o esporte não é um aspecto à parte da vida dos seus praticantes, pois através dele estilos 

de vida e visões de mundo são constituídos. O esporte, se visto sob a ótica do lazer, é uma 

atividade carregada de sentidos e significados que, por sua vez, influenciam nas memórias e 

identidades de se indivíduos praticantes e suas instituições mantenedoras, aqui no caso, inclui-

se a própria Prefeitura Municipal, que mantém uma relação próxima com a efetivação e 

realização do evento, principalmente ao longo da última década.  

 
 

Cartaz de divulgação do Boiacross, em 2010. Acervo: Fonte: Arquivo da Secretaria de Cultura e 

Turismo de Estrela do Sul.  
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6. DOCUMENTAÇÃO AUDIOVISUAL 

 

 
 

Chamada virtual (Facebook e Instagram) de divulgação do Boiacross em 2019. Fonte: Acervo da 

Prefeitura Municipal de Estrela do Sul.  

 

 

 

 
Trecho do rio Bagagem onde ocorre as competições de Boiacross em Estrela do Sul. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_kr6B5WUA8 – . Acesso em Nov/2020.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_kr6B5WUA8
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7. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

(Arquivo da Secretaria de Cultura e Turismo de Estrela do Sul/MG) 

  

Primeiros Registros do Boiacross em Estrela do 

Sul. 2003. 

Descida do rio Bagagem, no período do carnaval 

em Estrela do Sul. Década de 1990. 

  

Primeiros Registros do Boiacross em Estrela do 

Sul. 2003. 

Início da competição do Boiacross em Estrela do 

Sul. Ressalta-se o uso de coletes e a presença 
dos Bombeiros Civis para garantir a segurança 

do evento. 2018. 

  

Descida do rio Bagagem, durante Boiacross, em  

Estrela do Sul. 2018. 

Descida do rio Bagagem, durante Boiacross, em  

Estrela do Sul. 2018. 
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Início da competição do Boiacross em Estrela do 

Sul. Ressalta-se o uso de coletes e a presença 

dos Bombeiros Civis para garantir a segurança 

do evento. 2018. 

Início da competição do Boiacross em Estrela do 

Sul. Ressalta-se o uso de coletes e a presença 

dos Bombeiros Civis para garantir a segurança 

do evento. 2018. 

  

Descida do rio Bagagem, durante Boiacross, em 

Estrela do Sul. 2018.Pr 

Início da competição do Boiacross em Estrela do 
Sul. Ressalta-se o uso de coletes e a presença 

dos Bombeiros Civis para garantir a segurança 

do evento. 2018. 

  

Descida do rio Bagagem, durante Boiacross, em  

Estrela do Sul. 2018. 

Descida do rio Bagagem, durante Boiacross, em  

Estrela do Sul. 2018. 
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Descida do rio Bagagem, durante Boiacross, em  

Estrela do Sul. 2018. 

Descida do rio Bagagem, durante Boiacross, em  

Estrela do Sul. 2018. 

  

Descida do rio Bagagem, durante Boiacross, em  

Estrela do Sul. 2018. 

Descida do rio Bagagem, durante Boiacross, em  

Estrela do Sul. 2018. 

  

Descida do rio Bagagem, durante Boiacross, em  

Estrela do Sul. 2018. 

Descida do rio Bagagem, durante Boiacross, em  

Estrela do Sul. 2018. 

 

  



QUADRO II – Proteção – C: Processo de Registro do Patrimônio Imaterial 

Boia Cross: Descida do rio Bagagem – Prefeitura Municipal de Estrela do Sul/MG 

Ano 2020 | Exercício 2022 

Prefeitura Municipal de Estrela do Sul/MG – Prefeita: Dayse Maria Silva Galante 
Secretaria de Cultura e Turismo– Chefe do Setor: Benilza Morales Mantuan 

Página 35 de 84 

  

Local onde iniciou o Boiacross em 2019. Foto: 

Caroline Césari, Ago/2020. 

Trecho inicial do percurso do rio Bagagem no 
Boiacross realizado em 2020. Foto: Caroline 

Césari, Ago/2020. 

  

Entrada do Balneário da Dona Beija, onde 
finaliza o Boiacross e onde ocorre o evento de 

premiação dos vencedores. Foto: Caroline 

Césari, Ago/2020. 

Balneário da Dona Beija, onde finaliza o 
Boiacross e onde ocorre o evento de premiação 

dos vencedores. Foto: Caroline Césari, 

Ago/2020. 

  

Ponte da Dona Beija, linha de chegada do 

Boiacross. Foto: Caroline Césari, Ago/2020. 

Trecho do rio Bagagem onde finaliza o 

Boiacross. Foto: Caroline Césari, Ago/2020. 
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8. PLANO DE SALVAGUARDA 

8.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE DESAPARECIMENTO 

As informações e os depoimentos coletados durante o trabalho de campo permitiram 

compreender algumas das principais questões que envolvem a forma de expressão do Boiacross 

em Estrela do Sul. Os problemas identificados foram principalmente no que se refere à 

documentação e à produção do bem cultural, que deve levar em consideração sua interface com 

o rio Bagagem, ou seja, promovendo o respeito ao meio ambiente local. 

 

Questões relacionados à documentação e escassez de registros audiovisuais e sobre a 

forma de expressão no município  

A tradição marcada pela oralidade não integra novas práticas de registro como gravações e 

fotografias, isso faz com que o volume de fotos e vídeos aqui apresentados seja pequeno, e 

assim, seja necessário fazer um registro efetivo, e robusto do evento e das técnicas que 

envolvem a descida do rio, e a produção do evento. Além disso, a maior parte do material 

audiovisual acerca do Boiacross está na mão de particulares, e portanto, precisa ser compilado 

e organizado, de modo a se ter uma memória visual da forma de expressão e das formas de 

sociabilidade que ele agencia. 

 

Questões relacionados à preservação do meio ambiente, ou seja, do rio bagagem como 

suporte fundamental para a prática do Boiacross.  

Sendo assim, avalia-se como positivo o fato de que, enquanto o Boiacross pode ser entendido 

como um esporte de aventura, sendo que esse contato com a natureza apresenta crescente 

número de adeptos nas mais variadas modalidades. Estas apresentam as mesmas características 

positivas da prática desportiva, como os conhecidos benefícios para a saúde, a capacidade de 

promover a socialização e a consciência comunitária, além de oferecer a sensação de prazer 

(TUBINO, 1992).  

As práticas esportivas e de lazer, como o Boiacross, que se referem ao uso dos recursos naturais, 

tendem a apresentar tanto viés positivos, mas também negativos. Por um lado, pode, por 

exemplo, aumentar a consciência ecológica dos envolvidos com a prática esportiva, pode inibir 

a ação predatória em seus locais de prática e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. 
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No entanto, quando não planejadas, essas mesmas práticas esportivas podem interferir 

negativamente nos fatores ambientais, podendo ocasionar danos aos ambientes onde são 

praticados. Ou seja, embora essas práticas junto à natureza sejam potencialmente 

preservacionistas, pode haver um desequilíbrio nos ecossistemas, devido à construção de 

infraestruturas de apoio à sua realização. Acrescenta-se ainda a poluição sonora e ambiental, 

lixo, devastação e erosão nos locais utilizados para a prática, precisam ser contabilizados e 

minimizados quando da realização do evento. 

 

 

8.2. DIRETRIZES E MEDIDAS DE VALORIZAÇÃO DO BEM CULTURAL 

Sobre a situação atual de organização e realização do Boiacross é possível indicar que, a 

tradição de descer o rio Bagagem utilizando boias feitas de Caçamara de pneu de caminhão, 

continua ocorrendo no município. Desde 2002 quando a competição passou a configurar o 

calendário oficial de eventos culturais do município, o Boiacross vem sendo fomentado, 

produzido e transmitido através das gerações, estando atualmente, em bom estado de 

preservação, considerando o ótimo transcorrimento, principalmente nos últimos quatro anos, 

onde passou a ser um dos principais atrativos turísticos do município, mediante seu potencial 

turístico, cultural, de lazer e esportivo. 

Dentre os aspectos que se destacam, relacionados à boa continuidade dessa forma de expressão 

tradicional, podem ser indicadas uma série de aspectos como a autossuficiência dos 

organizadores na preparação e organização de todas as atividades compreendias pelo evento, 

principalmente da descida do rio propriamente, sendo que na época das chuvas, e portanto de 

cheia do rio, que corresponde aos meses de fevereiro e março, alguns participantes já começam 

a treinar, fomentando o costume de descer o rio, bem como sua transmissão para as crianças e 

jovens, que iniciam seus primeiros passos na modalidade, com seus pais e parentes mais velhos.  

Desse modo, as medidas de salvaguarda e proteção propostas no quadro a seguir visam 

contribuir com a organização do evento nos próximos anos, garantindo a transmissão do bem 

cultural e sua divulgação, visando dar mais visibilidade para a prática e mesmo para a 

competição, que no fundo é uma grande confraternização que une a comunidade à sua história 

e paisagem natural de forma lúdica, já que é uma forma de lazer e opção de entretenimento 

inclusive, de caráter familiar. Não se faz Boiacross sozinho, a prática é sempre comunitária, 
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coletiva, remetendo, portanto, a uma memória social que inclui a paisagem como meio de 

fruição e o cultural dos recursos naturais, como forma de interação com o território.   

O Boiacross é uma forma de expressão que torna possível a promoção de uma integração entre 

cultura, história, lazer e natureza, de modo que estes aspectos dialoguem e promovam uma 

consciência preservacionista mais ampla, que envolve cuidar da preservação dos costumes e do 

respeito ao meio ambiente, cuja conscientização se faz cada vez mais necessária no mundo 

contemporâneo. Assim, a salvaguarda do Boiacross deve levar em consideração tanto os 

aspectos de transmissão do bem cultural, como de divulgação e fomento da prática e do evento, 

mas também a preservação do meio ambiente natural, e da história do rio Bagagem, que além 

de um suporte físico, é um elemento importante do desenvolvimento urbano do município, e 

sua principal opção de lazer e turismo, fatores relacionados ao à sua preservação enquanto 

paisagem natural/cultural de Estrela do Sul.  

 

 

8.3. DETALHAMENTO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

AÇÃO 1 – Reuniões periódicas para a discussão, proposição de ações e avaliação do 

desenvolvimento do Plano de Salvaguarda do Boiacross 

A) Objetivo da ação 

- Analisar as ações propostas pelo Plano de Salvaguarda que, como indicado, têm um caráter 

sugestivo, podendo ser aplicadas ou modificadas conforme as análises dos representantes 

envolvidos neste processo. 

- Garantir a integração entre as ações de Salvaguarda do Boiacross, com as ações de prevenção 

e conservação do rio Bagagem, integrando as ações ligadas à preservação do meio ambiente 

local, ao fomento ao turismo, de modo que todas as ações dialoguem e permita a proteção do 

bem Boiacross e do rio numa perspectiva integral, aliando a proteção da natureza e da cultura, 

preservando materialidade e imaterialidade de maneira concomitante.   

B) Desenvolvimento da ação: 

- Estas reuniões deverão ocorrer ao longo do tempo previsto para a execução do Plano de 

Salvaguarda e envolver representantes da Secretaria de Cultura, do Conselho Municipal do 
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Patrimônio Cultural, membros produtores da competição e praticantes em geral, na descida do 

rio Bagagem.  

- As datas para a realização destes encontros deverão ser definidas pelos representantes 

envolvidos neste debate, conforme suas disponibilidades.  

C) Expectativa: 

- O debate e acompanhamento das ações previstas ou inseridas no Plano de Salvaguarda 

apresenta-se como essencial para o seu sucesso e, consecutivamente, para a preservação e 

fomento da forma de expressão. 

 

AÇÃO 2 - Divulgação sobre o Registro do Boiacross no espaço digital e disponibilização 

do dossiê para consulta e tomada de conhecimento da população 

A) Objetivo da ação: 

- Difundir no espaço digital (canais oficiais do município) e de forma presencial, em 

equipamento cultural adequado, o reconhecimento oficial do Boiacross como um bem cultural 

imaterial importante para o município de Estrela do Sul, valorizando seus aspectos históricos, 

naturais e culturais, e sua relação com a comunidade envolvente. 

B) Desenvolvimento da ação: 

- Adicionar aos sites da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul áreas específicas que informem 

sobre o registro do bem como patrimônio cultural imaterial da cidade, bem como divulguem as 

principais informações históricas relacionadas ao rio Bagagem e ao costume de descer o rio de 

boia.   

- Dar visibilidade, em local público (biblioteca, centro cultural, museus etc.) ao documento do 

dossiê de registro para a população, em geral, e para os detentores e produtores do evento, 

prioritariamente. É necessário a organização de um espaço apropriado para consulta e acesso à 

leitura do documento, e mesmo para a sugestão, e/ou inclusão de informações e fotografias, já 

que a participação dos detentores na salvaguarda do registro é de grande relevância para a 

manutenção e preservação efetiva do bem.  

C) Expectativa: 

- Tornar acessível o conteúdo do dossiê para a comunidade, bem como divulgar os valores 

históricos, simbólicos, esportivos, e de lazer do bem, no meio digital, de modo a informar para 
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um público amplo, com atenção aos mais jovens, que utilizam esse tipo de ferramenta com mais 

frequência.  

- Atrair a leitura e atenção dos detentores para o registro do bem, de modo a oportunizar o 

conteúdo e aperfeiçoar o dossiê por parte da comunidade local, que pode contribuir com novos 

documentos, informações e imagens sobre o evento, integrando os detentores no processo de 

salvaguarda e possibilitando a organização de um material mais robusto acerca da memória 

social do Boiacross e do rio Bagagem, importante recurso natural que dá suporte á tradição 

local.  

 

AÇÃO 3 – Projeto de Educação Patrimonial e Ambiental 

A) Objetivo da ação: 

- Fomentar novas práticas educativas e ambientais que levem em consideração a inclusão da 

valorização da cultura local, fomentando a utilização do Boiacross como objeto de ações de 

memória e de educação ambiental, seja  no ambiente escolar para um público infanto-juvenil, 

seja nos equipamentos públicos, buscando-se fomentar a prática cultural, aliando o 

conhecimento histórico sobre o rio a uma consciência preservacionista, capaz de mesclar as 

práticas culturais e modos de ser e viver locais, com ações de preservação ambiental.  

B) Desenvolvimento da ação: 

- Capacitar professores e agentes públicos para o desenvolvimento, gestão e acompanhamento 

das ações de Educação Patrimonial e Ambiental, visando qualificar os profissionais para 

lidarem com o tema de forma transversal, aliando seus aspectos culturais, sociais, históricos e 

ambientais.  

- Objetiva-se a promoção de agentes multiplicadores, no processo de valorização e preservação 

dos bens culturais e do meio ambiente de Estrela do Sul. 

- Produzir material de apoio para Educação Patrimonial no município, seja em formato de 

cartilha, livreto, videodocumentário, entre outros, que podem ser distribuídos ou veiculados 

para escolas e centros culturais, e também nos canais digitais, conforme previsto na ação 2.  

C) Expectativa: 

- Ampliação do conhecimento, divulgação e fomento da forma de expressão por parte da 

população local; 
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- Estruturar um Plano de ações de Educação Patrimonial e Ambiental, visando criar públicos e 

afinidades com as temáticas, e qualificar um corpo de agentes capazes de desenvolver projetos 

e iniciativas que tenham como objetivo fomentar a compreensão da população acerca da 

importância de seus patrimônios culturais, de sua valorização, preservação e difusão.   

 

AÇÃO 4 – Documentação Audiovisual 

A) Objetivo da ação: 

- Produzir material de registro audiovisual sobre o evento, dado a escassez de registros que 

atestem a memória social e histórica do Boiacross e do rio Bagagem; 

- Auxiliar na produção de conteúdo para as ações de Educação Patrimonial e Ambiental (Ação3) 

a serem realizadas, conforme perfil do público-alvo, seja ele escolar ou adulto, e para 

finalidades diversas, seja elas divulgação digital (Ação 2) ou Fomento ao Evento (Ação 5), e 

mesmo documentação do bem e da história do rio.   

B) Desenvolvimento da ação: 

- Promover campanhas, projetos e ações que envolvam a população com os bens culturais e 

naturais de forma concomitante, de modo a angariar novas informações, documentos, imagens 

e registros audiovisuais, principalmente acerca do costume de descer o rio, que embora seja 

tradicional, possui raros registros acerca das técnicas e saberes que envolvem sua transmissão 

para as próximas gerações; 

- Produzir material de audiovisual, como videodocumentário, ou registros em vídeo e/ou 

publicações como livreto, revista, ou cartilha acerca da história e trajetória do rio Bagagem e 

do Boiacross, visando construir material de apoio para as ações de Educação Patrimonial e 

Ambiental (Ação 3), e garantir a qualidade das informações que deverão ser veiculadas nas 

mídias digitais (Ação 2) fomentando o conhecimento histórico e a consciência ambiental da 

população local.  

C) Expectativa: 

- Criação de material de apoio para a divulgação turística do Boiacross, vidando atrair um 

público de visitantes, bem como chamando a atenção para a valorização da cultura local, e 

preservação do meio ambiente.  
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AÇÃO 5 – Fomento ao evento Boiacross em Estrela do Sul  

A) Objetivo da ação: 

- Apoiar a realização do evento fornecendo logística, bombeiros, aquisição de equipamentos e 

medidas de segurança e demais recursos necessários para sua viabilização e garantia da 

segurança dos competidores.  

- Fomentar a integração entre ações na área cultural, do esporte, lazer e turismo, sensibilizando 

a adoção de medidas e apoio por parte de diferentes setores da municipalidade para a realização 

do evento.  

B) Desenvolvimento da ação: 

- Garantir a manutenção do Boiacross em Estrela do Sul;  

- Estimular empresas locais, comerciantes a patrocinarem o evento através da doação de 

recursos, insumos, mão de obra, apoio na produção etc.  

C) Expectativa: 

- Ampliar a participação da população e a apropriação da comunidade local, com relação ao 

processo de valorização e fomento da história do rio Bagagem e do Boiacross;  

- Manter a tradição de realização do evento, e da descida do rio de boia acessível para as futuras 

gerações.   
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8.4. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 
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ENTREVISTA com Geraldo Medeiros de Andrade, concedida a Caroline Césari em 04-08-

2020. 

ENTREVISTA com Mário Lúcio Rosa, concedida a Caroline Césari em 04-08-2020.  

DEPOIMENTO enviado por Pedro Rosa, por e-mail (pedro.popo@yahoo.com.br) à Caroline 

Césari em 05-08-2020. 
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