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RESUMO 

Neste trabalho abordamos o cenário da Dança no Rio Grande do Norte, a partir da 

investigação de Grupos evidentes nas mesorregiões do Leste Potiguar, Agreste Potiguar, 

Central Potiguar e Oeste Potiguar e, mais especificamente, nos municípios Major Sales, 

Jardim do Seridó, Pedro Velho e Passa e Fica. Com isso objetivamos compreender, do ponto 

de vista fenomenológico, os sentidos e os significados que motivam os sujeitos das danças lá 

situadas, a serem agentes fazedores-transformadores da dança no Rio Grande do Norte. Para 

tanto, elegemos as seguintes questões de estudo que nortearam o desenvolvimento dessa 

investigação: 1. Que motivações impulsionam os sujeitos fazedores da dança a contribuírem 

para mantê-la viva-pulsante e/ou resistirem às dificuldades cotidianas? 2. Que dificuldades 

estão presentes nesse cenário da dança no RN e como são enfrentadas?  3. Como vem se 

configurando o cenário da dança no RN? Dessa forma foi possível, nesse contexto de sentidos 

e significados, desvelar motivações, dificuldades e configurações das danças nesses 

municípios representativos do RN. Detectamos as identidades e identificações desses 

brincantes com a dança enquanto manifestação cultural simbólica, cidadã e política e 

analisamos a presença/ausência de políticas públicas voltadas a essas expressões artísticas e o 

impacto decorrente do envolvimento das comunidades para que esse cenário cultural se 

propague pelas novas gerações. 

 

Palavras Chave: Danças no RN; Motivações; Dificuldades; Configurações. 
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ABSTRACT 

In this paper we approach the scenario of dance in Rio Grande do Norte, from the research of 

evident groups in the East, Agreste, Central and West Potiguar meso regions, and more 

specifically in Major Sales, Jardim do Seridó, Pedro Velho e Passa e Fica cities. With that we 

aim to understand, from the phenomenological point of view, the senses and meanings that 

motivate people of those dances situated there, to be transformer-maker agents of dance in 

Rio Grande do Norte. Therefore, we elected the following study questions that guided the 

development of this research: 1. What motivations drive the dance makers to contribute to 

keep it alive, pulsating and / or resistant to the daily difficulties? 2. What difficulties are 

present in the dance scenario in RN and how they are faced? 3. How the dance scenario in RN 

has been settled? With that it was possible, in the context of senses and meanings, to uncover 

motivations, difficulties and characteristics of those dances on these representative cities of 

RN; what means, we discovered the identities and identifications of these dance players as a 

symbolic cultural, citizen and political event; the presence / absence of public policies to these 

artistic expressions and the impact of the involvement of communities to spread this cultural 

scenario to the new generations. 

 

Key-words: Dancing in RN, Motivations ; Difficulties; Characteristics. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo, a condição corporal que envolve a existência do ser, esteve 

subjugada, inferiorizada e controlada pelo mundo das ideias, da razão que, teoricamente nos 

habitaria.  Assim, a experiência e o conhecimento que partem do sensível, da relação corpo-

mundo, foram entendidos como consequência do real conhecimento, que só o intelecto, o ato 

de pensar poderia alcançar. Segundo Moreira (2005, p.193): 

De Platão a Descartes, vemos o privilégio do pensar sobre o existir, onde a 

existência é decorrente do pensamento. Já para Kant, quando afirma que o 

espírito comanda as ações naturais (portanto, corpóreas), e para a 

antropologia cristã, que divulgava a ideia de que necessitaríamos 

desenvolver o espírito apesar de o corpo ser um obstáculo para essa missão, 

vemos a existência submetida ao dom do espírito. 

 

 Dentro dessas considerações, fica em evidência a forte repressão na qual o sujeito 

enquanto corpo esteve submetido. Da antiguidade clássica até a contemporaneidade, o corpo 

foi visto e reconhecido enquanto utensílio de uso do intelecto, uma ferramenta de 

comunicação do ser com o mundo, uma extensão na qual, não se levava em consideração a 

experiência sensível, pois, assim como nos aponta Gallo (1997): 

Para Descartes, expoente do pensamento moderno, o homem constitui-se de 

duas substâncias: uma pensante, a alma, razão de sua existência, ao passo 

que a segunda substância, o corpo, é simplesmente uma res extensa, uma 

coisa extensa, que não tem nada em comum com a alma. A consciência e a 

reflexão filosófica situam-se no plano da alma, nada têm a ver com o corpo. 

Uma pequenina glândula no cérebro é que assegura a união da alma com o 

corpo (GALLO 1997, p.62). 

 

Assim, a existência perecível do corpo foi tratada por muito tempo por filósofos como 

objeto, como algo secundário controlado pelo intelecto, visto como o responsável pela 

organização do conhecimento de cada ser e por esse motivo, o indutor de suas ações. Dentro 

desse contexto, o pensamento da sociedade ocidental foi firmado por um corpo pensado 

(MOREIRA, 2005) que, segundo Moreira (2005, p. 96), “(...) ao longo da história, perdeu a 

sensibilidade de confiar em suas sensações e, por essa razão, substituiu-as por instrumentos 

externos a si, que medem, avaliam, conferem dados com precisão e não deixam margem para 

dúvidas”. E foi dentro desse cenário, desse entendimento marginalizado do ser corporal, que a 
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ciência moderna se desenvolveu, tratando o corpo enquanto organismo do ponto de vista 

apenas fisiológico.   

Assim como coube a ciência dessa era moderna investigar o que constitui o 

funcionamento do corpo, coube à filosofia refletir sobre a alma, porém, ainda entendida e 

exaltada como parte que se opõe à existência perecível da matéria humana. Mas o pensamento 

filosófico fenomenológico que nos interessa para a investigação do outro que dança, e que 

aqui será apontado, enquanto metodologia da pesquisa, surge no século XX quando a 

filosofia, já influenciada por novas correntes como a dos vitalistas
1
, percebe a corporeidade, o 

sujeito enquanto corpo e a importância de sua existência enquanto matéria, firmando assim, o 

pensamento existencialista (GALLO, 1997). 

 Essa corrente filosófica existencialista reclassifica a importância do corpo colocando-o 

agora em um patamar absoluto de importância, evidenciando a condição corporal do homem. 

Ao atentarmos para esta mudança de percepção sobre o entendimento do corpo no 

decorrer da história, consequentemente atentamos para uma nova possibilidade de 

conhecimento que vem do sensível, da percepção de uma sabedoria que vem de um corpo 

total, que é razão e emoção, natureza e cultura, que é ao mesmo tempo sujeito e objeto, 

observador e observado. 

É sobre essa ótica do conhecimento sensível que buscamos desvelar as motivações 

responsáveis pelo atual cenário artístico da dança no RN nos municípios de Passa e Fica
2
, 

Pedro Velho
3
, Jardim do Seridó

4
 e Major Sales

5
. Assim, buscamos compreender o fenômeno 

                                                           
1
Corrente filosófica que surge no século XVIII que se opõe ao mecanicismo.  Esse pensamento 

filosófico percebeu que o homem não era apenas uma máquina insensível, “mas um ser dotado de 

sensibilidade, emoções, afeições, e que a inteligibilidade é imanente à matéria” (GALO, 1997, p. 62).  

2
Passa e Fica, município pertencente ao estado do RN, localizado na microrregião do Agreste Potiguar. 

De acordo com o censo de 2012, sua população foi estimada em 11. 519 habitantes. Manifestações 

dançantes: Companhia de Dança Macambirais grupo de dança Xaxado Estrela de Couro, o grupo Arte 

em Movimento, O Balé Popular Terras Potiguares e o grupo parafolclórico Raízes de Ouro. 

3
Pedro Velho, município pertencente ao estado do RN, localizado na microrregião do Litoral Sul. De 

acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 2010, 

sua população é de 14.114 habitantes. Área territorial de 193 km² aproximadamente. Manifestações 

dançantes: Boi Calemba, Boi de Reis, Pastoril, Coco de Roda.  

4
Jardim do Seridó, município pertencente ao estado do RN, localizado na microrregião do Seridó 

Oriental.  Sua população era no ano de 2010 de 12.113 habitantes, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Manifestação dançante: Dança do Espontão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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da dança no RN do ponto de vista simbólico, cidadão e político; Investigar como vem se 

configurando o cenário das danças nos supracitados municípios e Identificar que motivações, 

dificuldades e configurações geram a existência e a resistência das danças encontradas. 

 Partimos nesse sentido, para a sabedoria de corpos socialmente marginalizados, do 

popular que revela uma sabedoria vinda da afetividade, da emoção, da corporeidade. Esse 

saber pode ser considerado distante do saber científico que, historicamente, hierarquizou e 

validou o pensamento lógico, racional, ignorando que a racionalidade do corpo é também de 

uma natureza sensível. Hoje, depois de muitos séculos sendo silenciado pelo saber científico, 

a academia não pode mais ignorar essa sabedoria “não-científica”. Esse prisma do 

conhecimento humano, que vai além das margens do conhecimento acadêmico, é expresso 

por Jacques Gauthier (1994) de “contra-saber” no qual, evidencia que na verdade não tem 

nada de contra no conhecimento popular. 

A partir dessa perspectiva existencialista, o corpo não é apenas um instrumento de 

percepções sensoriais onde abriga, em seu íntimo, um ser abstrato, o suposto verdadeiro ser. 

Essa linha filosófica, na qual é embasada a fenomenologia, busca uma compreensão da 

existência humana a partir da percepção de um corpo concreto, complexo e que aprende 

vivendo da matéria que o mesmo é, logo, a linha filosófica existencialista defende a teoria de 

que um corpo vivido é um corpo pensado, indo de encontro a antigos pensamentos dualistas 

que prezavam a razão em detrimento da emoção, da alma em detrimento da matéria. 

Ao nos debruçarmos sobre um determinado fenômeno artístico-cultural, a dança, que 

representa, dentre outras coisas, uma das formas de interagir e interpretar o mundo, partimos 

do princípio de que “o mundo é aquilo que nós percebemos” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 

14), pois compreendemos e significamos o mundo a partir das nossas experiências, portanto 

buscamos relatar a essência desse fenômeno ao descrever o que o mesmo simboliza e 

significa para seus fazedores, que são aqueles que praticam, admiram, e organizam essas 

ações culturais. O que significa dizer que, procuramos compreender as motivações 

responsáveis pela perpetuação e memória do fenômeno Danças no RN partindo da 

experiência sensível dessas pessoas envolvidas com esse mundo-vivido. Sendo assim, 

                                                                                                                                                                                     
5
Major Sales, município pertencente ao estado do RN, localizado na microrregião da Serra de São 

Miguel. A população do município recenseada no ano de 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, é de 3. 536 habitantes. Manifestações dançantes: Caboclos, e Rei de Congos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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procuramos entender as situações que impulsionam as produções artísticas desses brincantes
6
, 

partindo inicialmente da compreensão do contexto em que estes indivíduos estão situados. 

desvelando suas ações ao compreendermos suas motivações. Entendemos pois que, ao se 

estudar o fenômeno da dança dentro de um espaço/tempo, no caso o tempo contemporâneo do 

RN, é necessário atentar para a complexidade dos sujeitos fazedores e integradores de uma 

cultura tecida por um emaranhado de fios interligados que transmitem esse todo cultural, 

social, natural, carnal que é o ser humano, evidenciando a importância simbólica que essas 

manifestações dançantes refletem na atualidade. 

Para o entendimento do fenômeno cenários da dança no RN, inicialmente fomos em 

busca de todas as danças presentes nos municípios pesquisados, independente de estilos ou 

gêneros específicos. Porém, apesar de não termos nos detido inicialmente a evidenciar e 

investigar grupos de danças populares, esse gênero foi o que mais se sobressaiu enquanto 

manifestação cultural de grande repercussão local e estadual, pois, ao analisarmos os 

municípios do Rio Grande do Norte, as danças tradicionais se destacaram em relação a outros 

gêneros de dança e tem influenciado a formação de novos grupos de dança neste Estado. Após 

esse primeiro diagnóstico, que acabou por nos envolver no universo das danças populares, 

elegemos questões de estudo que nortearam o desenvolvimento da pesquisa e que são 

discutidas a partir das inquietações: 1. Que motivações impulsionam os sujeitos fazedores-

transformadores da dança a contribuírem para mantê-la viva-pulsante e/ou resistirem às 

dificuldades cotidianas. 2. Quais dificuldades estão presentes nesse cenário da dança no RN e 

como são enfrentadas. 3. Como vem se configurando o cenário da dança no RN. Essas 

inquietações foram verificadas a partir de uma abordagem fenomenológica, utilizada enquanto 

metodologia da pesquisa. 

Começamos o desdobramento do nosso estudo pela experiência dançante do 

pesquisador, reflexão que faz parte da investigação fenomenológica, uma vez que esse 

método investigativo se debruça sobre aquilo que se manifesta em si mesmo e, para isso, ao 

manifestar-se, o fenômeno necessita de uma apreensão para ser compreendido. Ouçamos 

Buzzi: “E como apreender o sentido do ser? Analisando a nossa existência. Isso porque a 

existência se constitui de escolhas bem concretas que, analisadas, deixam transparecer um 

                                                           
6
Termo designado às pessoas que fazem parte das manifestações populares onde, a brincadeira ou o 

brinquedo representa aquilo que se manifesta de forma lúdica, nesse caso, a brincadeira seria a dança e 

os brincantes os dançarinos, tocadores e interpretes dos personagens. 
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sentido que nos liga ao ser antes mesmo de qualquer discussão teórica” (BUZZI, 1991, p. 58). 

Sendo assim, para que houvesse essa apreensão e compreensão do fenômeno, nos debruçamos 

sobre nossas memórias, procurando desvelar as nossas motivações, as escolhas que nos 

levaram a investigar o fenômeno danças no RN.  

A partir dessa ótica perceptiva e interrogativa, caminhamos em direção ao fenômeno, 

nos dirigindo para aquilo que se manifestava através dos sujeitos que dançam e de suas 

relações com o fenômeno, desses corpos que exalam essa experiência em suas manifestações 

artísticas. Sobre a ótica dessa abordagem fenomenológica, investigamos as vivências as quais 

impulsionaram os brincantes da cultura potiguar a produzirem sentidos e significados para 

que essa arte se perpetuasse com novas configurações inerentes ao contexto social, cultural e 

histórico ao qual pertencem. Com isso, buscamos a compreensão de um corpo que dança a 

partir do seu próprio mundo-vivido. Esclarecemos, portanto, o método investigativo pelas 

considerações de Buzzi (1991, p. 57): 

A fenomenologia é um método que ensina ir em direção às próprias coisas. 

Com isso ela pretende ser antológica, porque indica um movimento para a 

coisa, um ultrapassar da consciência para a transparência da coisa. A lógica 

deixa ouvir nas categorias a ordem do pensamento. A fenomenologia deixa 

ouvir a ordem das próprias coisas. (BUZZI, 1991 p. 57). 

 

Por isso, é através das experiências vividas pelos brincantes, que o trabalho se 

constitui na investigação do fenômeno encarnado, nas vivências e nas interações presenciadas 

no decorrer do processo investigativo. Contudo, é importante ressaltar que a percepção que 

temos, ao desvelar esse fenômeno, significa, concordando com Bello (2006, p. 32) “ter 

consciência dos atos que são por nós registrados na vivência” por isso trabalhamos com o ato 

de perceber e refletir sobre aquilo que se mostra: “temos então, fenomenologia como reflexão 

sobre um fenômeno ou sobre aquilo que se mostra” (BELLO, 2006 p.17). Este trabalho, 

portanto, contextualiza um reflexo da nossa interação com os manifestantes das danças 

pesquisadas e, representa um olhar contextualizado para estudar o fenômeno dançado, logo: 

Para compreensão do fenômeno que foi posto diante dos olhos para a 

investigação, o pesquisador vai buscar as descrições da experiência pelos 

sujeitos que estão sendo os sujeitos da pesquisa. Dessas descrições o 

pesquisador buscará captar a essência.  A descrição se dá, na experiência do 

sujeito que experiencia determinada situação. É dessa maneira, situando-se, 

que o fenômeno se ilumina e se desvela para o pesquisador (BOEMER 1994, 

p. 88). 
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O recorte do campo de investigação aqui apresentado, foi feito através do 

levantamento do Patrimônio Imaterial do Rio Grande do Norte no qual elegemos inicialmente 

um município de cada mesorregião do RN, de modo que, em termos qualitativos de 

manifestações dançantes, fossem municípios que repercutissem com êxito sua cultura em 

âmbito local e estadual. Outro critério utilizado foi o da densidade demográfica, o município 

deveria ser inferior a 15.000 habitantes. Como resultado dos critérios anteriormente 

evidenciados, os municípios escolhidos foram Pedro Velho, Passa e Fica, Jardim do Seridó e 

Major Sales.  

 
Figura1: Mesorregiões do Rio Grande do Norte. Fonte: coisasdeflorania.com.br. 

 

Desse modo, a pesquisa prosseguiu do ponto de vista metodológico a partir dos 

seguintes passos: descrição, unidades de significados, análise ideográfica e análise 

nomotética. 

A descrição na fenomenologia busca esclarecer os dados coletados na investigação do 

fenômeno ao relatar suas essências invariantes, ou seja, aquilo que é corriqueiro, que 

caracteriza e se mostra significante para o entendimento do fenômeno.  

Porém, segundo Bicudo (2000, p. 75) “A investigação fenomenológica não se reduz à 

descrição. Ela trabalha com os dados fornecidos pela descrição e vai além, analisando-os e 

interpretando-os de acordo com critérios de rigor (...)” sendo esses critérios os da análise 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fcoisasdeflorania.com.br%2F%3Fattachment_id%3D2336&ei=4nmZVcCNAcu7ggSA4I2IAQ&bvm=bv.96952980,d.eXY&psig=AFQjCNGPUV8o2j2CTHnP2Ju6oZzgyL7rsQ&ust=1436207940722611
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://coisasdeflorania.com.br/?attachment_id=2336&ei=4nmZVcCNAcu7ggSA4I2IAQ&bvm=bv.96952980,d.eXY&psig=AFQjCNGPUV8o2j2CTHnP2Ju6oZzgyL7rsQ&ust=1436207940722611
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ideográfica e posteriormente, os da análise nomotética. Na análise ideográfica, são 

identificadas Unidades de Significados desenvolvidas pela compreensão adquirida na 

interpretação do pesquisador, que ao estar constantemente descrevendo o fenômeno e 

interrogando-o para poder compreendê-lo, desvelando as unidades de significados. 

Posteriormente a essa análise procedimental fenomenológica, damos início à análise 

nomotética que unifica as estruturas mais gerais dos dados coletados formando assim, redes 

de significados que apontam para a essência do fenômeno, ou seja, as invariantes desse 

fenômeno. É através dessa análise nomotética que, segundo Bicudo (2000, p. 82), chega-se as 

categorias abertas onde, “são constructos que apresentam grandes convergências de Unidade 

de Significado já analisadas e interpretadas. Indicando os aspectos estruturantes do fenômeno 

investigado (...)”.   

A análise fenomenológica, ao ir à coisa mesma, investiga o fenômeno destacando suas 

invariantes para assim conseguir desvelar sua essência. Em resumo, como é colocado por 

Bicudo (2000, p. 87), o pesquisador fenomenológico, “seleciona as unidades de sentido, 

desenvolve as análises conceitual e proporcional (interpretativa) e, a partir desse movimento, 

desenvolve a análise fenomenológica propriamente dita”. 

 Além dessa análise procedimental, utilizamos como recurso metodológico para 

investigação do fenômeno, instrumentos como câmera de vídeo e gravadores registrando o 

fenômeno propriamente dito, e entrevistas semiestruturadas para a realização das entrevistas 

direcionadas aos apreciadores do fenômeno, aos mestres/coordenadores e aos brincantes. 

Tudo isso foi utilizado enquanto suporte para obtenção, construção e levantamento dos dados 

da pesquisa e que posteriormente, foram analisados com base nos procedimentos 

fenomenológicos. 

Faz-se necessário apontar que, para o desenvolvimento dessa dissertação, nos 

embasamos teoricamente em autores do campo de conhecimento da dança, da antropologia, 

da sociologia, da história e da filosofia. Essas referências nos ajudaram a problematizar, 

contextualizar e a desvendar o fenômeno investigado, relacionando-as com as percepções das 

experiências incorporadas pelos agentes culturais situados na pesquisa. Assim, dentre os 

principais teóricos aqui utilizados, incorporamos os estudos sobre cultura e sobre a identidade 

cultural na contemporaneidade tomando por referência Laraia (2003), Augé (1994), Bauman, 

(2005), Hall, (2000), Cassirer (1994), Canclini (1998), Cascudo (2000), Gurgel (2006) e 

Alves (2006).  
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Para esclarecer o plano metodológico de investigação, embasamo-nos em autores que 

discutem sobre a linha filosófica fenomenológica e com autores que discutem a ordem prática 

da fenomenologia enquanto método de pesquisa qualitativa. Com isso temos como principais 

autores, Merleau-Ponty (1999), Buzzi (1991), Bicudo (2000) e Bello (2006).  

Para desenvolvermos o nosso olhar pesquisador, estruturamos a dissertação em três 

capítulos  

O primeiro capítulo intitulado: Memórias, trajetórias e encontros da minha dança com 

a dança do outro, destinou-se à reflexão do meu mundo vivido, enquanto sujeito-

pesquisadora dessa dissertação, onde apresento minhas experiências estéticas com a dança, 

incorporadas ao longo da minha existência e as quais impulsionaram o interesse pela temática 

dessa pesquisa. Esse momento, destina-se a reflexão do e sobre o pesquisador que investiga o 

outro que dança a partir de um auto revelar-se, partindo das suas próprias experiências e de 

suas próprias memórias para a compreensão do outro.  Para isso, o capítulo foi esquematizado 

da seguinte forma: primeiro é apresentada uma reflexão pessoal do pesquisador o qual, traz a 

tona suas memórias e discute sobre a formação e a transformação de sua identidade pessoal 

pelas experiências vividas com a arte da dança. Em seguida, é feita uma reflexão das possíveis 

motivações que levaram e levam o ser humano a se expressar pela dança. Nesse aspecto, nos 

debruçamos sobre a experiência simbólica proporcionada por essa linguagem, onde a mesma 

reflete sentimentos e pensamentos de uma determinada época, de uma determinada sociedade. 

Após esclarecer que a dança incorpora e expressa acontecimentos da vida social, 

evidenciamos a história e a memória dos grupos de dança aqui investigados. Por último, 

finalizamos o capítulo com a discussão do contexto em que as danças aqui investigadas estão 

inseridas, momento destinado à apresentação do cenário contemporâneo e de suas 

características. 

O segundo capítulo, Aspectos históricos, conceituais e vivenciais que configuram as 

danças regionais, foi destinado a desvelar os aspectos que configuram o homem enquanto ser 

construtor e significador de seus símbolos culturais. Ao evidenciar essas marcas identitárias 

que permeiam e configuram o homem, refletimos sobre o papel e o significado das danças 

regionais e das influências globais que elas estão submetidas na contemporaneidade. Com 

isso, pudemos evidenciar o dinamismo cultural presente na história, incorporado pelos 

sujeitos fazedores dessas manifestações dançantes (brincantes, coordenadores/mestres), que 

vivem e se adequam às novas configurações da contemporaneidade. Analisamos as 
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dificuldades e as motivações que impulsionam esses brincantes da dança no Rio Grande do 

Norte a perpetuarem sua cultura, bem como descrevemos nesse momento da dissertação, o 

cenário artístico que marca a identidade e as identificações culturais do Rio Grande do Norte. 

Por fim, o terceiro capítulo dessa dissertação, O que existe, resiste e se transforma na 

dança do RN: olhares fenomenológicos de corpos-sujeitos que dançam, contempla a 

investigação fenomenológica do ir à coisa mesma, de conhecer e desvelar as motivações do 

fenômeno situado. Nesse momento contemplamos e evidenciamos a essência que impulsiona 

os brincantes dessas manifestações dançantes, a partir dos relatos analisados nas entrevistas 

desses mesmos manifestantes culturais. Para isso, focamos no grupo de Caboclos do Mestre 

Bebé de Major Sales, na Dança do Espontão (lança de madeira enfeitada) realizada pelos 

Negros do Rosário de Jardim do Seridó, no grupo de dança Macambirais de Passa e Fica e no 

Boi de Reis de Pedro Velho. Em cada cidade, procuramos evidenciar o que cada dança 

simboliza para a comunidade a qual pertence. Sendo assim, ao evidenciar esses aspectos 

simbólicos, pudemos compreender a importância de sua perpetuação e do seu papel enquanto 

cultura do Estado do Rio Grande do Norte, influenciando e servindo como exemplo de 

expressão popular para as novas gerações. 

Ao final desta pesquisa, esperamos ter contribuído para uma compreensão dos sentidos 

e significados que motivaram os sujeitos da dança a serem agentes fazedores transformadores 

destas danças no RN. 

Pensamos, ainda poder trazer um novo olhar e uma nova compreensão sobre os 

significados, identidades e identificações dos brincantes e as espetacularizações das 

manifestações culturais populares do RN. 

 Diante desse caminho investigativo, pensamos ter de apontar a importância desses 

grupos de dança enquanto manifestações culturais vivas, ativas, responsáveis pela 

perpetuação e renovação da identidade cultural do Rio Grande do Norte, uma vez que, pela 

própria natureza dinâmica, as marcas culturais encontram-se hoje ressignificadas pelo cenário 

contemporâneo, influenciando e sendo influenciada pelas atuais configurações e 

acontecimentos da vida cultural de suas respectivas cidades. Por isso, além de marcar, 

caracterizar e simbolizar a identidade local e regional do Rio Grande do Norte, o fenômeno 

danças no RN apresenta-se numa dimensão cultural para além das fronteiras territoriais, ao 

mostrar sua importância e sua reação às novas configurações globais. As suas existências e 
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resistências apontam a importância e a repercussão desse patrimônio imaterial em âmbito 

local e estadual. Material esse de grande destaque, enquanto o mesmo apresenta novas 

abordagens para o desenvolvimento de outros trabalhos e novas reflexões sobre o assunto. 
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1. MEMÓRIAS, TRAJETÓRIAS E ENCONTROS DA MINHA DANÇA COM A 

DANÇA DO OUTRO. 

 

 
Figura 2: meu dançar,  

foto: Jordana Lucena , 2008. 

 

 
Recordar-se não é trazer ao olhar da 

consciência um quadro do passado subsistente 

em si, é enveredar-se no horizonte do passado 

e pouco a pouco desenvolver suas perspectivas 

encaixadas, até que as experiências que ele 

resume, sejam como vividas novamente em 

seu lugar temporal. 

 

Maurice Merleau-Ponty 
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1.1 A pesquisa que me impulsiona: o encontro com o outro 

 

A escrita dessa dissertação parte das minhas experiências pessoais, de momentos 

significativos, de um mundo-vivido com e pela dança. Ao evidenciar essa forma de expressão 

cultural que parte inicialmente de mim, da minha compreensão do mundo, busco compreender 

os sentidos e significados do outro que também dança, que também é motivado a dançar. Por 

isso, parto de mim para poder compreender a existência do fenômeno dançado, manifestado 

corporalmente no contexto das Mesorregiões do Rio Grande do Norte no caso, o agreste 

potiguar, a central potiguar, o leste potiguar e o oeste potiguar.  

Aqui debruço-me sobre minhas memórias, e minhas experiências pessoais, enquanto 

artista pesquisadora em dança, e percebo os entrelaçamentos entre o meu universo cotidiano e 

o meu universo acadêmico, experiências essas responsáveis pela construção do meu 

conhecimento. Foi a partir da percepção dessas vivências incorporadas, que pude esclarecer e 

compreender minhas motivações, e consequentemente as minhas atuais inquietações 

responsáveis por impulsionar essa pesquisa, questões que me motivaram a ir à coisa mesma, a 

ir ao encontro do fenômeno, procurar compreender os motivos, os significados que promovem 

a existência e as resistências das danças no RN frente aos desejos e as necessidades dos 

sujeitos que dançam e do contexto nos quais estão inseridos. Para isso, começo por uma 

reflexão que é discutida e apontada por Woodward (2000), na qual problematiza uma das 

mais taxadas dúvidas que rondam a existência do ser humano e que também, faz parte da 

minha reflexão e da minha percepção do meu eu no mundo: afinal quem eu sou? O que 

represento para mim e para o outro nesse mundo? Para Woodward, 

A representação, compreendida como um processo cultural, estabelece 

identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se 

baseia fornecem possíveis respostas às questões : quem sou? O que eu 

poderia ser? Quem eu quero ser? Os discursos e os sistemas de representação 

constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e 

a partir dos quais podem falar”. (WOODWARD, 2000, p. 17). 

 

Partindo dessa reflexão sobre o sujeito cultural colocada por Woodward (2000), me 

recordo de uma situação bastante semelhante e que dialoga com suas considerações: “Quem é 

você”? Sou surpreendida com essa pergunta por uma menina de 08 anos que senta ao meu 

lado. E acabo respondendo com outra pergunta: “você quer saber meu nome?” e ela diz: “não, 

quero saber quem é você”. Minha cabeça deu um nó. E me questionei: “será que existe um 



22 
 

único eu que me identifique e que possa responder essa pergunta”? Quem sou eu? Seria a 

minha naturalidade, ou a minha posição social, a minha identidade profissional, meu CPF, ou 

meu gênero que me identificaria? Calma, deixe-me pensar um pouco. Bem, estou numa escola 

de balé certo? Certo. Vim aqui substituir a aula de uma amiga então, acho que posso ser 

identificada como professora de balé. E a resposta foi aceita pela menina. Porém, essa questão 

abriu as portas para o entendimento das múltiplas identidades que me constituem enquanto 

sujeito situado em um determinado tempo e espaço.  

Puxando pela memória, posso lembrar que, por muito tempo, me identifiquei pela 

minha naturalidade Pernambucana: “Sou recifense, nascida e criada pela minha mãe que, 

diferente de mim, é Paraibana. O meu pai, também é Pernambucano, já a minha avó é 

Potiguar, da cidade de Santo Antônio do Salto da Onça, e claro, minha tia é Baiana”. Quase a 

música “Para todos” de Chico Buarque de Holanda! Mas para todos os efeitos, sou 

Pernambucana. Será que isso basta? Pensando bem, tenho influências de tantas outras regiões, 

será que o único símbolo que me identifica é o de ser Pernambucana? Ao refletir sobre isso 

percebo que, adquiri hábitos que foram passados de geração a geração e que por mim, foram 

incorporados. Então, isso não faz de mim puramente Pernambucana. Sou um pouco 

Paraibana, Norte Rio Grandense, Pernambucana, Baiana e sabe-se lá o que mais! Então para 

garantir uma identidade, vou optar por ser Nordestina! Isso com certeza eu sou. Tenho a 

vivência nordestina, o sotaque nordestino, os ancestrais nordestinos, como a comida do e no 

nordeste, vivo no nordeste! Pronto, é isso! Quando me perguntarem quem sou, vou dizer: sou 

nordestina! Mas será que isso basta? Será esse o único ponto que compõe e define minha 

identidade? Sou e serei apenas nordestina? Nesse aspecto: 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente. Dentro de 

nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 

modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. (...) a 

identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia 

(HALL 200, p.13). 

 

Sendo assim, percebo que a formação do meu ser está em constante formação, pois a 

todo o momento vivo e por viver estou em construção, em constante aprendizado. Minha 

interação com o mundo traz a possibilidade da escolha, pois descubro novas formas de 

interagir com o outro, com o mundo na medida em que passo por experiências. Por esse 

motivo, minha identidade não pode ser entendida em um único ponto, sólida e impenetrável, 

pois sou passível de mudanças como qualquer ser humano:  
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Tornamo-nos conscientes de que o ‘pertencimento’ e a ‘identidade’ não tem 

uma solidez de uma rocha, não são garantidos para a vida toda, são bastante 

negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, 

os caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se 

manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o ‘pertencimento’ 

quanto para a ‘identidade’(BAUMAN 2005, p. 17). 

 

Ao refletir sobre meus processos identitários, percebo que o que me identifica hoje, é 

resultado das minhas escolhas, das minhas experiências culturais, vividas individualmente 

e/ou coletivamente. Nesse processo introspectivo da descoberta do eu, me debruço sobre as 

marcas de uma infância e uma adolescência repleta de lembranças, repletas de símbolos que 

possivelmente representaram o que fui, representam o que sou e o que posso vir a ser. Essa 

memória, que a todo instante é retomada, ultrapassa os limites de seus acontecimentos, 

tornam-se real na minha abstração, e proporciona recordações de um mundo já vivido, porém, 

a recordação dessas muitas experiências minhas, interfere no que venho a ser hoje, na 

construção do meu ser de agora e da minha(s) identidade(s).  Dentro dessa análise:  

Memórias são as lembranças, reminiscências, vestígios do passado, ela 

permite armazenar ordenadamente as situações que aconteceram, e ela se 

constitui em elemento vivo, que está sujeita a modificações e alterações, 

interagindo com o presente, estamos sempre reelaborando o passado. Ou 

seja, as nossas recordações são reelaboradas de acordo com quem somos no 

presente, afinal estamos sempre em transformação (GENUNCIO & 

GOMES, 2013, p. 12). 

 

Memórias, assim como colocado por Genuncio & Gomes Jr. (2013), estão vivas, se 

adequam ao presente reverberando em novas configurações do nosso passado. Essas 

memórias acabam por se transformar em novas lembranças e que por consequência, 

modificam nosso entendimento sobre nós mesmos, ressignificam a nossa história, fazendo 

com que sempre sejamos sujeitos inacabados, pela constante transformação do sujeito do 

ontem, que dialoga com o sujeito hoje e direciona o do amanhã. A memória nessas condições 

simbólicas, não está limitada a uma repetição dos acontecimentos passados, mas também é 

um momento de reconstrução dessas experiências. Assim como nos aponta Cassirer
7
 (1994, p. 

89) “A imaginação torna-se um elemento necessário da verdadeira lembrança”. Ou seja, 

relembrar está associado ao fato de recriar de certo modo essa lembrança. 

                                                           
7
 Cassirer, historiador da filosofia e antropólogo, foi reconhecido por seus densos estudo da filosofia 

das formas simbólicas no qual, compreendia as formas simbólicas como o campo das produções 

constitutivas da cultura. 
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Ao me reconhecer no hoje interagindo com os vestígios do meu passado, percebo 

como tudo era tão natural, simples e coeso, emergia do cotidiano e se integrava em mim, 

instalando-se em meu corpo, como numa simbiose, construindo a minha relação com o 

mundo e contribuindo com a formação do meu habitus
8
, o qual me forneceu intencionalidades 

e orientações que possivelmente influenciaram meu ser expressivo, simbólico, racional, 

intuitivo, resistente, apreendente, o influenciador das minhas motivações e das muitas 

escolhas minhas.  

Ao refletir sobre esse conhecimento incorporado pelas múltiplas experiências vividas, 

percebo que esse conhecimento também é resultado de saberes que foram perpetuados pela 

minha ancestralidade até chegarem a mim, símbolos repletos de sentidos que, no hoje, se 

encontram ressignificados pela estrutura dessa nova configuração contemporânea na qual 

vivo. São histórias incorporadas que aderi de forma inconsciente, porém as mesmas tecem 

redes de significados na atualidade e, ao mesmo tempo, relembram as motivações de outrora. 

Esse conhecimento no qual adentrei através de histórias incorporadas, se dá na relação, na 

convivência, através das interações corporais vividas cotidianamente com o outro e no outro, 

com o mundo e no mundo que percebo. É importante colocar que, essa incorporação das 

histórias apontada e descrita por Bourdieu (BOURDIEU in ALVES 2006) por habitus, não é 

uma condição determinista para com o agente social, mas está atrelada a uma disposição, a 

uma intencionalidade que pode ou não ser propulsora de escolhas, sejam elas objetivas ou 

subjetivas (ALVES, 2006).  

A partir dessa percepção, de um mundo vivido pelas experiências encarnadas 

corporalmente, em que cada movimento, cada tique nervoso, cada ruga de expressão foi 

adquirida pela experiência vivida enquanto sujeito corporal que sou, posso refletir sobre 

minhas possíveis orientações profissionais ao recordar episódios de uma vida. Nessa 

incessante necessidade de reavivar esses momentos em memórias, percebo que, no cenário 

das minhas experiências vividas, existiram, de forma clara ou difusa, direta ou indireta, a 

presença de figuras simbólicas e expressões culturais que me impulsionaram a viver, reviver e 

investigar esse encantador universo da Dança que constitui uma vertente, uma forma do meu 

ser, ver e interagir com o mundo. 

                                                           
8
Conceito criado por Pierre Bourdieu que se refere à dialógica do individualcoletivo abordado por 

Alves (2006) na ideia de história incorporada, dessa ancestralidade inconsciente presente nas ações de 

cada agente social. 
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Recordo-me que, pela varanda do meu antigo apartamento, no município de Jaboatão 

dos Guararapes-PE, escutava de longe o tilintar dos chocalhos pendurados na roupa do 

caboclo de lança anunciando a sua presença todos os dias ao anoitecer. Nunca soube se vinha 

ou se ia para algum lugar. Na verdade, sua anunciação me causava uma mistura de 

sentimentos, de muito medo, mistério e curiosidade. Na época do carnaval, me encantava com 

as sombrinhas coloridas que enfeitavam toda a cidade, seguida da constante presença do frevo 

orquestrado tocando em todos os lugares. Os caboclinhos enchiam os olhos com suas lindas 

roupas feitas com penas e, seus passos eletrizantes me deixavam sempre com a mesma 

dúvida: “como é que se faz isso?” Eles estavam em toda parte, na TV, no rádio, nas ruas, nas 

escolas, nos shopping centers, nas praias, nas rodas de conversa. Era um sentimento que 

misturava a admiração e a identificação cultural que emergia na interação com as 

manifestações culturais vividas naquela época.  

No contexto em que fui criada, desde a infância tive grandes oportunidades de 

vivenciar vários estilos de Dança, estímulos que emergiram do contexto escolar, em eventos 

comemorativos, e também em academias de dança, universo onde logo cedo estive envolvida. 

Mas lembro-me principalmente que, durante boa parte da minha infância, brincava de dançar, 

inventava coreografias e reunia uma plateia de bonecas que apreciavam sorridentes meu 

desempenho. Logo já estava incluindo minha vizinha nessas artimanhas possuindo um 

público de verdade quando juntávamos nossos familiares, a plateia das duas casas. 

Recordo-me que desde pequena adorava usar tamanco. Adorava o barulho que fazia ao 

andar. Acredito que inseri esse hábito na minha vida depois de dançar coco de roda. Pegava 

meus tamancos, minhas quengas de coco, e me divertia com meus colegas da escola, nas 

festividades juninas. No natal, era ora de tirar meu pandeirinho do armário e ir dançar o 

pastoril. Essas coisas faziam parte do meu dia-a-dia, da minha identidade ou dos meus 

processos identitários, das coisas que eu gostava de fazer, das minhas brincadeiras, do que eu 

conhecia como meu. Uma história que está registrada no meu ser e estar no 

mundo (MERLEAU- PONTY, 1999), ou seja, no meu eu/corpo, e que me move decorrente de 

como foi construída e de como continua sendo escrita. Assim, essa memória corporal remete à 

questão da corporeidade, no que diz respeito à memória como corporeidade: “O corpo atua, 

registra nele próprio a memória de vários modos, dançando, brincando, desenhando, 

escrevendo, falando. Das músicas às danças. O que elas expressam, anunciam, denunciam. Os 

corpos dançantes revelam histórias coletivas” (SABERES E FAZERES, 2006, p 61).   
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Por ter nascido em uma região onde as danças populares têm grande participação na 

vida social de seus pertencentes, justifico a minha natureza de estar em sintonia com essas 

manifestações, não que isso seja uma regra que enquadre a todos, apenas uma pré-disposição, 

um ambiente fértil e favorável que me possibilitou um maior envolvimento com essas 

manifestações. Porém, minhas experiências dançantes não ficaram restritas apenas a 

manifestações entendidas como folclóricas
9
, também vivenciei a experiência da cultura de 

massa
10

 na qual ficou restrita a determinados espaços e tempos da minha vida, resultado da 

própria natureza descartável dessa indústria que trabalha e busca a novidade instantânea, mas 

também vivi e vivo a experiência da dança clássica.  

Por isso concordo com as considerações de Guimarães (2002, p. 05) de que a cultura 

popular ou espontânea “(...) está presente na vida de todos nós independente de nossa 

condição econômica, de nosso status sociocultural”. E por essa circunstância não está 

desvinculada ou desarticulada das culturas de massa e erudita. A realidade social em que 

estamos inseridos hoje, a cultura popular, assim como as demais, não são exclusivas de uma 

dada classe social, mas fazem parte do todo e de todos, interagindo com outras configurações 

culturais compondo novos sentidos e novos significados. É nessa interação cotidiana que “os 

usos e costumes são determinados pelas necessidades sociais e acompanham, de modo 

dinâmico, os fatos sociais” (GUIMARÃES, 2002, p. 24). Dessa forma, minha experiência 

artística, o meu eu artístico é resultado desse hibridismo cultural, das minhas necessidades 

concernentes às minhas experiências vividas. 

Consequentemente, essas várias formas de viver a dança puderam proporcionar uma 

realidade mais colorida e mais íntima do meu ser, revelando outro mundo. Um mundo não das 

coisas físicas, constituídas de matérias prontas e acabadas, mas um mundo estético, um 

mundo da contemplação e de interação com esse objeto repleto de significado em suas 

formas.   

                                                           
9
Trazendo as considerações de Guimarães (2002), o termo folclore é designado a significar as 

manifestações culturais que foram aprendidas de modo informal. A partir da repetição, da observação 

e da imitação. A palavra em si, etimologicamente significa, segundo Guimarães (2002), conhecimento 

vindo do povo. 

10
 “A cultura de massa surge com o desenvolvimento de múltiplos fenômenos sociais, tais como 

urbanização, a industrialização, o desenvolvimento econômico e social. Rádio, televisão, cinema, 

disco, revista, jornal e, mais recentemente, internet são os principais veículos de divulgação. Na 

cultura de massa, a informação produzida é precária, porque dura um curto espaço de tempo. O que 

interessa é a novidade” (GUIMARÃES, 2002, p. 04). 
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Ao me reconhecer nesse quadro, enquanto artista e apreciadora da arte que viveu e 

vive pela dança uma experiência sensível, reflito sobre minhas memórias, sobre minha 

compreensão do mundo pela dança. Dentro dessas considerações em que construí minha 

percepção, concordo com Cassirer (1997, p. 291) de que “se eu apagar a luz da minha 

experiência pessoal, não serei capaz de enxergar e não poderei julgar a experiência do outro”. 

Por esse motivo, ressalto a importância de relatar essas lembranças, de um mundo vivido, 

recriado e incorporado pela experiência estética em que estive envolvida. Experiência esta que 

se vê encarnada nesse ser que sou, enquanto me compreendo como um ser corpóreo, que vive 

e compreende no corpo sua própria história, sua própria existência.  

Portanto, ao me compreender dentro das experiências dançantes em que estive 

envolvida, pude compreender o outro que dança a partir de uma visão minha, de uma 

compreensão que se faz do meu entendimento do mundo, pois, “tudo aquilo que sei do 

mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do 

mundo, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada” (MERLEAU-PONTY, 

1999, p.03).  

Por isso, parto da minha própria experiência vivida, pois ao me perceber enquanto ser 

que se constrói pela experiência sensível, experiência esta que se dá através do e no corpo, 

procuro entender o sentido e o significado do dançar para o outro, para esse outro que assim 

como eu, também percebe nessa arte uma forma de ver e viver no mundo. 

Ao relatar um pouco as minhas experiências, me percebo a partir da interação do que 

vivi no contexto em que fui criada, com as pessoas com quem me relacionei e continuo me 

relacionando. A partir dessa interação, fica clara a minha visão de mundo, minhas 

significações do mundo, essências desveladas nas minhas vivências. Por isso, me percebo e 

me identifico com o outro que dança, com aquele que vive e significa o mundo pela dança. 

Dessa maneira, consigo perceber a motivação do outro através das minhas experiências:  

O mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido que transparece na 

intersecção de minhas experiências, e na intersecção de minhas experiências 

com aquelas do outro, pela engrenagem de umas nas outras; ele é, portanto 

inseparável da subjetividade e da intersubjetividade que formam sua unidade 

pela retomada de minhas experiências passadas em minhas experiências 

presentes, da experiência do outro na minha (MERLEAU-PONTY 1999, 

p.18). 
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Nesse contexto fenomenológico, reconheço-me em uma das frases de direcionamento 

antológico apontada por Sartre nos arredores do pensamento filosófico existencialista: “eu 

existo meu corpo” (SARTRE in GALLO, 1997 p. 64). Essa visão esclarecedora do ser, na 

qual a antologia consiste, uma vez que, “sua tarefa consiste no esclarecimento do ser” 

(BUZZI, 1991, p.17), pôde esclarece a minha condição existencial em um mundo terreno 

onde, minha única maneira de ser e estar nele é sendo corpo. Assim, ao me relacionar com 

esse mundo, sou impulsionada a realizar ações, desejos que surgem desse intenso, complexo e 

encantador movimento que as experiências me proporcionam. 

Nessa perspectiva, me vejo como um sujeito em constante transformação e formação a 

partir das minhas interações com o outro e com o mundo. Percebo-me, ao me perceber no 

outro, e acabo por perceber o outro em mim. Não sou apenas eu no mundo, mas também o 

mundo em mim. Interajo e vivo dentro de um espaço e tempo que me influenciam e que por 

mim são influenciados. Dessa forma, me percebo sendo natureza e cultura, singularidade e 

pluralidade, sujeito e objeto da minha própria história sem dicotomias. 

A minha experiência com a dança partiu dessa interação com um mundo repleto de 

manifestações dançantes, com o outro que também dançava, com aqueles que me motivaram a 

dançar. Nessa relação com o outro e com o mundo foram surgindo identificações, relações 

repletas de significados que, por sua vez, me motivaram a compor um reflexo do prisma do 

que sou neste momento: bailarina, professora e pesquisadora em dança. 

Mas por que dançamos? O que queremos demonstrar ao dançar? É a partir dessas 

inquietações que nos debruçamos no próximo ponto, apontando e refletindo sobre a 

experiência simbólica que a dança proporciona.  

 

1.2 A dança como expressão simbólica 

 

Vista por uma perspectiva histórica, a dança pode ser entendida enquanto 

representante de acontecimentos sociais, refletindo sentimentos e pensamentos de uma 

determinada época. A representação cultural que a sua manifestação significa, é resultado dos 

acontecimentos vividos por aqueles que fazem as danças culturais, aqueles que a dançam. 

Dentro dessa condição significante, a dança expressa, regozija, surge da subjetividade de cada 
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indivíduo dançante e se faz concreta na efemeridade do movimento. Sendo assim, “Como 

todas as artes, a dança é fruto da necessidade de expressão do homem” (FARO, 1986, p. 13).  

Desde os primórdios da humanidade a dança reflete os acontecimentos da vida 

cotidiana, mas é ressignificada pelas ações corporais em movimentos dançados. Segundo Faro 

(1986) a dança enquanto expressão simbólica teve momentos de “evolução” na qual, partiu 

inicialmente do sagrado, das celebrações religiosas. Com o tempo esse espaço foi sendo 

deslocado, saiu de dentro dos templos e começou a envolver e simbolizar acontecimentos do 

cotidiano em praças públicas como a celebração do nascimento, de uma boa colheita, do 

matrimônio e da morte. Segundo Faro, “Ao passarem do domínio dos sacerdotes para o 

domínio do povo, as manifestações religiosas transformaram-se em manifestações populares” 

(FARO, 1986, p. 14). Não quer dizer que, por esse deslocamento, o caráter religioso tenha 

sido perdido, mas existia agora a abertura para a exaltação e exploração do profano. Sendo 

assim, “a evolução da dança seguiu esse trajeto: o templo, a aldeia, a igreja, a praça, o salão e 

o palco” (FARO, 1986, p. 40). Esse deslocamento não invalida seus antecessores, esse 

processo apenas possibilitou novas experiências de espaços e por assim dizer, novos 

significados para a manifestação do dançar. 

Por muito tempo existiu o distanciamento entre as danças consideradas sagradas e 

profanas, eruditas e populares, resultado de reflexo sobre uma percepção filosófica ocidental 

que dividia o homem entre corpo, mente, razão e emoção. Porém, assim como é colocada por 

Porpino (2006, p. 16) “fora desta distinção, a dança era uma forma de existir, pois prescindia 

aos momentos mais significativos da existência” Por isso, a dança dentre outras atribuições, 

significa algo, seja profano e/ou sagrado, popular e/ou erudito, seja feita no palco e/ou na 

praça, mas acima de tudo ela é um reflexo da percepção do homem no mundo, de suas 

experiências.  

Sendo assim, a dança é capaz de exprimir emoções sem a utilização da palavra. É um 

estado corporal no qual afloram as mais belas lembranças de algo que muitas vezes nunca 

aconteceu, criada pela imaginação, ou proporcionada pela vivência da experiência repleta de 

significado. 

Dessa forma, a experiência de vivenciar a dança seja executando-a ou admirando-a 

transcende as limitações do próprio corpo, da simbologia discursiva, estende-se para o outro, 

para o espaço ao ser criado uma nova forma de interagir com o mundo. Por esse motivo, “a 
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dança se constitui, na experiência, certa forma de ser-estar-no-mundo e, sobretudo, outro 

momento, outra forma de ser-estar-no-mundo, diferenciada da experiência quotidiana” 

(SARAIVA, 2005, p. 232).  

Nessa perspectiva significante da dança, e ao refletir sobre as minhas experiências 

enquanto agente cultural ativa, defendo a espontaneidade como característica desse 

envolvimento, pois aprendemos e nos expressamos pela dança por necessidade, por vontade 

de expressar algo através do movimento. Por isso, nessa intensa interação cultural em que 

vivi, fui estimulada a vivenciar manifestações dançantes, mas nunca obrigada.  Com oito 

anos, fui matriculada em uma escolinha de balé perto de casa. No início era a única aluna da 

escola, tendo atenção total por parte da professora que reconheceu em mim muita facilidade 

com a técnica clássica. Depois de um tempo, aos doze anos para ser mais exata, ingressei na 

academia de dança Fátima Freitas reconhecida na cidade do Recife e bastante conceituada em 

festivais de dança. Lá tive minhas primeiras aulas sistematizadas de danças populares em 

parceria com as aulas de balé clássico. Dois anos mais tarde realizei meu sonho de participar 

de um dos maiores festivais de dança do país, o Festival de Dança de Joinville onde 

conseguimos o terceiro lugar da competição na modalidade das danças populares. Depois 

dessa experiência, comecei a me interessar por montagens coreográficas de danças populares, 

releituras dessas danças que comecei a apresentar na escola em que estudava de forma 

independente. Por isso, brinquei, fui brincante, cabocla guerreira e passista vibrante, vivi em 

meu corpo a arte, apreciei e fui apreciada. Cativei dentro de mim esse amor, essa identificação 

cultural a qual, impulsionou meu ser profissional, minhas inquietações, se fez vibrante nas 

minhas escolhas.  

Essa história viva em meu corpo revela sentidos e significados da minha ancestralidad

e, da minha história, da minha cultura mais ampla. São saberes incorporados pela experiência 

vivida, saberes passados de geração a geração, que dialogam com as minhas experiências 

individuais e coletivas, pulsantes e influenciadoras nas minhas relações e ações cotidianas.  

Ao refletir sobre essa construção inacabada do meu ser, percebo que as circunstâncias 

presentes em meu contexto, interferem direta e indiretamente na minha formação, formação 

esta que está interligada e inacabada pela constante interação com o mundo, pelas constantes 

experiências que a todo instante que vividas expandem a minha percepção de mim mesma e a 

minha percepção que tenho do mundo.   
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Refletindo sobre essas vivências incorporadas na minha história de vida, hoje, minha 

realidade adquire novos significados. Morando em Natal há mais de seis anos, muitas 

experiências novas foram vividas em meu eu corpo, o que causou mudanças e permanências 

na minha identidade enquanto sujeito biológico, social, simbólico e cultural que sou. Nas 

várias situações da minha vida, algumas coisas permanecem e outras se vão podendo, em 

algum momento, retornar. Esse jogo de resistências e desistências aparece sutil ou 

exageradamente na medida em que vou vivendo, interagindo com o outro e com o mundo. 

Mas o que me identifica hoje? Seriam meus costumes? Minhas crenças? Meus rituais 

cotidianos? Quais os símbolos me identificam? Será que serão sempre os mesmos? Deparo-

me com um eu complexo, que pode ser e querer várias coisas em um só corpo imbuído de 

múltiplas variáveis e, por isso, múltiplas possibilidades pelos vários mundos simbólicos que 

me constituem. 

Em minha história de vida, como já foi apontado anteriormente, desenvolvi uma 

ligação muito forte com a dança. Dançar simboliza para mim a essência mais verdadeira do 

meu ser, quando danço me sinto inteira, me vejo enquanto corpo situado, encarnado. Sinto o 

meu eu individual e o meu eu coletivo, minha ancestralidade, marcas de uma herança 

corporal. Sou uno e múltiplo ao mesmo tempo, sou presente e passado, sou ser vivente e ser 

vivido que continua a escrever sua história.  

Assim como para mim, a dança possui símbolos significantes que me identificam e me 

motivam a estar pesquisando sobre manifestações dançantes, busco compreender que 

significados mais ela pode provocar para continuar sendo procurada, e perpetuada nessa 

geração contemporânea, uma vez que vivemos em um mundo onde as tradições, as 

manifestações culturais e as nossas identidades são percebidas cada dia mais diluídas, num 

contexto onde a efemeridade reina. 

De acordo com essa reflexão sobre as possíveis significações das manifestações 

dançantes e de como me relacionei com essa expressão artística, percebo que a dança esteve e 

está relacionada enquanto linguagem corporal, imbuída de significados construídos pelas 

experiências do homem com o mundo com o qual se relaciona. Mas, ao relacionar a dança ao 

contexto da expressão cultural, nos moldes da cena contemporânea do Rio Grande do Norte, 

hoje, percebemos mudanças sobre as configurações que rodeiam o universo cultural e suas 

expressões dançantes.  
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Nesse sentido, discutiremos a seguir as configurações artísticas da dança que 

caracterizam o atual cenário cultural dos municípios elencados do Rio Grande do Norte, 

fazendo uma breve contextualização histórica de cada manifestação aqui estudada para 

compreender a estruturação das mesmas. 

 

1.3 A história dos grupos pesquisados: conhecendo suas “herdanças” 

 

 A tessitura dessa nova história que revela a cultura do Rio Grande do Norte mostra a 

construção de uma identidade que vem do corpo, é construída dia a dia, nas interações com o 

outro, com o novo e com a ancestralidade, com a vivência de um passado que se faz presente 

na continuidade de suas ações, de saberes que se renovam com o renovar do próprio tempo. 

Essa história incorporada, perpassada pelas gerações manifestadas na relação corpo-mundo, 

retrata o desenvolvimento das culturas, revela e essência, os sentidos e os significados que 

cada manifestação simboliza para seus fazedores. Esses saberes, essas histórias incorporadas 

trazem disposições que impulsionam o ser a fazer acontecer o que a ele foi apresentado 

enquanto herança. Essa herança, por sua vez, vem do corpo, do contato com esses saberes que 

são passados corporalmente pelo convívio, pelo vivido, porém:  

(...) não é algo condicionado a um determinismo genético, mas que, na 

tessitura da vida, se envolve com o inusitado, com o conhecimento, com a 

pluralidade, com a transcendência, emergindo nas vivências, nos contatos, 

nos diálogos entre corpos que tem intencionalidades, expressividade, vida 

(ALVES 2006, p.59). 

 

Atreladas a esse movimento de vivências corporais, as manifestações dançantes 

encontram-se configuradas a partir desses aspectos históricos, que envolvem o âmbito social e 

cultural das diversas sociedades que constituem a organicidade das ações humanas. Essa 

história viva em nossos corpos revela sentidos e significados da nossa ancestralidade, da 

cultura mais ampla, saberes que foram passados de geração a geração, presente nas memórias, 

no cotidiano, tanto nas ações corriqueiras do dia-a-dia, quanto nas ações espetaculares. Esses 

corpos incorporam aquilo que lhes traz significado, e essa incorporação dialoga com a 

dinâmica da vida, das necessidades desses corpos contextualizados. 
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  Essas herdanças (ALVES, 2006), histórias contadas corporalmente e materializadas 

nas ações dançantes, revelam a ancestralidade desses agentes culturais, ou seja, daqueles que 

vivem a dança, impulsionados pelas suas disposições, suas motivações. Esse corpo que fala, 

que age, que respeita e que mantém suas raízes, revela alguns dos motivos de suas resistências 

e existências de uma cultura materializada e propagada pelo corpo, o que o faz ser sujeito e 

objeto de sua própria cultura.  

 Por isso é, ao viver a experiência no mundo corporalmente, interagindo com o meio, 

com o outro, com nossas memórias, com o nosso presente e com o nosso passado, que 

construímos nossos saberes, que interpretamos e damos significado ao mundo: 

A fonte principal desses saberes então é a convivência. No entanto, essa 

convivência não se refere apenas à relação entre sujeitos, mas diz respeito 

também à relação entre sujeito e a sua história étnica e cultural, de modo que 

é na cultura e a partir da história étnica do indivíduo que são construídos e 

perpassados os saberes de sua comunidade (ALVES, 2006, p. 93). 

 

Partimos então desse princípio e investigamos o desenrolar dessa história vivida, 

incorporada, repassada e reconstruída pelos grupos de dança aqui evidenciados, começando a 

seguir com o grupo tradicional “Caboclos Malhação de Judas” do Mestre Bebé.   

 

1.3.1 Caboclos Malhação de Judas do Mestre Bebé – Major Sales/RN 

        
Figura 3: máscara e saias utilizadas na manifestação de dança caboclos malhação de Judas do 

mestre Bebé, 2014.  

Foto: Jordana Lucena 
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   A história desse grupo é contada e repassada de pai para filho. Começa em 1924, com 

o então avô do mestre Bebé, seu José Berto. De acordo com os relatos feitos pelo atual mestre 

de caboclos, seu José nasceu e cresceu na região do Seridó, onde presenciou e vivenciou na 

sua mocidade muitas danças indígenas que faziam parte daquela região, no final do século 

XIX. Saindo da região do Seridó e indo morar no alto oeste potiguar, José Berto, ressignificou 

essa experiência dançante, passando a vivenciá-la na semana santa e implementando nesse 

contexto a Malhação de Judas. Sobre essa prática da malhação de Judas, Cascudo (2000) a 

descreve da seguinte maneira:  

São bonecos de palha ou de pano, rasgados e queimados no sábado da 

Aleluia. Tradição popularíssima na Península Ibérica, radicou-se em toda a 

América Latina desde os primeiros séculos da colonização europeia. (...). 

Banidos das cidades, os Judas continuam nos arrabaldes, pendurados dos 

galhos de árvores ou da iluminação pública, assaltados aos gritos, logo 

depois que os sinos anunciam a aleluia litúrgica, depois de Ite missa est. 

Todos os costumistas descreveram a queima do Judas ou sua dilaceração 

punidora. Certamente o Judas queimado é uma personalização das forças do 

mal e constituirá vestígios dos cultos agrários, espalhados pelo mundo 

(Cascudo, 2000, p. 493). 

 

Com esse breve esclarecimento levantado por Cascudo (2000), percebemos as marcas 

da dominação do Brasil pelos Portugueses, interessados em manter o controle político e 

ideológico sobre os habitantes da colônia. Logo, as danças no Brasil, assim como nos afirma 

Monteiro (2011, p. 48), “(...) emergem como fenômeno de natureza política, configurando 

propaganda da monarquia e, ao mesmo tempo, oportunidade ou obrigatoriedade de adesão a 

um modelo político”. Essa colocação pôde esclarecer a presença ainda marcante da ideologia 

da religião católica nas manifestações populares, mesmo que essas manifestações não 

carreguem características puramente da cultura imposta pelos dominantes, mas sim um 

hibridismo cultural entre o poder hegemônico e as culturas dominadas. 

 Voltando nossa discussão para a história do grupo de caboclos malhação de Judas, o 

então avô de Bebé, José Berto, para de brincar em 1944, e é seu filho, João Berto, que dá 

prosseguimento a essa brincadeira. Em 1955 no Sitio Cavas, atualmente município Major 

Sales/RN nasce o filho do Sr. João Berto, Francisco de Assis Silva, mais conhecido como 

mestre Bebé. Ao vasculhar momentos da sua memória da infância, Bebé revela que nasceu 

dentro de um universo dançante, por pertencer a uma família que brincava tradicionalmente 

todos os anos e que também motivava os demais membros da comunidade a brincar. O mestre 

relata que, quando criança, a figura dos mascarados lhe trazia muito medo e desconfiança, 
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mas que com o tempo, foi se acostumando com aquela imagem imponente e misteriosa. Em 

1966, passou a fazer parte dos brincantes, acompanhando seu pai nas noites de cantoria e de 

muita dança pelos sítios da redondeza, voltando apenas na alvorada do outro dia para 

descansar e mais tarde continuar com a brincadeira: “nós só brincava a noite (...) agora é 

diferente, agora nós brinca de dia e chega a noite pra descansar” (fala do mestre Bebé). 

Inicialmente a dança dos Caboclos Malhação de Judas era uma manifestação de cunho 

religioso, manifestada durante a semana santa, onde os brincantes relembravam a traição do 

apóstolo para com Jesus Cristo, executando o Judas e estraçalhando-o no desenrolar da 

brincadeira, dançando e cantando pela madrugada nos sítios das proximidades, esperando que 

o dono da casa ao recepcioná-los, contribuísse com esmolas, fossem elas em formato de 

dinheiro, galinha, rapadura, etc. Essa esmola, segundo o mestre, era pedida para contribuir 

com o desjejum dos caboclos.  

 Com o tempo, essa manifestação foi ganhando corpo, dimensão e adeptos interessados 

em brincar. Nesse contexto, vários grupos foram sendo formado independente do grupo do 

mestre Bebé, porém, é importante frisar que, a formação inicial desses grupos de caboclos, foi 

dada pelo Mestre que, interessado em perpetuar sua cultura, esteve empenhado em fazer parte 

do cotidiano escolar e da própria comunidade em questão, ensinando a quem demonstrasse 

interesse pela dança dos caboclos. 

Depois dessa intensa “contaminação”, foi lançada a ideia de se fazer um concurso 

entre esses grupos. A partir disso, a motivação que mantinha viva e pulsante a tradição dos 

Caboclos Malhação de Judas, foi ressignificada. Hoje um dos principais pontos dessa 

manifestação é o concurso de caboclos.  Porém, fora do período da semana santa, o grupo do 

mestre Bebé, especificamente, é incentivado pela prefeitura a continuar suas apresentações, 

seja na própria região ou em outras cidades. Nesses locais onde o significado da brincadeira é 

outro, os caboclos no final da apresentação tiram as máscaras e revelam suas identidades, 

coisa estritamente proibida nas festividades do concurso de caboclos uma vez que, em período 

de festa, os caboclos seguem mascarados pela cidade escondendo suas identidades individuais 

assumindo nesse momento, uma identidade coletiva que engloba cada grupo em uma unidade 

mascarada. 
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Sendo assim, a dança popular
11

 aqui investigada, é configurada da seguinte forma: 

vinte e seis componentes sendo quatro puxadores, responsáveis pelo andamento da 

coreografia, o velho e a velha, personagens cômicos que improvisam de forma mais 

exagerada à pisada dos caboclos, e vinte caboclos. A brincadeira Caboclos Malhação de Judas 

acompanha a sanfona, o triângulo, a zabumba e o pandeiro, com melodias inspiradas nos 

ritmos do xote e o do baião, tendo em média quatro músicas por apresentação, restrita em, no 

máximo, oito minutos por grupo. A dinâmica espacial da dança se desenvolve em quatro filas 

paralelas orientadas pelos quatro puxadores, seguida de outros desenhos espaciais como dois 

círculos, quatro filas na diagonal que se encontram no meio, e um único círculo que fica 

envolta do boneco do Judas que será estraçalhado pelos caboclos. Esses desenhos espaciais 

não são fixos podendo variar em cada apresentação, o que permanece são as intensas 

tonicidades dos movimentos corporais e as fortes pisadas dos caboclos que se materializam 

vibrantes, remetendo a virilidade e a resistência dos caboclos sertanejos. A máscara utilizada 

na brincadeira, além de impedir a identificação dos brincantes, reforça a força retratada no 

movimento corporal utilizada nessa manifestação dançante, sendo interpretada muitas vezes 

como intimidante, misteriosa e imponente.  

 Essa história incorporada pelo mestre Bebé, é repassada hoje para seus filhos, netos, 

primos, sobrinhos e agregados, é uma herança que mexe com todo o meio familiar. Segundo o 

Mestre, quarenta por cento da família está envolvida com a brincadeira. Seja tocando ou 

cantando, seja dançando, seja confeccionando o figurino ou as coreografias. Fica claro dentro 

dessas declarações, que a família do mestre tem e teve um envolvimento intenso com a 

manifestação dos caboclos, porém essa herança, nas configurações que se encontra hoje, 

também passa a fazer parte da comunidade de Major Sales de um modo geral. Essas fotos que 

se seguem, mostram um pouco da mobilização da comunidade em participar dessa festa, seja 

desfilando, seja apreciando. É um verdadeiro arrastão. Nesse momento da festa, qualquer 

pessoa interessada pode desfilar, porém, os grupos que competem no concurso, são obrigados 

a participarem do arrastão, pois faz parte do regulamento do concurso. 

                                                           
11

 A dança popular vista pela perspectiva de Monteiro (2011, p.44) “(...) não pode ser apreciada 

separada da música, do poema, da linguagem cênica, do conjunto dos aspectos espetaculares da festa, 

na qual ela se insere”. 
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Figura 4: Arrastão dos caboclos, 2014.  

Foto: Natally Ferreira 

 

Essa história viva e incorporada pelas novas gerações, mostra um natural e necessário 

dinamismo cultural, a mudança nesse caso vem para adaptar esses saberes herdados, com as 

novas configurações vividas na contemporaneidade. Sem esse dinamismo, a cultura perderia 

seu sentido e a sua necessidade de ser expressa, pois, o próprio homem, na sua condição de 

ser humano que é, aprende nas experiências vividas e muda na medida em que vive. Por isso, 

procura novas formas de expressar essas mudanças, essas diferentes formas de ver e viver no 

mundo.  

O corpo então carrega marcas significativas de sua tradição e, simultaneamente, se faz 

corpo contemporâneo, vive no tempo atual, adquirindo novas expressões corporais que 

dialogam com sua ancestralidade cultural.  São singularidades que, ao mesmo tempo, se 

fazem plurais, um local que está inserido no global, realidades que não podem ser entendidas 

como únicas e fechadas. Para Alves (2015), um corpo religado, ou seja,  

O tradicional de um corpo que tem em si marcas de sua existência e o 

contemporâneo de um corpo que é e está no hoje, na dinâmica de um tempo 

que, na dança, parece não mais se valer de dualismos, mas da soma da 

unidade com a diversidade, da racionalidade com a sensibilidade, da 

presença com a ausência, de uma ritmicidade estética pautada no local e no 

global que se insere esse corpo ( ALVES 2015,  p. 40). 

 

Ao evidenciar um pouco o contexto histórico e as configurações que caracterizam a 

manifestação dos Caboclos em Major Sales, partimos para o relato da história incorporada 

pelos brincantes do município de Jardim do Seridó onde, encontramos, na tradicional 



38 
 

comunidade dos Negros do Rosário, no período marco pela festa da Nossa Senhora do 

Rosário, a significativa presença da Dança do Espontão. 

 

1.3.2 Dança do Espontão – Jardim do Seridó/RN 

 

     
Figura 5: Cortejo da Nossa Senhora do Rosário e de São Sebastião a esquerda seguido pela Dança do 

Espontão à direita. Foto: Jordana Lucena, 2014. 

 

 Realizada nos últimos dias do ano, a Festa de Nossa Senhora do Rosário é celebrada 

desde 1863. Segundo Sebastião Arnóbio de Morais
12

, que contextualiza o surgimento do 

evento, o mesmo foi iniciado nos tempos da escravidão, onde os negros eram batizados e 

convertidos para a religião católica logo que chegavam ao novo continente uma vez que, 

“embora alijado da vida civil, o escravo deveria ser integrado à fraternidade cristã, cabendo 

aos senhores a incumbência de zelar e promover o catolicismo entre eles, sob pena de grave 

pecado” (MONTEIRO, 2011, p. 70). Por não poderem participar da festa da padroeira da 

cidade, Nossa Senhora da Conceição, festejada no dia 08 de dezembro, devido a grandes 

atribuições que estavam encarregados a realizar durante esse período, os escravos pediram 

autorização aos seus senhores para celebrarem a festa da Padroeira dos negros, Nossa Senhora 

do Rosário, nos dias que antecedem a passagem do ano, 30 e 31 de dezembro até o primeiro 

dia do ano. Após vinte e dois anos de celebração da Festa da Nossa Senhora do Rosário, foi 

criada a Irmandade da Nossa Senhora do Rosário, pela lei Provincial nº 951 de Abril de 1885, 

uma vez que, segundo relatos do pesquisador Sebastião Arnóbio nessa época a Igreja estava 

                                                           
12

 Pesquisador da história do Seridó, e morador da cidade de Jardim do Seridó. 
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ligada ao Estado, logo, as Irmandades e paróquias eram criadas por Lei da Assembleia 

Provincial. 

 Acredita-se que devido às circunstâncias precárias de higiene e de saúde, naquela 

época, houve uma grande devastação com a peste da cólera, se espalhando pela região do 

Seridó causando muitas mortes. Por esses indícios, acredita-se que foi introduzido nas 

comemorações da festa da Nossa Senhora do Rosário a adoração também a São Sebastião, 

uma vez que esse santo é invocado para livrar seus fieis das pestes, da fome e da guerra.  

 Compreendemos, com esse pequeno relato, tirado do levantamento do pesquisador 

Sebastião Arnóbio, que a celebração dessa festa esta intimamente ligada a religiosidade, mais 

especificamente a um hibridismo entre a religiosidade africana e sua adequação, por assim 

dizer, para com a religião dominante da península Ibérica, a religião católica. Nessa mistura, 

percebemos traços que percorrem a religiosidade africana, como o simples fato de se dançar 

para tal santidade, coisa que inicialmente não era permitida pela Igreja católica que via, no 

corpo, na carne perecível fraca a manifestação do pecado e que, por isso, deveria ser 

controlado e punido quando necessário:  

Na Idade Média, o corpo vai ser visto pelos filósofos-teólogos como símbolo 

do pecado. Para estes pensadores cristãos, o homem deveria desligar-se de 

tudo que o prendesse à sua existência terrena, pois só assim poderia realizar 

sua verdadeira essência, espiritual e ultraterrena (NÓBREGA, 2005, p. 26). 

 

A partir dessas considerações, encontramos na construção da cultura brasileira, 

indícios desse pensamento filosófico-teológico ocidental, que foi incorporado pela igreja 

católica na Idade Média ao desvalorizar o corpo, tendo-o como parte perecível do homem, 

parte pecaminosa e imunda, enquanto o espírito, parte eterna e elevada, é visto como a porção 

santa da nossa existência e que o mesmo deve ser preservado dos pecados da carne. Porém, 

nossa formação cultural também sofreu influências de culturas que lidam e percebem a 

existência através da corporeidade, ou seja, que percebiam no próprio corpo a porção da sua 

santidade e da sua crueldade. Nesse aspecto, a incorporação dessa história étnica trazida nos 

navios negreiros, proporciona, hoje, que os Negros do Rosário exaltem suas santidades 

através da dança, através do corpo. 

Segundo a lenda, que explica a formação da irmandade, a história começa da fuga de 

três escravos saídos da Paraíba que vieram se refugiar na região do Seridó. Em meio às suas 

andanças pela região, os escravos fugidos encontram no meio da vegetação a imagem de uma 
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santa. Essa imagem é levada para um determinado local para ser cultuada. Porém, a imagem 

da santa desaparece de sua nova morada, e é encontrada no mesmo lugar em que foi 

resgatada. Novamente, a imagem é levada para ser cultuada pelos negros, mas desaparece e é 

encontrada no mesmo lugar pela segunda vez. Então, os três negros resolvem tirar a imagem 

do local encontrado, tocando e dançando até chegarem ao local desejado. Depois disso, diz a 

lenda que a imagem nunca mais retornou. Essa história foi transformada em ritual pela 

comunidade na qual a mesma é preservada até hoje pela irmandade pois, em dias de festa, os 

negros do rosário deslocam, da casa da irmandade, a imagem de São Sebastião e da Nossa 

Senhora do Rosário até a igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição em meio à 

manifestação da Dança do Espontão (lança de madeira enfeitada), acompanhada pelo grupo 

responsável pela percussão ao som da caixa, do tambor e do pífano.  

A Dança do Espontão aqui apresentada, remete a um bailado guerreiro que simboliza a 

força, a coragem e a religiosidade dos negros da irmandade ao qual fazem parte dois grupos 

de negros descendentes de escravos, sendo eles o grupo da Boa Vista, que hoje pertence ao 

município de Parelhas e o grupo dos Caçotes do município de Jardim do Seridó. Nessa dança, 

há movimentos corporais frenéticos desenvolvidos no espaço em forma de cortejo que 

acompanha as imagens de Nossa Senhora do Rosário e São Sebastião até a igreja Matriz. Essa 

dança se apresenta na formação de duas filas paralelas comandadas pelo mestre que conduz 

seu grupo pelo som de um apito, conhecido e chamado também de capitão, mudando e 

direcionando a dinâmica da dança  e os entrelaçamentos entre as duas filas. A vestimenta e o 

Espontão remetem às forças armadas, sendo confeccionadas principalmente com as cores azul 

e branco, cores do manto da Nossa Senhora. Diferente do limitado número de integrantes, 

presentes na manifestação dos caboclos do mestre Bebé de Major Sales, a dança do Espontão 

não delimita o número de brincantes que faz parte da manifestação, sendo configurado por 

dois grupos, estritamente masculinos, um com os integrantes do grupo da Boa Vista e o outro 

grupo sendo o dos Caçotes que se posicionam em dois grupos separados, sendo o encontro 

dos dois em frente à Igreja matriz da cidade de Jardim do Seridó. 

Diferente da centenária festa da Nossa Senhora do Rosário, que traz a manifestação da 

Dança do Espontão, marcando a cultura manifestada na região do Seridó, no agreste potiguar, 

um festival de cultura tem instigado e influenciado o encontro de diversas manifestações 

culturais dançantes dos Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Ceará, além de reunir 

diversos grupos do Rio Grande do Norte. Esse festival, que em 2014 comemorou sua quinta 



41 
 

edição, marca a comemoração de emancipação política da cidade e da padroeira da cidade. 

Mas, para poder compreender o porquê do surgimento e da necessidade desse festival, 

precisamos voltar um pouco ao passado e refletir sobre as memórias desses brincantes da 

cultura potiguar, para isso, precisamos entender a história e a influência da companhia de 

dança macambirais, uma semente de macambira que germinou por toda a região trazendo 

novos frutos, repercutindo em novas memórias e em novas histórias, um verdadeiro celeiro 

cultural do Rio Grande do Norte na contemporaneidade. 

 

1.3.3 Cia de Dança Macambirais – Passa e Fica/RN 

 

     
Figura 6: Companhia de dança Macambirais no Festival de Cultura de Passa e Fica 2014. Fonte: 

http://www.joiaconectado.com 

 

 A história da Cia de dança Macambirais começa pelo seu fundador, o arquiteto 

Fabrício Lira, paraibano que trazia na bagagem a experiência de participar de um grupo de 

dança da cidade de Campina Grande, município pertencente ao Estado da Paraíba, o grupo 

Tropeiros da Borborema. Ao se mudar para a cidade de Passa e Fica no Rio Grande do Norte, 

Fabrício sentiu a necessidade de envolver os jovens da cidade em atividades culturais. O então 

grupo de dança tinha como objetivo inicial envolver adolescentes e pré-adolescentes, que 

estivessem à margem da sociedade, em atividades culturais.  Inicialmente, o grupo contava 

com montagens de releituras de danças folclóricas da Paraíba, haja vista que o principal 

colaborador, o então coordenador do grupo tinha a experiência de danças do seu Estado. Com 

o tempo, surgiu a necessidade de expandir o repertório do grupo e interagir com 

manifestações dançantes do Rio Grande do Norte. Para isso, o grupo se inspirou em danças 

folclóricas como a do grupo do mestre Cornélio Campina com a dança Araruna que existe em 

http://www.joiaconectado.com/
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Natal desde 1956, no bairro das Rocas. Foram influenciados também, pelo Boi-calemba de 

Manoel Marinheiro, hoje encontrado no bairro de Felipe Camarão – Natal, mas que 

originalmente, foi trazido pelo Mestre Marinheiro “dos engenhos-de-cana das cidades de 

Ceará-Mirim e São José do Mipibu” (GURGEL 1994, p. 87).  Além da inspiração desses dois 

grupos tradicionais do Rio Grande do Norte, o grupo se envolveu com as músicas de coco de 

roda do mestre Chico Antônio do município de Pedro Velho que, apesar de seu falecimento, a 

memória de suas ações culturais tem incentivado outros grupos tradicionais da cidade e das 

redondezas. 

 Ao beber da fonte de grupos e de personalidades tradicionais do Rio Grande do Norte, 

a Cia de dança Macambirais mantem em seu repertório as seguintes montagens espetaculares: 

Festejo Junino, com ritmos e a desenvoltura que se assemelham às festividades da quadrilha 

junina; O auto de Boi de Reis no qual apresentam uma releitura do auto do boi retratado no 

Estado da Paraíba e o do Boi Calemba do mestre Marinheiro; Sequência Nordestina de 

Danças de Salão, enfatizando a graciosidade das danças de pares do Nordeste como o xote, o 

baião, a dança da caninha verde e o galope; a Araruna do mestre Cornélio apresentada 

juntamente com a sequência Nordestina de Danças de Salão e, por último, o Coco de Roda 

que envolve a dinâmica dos moradores e então pescadores das praias do RN. 

 Apesar de o grupo não se enquadrar como uma manifestação folclórica, o mesmo tem 

um trabalho de releituras de danças tradicionais envolvidas em festejos e folguedos populares 

mais especificamente em folguedos nordestinos. Dessa forma, a Cia Macambirais busca 

construir, a partir desse viés das danças tradicionais, possibilidades estéticas para suas danças 

buscando valorizar a memória, a história e os costumes do nordeste brasileiro e, para isso, 

batalham pela divulgação de sua cultura, buscam o reconhecimento do outro, do diferente 

para se enquadrarem como parte de um grupo, de uma região, de uma nação se espelhando e 

partindo das manifestações tradicionais com as quais se identificam e se motivam. 

 Assim, com a formação do grupo em 2001, um novo olhar foi lançado sobre a cultura 

popular pela população de Passa e Fica. O grupo despertou idiossincrasias culturais, formas 

de se conhecer e de se reconhecer pelo diferente, pelo particularismo de uma cultura que 

identifica sua comunidade e a diferencia das demais. E, nessa busca por uma consolidação, 

valorização e identificação que apresentasse a cultura Nordestina, o grupo influenciou a 

formação de mais quatro grupos de dança na cidade: o grupo de Xaxado Estrela de Couro, o 
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grupo Arte em Movimento, O Balé Popular Terras Potiguares e o grupo parafolclórico Raízes 

de Ouro. 

 Tendo germinado e espalhado suas sementes por toda a cidade, a Cia de Danças 

Macambirais, despertou o interesse em se fazer um festival de cultura que envolvesse grupos 

de dança, grupos de manifestações populares. Porém, esse festival surge de um projeto 

desenvolvido dentro do programa de ação social Projovem
13

 em 2010, ocasião em que 

pensou-se na realização de um evento que envolvesse a comunidade de Passa e Fica. Segundo 

Célia Santos, a atual coordenadora do grupo Macambirais, dois integrantes do grupo 

Macambirais, que faziam parte do Projovem como bolsistas, lançaram a ideia de fazer um 

festival que discutisse e abarcasse a expressão e a cultura da dança, já pela influência e pela 

experiência de terem participado de festivais culturais em outros municípios com essa 

temática. Inicialmente, o festival contava com a presença de grupos de dança dos municípios 

circunvizinhos, mas, com o tempo e com a repercussão do festival, outros Estados do 

Nordeste passaram a se interessar e a participar do evento. Hoje, o festival tem como objetivo 

o intercâmbio cultural entre os grupos da cidade com os grupos convidados no intuito de 

fortalecer a cultura popular ao valorizar e incentivar as identidades culturais presentes nas 

manifestações dançantes.  

      
Figura 7: Cortejo cultural da Cia de Danças Macambirais no festival de cultura de Passa e Fica, 2013. 

Foto: Jordana Lucena 

 

                                                           
13

 O Projovem: “Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) que atende exclusivamente a 

faixa etária de 15 a 17 anos, um serviço socioeducativo, que integra as ações de Proteção Social 

Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O objetivo do programa é Complementar a 

proteção social básica à família, criando mecanismos para garantir a convivência familiar e 

comunitária e criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema 

educacional” (http://projovemdeapodi.blogspot.com.br/) 2014. 

http://projovemdeapodi.blogspot.com.br/
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 Assim, depois de conhecer um pouco o contexto histórico motivador das 

manifestações dançantes do Oeste Potiguar, da Central Potiguar e do Agreste Potiguar, 

chegamos ao Leste Potiguar. Dentro dessa mesorregião está em destaque o município de 

Pedro Velho, terra de grandes feitos e efeitos para com a cultura de todo o Estado do Rio 

Grande do Norte. Apesar de existirem muitas manifestações culturais na cidade, vinculadas ao 

instituto cultural Chico Antônio, destacamos, de acordo com nossos critérios investigativos, a 

história e a memória de uma tradicional dança: o Boi de Reis de Cuité e Bocas
14

 ou como é 

mais conhecido, o Boi Pintadinho. 

 

1.3.4 Boi Pintadinho – Pedro Velho/RN 

 

      
Figura 8: galantes do Boi de Reis de Cuité, 2010. 

Fonte: http://www.clednews.com/2010/12/o-autentico-boi-de-reis-de-cuite-e.html 

 

 Esse boi foi introduzido na dinâmica cultural da região nas primeiras décadas do 

século XX, com a iniciativa de duas famílias, a família Joaquim e a Família Marreiro. Dentro 

desse auto, apenas os homens participavam dessa manifestação, sendo proibido a participação 

e o envolvimento de mulheres na brincadeira.  Passada de geração para geração, hoje, o perfil 

dos brincantes nos mostra ainda a presença exclusiva de homens e que, apesar de muitos 

terem uma idade avançada, os mesmos sentem o prazer e a necessidade de estarem dançando 

e, assim, dando continuidade a essa manifestação. O auto em si, tem uma conotação religiosa 

muito grande em suas músicas, que são intercaladas por jornadas profanas que trazem os 

momentos cômicos da brincadeira. Logo: 

                                                           
14

 Cuité e Bocas são duas comunidades vizinhas, distritos de Pedro Velho. 

http://www.clednews.com/2010/12/o-autentico-boi-de-reis-de-cuite-e.html
http://4.bp.blogspot.com/_mFvOxJ7RD3M/TR03UBqQ0BI/AAAAAAAABV8/pznpcMAyVhs/s1600/HPIM3970.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_mFvOxJ7RD3M/TR01fM4AodI/AAAAAAAABVk/GJqc6XewNNI/s1600/HPIM3939.JPG
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considerado do ponto de vista de sua inserção no calendário católico, o boi 

aparece, na maioria das regiões, como folguedo ligado à Natividade e aos 

Santos Reis; no limite, extravasa para o carnaval. No Maranhão e na região 

Norte, o boi está ligado aos festejos juninos (MONTEIRO, 2011, p.191). 

 

Acredita-se que a origem dessa dança seja de origem portuguesa e que as cores 

vermelha e verde, presentes nos figurinos, remetem às cores da bandeira de Portugal. Assim, a 

dança do Boi (ALVES, 2010, p. 160-161): “É de fato um dos mais tradicionais e conhecidos 

autos populares do Brasil. Norteado pela dramatização da morte e ressurreição do boi”. 

Apesar dessa característica da morte e ressurreição no Auto, hoje, o Boi de Reis de Cuité 

mantém apenas a festividade do boi vivo, não mais encenando a morte do boi. Portanto, o 

desenvolvimento da brincadeira acontece da seguinte forma
15

: 

No primeiro momento da festança, o Boi de reis começa a cantoria com 

músicas religiosas, dentro de casa, saudando a família e fazendo seu 

cumprimento religioso. O segundo momento acontece no terreiro onde 

ocorrem as danças dos galantes e damas acompanhados do Birico, Mateus e 

do Cravo Branco. Durante a dança, os mascarados buscam arrecadar alguma 

oferenda com o seu chapéu de couro ao público presente. O momento mais 

importante é a entrada do Boi (reze) de pano, símbolo maior do folguedo, o 

boi de Cuité é conhecido por ‘Pintadinho’. O boi faz sua apresentação e 

depois começam as “vendas” ao público fazendo reverências as pessoas em 

troca de recompensa em dinheiro. 

 

A brincadeira então é formada por quatro galantes, duas damas que são interpretadas 

por duas crianças, três mascarados sendo eles o Birico, o Cravo Branco e o Mateus, o Mestre 

e o contramestre que também fazem parte da turma dos galantes, três músicos que 

acompanham o folguedo ao som da rabeca, do triângulo e do pandeiro e pelas figuras do Boi e 

do Jaraguá.  

Ao atentarmos para essa descrição, vemos que cada conjunto de brincante, seja ele 

qual for, como nos fala Monteiro (2011), é de certa forma único. De acordo com sua 

imbricação, sua história, suas vivências, o grupo de Boi de Reis de Cuité, enquanto fenômeno 

situado, se desenvolve a partir da experiência pessoal e coletiva de suas participantes, dando a 

essa manifestação uma essência singular apesar das semelhanças e características unificadoras 

com outros Autos de Boi. Essa singularidade, presente nas manifestações populares, acaba por 

                                                           
15

 Descrição feita por Cledenilson Moreira no site: http://www.clednews.com/2010/12/o-autentico-boi-

de-reis-de-cuite-e.html, em que fala sobre a história, a cultura e sobre os acontecimentos sociais de 

Pedro Velho, 2014. 

http://www.clednews.com/2010/12/o-autentico-boi-de-reis-de-cuite-e.html
http://www.clednews.com/2010/12/o-autentico-boi-de-reis-de-cuite-e.html
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identificar cada manifestação pelas nuances que cada uma carrega em seus repertórios. São 

interpretações do vivido que materializadas, no corpo, no outro, na música e no espaço, 

revelam uma memória, uma ancestralidade, uma tradição: ou seja, uma identidade. 

 Após esse breve esclarecimento do contexto histórico dos grupos de dança aqui 

abordados, evidenciamos no próximo tópico desse capítulo o que vem configurando a 

contemporaneidade à qual esses grupos estão inseridos. Para isso, destacamos as novas 

configurações dessa realidade pertencente a um contexto de mundo globalizado, que tem 

interferido em todos os segmentos da vida social, cultural, política, e econômica da 

humanidade, dando origem a novas formas de interagir com o outro e com o mundo. Essa 

interferência global, também foi percebida nas comunidades elencadas para essa pesquisa, 

refletindo nas manifestações dançantes, pois o cenário local e o cenário global dialogam 

incessantemente nos dias de hoje. Com esse entendimento, queremos compreender até que 

ponto essa comunicação pode estar interferido nas formas e no fazer da dança do RN. 

 

1.4 O cenário contemporâneo: algumas características 

 

Vivemos um período de transição, de muitas mudanças, de múltiplas relações e de 

grande influência entre as fronteiras territoriais que um dia criamos para definir a 

singularidade do sujeito e fornecer sólidas localizações e sólidas identidades. As 

características que definiam o sujeito e sua identidade estão sendo, assim como nos aponta 

Hall (2000, p. 08) “‘descentradas’, isto é, deslocadas ou fragmentadas”. Perdemos com isso, a 

sensação de uma possível segurança de uma identidade sólida, mas por outro lado, ganhamos 

a liberdade de novas escolhas, a liberdade de vivenciar novas experiências sem a preocupação 

de firmar laços. 

Porém, para compreender o que caracteriza o sujeito hoje, precisamos examinar o que 

foi o sujeito ontem. Desse modo, percebermos o que mudou nas nossas relações pessoais e 

sociais e o que permaneceu, só assim, podemos nos debruçar sobre os aspectos culturais da 

contemporaneidade que perpassam e influenciam os agentes fazedores-transformadores da 

cultura da dança no Rio Grande do Norte e, assim, compreender as motivações, dificuldades e 

configurações de suas existências e resistências culturais. 
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Para tanto, embasamo-nos nas considerações de Hall (2000) o qual aponta três 

diferentes concepções de identidade, destacando características do sujeito do Iluminismo, do 

sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno: 

O sujeito de Iluminismo estava baseado numa concepção de pessoa humana 

como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades 

da razão, de consciência e de ação, cujo ‘centro’ consistia num núcleo 

interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se 

desenvolvia, ainda que pertencendo essencialmente o mesmo – contínuo ou 

‘idêntico’ a ele – ao longo da existência do indivíduo (HALL, 2000, p. 10 e 

11). 

 

Essa concepção do sujeito do Iluminismo mostrava uma identidade sólida, invariável, 

fechada. Por essa visão, o sujeito já nascia com uma identidade e a desenvolvia 

invariavelmente ao longo da vida. Já na noção de sujeito sociológico, a identidade era 

formada pela relação, ou seja, o sujeito era formado “na relação com ‘outras pessoas 

importantes para ele’, que mediavam para o sujeito valores, sentidos e símbolos – a cultura – 

dos mundos que ele/ela habitava” (HALL, 2000, p. 11). Nessa concepção, prevalecia a ideia 

de uma essência interior de um núcleo real do indivíduo evidenciado no sujeito do 

Iluminismo, porém, essa essência interior na concepção do sujeito sociológico se relacionava 

com a sociedade. Assim, a identidade era formada na interação entre o sujeito e o mundo 

cultural ao qual fazia parte. 

A partir dessas duas concepções de identidade, entendemos que o sujeito sociológico, 

carrega uma identidade unificada e estável de um sujeito que internaliza os valores de sua 

sociedade, constrói laços entre os sentimentos subjetivos com os espaços culturais no mundo 

social ao qual habita. Logo, a terceira e última concepção de identidade discutida por Hall 

(2000), a do sujeito pós-moderno, é caracterizada por perder esses laços, isto é, o sujeito pós-

moderno se fragmenta e se pluraliza, ou seja, passa a compor várias identidades e a se 

desfazer delas como quem troca de roupa. Com isso vem a insegurança, a necessidade de ter e 

pertencer a algo, o que acaba por ocasionar no que discute Hall (2000) em uma crise da 

identidade.  Mas como chegamos a essa crise? O que dispõe o cenário atual para 

pertencermos a esses tempos de incertezas e de rápidas transformações? Para isso, precisamos 

entender o que representou a modernidade para a vida do sujeito e o que evidenciamos hoje. 

Precisamos esclarecer que alguns autores a exemplo de Hall, Lipovetsky e Augé, 

consideram que esse momento que estamos vivendo ainda não poderia ser considerado como 
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pós, mas uma extensão ou o momento de transição da modernidade para algo que ainda não 

temos certeza do que seja. Mas o que significaria o termo modernidade? O que a diferencia do 

momento que vivemos hoje? Segundo o filósofo Lipovetsky em entrevista a Cesar Fraga do 

Extra Classe, “(...) a modernidade foi um grande ciclo histórico dominado pelo futuro (...) 

toda a modernidade desde o século XVIII constitui-se em nome do futuro, em nome do novo”. 

Nesta declaração é esclarecida a tendência que a modernidade teve em pensar e se inspirar no 

porvir e, nesse aspecto futurista, existe a negação do passado, da tradição, do velho. Essa 

característica moderna foi, aos poucos, dando lugar a um novo tipo de pensamento, a uma 

preocupação voltada não mais para o futuro, mas para as realizações do presente, para o aqui 

e o agora. Sendo assim, muitos estudiosos perceberam esse momento de transição e 

legitimaram a ideia do que seria pós-moderno. Mas hoje, novas perspectivas têm questionado 

essa ideia da pós-modernidade. Segundo Lipovetsky
16

: 

  

A nova sociedade que se implantou durante os anos 1950, 60 e 70 estava 

mais centrada no presente – no hedonismo, no prazer, no consumo, na 

liberação sexual, – com o fim das grandes crenças políticas. Então, foi isso 

que legitimou, ao nosso ver, essa ideia de pós-moderno. Mas, mais uma vez, 

eu insisto, os fatos estavam certos; foi a conceitualização que não estava 

correta, pois evidentemente não se era pós-moderno, mas se vivia em uma 

outra modernidade.  

 

 

 Tendo em vista que nosso trabalho não pretende apontar uma única verdade, apenas 

esclarecer indícios desse novo contexto, tiramos como exemplo as considerações de Hall 

(2000), ao classificar esse momento como uma modernidade tardia. Em seu discurso, são 

relatadas mudanças nos conceitos que definiram por muito tempo a nossa identidade, e que 

atualmente, essa nova configuração social, globalizada, desarticulou e sistematizou a unidade 

do ser individual, pautado anteriormente em uma identidade definida e distinta das outras. No 

lugar das identidades sociais inabaláveis, prevalecem hoje as identificações. São novas 

configurações locais e globais que dialogam com a formação do sujeito, em constante 

transformação. Nesse aspecto, as manifestações culturais por sua vez, carregam traços dessa 

nova realidade global.  

 Essa visível diluição e homogeneização cultural são entendidas pelo antropólogo 

Augé (1994) como consequência de um cenário global que vive a supermodernidade. Esta, 

                                                           
16

 Citação tirada da entrevista de César Fraga, do Extra Classe no qual, entrevistou o filósofo Gilles 

Lipovetsky. 
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por sua vez, é entendida e configurada pelos atuais acontecimentos de excessos, “a 

superabundância factual, a superabundância espacial e a individualização das referências” 

(AUGÉ, 1994, p. 42). Atentando para o último ponto aqui relatado por Augé (1994) no qual 

caracteriza essa supermodernidade, percebemos que, apesar desses excessos que a 

supermodernidade traz e sua homogeneização entre os espaços terrestres, Augé (1994) 

também observa, nesse cenário onde tudo é instantâneo, intenso e de curta duração, a 

necessidade que emerge de um particularismo, de uma identidade local. Sendo assim 

refletindo sobre esses aspectos paradoxais: 

(...) no próprio momento em que a unidade do espaço terrestre se torna 

pensável e em que se reforçam as grandes redes multiculturais, amplifica-se 

o clamor dos particularismos; daqueles que querem ficar sozinhos em casa 

ou daqueles que querem reencontrar uma pátria, como se o conservadorismo 

de uns e o messianismo de outros estivessem condenados a falar a mesma 

linguagem – a da terra e das raízes (AUGÉ, 1994, p. 37). 

 

Ao nos debruçarmos sobre essas questões que discutem as configurações do cenário 

contemporâneo, refletimos sobre as danças que identificam o Estado do Rio Grande do Norte 

nos dias de hoje, pois é através do entendimento dessa experiência paradoxal que permeiam as 

sociedades contemporâneas, que se encontram as manifestações dançantes resistentes às 

influências externas ou que podem, ao mesmo tempo, serem influenciadas por elas resultando 

em novas configurações culturais. Logo, partindo desse entendimento das configurações que 

permeiam o atual cenário da vida contemporânea, a presente pesquisa investigou e buscou 

compreender a essência motivadora que impulsiona essas existências e resistências causadas 

pela necessidade de uma dita consolidação de uma identidade local, frente a um cenário de 

identidades flutuantes (BAUMAN, 2005).  

Portanto, enfatizamos, com essa discussão, a dança vista como representante de 

acontecimentos sociais que reflete sentimentos e pensamentos de uma  determinada época, de 

um determinado contexto social. Sendo assim, a representação cultural que a sua 

manifestação significa, é também um reflexo dos atuais acontecimentos vividos pelos agentes 

culturais situados em um determinado tempo e espaço. Por isso, para evidenciar os sentidos e 

os significados dessa manifestação para seus realizadores, é preciso também compreender o 

contexto ao qual fazem parte esses agentes, suas influências culturais para poder compreender 

seus posicionamentos frente a elas. 
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Assim, foi partindo dessas inquietações advindas da história e da memória da 

pesquisadora, debruçada sobre sua experiência sensível que, nos identificamos com a 

necessidade de compreender as motivações e identificações que permitem os sujeitos 

dançarem. Para isso, investigamos os sentidos e os significados que motivam esses brincantes 

a serem agentes fazedores-transformadores da dança no RN, ao contribuírem para mantê-la 

viva-pulsante, bem como resistindo às dificuldades, sobretudo àquelas concernentes à falta de 

apoio governamental, encontradas cotidianamente em seus municípios, bem como existindo 

em um cenário onde a globalização proporciona uma crescente homogeneização cultural. 

 No capítulo seguinte refletimos sobre o ser e sua condição simbólica/cultural, 

evidenciando aspectos históricos, antropológicos e filosóficos que nos ajudaram a construir 

um entendimento das ações culturais na atualidade. Com isso, analisamos as dificuldades e as 

motivações que impulsionam os sujeitos dançantes, fazedores-transformadores da dança no 

Rio Grande do Norte a perpetuarem sua cultura, bem como descrevemos o cenário artístico 

que marca a identidade e as identificações culturais do Rio Grande do Norte. 
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2. ASPECTOS HISTÓRICOS, CONCEITUAIS E VIVENCIAIS QUE CONFIGURAM 

AS DANÇAS REGIONAIS. 

 

 
Figura 9: Cortejo cultural do Festival de cultura de Passa e Fica- RN 

Foto: Natally Ferreira, 2014. 
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2.1 Um olhar sobre os contextos históricos, conceituais e vivenciais que configuram o ser 

e o seu saber. 

 

          No capítulo anterior, apresentamos uma breve contextualização do sujeito que se 

identifica e se relaciona com o universo cultural da dança. Nosso discurso consistiu em situar 

a temática das manifestações dançantes dentro de uma abordagem fenomenológica onde a 

pesquisa parte do olhar interpretativo da pesquisadora que tem em sua experiência o 

conhecimento, o saber e o fazer que refletem a sua forma de ver e estar no mundo, em sua 

forma de perceber o outro.  

Ao nos debruçarmos sobre as dimensões simbólicas e culturais do fenômeno dança no 

RN, procuramos compreender inicialmente esse ser construtor, fazedor e perpetuador de seus 

saberes e fazeres (CERTEAU, 1994) ao evidenciarmos o cenário histórico no qual essas 

manifestações culturais estão inseridas. Com isso, prosseguimos nossa discussão analisando 

aspectos responsáveis pela configuração cultural e sua expressão simbólica na atualidade. 

Porém, para compreender o ser cultural e suas respectivas motivações, sentimos 

necessidade de iniciar esse capítulo refletindo sobre a concepção que temos do homem, 

desvelando a essência ou as essências motivadoras para o seu dançar. Afinal, ele é o principal 

responsável pelo tema aqui abordado. O construtor de sentidos e significados dessas 

manifestações e o único ser capaz de refletir sobre elas. Mas afinal o que é o ser humano? O 

que o constitui enquanto ser? É a sua morfologia? Sua espécie?  É possível defini-lo em um 

conceito? 

   Em uma definição mais corriqueira sobre o Homem, o mesmo pode ser 

compreendido como um “Animal racional, bípede e mamífero que ocupa o primeiro lugar na 

escola zoológica; ser humano.” (BUENO, 1996, p. 346). Contudo, compreedemos que, além 

de sua classificação enquanto espécie, este ser é capaz de atribuir significados a tudo o que o 

rodeia, até a ele mesmo. O simples fato de se reconhecer perante o mundo ao qual faz parte, já 

o diferencia dos demais seres vivos. Racionalizamos, somos seres racionais, porém não 

apenas seres pensantes, somos corpos complexos situados em um determinado contexto que 

nos influencia e que por nós é influenciado. Dentro desse espaço, criamos à nossa volta 

símbolos que nos contextualizam, nos definem, nos caracterizam, os quais utilizamos para 

entender nossas dificuldades, desenvolver nossas habilidades, conviver em sociedade e, para 
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isso, desenvolvemos costumes, formas de ver e interagir com o mundo. Ou seja, somos além 

da definição colocada por Bueno (1996), somos também seres simbólicos. Nesse aspecto, 

dialogamos com Moura (2000) quando ressalta a importância das considerações de Cassirer 

sobre a definição do homem enquanto ser simbólico: 

Logo, a criação do mito, da religião, da linguagem, da arte, da história são 

todos símbolos, que nos realizam como seres humanos e somos nós que 

engendramos esses mundos, criando significados baseados em nossas 

experiências, dentro de uma estrutura social e cultural, é por isso que Cassier 

diz que ‘deveríamos definir o homem como animal symbolicum e não como 

rationale’ (MOURA, 2000, p. 76). 

 

Ao nos definirmos também como seres simbólicos, aumentamos as dimensões do ser 

humano para além do ser biológico, natural, nos constituímos também enquanto seres 

culturais, uma vez que a construção dos símbolos está atrelada às significações que pertencem 

a uma cultura situada em um determinado tempo e espaço, de um mundo inventado. São 

símbolos que construímos de acordo com as nossas interações com o outro e com o mundo, 

através dos quais atribuímos sentidos e significado ao que vivemos.  

  Assim, ao associarmos o termo simbólico ao cultural, ampliamos ainda mais nossa 

definição do homem. Inevitavelmente, também nos definimos como seres culturais.  

Por isso, quando falamos de Ser Humano precisamos associá-lo a um contexto social, 

logo, a uma cultura, pois não ficamos restritos às definições da natureza biológica do ser 

humano, quando entendemos que somos ao mesmo tempo natureza e cultura.  

 Ao nos debruçarmos sobre esse universo cultural do ser humano, admitimos que a 

cultura é capaz de carregar múltiplas interpretações e, por assim dizer, múltiplos significados. 

Às margens do conhecimento acadêmico, a cultura foi e é interpretada pelas diversas áreas 

como a Antropologia, a Sociologia, a Filosofia, a Psicologia, a História, a Arte e demais 

outras especificidades desenvolvidas pelo homem para conhecer e compreender o próprio 

homem e suas interações com o mundo.  

 Vale salientar que a origem da palavra cultura, derivada do latim, expressa e simboliza 

o ato de cultivar, surge como o mecanismo que possibilita o ato de florescer, crescer, dar 

frutos, expandir-se assim como a própria vida (LARAIA, 2003). Sendo assim, a cultura 

expressaria àquilo que cultivamos em nossas vidas pelas experiências vividas em um 

determinado contexto. 
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Ao evidenciar esses aspectos que nos constituem culturalmente, Munanga (1996, p. 

54) evidencia que “o homem sem dúvida, nasceu numa cultura e é integrante de uma cultura. 

Foi graças a ela, que foi socializado e aprendeu os primeiros passos que lhe ensinaram como 

se relacionar com os outros, dentro e fora do seu próprio grupo”. 

Enquanto seres culturais, não podemos negar a importância da cultura para nossa 

formação social, pessoal e política. Somos seres culturais, derivamos de uma cultura que nos 

influencia, mas que também por nós é influenciada. 

Entretanto, qual o sentido da palavra cultura hoje? O que ela ostenta nas variações e 

nas relações do mundo contemporâneo? Acreditamos que esse termo está imbuído não só de 

uma única compreensão plausível e reducionista, mas de infinitas combinações que 

possibilitam inúmeras interpretações. O que percebemos ao estudar cultura é que existem 

novos olhares sobre a mesma, novos entendimentos nesse todo inconstante, variável, ou como 

diz Bauman (2005) Líquido. É necessário, pois situar o leitor, dessa visível mudança sobre o 

entendimento da cultura no mundo contemporâneo. Por esse motivo, trazemos alguns estudos 

conceituais que discorrem sobre antecedentes históricos, referentes ao conceito de cultura na 

antropologia: 

No final do século XVIII e no princípio do seguinte, o termo germânico 

Kurtur era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma 

comunidade, enquanto a palavra francesa civilization referia-se 

principalmente às realizações materiais de um povo. Ambos os termos foram 

sintetizados por Edward Taylor (1832-1917) no vocábulo inglês Culture, que 

‘tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, ou qualquer outra 

capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade’(LARAIA, 2003, p.25). 

 

Exemplificando entendimentos desenvolvidos sobre cultura, Santos (1994), resume 

esse conceito ao afirmar que cultura representa o modo de vida de uma sociedade, em que 

fazem parte as cerimônias tradicionais, as lendas e crenças de um povo, seu modo de se vestir, 

seu idioma, seu sotaque, sua culinária, dentre outras práticas que caracterizam e identificam 

uma sociedade ou mesmo uma nação.  

 Toda cultura pertence a um contexto social impregnado de códigos simbólicos. Esses 

símbolos caracterizam e definem certos comportamentos adotados pelos membros do sistema 

cultual:  
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Para Geertz, os símbolos e significados são partilhados pelos atores (os 

membros do sistema cultural) entre eles, mas não dentro deles. São públicos 

e não privados. (...) estudar cultura é portanto estudar um código de símbolos 

partilhados pelos membros da cultura (LARAIA, 2003 p. 62 e 63). 

 

Com essas considerações iniciais a respeito de cultura, sobre o prisma da antropologia, 

entendemos que, apesar das variadas interpretações que discorrem sobre o conceito de cultura, 

a mesma pertence ao homem assim como o homem pertence consideravelmente a uma 

cultura, seja ela qual for.  

 A cultura em si, está atrelada a um mundo repleto de símbolos significantes criados 

pelo homem no decorrer da sua história. É claro que esses símbolos são distintos e podem 

representar diferentes significados de sociedade em sociedade, por isso, ao estudarmos e 

pesquisarmos uma manifestação cultural, nos cabe enquanto pesquisadores, um olhar 

interpretativo e reflexivo que nos ajude a compreender os sentidos e significados da ação 

cultural que se apresenta. Assim, dialogamos com Geertz (1989, p. 15) quando nos aponta 

que: 

Acreditando, como Marx Weber, que o homem é um animal amarrado a 

teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo 

essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em 

busca de leis, mas como um ciência interpretativa, à procura do significado.  

 

 A partir da visão da ciência interpretativa que busca significado (GEERTZ, 1989), 

cabe ao pesquisador ter muito cuidado e não adotar posicionamentos com juízo de valores. 

Assim, a observação e registro das atividades culturais devem ser encaradas sem que se 

confunda a opinião daquele que vê o fato com os acontecimentos. Cabe ao observador se 

contestar a todo o momento de sua descrição e interpretação do ocorrido para que não caia na 

armadilha da mera impressão daquilo que se mostra, ou seja, o desvelamento do fenômeno 

está nas entrelinhas, não está explícito, por isso é preciso um olhar questionador sobre o 

percebido. 

Essa ciência que busca significado em suas análises, apontado anteriormente no campo 

da antropologia, também faz parte do campo da Filosofia, onde a cultura é estudada e vista de 

forma simbólica, e são esses símbolos que permeiam nossa compreensão de tudo que nos 

rodeia e a que atribuímos significado. Os mitos, a linguagem, a arte, a religião são exemplos 

dessas formas simbólicas desenvolvidas pelo homem. É um mundo criado, inventado em prol 

das necessidades emergentes, significados que surgem das experiências vividas, porque vai 
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além do mundo físico que habitamos, pertence ao mundo que nós criamos, um mundo que, 

para existir, precisa ser abstraído.  

Segundo essa perspectiva, Cassirer (1994) classifica e caracteriza o homem enquanto 

sua capacidade e necessidade de criação na qual, esta vai além das necessidades biológicas e 

interesses práticos. Essa capacidade de criar, refletir e abstrair a partir das experiências do 

mundo, nos diferencia dos demais animais, condicionados a responder as interações físicas do 

mundo de forma prática.  Nesse aspecto, Cassirer (1994) destaca e diferencia o universo 

simbólico humano do universo físico dos animais em que “a linguagem, o mito, a arte e a 

religião (...) são os vários fios que tecem a rede simbólica, o emaranhado da experiência 

humana” (CASSIRER, 1994, p. 48). Esse emaranhado simbólico, além de nos diferenciar 

enquanto espécie, faz parte da nossa tessitura cultural, dos vários símbolos que constituem 

nossas culturas. 

Tendo refletido sobre a definição racional, simbólica, cultural e natural, que 

possivelmente constituem o Ser Humano, para chegarmos às expressões da dança e o contexto 

aqui investigado, também adentramos em uma nova característica que diferencia a nossa 

espécie: a do Ser lúdico. 

Ao que consta nos escritos de Huizinga (1938, p. 03) “O jogo é de fato mais antigo 

que a cultura (...)”, porém não é uma característica particular da nossa espécie, todo animal é 

capaz de se relacionar pelo jogo. Essa afirmação coloca o jogo numa atividade que ultrapassa 

os níveis da racionalidade, seus impulsos fogem das ações cotidianas, porém, a ação de jogar 

está imbricada com questões sociais pois, apesar de conter aspectos muitas vezes irracionais, 

todo jogo significa algo: 

Mesmo em sua forma mais simples, ao nível animal, o jogo é mais do que 

um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa os limites da 

atividade puramente física ou biológica. É uma função significante, isto é, 

encerra um determinado sentido (HUIZINGA, 1938, p. 03). 

 

Ao afirmar que o jogo ultrapassa os níveis biológicos e psicológicos, o autor nos 

revela a função do jogo para a humanidade. Ao jogarmos, nos desligamos do cotidiano, 

vivenciamos a fuga da realidade, buscamos a experiência do jogo pelas emoções que ele pode 

provocar; seja a tensão, a alegria, o divertimento, ou mesmo o sofrimento. O jogo pelo seu 

mistério nos provoca e nos instiga a jogar. 
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Em muitos aspectos da expressão social, as características do jogo são apresentadas. 

Dentre algumas expressões de dança, podemos observar alguns aspectos designados ao jogo. 

É o caso das manifestações populares, em que seus agentes são conhecidos e denominados de 

“brincantes” pela própria dinâmica da dança, ou nesse caso, pela dinâmica do brinquedo. O 

motivo para que essas danças sejam consideradas brincadeiras, podem ser reveladas nas 

características apontadas por Huizinga (1938, p. 16 e 33) sobre o jogo: 

(...) poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada 

como ‘não-séria’ e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de 

absorver o jogados de maneira intensa e total (...). (...) O jogo é uma 

atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados 

limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 

absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado 

de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser 

diferente da vida ‘quotidiana’”. 

 

Assim, a dança pode caracterizar uma das dimensões sociais que se envolvem com o 

lúdico, com o brincar, experiência muitas vezes destinada a despertar o riso, a alegria ou o 

próprio prazer. 

Como foi visto, o jogo ultrapassa as dimensões que envolvem a sociedade humana. 

Porém, sobre essa questão que envolve o desenvolvimento das sociedades, no que diz respeito 

ao surgimento da cultura, no processo evolutivo do homem, o jogo teria deixado de ser jogo 

para caracterizar o que conhecemos por cultura. Ou seja, a cultura teria partido do jogo, das 

ações irracionais, porém significantes. Segundo Huizinga (1938), essa transformação teria 

acontecido na passagem do caráter lúdico do jogo para a esfera do sagrado.  

 

Essa questão que envolve o lúdico do jogo apontam saberes que se desenvolveram de 

modos diferentes em diferentes realidades através de mitos, conflitos, crenças, tradições, 

reflexos de uma experiência compartilhada corporalmente. Assim, a dança passou a 

simbolizar uma importante característica das diversas culturas da humanidade. Nessa 

condição significante, a dança reflete uma das formas desenvolvidas pela humanidade de 

expressar as experiências desse corpo-vivido (MERLEAU-PONTY, 1999). Nesse sentido, 

concordamos com Alves (2011) quando ressalta que: 

Perceber a dança em sua pluralidade implica em considerarmos que os 

corpos são ao mesmo tempo individuais e coletivos, unos e múltiplos, 

reveladores de sociedades e de suas culturas. Corpos e danças estão inseridos 

em campos culturais e, portanto não são “neutros”, ao contrário, como nos 
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diz Foucault (1989), o corpo é objeto social e, portanto, submetido a diversas 

formas de poder (ALVES, 2011, p. 13). 

 

Cultura é um bem simbólico que move e se faz movida pela sociedade a qual faz parte 

e, nesse aspecto, as manifestações culturais dançantes, carregam saberes, conhecimentos 

adquiridos corporalmente pelos agentes culturais. Por isso, além de ser uma das formas de 

expressão e compreensão do mundo, a dança pode proporcionar a seus fazedores, uma 

identidade, uma identificação que os situa em uma localidade, contextualiza e caracteriza esse 

sujeito dançante. Assim, para entender as concepções que envolvem a identidade, precisamos 

compreendê-la como algo que nos diferencia de outros indivíduos. Em relação a uma 

identidade coletiva, concordamos com Genuncio e Gomes: 

(...) as identidades que surgem a partir do sentimento de pertencimento a um 

lugar, grupo, nação, construindo nossa identidade coletiva e plural, 

constituída através de uma rede das significações políticas, culturais, 

estéticas e econômicas, (...) nos faz sentir parte integrante de um grupo 

social, ao mesmo tempo em que nos diferencia das outras comunidades 

sociais (GENUNCIO & GOMES JR., 2013, p. 07). 

 

Nesta perspectiva, as expressões culturais da dança contribuíram e contribuem para a 

formação das múltiplas identidades sociais. Por isso, a dança, entre muitos aspectos, passou a 

ser vista como patrimônio imaterial da humanidade ao representar um dos aspectos que 

identificam uma dada sociedade, portanto, digna de valorização, resguardo, e divulgação. Mas 

o que representa o patrimônio?  

Patrimônio é a representação de uma cultura, que carrega a nossa memória, e 

essa por sua vez é o suporte da nossa identidade, e essa nos diferencia dos 

outros grupos sociais e nos agrega em torno de uma determinada cultura, 

dentro do espaço global e globalizado, a isso denominamos identidade 

cultural. (GENUNCIO & GOMES JR., 2013, p. 01). 

 

O patrimônio tem por objetivo manter a memória viva, pulsante. Tem o interesse de 

preservar a identidade que diferencia a comunidade, ou o Estado, a Nação de outras. Para isso, 

utiliza como recurso de preservação o registro dessas manifestações através do levantamento 

dos dados referentes ao fenômeno, sua identificação e sua documentação em livros de 

registro. 

 Porém, após contextualizar esse fenômeno inserido num contexto cultural, percebemos 

que a expressão corporal possibilitada pela dança, vai além da formação de uma identidade 
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conceituada. A dança já representava uma manifestação simbólica antes mesmo da 

consciência da mesma pelo ser humano. 

 Talvez essa afirmação esteja exposta de forma um tanto confusa. Como assim antes da 

formação de uma identidade conceituada? Pode-se pensar que identidade cultural, da forma 

como a conhecemos, estivesse presente em toda a história da humanidade com seus 

respectivos significados. Contudo, a noção que nós temos de identidade cultural, hoje, surgiu 

na formação dos Estados Nacionais na Europa Ocidental do século XVIII que, interessados 

em construir uma unidade política perante a diversidade, evidenciaram a cultura local, suas 

tradições, seus costumes como forma de identificação, como forma de diferenciação dos 

demais Estados (ANDERSON, 2005). 

Dessa forma, a dança passou a caracterizar e fazer parte da identidade cultural, mas, o 

ato de dançar também pode ser compreendido como linguagem, já que pode expressar 

significados, memória, história, emoção.  

Ao procurarmos indícios na História da humanidade, que confirmassem nossa 

colocação da dança enquanto linguagem, que comunica através do movimento, encontramos, 

em alguns teóricos da história da dança, relatos que corroboram com a nossa afirmação. 

Portanto é discutido que, antes mesmo de existir a palavra articulada, o corpo desenvolvia 

formas de comunicação através de movimentos. As primeiras constatações de atividades 

dançantes datam, segundo Mendes (1987) do paleolítico superior, suposta época na qual os 

seres humanos agiam dominados pelo pensamento mágico e acreditavam que, através da 

representação de seus desejos, alcançariam determinados objetivos. Essa descrição 

caracterizou a primeira dança desenvolvida pela humanidade como um ato sagrado 

(BOURCIER, 1987). Para Magalhães: “O sentido de sagrado aqui atribuído é o de 

consagração: ato ou efeito de consagrar algo através de uma cerimônia, de um ato cerimonial 

de sagração logo, a Dança leva e eleva os homens a um plano superior a si mesmo” 

(MAGALHÃES, 2005. p. 02).  

Entendemos portanto, que a dança contribuiu e contribui enquanto ferramenta de 

expressão do homem e de sua cultura, evidenciando aspectos relacionados à cada contexto 

social em que esteve inserida pois, ao ser expressa corporalmente, a dança, enquanto 

expressão cultural, retrata em seus movimentos a história de sua gente, já que revela os 
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valores, as crenças, os mitos e conflitos que simbolizam os aspectos socioculturais da 

sociedade pertencente. 

Vivemos uma época de rápidas informações e influências externas em que a atual fase 

da globalização consequentemente, tende a enfatizar um mundo sem fronteiras e a fazer 

emergir certa homogeneização cultural. Muito embora, em meio à atual fase da globalização, 

pode-se pensar também se as diferenças culturais nos colocam em destaque no centro do 

global, como se estas diferenças nos permitissem mostrar as idiossincrasias que configuram o 

local e, dialogicamente, nos configuram.  

É importante ressaltar que essa ideia de pertencimento e de símbolos que nos 

caracterizam e fazem parte de nós, são da nossa natureza espontânea, enquanto seres 

biológicos, sociais, individuais e coletivos, fazendo parte da nossa condição enquanto seres 

dotados de cultura. Portanto:  

A condição de homem (sic) exige que o indivíduo, embora exista e aja como 

um ser autônomo, faça isso somente porque ele pode primeiramente 

identificar a si mesmo como algo amplo – como um membro de uma 

sociedade, grupo, classe, estado ou nação, de algum arranjo. Ao qual ele 

pode até não dar um nome, mas que ele reconhece instintivamente como seu 

lar (SCRUTON, 1986, p. 156 apud HALL, 2000, p. 48). 

 

A cultura de fato tem dialogado com a contemporaneidade, de modo que com suas 

novas configurações, reafirmando o que discute Hall (2000, p. 78), “é mais provável que ela 

vá produzir, simultaneamente, novas identificações ‘globais’ e novas identificações locais”. 

Nessa perspectiva, além das novas identificações apontadas por Hall (2000) que o cenário 

atual tem possibilitado, identificamos também um profundo paradoxo nessa 

contemporaneidade que, ao mesmo tempo em que as identidades culturais perdem a sua 

solidez em circunstâncias do global, surge a necessidade de uma resistência, de uma 

autoafirmação cultural que nos diferencie dos demais.  

Assim, compreendemos que o mundo contemporâneo proporciona a aceitação do caos. 

Ao invés de simplificar o homem com uma única definição, vivemos a complexidade do todo, 

do conhecimento talvez não mais tão dividido entre corpo e mente, razão e emoção, do mundo 

não mais dividido entre o local e universal. Somos ao mesmo tempo todas essas dualidades 
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anteriormente separadas, somos a contradição encarnada, vivemos os opostos todos os dias 

em harmonia e desarmonia. Assim como é colocado por Lipovetsky
17

 em uma entrevista:  

Temos um lado da sociedade voltada para as novas tecnologias, para a 

invenção do futuro, para o fim das tradições e, ao mesmo tempo, há o culto do 

patrimônio. Os museus que se multiplicam por toda parte, a proteção da 

paisagem e do meio ambiente e também o retorno do religioso que é 

alimentado por mensagens e textos milenares, do passado.   

 

Portanto, aqui temos outro dispositivo completamente paradoxal de uma sociedade 

voltada para o presente com o consumo associado à felicidade e que, ao mesmo tempo, está se 

reconciliando com o passado. 

Nesse olhar paradoxal de resistência e desistência cultural que ocupam o mesmo 

espaço contemporâneo, existe uma desmistificação da visão de cultura popular como um 

conjunto de objetos e práticas que devem permanecer inalterados ao longo do tempo e imune 

às “contaminações” externas. Esse novo entendimento sobre a cultura, vem contestando e 

discutindo essa visão estagnada da cultura que há tempos imperava como verdade. Nos 

conceitos sobre tradição e dinâmica D’Amorim & Araújo (2003, p. 13) ressaltam essa 

concepção de cultura cristalizada, como uma compreensão “romântica” do folclore como fato 

imutável e preservado. O folclore, 

surgiu nas primeiras décadas do século XIX, através dos pensadores 

românticos, que consideravam a Cultura Popular como guardiã da tradição, 

cujos principais traços eram o Primitivismo isto é, a ideia de que a cultura 

popular é retomada e preservação de tradições que, sem o povo, teriam sido 

perdidas; Comunitarismo isto é, a criação popular nunca é individual, mas 

coletiva e anônima, pois é a manifestação espontânea da Natureza e do 

Espírito do Povo; Purismo isto é, o povo por excelência é o povo pré-

capitalista, que não foi contaminado pelos hábitos da vida urbana 

(D’AMORIM & ARAÚJO,  p 13 e 14). 

 

Hoje, novas análises têm considerado a existência de uma hibridização entre o 

tradicional e o moderno e discutem uma diferente percepção sobre a cultura popular, 

evidenciando suas interações com a cultura de elite e com as indústrias culturais e com outras 

influências planetárias. Mas o que de fato contribui para que essas interações não venham a 

                                                           
17

 Citação tirada da entrevista de César Fraga, do Extra Classe no qual, entrevistou o filósofo Gilles 

Lipovetsky, reconhecido teórico do individualismo, quando de sua visita ao Brasil para o lançamento 

do livro Metamorfoses da Cultura Liberal (SULINA, 88 páginas). 
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extinguir as tradições, como temem muitos folcloristas?  No que diz Canclini (1998), mesmo 

com a expansão e a modernização dos microeletrônicos e da telecomunicação e da própria 

globalização, que tende a enfatizar um mundo sem fronteiras e a fazer emergir certa 

homogeneização cultural, o folclore não foi apagado. O que de fato ocorreu e ocorre é uma 

transformação, um ressignificado das ações cotidianas, que resultam nas obras artísticas 

atuais, preservando-as, extinguindo-as ou criando novas configurações, que variam de acordo 

com o contexto da comunidade. Para Woodward, 

A globalização, entretanto, produz diferentes resultados em termos de 

identidade. A homogeneidade cultural promovida pelo mercado global pode 

levar ao distanciamento da identidade relativamente à comunidade e à 

cultura local. De forma alternativa, pode levar a uma resistência que pode 

fortalecer e reafirmar algumas identidades nacionais e locais ou levar ao 

surgimento de novas posições de identidade (WOODWARD, 2000, p. 21). 

 

 Observamos que as identidades culturais que caracterizam nossa era, perderam, em 

muitos contextos, suas formas sólidas, definidoras dos sujeitos sociais. O que está ocorrendo, 

são novas configurações que permeiam e dialogam com o cenário local e com o global. 

Porém, isso não é uma questão de negar ou de ser insensível à tradição, mas nesse cenário 

atual, talvez de forma mais acelerada do que em outros momentos da história, é necessária à 

ressignificação dessas ações culturais para que existam sentido e significado aos agentes 

culturais pertencentes a um novo contexto histórico. 

A bibliografia existente sobre a cultura, que defende uma cristalização da mesma, 

segundo Canclini (1998, p. 206) “costuma conduzir o pensamento sobre as tradições e a 

modernidade de forma dicotômica, em que caberia aos setores hegemônicos promover a 

modernidade e às classes populares, manter as tradições inalteradas”. Nesse contexto, ao 

entrar em contato com o moderno, as manifestações tradicionais seriam destruídas e a 

autenticidade cultural do povo, visto como pré-moderno, rural e vítima do capitalismo, 

perdida.  

Essa visão impenetrante da cultura popular foi abordada pelo folclorista Edson 

Cordeiro, (D’AMORIM & ARAÚJO 2003, p. 15) que, em 1965, escreve “A Dinâmica do 

Folclore”, no qual defende a dinâmica como fator próprio do folclore constituindo-se como “o 

domínio coletivo do conhecimento, sendo uma realidade concreta, dinâmica, numa constante 

readaptação às novas formas assumidas pela sociedade”. Porém, é importante notar que essa 

dinâmica não está apenas presente nas manifestações folclóricas, a dinâmica está presente na 
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vida, na forma de interagir com o mundo e com o outro, está em todas as formas de expressão 

adotadas pelo ser humano. A partir dessas considerações, identificamos mudanças e 

permanências também nos mais variados estilos de dança. 

Assim, nos preocupamos em identificar as manifestações de danças que estão situadas 

no RN. Para isso, precisamos compreender os significados que essas manifestações 

representam para os agentes culturais, compreendendo-as de acordo com a naturalidade da 

dinâmica cultural, preservando algumas características e aceitando mudanças outras na 

medida de suas necessidades e interações. 

Ao trabalharmos essas questões que envolvem a imagem cultural da dança nesse 

cenário contemporâneo, evidenciando suas dimensões simbólicas, sociais e culturais, 

retomaremos a seguir as danças aqui pesquisadas no intuito de compreendermos as realidades 

vividas pelas comunidades onde elas estão inseridas, desvelando a história, a vida social e 

cultural, ou seja, o contexto dessas manifestações.  

Nessa busca por tentar compreender as existências e resistências das danças que 

compõem atualmente o repertório artístico dos quatro municípios relevantes, em termos de 

manifestação dançante, buscamos compreender essa atual configuração no contexto do mundo 

contemporâneo, identificando o que tem impulsionado e/ou dificultado essas manifestações. 

 

2.2 As manifestações artísticas da dança na cultura potiguar 

 
Figura 10: Mestre Bebé no cortejo cultural em Passa e Fica- RN 

Foto: Jordana Lucena, 2014. 
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Ao buscar esclarecer o que configura o cenário cultural da dança do Rio Grande do 

Norte, além da investigação mais específica das quatro danças aqui pesquisadas, fizemos 

também um breve levantamento do patrimônio imaterial que configura e representa outras 

manifestações dançantes do RN, a partir do olhar de Câmara Cascudo e Deífilo Gurgel, dois 

grandes pesquisadores e estudiosos da cultura Potiguar e relatores das manifestações 

populares dançantes da região. Vale salientar, que nos estudos dos referidos autores o foco 

principal diz respeito às danças tidas como folclóricas, isto é, modalidades envolvidas e 

realizadas por comunidades tradicionais do Rio Grande do Norte. 

  Nessa pesquisa, foram relatadas as seguintes danças divididas entre quatro 

categorias: 

Os quatro grandes autos: Boi Calemba; Fandango; Chegança; Congos. Os 

autos menores: Pastoril; Lapinha; Caboclinho. As danças de roda: Coco; 

Bambelô; Maneiro-Pau. Os ciclos Festivos- Festa de São João: Bandeirinhas, 

capelinha-de-mão. Os ciclos Festivos - Festa da N Sª do Rosário: Dança do 

Espontão. Os ciclos Festivos - Festa de São Gonçalo: Dança de São 

Gonçalo; Araruna (GURGEL, 2006, p. 104 - 113). 

 

Segundo Gurgel, (2006, p. 101) “as danças folclóricas existem no Brasil desde o início 

da colonização, sob várias formas”. A origem dessas manifestações teria sofrido influências 

das histórias trazidas da Península Ibérica sob o domínio dos mouros; das tragédias náuticas 

no início das grandes navegações; da religião católica, com ênfase na morte e no nascimento 

de Cristo. D’Amorim & Araújo (2003, p. 23) afirmam que “foram os jesuítas os responsáveis 

pela introdução do teatro e da dança, especificamente dramática no Brasil, de caráter 

exclusivamente religioso, incluídos nas manifestações do calendário festivo católico, já 

praticado em Portugal e em outros países da Europa”.  Essas práticas eram utilizadas como 

ferramentas de catequização, de conversão ao catolicismo sobre os nativos e posteriormente 

sobre os escravos africanos. Para Andrade (2002),  

O teatro folclórico nasce como imposição de grupos dominantes que, na 

celebração, ensinam por meio do mimetismo dramático a vida imperante dos 

espíritos, dos deuses. Assim, não é a profanidade do heroísmo, da coragem, 

dos feitos históricos, tradições e costumes raciais que provocou a fundação 

das nossas danças dramáticas. Todas são de fundo religioso. Ou melhor 

dizendo: o tema, o assunto de cada bailado é conjuntamente profano e 

religioso, nisso de representar ao mesmo tempo um fator prático, 

imediatamente condicionado a uma transfiguração religiosa (ANDRADE, 

2002, p.31 e 32). 
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Nessa mistura cultural, é importante perceber que tanto a cultura dominante quanto as 

culturas dominadas deram origem a outras culturas responsáveis pela formação cultural 

brasileira. Todavia, se faz necessário falar de culturas brasileiras no plural, uma vez que nos 

deparamos com diversidades culturais por todo o território brasileiro, resultantes dos mais 

variados acontecimentos sejam no contato com outros povos imigrantes ou na forma de 

exploração e apropriação dos territórios que se fizeram presentes na história do nosso país.  

Assim, a realidade cultural da nossa sociedade brasileira sofreu e sofre influências 

étnicas, religiosas e filosóficas de figuras culturais que um dia estabeleceram vínculo com o 

nosso território. Esse contato ocasionou fusões entre as principais etnias que fizeram parte da 

nossa história, mistura de hábitos, de linguagem, de técnicas cotidianas, de crenças e de 

formas de pensamentos. Essas interações culturais, que decorreram principalmente do índio 

nativo, do branco europeu e do negro africano, deram origem a uma cultura que nem é 

puramente europeia, nem indígena, nem africana. A origem da nossa cultura brasileira foi 

formada de um hibridismo entre essas três vertentes culturais, porém, continua a se modificar 

com novas interações.  

Assim, em praticamente todo o território brasileiro, nossas raízes culturais estão 

intrinsecamente relacionadas à cultura europeia, africana e indígena que 

influenciaram/influenciam nossas condutas sociais e culturais:  

A cultura brasileira, formada pela herança ancestral de matrizes ameríndias, 

africanas e europeias, contribui para que o brasileiro tenha um jeito próprio 

de expressar e lidar com a sua corporeidade (...). Contudo, à hegemonia da 

matriz europeia (...) por razões históricas, se sobrepôs em relação às demais 

culturas (PAIXÃO, 2012, p. 3, 4). 

 

Em primeira instância como foi colocado, as manifestações culturais trazidas pelos 

colonizadores têm uma forte ligação com o cristianismo, em especial, com o catolicismo que 

serviram para a conversão dos nativos e posteriormente dos escravos africanos na religião 

dominante. Atentando para o calendário festivo brasileiro, fica evidente que, nesse, se insere o 

calendário das comemorações religiosas cristãs. Ciclo Junino, Ciclo Carnavalesco, Ciclo 

Natalino, Festa da colheita, Festa da Padroeira, compõem o cenário cultural brasileiro ainda 

que hoje já possua outras significações além do cunho religioso, os traços da dominação ainda 

são visíveis. Porém, é necessário esclarecer que essas comemorações, embora caracterizem as 

manifestações do povo cristão, já são celebrações incorporadas de outros tempos relacionados 

aos solstícios de verão e o inverno e equinócio da primavera e outono: 
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São celebrações ligadas às comemorações cíclicas dos solstícios de verão e 

inverno e equinócio da primavera e outono, que começaram a ser 

transportadas para o calendário católico, a partir do século IV d.C., e desde 

então preservadas por todos os povos cristãos (...). Este fato tornou-se 

evidente desde os tempos mais primordiais da civilização humana, 

principalmente quando o homem percebeu a importância destes fenômenos 

climáticos para o sucesso ou fracasso do cultivo agrário (D’AMORIM & 

ARAÚJO, 2003, p. 27 e 28). 

 

Sobre esse contexto de hibridizações que marcaram a formação da civilização da 

cultura brasileira, Canclini (2013, p. 29) nos esclarece que “A palavra hibridização aparece 

mais dúctil para nomear não só as combinações de elementos étnicos ou religiosos, mas 

também a de produtos das tecnologias avançadas e processos sociais modernos ou pós-

modernos”. Assim, as sociedades contemporâneas vivenciam uma relação cultural que vai 

além das influências que normalmente implicavam numa fusão entre caracteres culturais, 

ocasionando na formação de uma terceira. Hoje, as novas fontes de tecnologia e a crescente 

diminuição entre os espaços territoriais proporcionam uma maior interação e uma nova forma 

de relacionamentos interculturais. Porém, mesmo assim, nem tudo é aceito de forma passiva, 

as fusões culturais também possuem momentos de resistências, isso implica em alguns 

aspectos de conservação das tradições. 

Nessa perspectiva de conservação e ressignificação das ações culturais, é possível 

reconhecer que a dança popular marcou e ainda marca a identidade do Rio Grande do Norte. 

Nessa busca por compreender as existências e resistências das danças que compõem 

atualmente o repertório das danças nos municípios aqui investigados, é necessário 

compreender os motivos que as levaram a prevalecer como manifestações de suas culturas, e 

assim, compreender os sentidos e significados dessas expressões que compõem o repertório 

histórico do Rio Grande do Norte.  

Entretanto, evidenciando algumas reflexões que permeiam a realidade local do Rio 

Grande do Norte, Gurgel (2006) afirma que muitas das produções do folclore Potiguar, que há 

tempo se perpetuam nas comunidades, estão morrendo junto com os seus mestres: 

(...) o advento dos modernos meios de comunicação de massa, levaram as 

novas gerações, com feitiço de seu encantamento, a ignorar e, muitas vezes, 

a desprezar esse maravilhoso universo de beleza e sabedoria. (...) 

infelizmente, porém, insensíveis a esse universo de beleza, o nosso povo, os 

nossos intelectuais e as nossas autoridades, todos nós, enfim estamos 

deixando esse rico patrimônio vá, aos poucos, desaparecendo, até se acabar 

de uma vez (GURGEL, 2006, p. 39, 40). 
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É nesse aspecto que se faz necessário também refletir sobre as atuais políticas de 

incentivo que permeiam o universo da dança local e analisar o quanto é importante, para a 

manutenção e continuidade dessas manifestações, a presença de recursos. Portanto, 

precisamos evidenciar, assim como foi colocado por Gurgel (2006), como as manifestações 

de dança estão sendo incentivadas e vinculadas às políticas culturais do RN e do Brasil. 

Mesmo existindo projetos de incentivo á cultura no Estado do Rio Grande do Norte, através 

de leis e editais propostos por Ministérios, Fundações e Secretarias de Cultura, a exemplo da 

Fundação José Augusto
18

, da Lei Câmara Cascudo
19

, da Lei de incentivo Patrimônio Vivo do 

Rio Grande do Norte
20

, o próprio direito à cultura garantida pela Constituição Brasileira
21

, o 

Sistema Nacional de Cultura
22

 e o Plano Nacional de Cultura
23

, não estão sendo, em muitos 

casos, suficientes ou esclarecedores para melhorar a situação de grupos culturais que 

necessitam, dentre outras coisas, de mais atenção e valorização.  

Ao abordar essas questões políticas, ressaltamos a importância e o papel da cultura na 

própria sociedade. Desse modo, as diversas manifestações artísticas das culturas existentes na 

humanidade devem ser encaradas enquanto patrimônio da humanidade. Seguindo esse 

                                                           
18

 Desde 1963, a Fundação José Augusto, órgão responsável pela política cultural do Governo do 

Estado, está presente na vida cultural e artística do Rio Grande do Norte. Seja preservando nosso 

patrimônio histórico e arquitetônico, ou apoiando e incentivando a produção cultural. 

19
 A Lei Câmara Cascudo de incentivo à cultura é baseada em desconto de 2% sobre o ICMS. 

“programa criado com a finalidade de promover o incentivo à pesquisa, ao estudo, à edição de obras e 

à produção das atividades artístico-culturais; aquisição, manutenção, conservação, restauração, 

produção e construção de bens móveis e imóveis de relevante interesse artístico, histórico e cultural 

(...)” (REGULAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA 

PROGRAMA CULTURAL CÂMARA CASCUDO). 

20
 Esse projeto visa beneficiar os mestres responsáveis pelas manifestações culturais e os grupos 

folclóricos com uma bolsa no valor de 750,00 e 1.500,00 reais por mês. Além dessa ajuda financeira, 

esses grupos cadastrados teriam prioridade na análise de projetos destinados ao sistema de incentivo a 

cultura. 

21
 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 “Art. 215. O Estado garantirá a todos o 

pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais”. 

22
 O Sistema Nacional de Cultura (SNC) é um modelo de gestão criado pelo Ministério da Cultura 

(MinC) para estimular e integrar as  políticas públicas culturais implantadas por governo, estados e 

municípios. O objetivo do sistema é descentralizar e organizar o desenvolvimento cultural do País, 

para que todos os projetos tenham continuidade, mesmo com a alternância de governos. 

23
 O Plano Nacional de Cultura (PNC) tem por finalidade o planejamento e implementação de políticas 

públicas de longo prazo voltadas à proteção e promoção da diversidade cultural brasileira. Diversidade 

que se expressa em práticas, serviços e bens artísticos e culturais determinantes para o exercício da 

cidadania, a expressão simbólica e o desenvolvimento socioeconômico do País. 
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raciocínio, a Declaração Universal presente no Sistema Nacional de cultura (2001) apresenta 

termos de responsabilidade e compromisso que nos cabe enquanto fazedores e perpetuadores 

de nossas culturas. 

Dentro desses projetos de Leis de incentivo à cultura e à própria firmação do Sistema 

Nacional de Cultura, um projeto em especial foi destacado pelo folclorista Deífilo Gurgel, a 

Lei do Patrimônio Vivo do Rio Grande do Norte. Gurgel, folclorista apaixonado pela cultura 

Potiguar e recentemente falecido, além de apreciar a arte popular de sua terra, esteve 

envolvido em ações de incentivo e de perpetuação do patrimônio cultural do RN de várias 

maneiras
24

: 

Enquanto eu trabalhava na Fundação José Augusto pesquisando e animando 

os grupos através de encontros e seminários, na universidade eu estudava 

para transmitir aos alunos. E me envaideço hoje de ver, Ivonete Albano, 

Cleudo, Babal, Galvão, quer dizer, através de mim, eles descobriram esse 

universo todo do folclore. 

 

Com esse depoimento, fica claro o interesse do folclorista Deífilo Gurgel em 

conscientizar e esclarecer através de encontros e seminários a importância e os direitos que os 

grupos folclóricos possuem. Mas não para por aí, o folclorista também ressalta a importância 

do conhecimento popular para a formação acadêmica. Ele se preocupava em formar e 

sensibilizar seus alunos para que um dia, seus pupilos pudessem exercer papéis de valorização 

e incentivo sobre as ações desses agentes culturais. Nesse aspecto, a conscientização dos 

direitos dos que fazem a cultura e a sensibilidade dos que a estudam combinaria num processo 

mútuo de ação e reação, pois só se sensibilizando, só conhecendo o sentido dessas ações 

culturais é que se reage a incentivá-la e valorizá-la.  

Nesse contexto, Gurgel também nos esclarece a importância do envolvimento e da 

sensibilidade que deveria ter o pesquisador que se debruça sobre esse cenário. Para ele, o 

pesquisador não deveria ser apenas uma “sanguessuga” que extrai o material desejado e vai 

embora. Deveríamos também colaborar da maneira que nos cabe.  

A partir dessas considerações, ressaltamos a importância e o diferencial na vida dos 

agentes culturais que contam com o apoio e o incentivo político, pois, em muitos aspectos, 

essas pessoas são de comunidades humildes, de pouca instrução, vivem muitas vezes da pesca 

                                                           
24

 Entrevista retirada da revista elaborada pela assessoria de Comunicação do Mandato do Deputado 

Fernando Mineiro. Entrevistador: Rafael Duarte, 2007. 



69 
 

artesanal ou da agricultura, com algumas exceções. Por isso, a importância desses recursos e 

do conhecimento dos mesmos para que esses grupos consigam manter-se de forma no mínimo 

digna de representar a cultura local.  

Tendo como exemplo a realidade cultural de Pedro Velho, um dos municípios 

investigados nessa pesquisa, percebemos alguns aspectos de abandono e de descaso político 

frente às iniciativas culturais. Ao conversarmos com a diretora do instituto cultural Chico 

Antônio, Marta Viana Moreira, a mesma nos deu um diagnóstico preocupante. Sendo neta do 

renomado embolador de Coco Chico Antônio, grande representante da cultura Potiguar, Marta 

desabafou em seu depoimento de como está sendo duro manter e dar prosseguimento ao 

Instituto. Primeiramente, falta-lhes uma estrutura física, resultado da falta de manutenção do 

prédio cedido pela prefeitura na gestão anterior e que, para piorar, a atual gestão não se 

sensibiliza em oferecer um novo local para dar prosseguimento às atividades culturais que 

existiam no instituto. Outra questão apontada por Marta está relacionada à falta de 

colaboradores que trabalhem na instituição, haja vista que não existem recursos que paguem 

pelo trabalho, tendo o mesmo que ser voluntário. Porém, mesmo com tantas dificuldades, a 

luta e o desejo para que o instituto prossiga é visível na fala de Marta. Seu comprometimento 

com a comunidade de Pedro Velho, parte das suas experiências culturais pessoais e dos 

resultados que as vivências tidas no instituto proporcionaram na vida de cada criança 

vinculada às atividades.  Desse modo, ela segue na luta e busca alternativas que supram as 

necessidades do instituto, mesmo que, para isso, a ajuda venha da própria população ou de 

quem se sensibilizar com a causa.  

Diferentemente dos apontamentos tirados da realidade política/cultural do instituto 

cultural de Pedro Velho, vimos que, nas comunidades onde existem apoio e incentivo político, 

a perpetuação e a presença das manifestações culturais, ganham proporções que extrapolam a 

realidade local. Essa realidade foi percebida na comunidade dos brincantes do Mestre Bebé. 

Nessa situação, reconhecemos, em uma de suas visitas a eventos na cidade do Natal, um 

grande envolvimento do prefeito da cidade de Major Sales, o qual viabilizou e patrocinou 

recursos como transporte e alimentação para os integrantes do grupo. Essa situação também 

foi registrada, quando o grupo participou do Festival Cultural da cidade de Passa e Fica, 

evento que também possui um forte apoio governamental e que conta com a colaboração 

financeira da prefeitura e dos direcionamentos da coordenadoria de cultura. Esse apoio torna 

possível que todo ano, durante a festa de comemoração de emancipação política da cidade, 



70 
 

seja também comemorado e marcado o Festival de Cultura de Passa e Fica, já mostrado 

anteriormente. 

Mesmo que de forma mais pontual, a realidade política da comunidade dos Negros do 

Rosário, onde situa-se a dança do Espontão, no Município de Jardim do Seridó, recebe algum 

tipo de ajuda política por parte de seus governantes, uma vez que o apoio para que essa festa 

se perpetue parte não só da comunidade dos negros de Jardim do Seridó, mas também do 

apoio e incentivo político da cidade vizinha, Parelhas, cidade esta da qual, fazem parte os 

membros da irmandade que participam e compõem a comunidade dos Negros do Rosário.  

Nesse contexto, em dias de festa, recursos são arrecadados e providenciados pelo tesoureiro 

da irmandade que recebe ajuda da comunidade de Jardim do Seridó e recursos das prefeituras 

das quais fazem parte os membros da irmandade, que visam colaborar com o deslocamento e 

com a alimentação dos Negros do Rosário. 

Dentro dessa perspectiva incentivadora, um evento realizado recentemente na cidade 

do Natal, a Teia Nacional da diversidade
25

, promovida pela Secretaria da Cidadania e 

Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (SCDC/MinC) e pela Comissão Nacional de 

Pontos de Cultura (CNPdC), reuniu pontos de cultura
26

 de todo o Brasil para discutir e 

esclarecer políticas públicas de incentivo à cultura com foco no Programa Cultura Viva
27

. 

Esse evento mobilizou grupos de danças e demais expressões artísticas de todo o país que, 

além de participarem dos debates, seminários e palestras sobre arte, cultura e cidadania no 

campus da UFRN, fizeram apresentações artísticas nesta Instituição. Sendo assim, esse 

encontro além de fornecer debates e reflexões sobre os processos e os resultados de políticas 

públicas de incentivo, se fez valer como um evento que divulgou e apresentou algumas das 

expressões culturais do Rio Grande do Norte e de vários cantos do território brasileiro dentro 

                                                           
25

 A TEIA tem o objetivo de fortalecer o exercício dos direitos culturais e promover a atuação cultural 

em rede. 

26
 “O Ponto de Cultura é a ação prioritária do Programa Cultura Viva. Ele é a referência de uma rede 

horizontal de articulação, recepção e disseminação de iniciativas culturais. Como um parceiro na 

relação entre estado e sociedade, e dentro da rede, o Ponto de Cultura agrega agentes culturais que 

articulam e impulsionam um conjunto de ações em suas comunidades, e destas entre si.” 

(http://www2.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura). 

27
 “Cultura Viva foi criado e regulamentado por meio das portarias nº 156, de 06 de julho de 2004 e nº 

82, de 18 de maio de 2005 do Ministério da Cultura. Surgiu para estimular e fortalecer no país rede de 

criação e gestão cultural, tendo como base os pontos de cultura” (http://www.cultura.gov.br/cultura-

viva). 
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de sua programação. Durante o evento, destacamos algumas danças do RN que marcaram 

presença na programação artística: a apresentação dos Negros do Rosário de Jardim do Seridó 

com a dança do Espontão; o grupo de Caboclos malhação de Judas do mestre bebé de Major 

Sales; a Cia Gira Dança  (dança contemporânea) da cidade do Natal e o Pastoril de Dona 

Joaquina do município de São Gonçalo do Amarante. Vejamos o encarte: 

 

 
Figura 11: Encarte apresentado no evento da TEIA Nacional da diversidade, 2014. 

Fonte: http://portaldemajorsales.blogspot.com.br 

 

Com isso, ao pontuar essas ações, registramos o diferencial na vida cultural das 

comunidades onde o incentivo, a valorização e a conscientização política ocorrem. É visível 

nesses casos, onde existe um compromisso verdadeiro por parte do poder público, que essas 

ações provocadas pelas manifestações culturais, vão além do divertimento provocado pela 

embriaguez Dionisíaca. Quando essas ações culturais são percebidas como um ponto 

importante da formação cidadã, uma das dimensões que a cultura engloba de acordo com o 

SNC, novos horizontes são abertos. Como exemplo, a experiência corporal/cultural 

proporcionada pela arte da dança, tem refletido também nos caminhos profissionais trilhados 

por esses agentes pertencentes a essas manifestações. É o caso do brincante Daris, integrante 

do grupo Macambirais da cidade de Passa e Fica que, atualmente incentivado pelas 

experiências vivenciadas no grupo, optou por fazer o curso de Licenciatura em Dança na 

UFRN. Outro exemplo dos impactos de uma vida cultural ativa é encontrado na comunidade 

de Major Sales, onde a expressão cultural presente nas danças do mestre Bebé, tem 

http://portaldemajorsales.blogspot.com.br/
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influenciado a dinâmica da vida cotidiana de muitos jovens da cidade.  A ociosidade, que 

poderia estar levando os jovens da comunidade para caminhos incertos e perigosos, é 

preenchida por ações culturais que proporcionam socialização, compartilhamento de 

experiências e, em alguns casos, oportunidade de formação de carreiras. 

São sobre esses aspectos que a pesquisa também tem se pautado, como a presença 

dessas manifestações tem norteado a vida comunitária, política e pessoal desses agentes 

fazedores e integrantes da cultura do Rio Grande do Norte, e como a falta de valorização e 

incentivo político pode estar dificultando a ação cultural dessas comunidades. 

 

2.3. Marcas identitárias de fenômenos dançados nas regiões do RN 

 

 

Figura 12: Caboclos Malhação de Judas do Mestre Bebé de Major Sales no concurso de caboclos, 

2014. Foto: Jordana Lucena 

 

Diante do exposto já podemos identificar a complexidade que envolve os agentes 

culturais deste novo século. Além das dimensões culturais, sociais e filosóficas que têm 

interferido nessas manifestações dançantes, a dimensão política também tem contribuído, 

positiva ou negativamente, para a atual representação desse cenário.  
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Nesse sentido, para que continue sendo disseminada ao longo das novas gerações, a 

cultura e suas peculiaridades são chamadas ao diálogo e ao mesmo tempo a evidenciar suas 

diferenças, numa demonstração de garantia da unidade na diversidade, do local no global:  

Somos seres construtores de signos, de linguagens simbólicas, de saberes 

que são simultaneamente, entre outros aspectos, local e universal, racional e 

sensível, biológico e cultural. Tais aspectos não existem de forma dualista, 

como também um em detrimento ao outro, mas por vezes se misturam, se 

justapõem, se separam e se complementam. Afinal, como saberíamos ou 

seríamos universais, sensíveis e culturais se não fôssemos também locais, 

racionais e biológicos? (ALVES 2005, p. 02). 

 

Segundo o pensamento de Alves, compreendemos que, no mundo de hoje, a 

separação, as dicotomias que reduzem a complexidade da existência humana estão sendo cada 

vez mais questionadas. A partir dos aspectos dicotômicos, pensamos a existência humana 

dentro da compreensão da corporeidade na qual, a mesma é vista e compreendida enquanto 

pensamento que tem no corpo, a forma que compõe a existência humana e o meio para a 

compreensão do mundo e do outro. Assim, esse posicionamento entende o homem enquanto 

ser carnal, visceral, não mais dividido entre corpo e mente, razão e emoção, mas inteiro em 

suas relações complexas e paradoxais, o qual constrói seu conhecimento a partir das 

experiências vividas, proporcionadas através da relação com o outro e com o mundo. Ao 

olharmos por essa vertente filosófica, que soma e se confunde ao invés de dividir, vemos uma 

maior complexidade nas relações culturais, nesse caso, nas manifestações dançantes. 

Ao evidenciar a complexidade da existência humana, nosso olhar de pesquisador 

vislumbra o todo que adentra e faz parte da vida desses agentes culturais.  Um exemplo muito 

simples e bastante corriqueiro em nossas observações está relacionado à utilização que essas 

manifestações tidas como tradicionais, têm com a internet. Facebook, Blogs e vídeos no 

Youtube, esses são alguns exemplos constatados por nós e utilizados por eles para propagar, 

valorizar e divulgar suas ações culturais. Essa ação, também contribuiu para nosso acesso e 

comunicação com integrantes das comunidades, principalmente com a comunidade de Major 

Sales, que fica aproximadamente a uma distância de 427 quilômetros a oeste da capital do 

Estado, Natal.  

Isso caracteriza um constante intercâmbio, que nos faz ter uma experiência com esses 

agentes culturais, diferenciada é claro, mesmo estando geograficamente distante. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
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Ao apontar esse atual cenário de quebra às demarcações territoriais, evidenciamos uma 

marcante experiência global. Notamos que, hoje, a separação entre os participantes dessas 

manifestações, vem perdendo suas delimitações. Hoje suas ações culturais podem ser 

incorporadas por outros grupos de outras comunidades sem a necessidade de um 

deslocamento físico. Esse fato está diretamente relacionado ao atual cenário global, com a 

facilidade ao acesso à informação pelos meios de comunicação e da própria facilidade do 

deslocamento entre os territórios. As experiências estão se transformando com a mudança do 

mundo. Não é mais preciso ir à Rússia para assistir uma apresentação do ballet Kirov, nem é 

preciso esperar 15 dias para receber uma carta de um ente querido que mora distante. Tudo ou 

quase tudo está a um clic de distância. 

Nesse cenário cultural de identidades flutuantes (BAUMAN, 2005), a cultura regional, 

ao mesmo tempo em que é influenciada pelas novas configurações globais, busca uma 

representação que a diferencie, que a destaque da trivialidade do mundo contemporâneo. Essa 

realidade foi constatada em 2006, pela Fundação José Augusto, quando foram levantados e 

registrados relatos de manifestações culturais dançantes que atualmente configuram e 

representam o patrimônio imaterial do Rio Grande do Norte, esse levantamento foi 

sistematizado geograficamente pela divisão das microrregiões: 

 Agreste Potiguar:  

 Município de Passa e Fica – grupo de dança Xaxado Estrela de Couro, o grupo 

Arte em Movimento, O Balé Popular Terras Potiguares, o grupo parafolclórico 

Raízes de Ouro e a companhia de dança Macambirais. 

 Município de São Paulo do Potengi – Pastoril. 

 Município de João Câmara – Grupo de Dança Corpo de Luz. 

 Borborema Potiguar: 

 Município de Santa Cruz - Boi Calemba. 

 Município de Lagoa de Velhos – Boi de Reis. 

 Município de Sítio Novo - Boi de Reis; Maculelê; Pastoril. 

 Chapada do Apodi: 

 Município de Apodi – Quadrilhas Florescer e Rancho Alegre. 

 Litoral Norte: 

 Município de Touros – Bandeirinhas; Capelinha de Melão; Lapinha. 

 Município de Maxaranguape – Lapinha. 
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 Litoral Sul: 

 Município de Pedro Velho – Boi Calemba; Boi de Reis; Pastoril. 

 Município de vila flor – Boi Calemba; Lapinha. 

 Município de Canguaretama – Chegança; Coco de Roda; Fandango; Pastoril. 

 Município de Tibau do Sul – Coco de Roda; Coco de Zambê; Grupo 

Cabaceiras (coco de roda); Grupo Pernambuquinho (coco de zambê). 

 Município de Senador Georgino Avelino – Fandango. 

 Macaíba: 

 Município de São Gonçalo do Amarante – Bambelô; Boi Calemba; Boi Mirim; 

Coco de Zambê; Congos de Santo Antônio dos Barreiros/ Congos de Saiote; 

Pastoril “Estrela do Norte”. 

 Município de Nísia Floresta – Boi Calemba; Pastoril. 

 Município de Ceará-Mirim – Caboclinhos; Congos de Taboão. 

 Município de São José do Mipibú – Dança do Banbelô; Pastoril. 

 Macau: 

 Município de Macau – Grupo Maculelê da Terra do Sol (capoeira). 

 Médio Oeste: 

 Município de Campo Grande – Grupo Ciranduís. 

 Mossoró: 

 Município de Areia Branca – Caboclinhos. 

 Município de Grossos – Pastoril da Barra. 

 Natal:  

 Município de Natal – Bambelô; Boi Calemba de Manoel Curto; Boi de Reis do 

Mestre Manoel Marinheiro; Chegança; Congo Natalense; Congos de Calçola; 

Fandango; Maneiro Pau; Pastoril; Pastoril de “Faísca”; Sociedade Araruna de 

Danças Antigas e Semidesaparecidas. 

 Pau dos Ferros: 

 Município de Rodolfo Fernandes - Caboclinhos; Malhação de Judas. 

 Município de Pau dos Ferros - Dança de São Gonçalo; Maneiro Pau. 

 Município de Marcelino Vieira – Dança do Araruna; Maneiro Pau; Quadrilha 

Esplendor. 

 Município de Alexandria – Maneiro Pau. 

 Seridó Ocidental: 
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 Município de Caicó – Dança do Espontão. 

 Município de Currais Novos - Dança do Espontão. 

 Município de Jardim do Seridó - Dança do Espontão. 

 Município de Parelhas - Dança do Espontão. 

 Serra de Santana: 

 Município de Santana dos Matos – Grupo de Dança Patricinha do Pop. 

 Município de Florânia – Grupo de Pastoril da Escola Nossa Senhora das 

Graças/da Vila Jardim/ de Ipueira Cercada. 

 Município de São Miguel – Dança de São Gonçalo; Maneiro Pau. 

 Município de Coronel João Pessoa - Dança de São Gonçalo. 

 Município de Doutor Severiano – Maneiro Pau. 

 Umarizal: 

 Município de Umarizal – Grupo “Relento Araruna”; Maneiro Pau. 

Vale salientar que esse levantamento não se deteve a evidenciar apenas as 

manifestações dançantes, mas as diversas manifestações culturais que fazem parte do Rio 

Grande do Norte, esse recorte específico das danças foi efetivado por nós no momento da 

investigação. 

O levantamento do patrimônio imaterial do Rio Grande do Norte realizado pela 

Fundação Cultural José Augusto, também não contem registrado todas as manifestações 

dançantes do Rio Grande do Norte, mas apresenta um breve diagnóstico do que está 

acontecendo e identificando a cultura local do RN. 

Analisando esse registro, é possível perceber algumas manifestações representativas 

que configuram as atuais identidades culturais de cada região aqui apresentada. Apesar de a 

grande maioria ser representada por manifestações tradicionais, já podemos perceber novas 

configurações, que extrapolam esse gênero específico. Por outro lado, notamos que na grande 

maioria das microrregiões, as manifestações dançantes que costumam marcar um território, 

estão representadas por essa tradicionalidade de danças. Como exemplo disso, temos a região 

do Seridó, marcada pela constante presença da Dança do Espontão. E na região de Pau dos 

Ferros, onde percebemos a presença marcante da dança Maneiro Pau.  

Nessas circunstâncias apresentadas pela fundação José Augusto no levantamento do 

patrimônio imaterial, ficou claro o relato das principais manifestações culturais de cada 
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microrregião e suas respectivas cidades. Porém, não podemos adotar esse levantamento como 

um relato pronto e acabado, tendo que muitos municípios e manifestações não foram 

contemplados. Por isso, o patrimônio imaterial aqui apresentado, não pode ser entendido 

enquanto modelo representativo absoluto. Como exemplo de municípios não contemplados, e 

que tem grande importância para o cenário cultural do Estado, temos o município de Major 

Sales. Esse município em especial mantém acesa a forte tradição popular conhecida por 

grandes incentivadores da cultura do Rio Grande do Norte sendo conhecido como um dos 

Pontos de Cultura do RN. Conforme aqui pesquisada, a dança Caboclos do mestre Bebé, além 

da Dança Rei de Congos, são presenças marcantes em eventos que exaltam e valorizam a 

cultura do Estado de caráter local como o Festival de Cultura de Passa e Fica, a Fiart (Feira 

Internacional de Artesanato) realizada no Centro de Convenções da cidade do Natal e, de 

caráter nacional, o Festival do folclore de Olímpia-SP. 

A apresentação da cultura do Rio Grande do Norte, como foi visto nesses exemplos 

anteriores, preserva valores na tradição e na cultura regional. Esse quadro intensifica a 

importância que ainda existe em exaltar e valorizar a identidade local frente às influências 

externas. Mas será que esses municípios estão livres do cenário global por suas localizações 

mais distanciadas das grandes cidades, ou isso se torna apenas um conto nesse século onde a 

informação e o acesso às culturas diluíram as fronteiras? É sobre esta questão que o próximo 

ponto dessa dissertação pretende discutir. 

 

2.4 O espaço/tempo das manifestações dançantes nos municípios elencados 

 
Figura 13: Cortejo da Nossa senhora do Rosário. Integrante da comunidade utiliza aparelho 

tecnológico em evento tradicional, 2013. Foto: Jordana Lucena. 



78 
 

Refletiremos neste item sobre essa realidade cultural cada vez mais diluída e paradoxal 

presente na contemporaneidade. Ao observarmos situações que apontam para essa reflexão 

com exemplos encontrados nos próprios municípios investigados. Dessa forma, constatamos 

um fato curioso na cidade de Passa e Fica. Em nossa visita à cidade nos dias da realização do 

Festival Cultural, encontramos a presença marcante na cidade de um comércio repleto de 

marcas globais como, lojas do Boticário, Água de Cheiro e Tracks Motos e ao mesmo tempo 

mercadinhos que vendem produtos cultivados na zona rural da cidade. Gente andando a 

cavalo e de carro, tomando suco de tamarindo e Coca-Cola, dançando boi de reis no meio de 

uma praça com wi fi.   

Há nessa análise espacial que constitui algumas partes comerciais do município de 

Passa e Fica, a sensação de um espaço neutro onde, não conseguíamos facilmente identificar o 

local onde estávamos, ou seja, diferenciá-lo de outros lugares para que pudéssemos 

caracterizar o local de Passa e Fica. Ao adentrarmos em uma loja de franquia de perfumes, 

observamos que a disposição, e os próprios produtos poderiam ser vendidos e apresentados 

em qualquer parte do mundo. Essa sensação que sentimos na experiência perceptiva de 

observar uma loja de perfumes instalada no centro comercial da cidade, nos remeteu à 

sensação de estarmos em uma zona neutra, pois poderíamos achar que estaríamos em 

qualquer outra cidade onde tem as mesmas lojas, com a mesma organização espacial e 

comercial, sem que houvesse estranhamento. Sendo assim, essa experiência em Passa e Fica, 

nos remeteu ao conceito de Não-Lugares, de Marc Augé, haja vista que, segundo este autor, 

“os não-lugares são tanto as instalações necessárias à circulação acelerada das pessoas e bens 

(vias expressas, trevos rodoviários, aeroportos) quanto os próprios meios de transporte ou os 

grandes centros comerciais, ou ainda os campos de trânsito prolongado onde são estacionados 

os refugiados do planeta”. (AUGÉ, 1994, p. 36 e 37). 

Nesse sentido, sentimos a sensação de estamos num lugar qualquer, que não é possível 

de ser identificado como uma espacialidade própria de um só lugar, por isso a aplicação do 

termo não-lugares (AUGÉ, 1994) que se tem popularizado cada vez mais dentro dos espaços 

urbanos, ou seja, vivemos em um mundo onde essas realidades se misturam, seja nos 

shopping centers, nos aeroportos, nos grandes magazines, etc. Ao mesmo tempo em que Passa 

e Fica busca consolidar uma identidade local embasada nas suas tradições culturais, ela 

também convive em harmonia com espaços que diluem a organicidade de uma sociedade com 

espaços neutros. 
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A constatação dessa realidade cada vez mais híbrida, onde aspectos da modernidade se 

misturam com a tradicionalidade, não ficou restrita a Passa e Fica. Encontramos algumas 

ações triviais da rotina vivenciada na casa da Irmandade Nossa Senhora do Rosário no 

município de Jardim do Seridó, a mistura entre ferramentas tradicionais ditas rústicas, com 

equipamentos eletrônicos como aparelhos celulares e máquinas fotográficas sofisticadas. Se 

pensarmos bem, ter um aparelho celular nos dias de hoje é bastante comum, mas levando em 

consideração que a comunidade em questão é uma comunidade que dispõe de poucos 

recursos, ter um aparelho celular supõe-se não ser algo comum, mas acaba sendo pelo 

incessante estímulo que temos nos dias de hoje de consumir e adquirir produtos que a 

indústria de massa nos vende. Ou seja, para que possamos fazer parte desse mundo, sentimos 

a necessidade de nos adequar a ele. 

Além desses aparatos tecnológicos de registro, algumas informações sobre essa festa 

já pode ser acessado via internet pelo blog dos Negros do Rosário de Jardim do Seridó: 

http://negrosdorosario.blogspot.com.br/. Ao acessar o blog, pudemos conhecer um pouco da 

história, do significado e da programação do evento. Essas informações prévias via internet, 

facilitaram nosso acesso à comunidade antes da nossa ida ao município. Porém, apesar dessa 

imbricação da manifestação aqui apresentada com ferramentas modernas, quebrando 

fronteiras e possibilitando novas experiências, em alguns momentos, essa tradicional festa se 

mostra extremamente irredutível, resistindo a possíveis mudanças. Em uma das visitas nossas 

feitas à casa da Irmandade (local destinado a receber e abrigar os membros da associação em 

dias de festa), vimos a tradicional divisão de tarefas entre os membros: às mulheres cabe 

cuidar da casa e do preparo dos alimentos, enquanto os homens saem pelas ruas da cidade 

dançando nas portas das casas pedindo dinheiro. Nas apresentações e nos cortejos da dança do 

Espontão, a participação das mulheres é estritamente proibida, cabendo seu envolvimento 

com a dança apenas em raros momentos de confraternização vivenciadas na casa da 

irmandade. A figura feminina na comunidade dos Negros do Rosário, ainda pertence a um 

universo de submissão, de privações e de obrigações em relação a figura masculina, que 

vivencia a figura do guerreiro, do viril, do dominador. 

No município de Major Sales, assim como foi visto em Passa e Fica e Jardim do 

Seridó, existem relações diretas e indiretas nas ações cotidianas entre o tradicional e o 

moderno. A comunidade de um modo geral usufrui de muitos aparatos tecnológicos e, assim 

como em Passa e Fica, em vários pontos da cidade de Major Sales, é possível acessar a 

http://negrosdorosario.blogspot.com.br/
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internet gratuitamente, disponibilizada integralmente pela prefeitura. A própria ação de 

registros dos acontecimentos das manifestações festivas do município, conta com a ajuda de 

ferramentas tecnológicas que têm mudado a forma de arquivar os acontecimentos históricos 

da cidade. Hoje, a própria sabedoria tradicional que outrora contava apenas com a oralidade 

para ser repassada entre as gerações, já possui novas formas de registros. O Mestre Bebé, 

conta, por exemplo, com o computador para materializar suas memórias em sistemas 

operacionais como o Word. De uma forma bastante poética, o mestre relembra sua vida e seu 

conhecimento em versos e músicas. Essas pequenas histórias retratam acontecimentos de sua 

cultura, de seu cotidiano, de suas crenças. Abaixo segue uma delas: 

VENHA VER COMO É QUE É 

Venha ver como é que é  

Venha ver como é que é  

Venha ver como é que é 

 Os moleques de Bebé 

São todos de Major Sales e acompanha a tradição 

 Vamos pular direitinho pra nós ser o campeão  

Venha ver como é que é   

Venha ver como é que é 

Venha ver como é que é 

O trabalho de Bebé 

Eu falo de coração e você ver como é 

 Esta turma brinca bem sem fazer um rapapé 

 E o titulo é do beija flor dos caboclos de Bebé 

Venha ver como é que é 

Venha ver como é que é 

Venha ver como é que é 

Os caboclos de Bebé 

Os caboclos de bebe já sabem o que é dançar 

 Pisa com força no chão bota logo pra quebrar 

 Esta Turma é de primeira no concurso vai ganhar 

Venha ver como é que é 
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Venha ver como é que é  

Venha ver como é que é 

O trabalho de Bebé 

No concurso vou ganhar disto eu tenho certeza 

 Deus do céu é que ver tudo não precisa de tristeza 

Se dançar bem direitinho todos falam da beleza 

Venha ver como é que é 

Venha ver como é que é 

Venha ver como é que é 

É coisa da natureza lhe falo de coração 

 Já existe esta raiz aqui no nosso sertão 

 A mais de noventa anos sem mudar a tradição 

Venha ver como é que é  

Venha ver como é que é  

Venha ver como é que é  

Os moleques de Bebé 

Caboclos deste sertão major Sales seu lugar 

Foi deus quem mandou esta cultura pra cá. 

Pra fazer desta cidade um povo espetacular 

Venha ver como é que é  

Venha ver como é que é  

Venha ver como é que é  

O trabalho de Bebé 

Mais eu vou continuar veja tudo como é 

É a força de sanção e trabalho de Bebé  

É o poder de Jesus de Maria e Jose 

Venha ver como é que é 

Venha ver como é que é  

Venha ver como é que é  

Os caboclos de bebé 

Ou senhor dona da casa veja as coisas como é  



82 
 

Traga aí sua esmola que os caboclos são de bebé 

Olhe que estão pulando e marcando o seu trupe 

Venha ver como é que é  

Venha ver como é que é  

Venha ver como é que é  

O trabalho de bebé 

Obrigado meu senhor pela a esmola que me deu 

Desta turma de caboclos que aqui apareceu  

Receba o agradecimento dos grandes amigo seu (Letra do Mestre Bebé
28

). 

 

Nesse universo tecnológico ou mesmo virtual, vemos mudanças nas formas de 

arquivar e de divulgar as memórias culturais de uma comunidade.  

 Após apontar alguns exemplos, observamos que é possível a vivência concomitante 

entre costumes tradicionais e as novas configurações do século XXI. Ao mesmo tempo em 

que a tradição é mantida, o novo, o estrangeiro, o atual também fazem parte da vida dos 

agentes culturais aqui relatados. É visível essa imbricação da cultura local com a cultura 

global, mostrando ora momentos de resistência, ora de desistência, ressignificando assim a 

cultura na contemporaneidade. 

Ao adentrarmos nesse universo questionador do que poderia constituir e motivar o 

homem, nós partimos inicialmente da sua natureza sensível, cultural, simbólica e lúdica, 

analisamos o cenário atual e o que motivaria o tradicional a se propagar pelas novas gerações 

no tempo e no espaço contemporâneo. Com esses esclarecimentos discutidos dentro da 

temática do capítulo, envolvendo o ser e o seu saber, refletimos sobre as diversas formas de 

construir esse saber pelo conhecimento sensível, mais especificamente pela dança. Portanto, 

passamos agora ao ponto do desvelar a essência motivadora do fazer artístico da dança a partir 

da fala daquele que vivencia essa experiência. Assim, para a análise metodológica daquilo que 

se mostra, focamos em alguns sujeitos do fenômeno situado, sendo eles: o 

brincante/dançarino, o Mestre/coordenador; e aquele que aprecia/acompanha/colabora. Sobre 

                                                           
28

 Material escrito pelo mestre Bebé cedido a nós enquanto material de acervo pessoal. Letra de 

Música utilizada na manifestação dançante: “Caboclos Malhação de Judas”. 
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esses olhares que vivenciam a dança de diferentes perspectivas, aplicamos a análise 

fenomenológica, reduzindo a fala desses sujeitos para aquilo que tem relação direta com o 

objeto da pesquisa, buscamos então desvelar as questões de estudo que nortearam este 

trabalho. Com isso, analisamos quais seriam as motivações para a existência da dança ao 

observarmos as condições de propagação da mesma; os aspectos de resistências das danças, 

ao apontarmos seus moldes no cenário contemporâneo e suas dificuldades frente a esse 

contexto; uma análise das políticas de incentivo sobre essas manifestações, mostrando até que 

ponto elas podem colaborar ou atrapalhar para a continuação desses grupos e, por fim, com 

esses desmembramentos, chegamos à conclusão de como se apresenta o cenário da dança do 

RN, a partir do recorte pesquisado. 

 O terceiro capítulo a seguir, procura desvelar, através da fala desses sujeitos, a poética 

motivadora, o porquê de dançarem o que dançam e o porquê de atribuírem importância a essa 

ação a ponto de serem vistos como grupos de referência cultural do Rio Grande do Norte. 
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3. O QUE EXISTE, RESISTE E SE TRANSFORMA NA DANÇA DO RN: OLHARES 

FENOMENOLÓGICOS DE CORPOS-SUJEITOS QUE DANÇAM. 

 

 
Figura 14: mapa do Rio Grande do Norte dividido pelas Mesorregiões 

Foto: mapasparacolorir.com.br 

 

 

 

 

 

 

Ver é entrar em um universo de seres que se mostram, 

E eles não se mostrariam se não pudessem estar escondidos 

Uns atrás dos outros ou atrás de mim. 

 

 

Maurice Merleau-Ponty 
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3.1. No Oeste potiguar a projeção de Major Sales 

 

 Até então, focamos nossa discussão de pressupostos teóricos que nos ajudaram a 

compreender as formas de construção do conhecimento pelo sensível, pelas experiências do 

homem com e no mundo. Ao evidenciarmos o conhecimento que vem da experiência do 

indivíduo que se expressa pela dança, percebemos que o mesmo não poderia estar 

desarticulado do sensível, muito menos de suas experiências cotidianas. A emoção, a paixão, 

o amor ou o ódio do artista que expressa seu conhecimento e entendimento do mundo por sua 

obra, vai além da realidade concreta, é abstraída, reordenada e expressa de forma poética sem 

a necessidade de se explicar algo, mas com a necessidade de que provoque algo, de que se 

sinta algo. 

 As projeções do fazer artístico na arte popular não são diferentes.  Sentir, mexer, 

provocar, relembrar, sofrer, amar, doar, são alguns dos verbos que compõem o repertório dos 

sujeitos que fazem da dança uma forma de expressar suas emoções, suas memórias, sua 

história. É um dizer que não precisa de palavras, um olhar que não se vê apenas pelos olhos, é 

um sentir sem ser tocado, um corpo multiplicado por centenas, uma irmandade, um só coração 

que bate por todos e um só desejo, o de que nunca acabe. 

 A arte popular aqui investigada pela redução fenomenológica, se inquieta pelas 

motivações, busca desvelar o fenômeno pelas ações, e interpreta, questiona, aceita, percebe os 

saberes e os fazeres desses corpos que dançam, que são memória, história, arte e cultura do 

Rio Grande do Norte. 

 Ao vivenciar a experiência da pesquisa, além de presenciar a materialização do 

fenômeno em um determinado contexto e região do RN, a percepção do mesmo não esteve 

limitada ao mero olhar desavisado, nos preparamos com análises críticas sobre a percepção, 

fomos aqueles que significam o movimento dançado, descrevemos e interpretamos suas 

ações, seus relatos, para podermos compreender os motivos de seu dançar. 

Com essa breve introdução do que trata este capítulo, apresentamos os relatos dos 

sujeitos da pesquisa a partir da análise fenomenológica a qual, a partir da essência do 

fenômeno, evidenciamos o que existe e como existe. Nessa perspectiva, 

Como modo de pesquisar o que existe, Edmund Husserl refere-se à 

descrição exaustiva do fenômeno e aos invariantes detectados nas diferentes 
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descrições, de modo que a reflexão sobre tais invariantes, baseada na 

inteligibilidade do que permitem compreender, nos conduzisse à essência do 

fenômeno investigado. E a essência desvela isto que existe pelo modo como 

existe (BICUDO, 2000, p.73). 

 

Conforme a metodologia de análise apresentada, baseamos nossa redução 

fenomenológica em Bicudo (2000). Com isso, iniciamos nosso olhar de desvelamento, 

descrevendo o discurso do sujeito que dança até se chegar às grandes convergências 

perceptivas e assim, às categorias da pesquisa. 

 Nesse primeiro momento, focamos no discurso do sujeito, reproduzimos alguns 

recortes de suas palavras, reduzindo assim as unidades de significado até chegarmos às 

invariantes de cada sujeito, momento no qual interpretamos a sua fala e extraímos o que 

poderíamos chamar de “suprassumo”, apontando, nessa fala, aquilo que tem relação direta 

com o objeto de estudo. Dessa forma, a percepção e o esclarecimento do fenômeno, através de 

recursos audiovisuais, a transcrição do vivido pela perspectiva fenomenologia acontece da 

seguinte forma: 

Registra-se, audiovisualmente, a fala-foco do sujeito. Logo, sobrevêm o 

registro escrito por transcrição fidedigna, tendo como base as filmagens: à 

realidade transcrita procuramos dar perspectiva, retornar esse foco ao fundo 

de onde ele surgiu, pois o pesquisador estava lá, presencialmente (BICUDO, 

2000, p. 147). 

 

 Começamos então ordenando a pesquisa a partir do município e da região mais 

distante da capital do Rio Grande do Norte até chegarmos ao Litoral Potiguar. Com esse 

direcionamento, iniciamos a análise dos discursos dos sujeitos que dançam, coordenam e 

acompanham o grupo tradicional do Município de Major Sales, “Caboclos Malhação de Judas 

do Mestre Bebé”. 

 No contexto em que essa dança está inserida, observamos que a comunidade em 

questão revelou, nas suas ações culturais, a necessidade de mostrar, pela expressão da dança, 

uma forma de identificação, de pertencimento e de herança cultural. Esse diagnóstico inicial 

foi observado nos contatos que tivemos com o fenômeno situado. Em nosso encontro com 

aqueles que dançam Caboclo Malhação de Judas no período do calendário litúrgico em que 

segue as comemorações e as festividades da Páscoa.  

Ao chegarmos à cidade no final da tarde da sexta feira da paixão do ano de 2014, 

depois de mais de cinco horas de viagem entre Natal e Major Sales, avisamos por celular a 
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Simone, filha do mestre Bebé, para nos encontrarmos na frente da praça da igreja. De lá, 

seguimos à casa do mestre para conhecer a família e um pouco da história desse grupo. 

Empolgado com a nossa presença, Bebé acaba por nos conduzir até o atelier do grupo, 

localizado na garagem vizinha de sua casa, mostrando os figurinos e os adereços que estavam 

sendo finalizados para o concurso de Caboclos. Nesse ambiente, foram lançadas questões que 

esclareceram nossa percepção e interpretação do fenômeno, servindo como um cenário de 

grandes inspirações, esclarecedor de muitas dúvidas e de muitas respostas. 

Dentro desse universo que trasborda história, memória, emoção e tradição, fizemos 

perguntas ao mestre e a sua filha Simone, de acordo com aquilo que foi se apresentando, se 

mostrando no contexto situado. Nesse caso, olhando para um mar de figurinos e de máscaras 

de diferentes materiais, buscamos compreender o significado daquela vestimenta composta 

por “palha de bananeira, corda couro e carnaúba, saco de náilon, máscara de papelão...” 

(trecho de uma das músicas cantadas pelo grupo), além de pinturas coloridas que, segundo 

Simone, remete à arte indígena do Rio Grande do Norte. 

 
 

 
Figura 15: conhecendo o ateliê do grupo: Mestre Bebé e sua máscara 

Foto: Jordana Lucena, 2014. 
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  Esse primeiro encontro dentro do ateliê do grupo, nos norteou a prosseguir com a 

investigação fenomenológica, pois nos esclareceu um pouco as motivações que impulsionam 

as ações desses brincantes pela sabedoria daqueles que a vivenciam. 

A partir da análise das falas dos sujeitos que fazem parte dessa manifestação, 

procuramos desvelar um dos pontos que compõe as categorias da pesquisa: quais seriam as 

motivações para a existência da dança e, assim, chegar ao desvelamento dessa categoria. Para 

isso, investigamos separadamente em momentos e em situações diferentes, cada entrevistado 

aqui evidenciado e, para chegar a esse ponto da categoria da pesquisa, focamos inicialmente a 

descrição de como aconteceu o envolvimento de cada entrevistado com a dança em questão e 

quais os incentivos vinculados ao fenômeno e suas formas de propagação. Alguns dos 

entrevistados foram ouvidos na cidade de Passa e Fica, quando o grupo esteve se 

apresentando no Festival de Cultura da cidade no mês de maio, sendo o caso da fotógrafa 

Natally Ferreira e do brincante Vinícius Fernandes.  O Mestre Bebé e sua filha Simone, foram 

ouvidos em meio a máscaras, e adereços na cidade de Major Sales, na véspera do vigésimo 

quarto Concurso de Caboclos do ano de 2014. 

Apesar de termos desenvolvido as categorias da pesquisa a partir das questões de 

estudo anteriormente evidenciadas, todas essas inquietações visam desvelar a essência 

motivadora que mantém esses grupos ativos, existentes e resistentes na contemporaneidade 

pela fala e pela postura daqueles que vivenciam a dança. 

Veremos então a seguir, um recorte das falas de cada entrevistado a respeito de seu 

envolvimento com a dança para chegarmos à categoria em questão no caso, analisando as 

motivações que envolvem os sujeitos do fenômeno: 

Mestre Bebé - Eu comecei com 12 anos de idade, eu tenho 47 anos que eu brinco esse 

caboclo. Alguns anos é que eu parava, mas eu comecei com 12 anos, saindo daqui lá pro sítio 

onde tinha, porque aqui num tinha nesse tempo.  

Simone (filha de Bebé) - desde que nasci praticamente, porque a cultura já vem do meu 

bisavô né, passada pro meu avô, passada pro meu pai... E desde que nasci ele participa dessa 

cultura, então fui crescendo vendo e não tive como não me apaixonar por ela.  

Natally (fotógrafa/apreciadora do grupo) - aconteceu a partir do momento que eu comecei a 

fotografar (...) e logo quando eu comecei a fotografar na rua, já foi logo de cara os caboclos 
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de Major Sales. (...) Ai foi a partir dai (...) que eu comecei a gostar de cultura, comecei a 

criar gosto mesmo pelos grupos e foi ai também que eu comecei a acompanhá-los. 

Vinícius (brincante) - lá em Major Sales nós desde criança a gente já vem seguindo essa 

tradição, e a gente já costuma dizer que, os primeiros chutes que os bebês dão na barriga da 

mãe já são ensaiando os caboclos, (...) a gente já cresce dentro da cultura e a gente já 

aprende diariamente. (...) eu entrei pro grupo dos caboclos do Mestre Bebé no ano de 2008 

(...), recebi o convite do próprio Mestre pra participar e estou até hoje. 

Esses depoimentos nos mostraram que o envolvimento dos referidos sujeitos começou 

primeiramente, pela exposição que se encontravam frente ao fenômeno e posteriormente pela 

admiração e valorização que eles desenvolveram por essa expressão cultural. Alguns aspectos 

podem ser evidenciados para entendermos, mais diretamente, como esses sujeitos se 

envolveram com o fenômeno. Primeiro, é uma prática desenvolvida em uma pequena região, 

onde os acontecimentos locais são rapidamente propagados, o que facilita o acesso dessa 

dança para os membros da comunidade de Major Sales. Segundo, vem a questão do meio 

familiar, da união, da herança cultural que é passada de pai para filho, fazendo com que a 

cultura permaneça nas novas gerações, sendo reforçada pelos laços de amizade entre a família 

do mestre e a comunidade à qual faz parte, que reage a esse fenômeno com novos adeptos, 

seguidores e apreciadores da manifestação Caboclos Malhação de Judas. 

A segunda questão que nos ajudou a entender as motivações da existência dessa dança, 

diz respeito às diferentes formas de incentivo/propagação que foram abordadas por e para 

cada entrevistado: 

Vocês já se apresentaram fora do Estado? 

Mestre Bebé -... Na Paraíba, a gente já se apresentou no Uiraúna, em Poço José de Moura, 

é... Nessas duas cidades e Souza,... E Vieirópolis,... E se apresentemos sabe onde, em Olímpia 

no Estado de São Paulo, se apresentamo é... Juazeiro do Norte, em Mauriti no Ceará 

também... Agora no Resto do Rio Grande do Norte, Major Sales, Luís Gomes, Paraná, é... 

Alexandria, Pilões, é... Frutuoso Gomes, Passa e Fica, Marcelino, Natal, Natal acho que já 

tamos com as... Oito vezes que esse grupo se apresenta em Natal... 

Quando vocês vão para fora, participar de algum festival, a prefeitura arca com as 

despesas? 
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Simone - muito, total, a maioria dessas apresentações, a maioria. Mas, a gente se mobiliza, 

faz bingos sabe?! É... Rifas essas coisas. 

Quando você falou da questão do incentivo, que tem partido dos pais que incentivam as 

crianças, da família. Como é que você vê esse incentivo de uma forma geral, da 

prefeitura, da secretaria de cultura. Tem existido esse incentivo? 

Natally - (...) Você vê já a partir do Concurso de Caboclos, já estamos no 24º e tem todo o 

incentivo da prefeitura, da secretaria de cultura, do Estado principalmente porque já está se 

tornando um evento de grande porte já, pessoas de outras regiões já vem visitar Major Sales 

pro Concurso de Caboclos e, é... Assim, o prefeito nunca deixou falhar, os prefeitos, aliás, é 

os anteriores e o atual principalmente, o atual investe bastante a gente já vê que ele se 

interessa tanto que a gente vê uma viagem como essa, dez horas de viagem e a gente tem todo 

um aparato da prefeitura, claro que o grupo também trabalha, mas nós temos todo um 

aparato da prefeitura né?! E a questão também, quando vai haver uma mudança de figurino, 

a prefeitura... Claro que a gente tem que formar um projeto pra vim uma verba maior já que 

a prefeitura não pode dar tanto, custear tanto, mas a prefeitura dá todo um apoio, se falta, a 

prefeitura coloca o que faltou. 

Você pensa em quando tiver sua família, seus filhos, que eles também façam parte do 

grupo? 

Vinícius – sim, com certeza essa dança a gente quer que nunca ela acabe. (...) os nossos 

filhos, no caso (...) já vem curtindo essa tradição e tenho certeza que jamais irá acabar essa 

dança dos Caboclos de Major Sales. 

Refletindo sobre essas diferentes formas de incentivo, de valorização e 

consequentemente de propagação, percebemos o amor e a determinação que os envolvidos 

com a manifestação expõem em seus depoimentos. A prática dessa cultura envolve não só o 

grupo, mas a família, a comunidade em questão e o poder público de uma forma tão coesa 

que, os fazedores dessa dança, se veem extremamente motivados a darem continuidade a essa 

brincadeira, pois os mesmos vivem momentos que também abarcam a socialização, o prazer e 

a responsabilidade de divulgar e de pertencer a uma cultura pela arte da dança.  

Sobre os aspectos de resistências das danças, no caso as implicações que fazem resistir 

os sujeitos envolvidos com o fenômeno, sendo este outro ponto de desvelamento da pesquisa, 
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mostramos, na fala dos brincantes, as considerações que evidenciam aspectos de tradição e de 

ressignificação dessa tradição para entendermos sua resistência na contemporaneidade: 

Você pretende também estar assumindo depois, quem sabe com seus irmãos, a 

continuidade desse grupo? 

Simone - por ele (pelo Mestre Bebé) e por amor a ele e pela cultura também, eu tenho 

certeza que a gente vai dar. Até mesmo porque vem de tradição vem dos nossos avós então, 

se a gente parar, nós aqui vamos perder. Vamos perder uma coisa que é nossa né?! Então eu 

acho que eu não tenho coragem de deixar não. Por ele, pela nossa família, não, eu acho que 

eu não teria coragem não... Num sei ainda, mas falando assim de todo coração pra você que 

eu nunca falei pra ninguém, por mim eu num deixo não. Eu dou continuidade. 

Mestre Bebé – (...) é uma brincadeira boa viu?! É como Simone tava falando, é difícil nós 

pará, que eu ganhe, que perca é difícil eu pará porque eu amo a brincadeira, depois que eu 

boto uma coisa na minha cabeça é... E outra, é como ela falou, é uma coisa que veio do meu 

avô, eu vou deixar se acaba? Deixo mais não. Eu tenho o histórico registrado, o meu grupo, 

os outro não, mas o meu grupo é registrado, tem músicas registradas, música da nossa 

autoria, da minha, da dela, da outra que canta, eu vou fazer o quê mais? Num tem mais o que 

fazer não, eu tenho que continuar.  E já tem 40% da família... (...) Porque tem genros, tem 

neto... E filhos, e sobrinho, e primos... Dá mais de 40% já tudo dentro da família né?! Então 

não tem como mais nós sair, porque mesmo que eu pare, mas eles continua (risos de 

satisfação)!  

Simone – (...) o intuito da gente é trazer coisas novas né?! Não ficar (...), Só naquilo, não 

esquecendo do início, não, da origem, mas trazendo coisas interessantes... No ano passado a 

gente veio com um índio mais total africano assim sabe, eu trousse... E não, não entenderam 

muito assim por isso, mas a gente não foge. O início, até as músicas diz “tem palha de 

bananeira, corda couro e carnaúba” né, “saco de náilon, máscara de papelão...”. Tem tudo 

aqui. Porque é... O início foi assim. Agora, a maneira da gente fazer é que tá sendo diferente, 

porque a gente tá fazendo de uma maneira mais artística né. Antigamente num era assim não. 

Colocava uma mascara de papelão, riscava daqui pra lá, furava o buraco. Era assim a 

roupa. Pregava um negocio aqui... Num era todo trabalhado assim, tranças, sabe?! Não era. 

Ai a cada ano foi modernizando. Primero começou assim, ai depois veio com TNT, as roupas 

cortadinhas com TNT, que são bem interessantes também. Já teve também aquele pano, cetim 
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né?! Só que não deu muito certo, aquele tecido não dá por conta que ele desfia muito. E a 

gente voltou pra esse figurino mais tradicional e as outras turmas também estão todas 

voltando porque, na verdade é mais atrativo. É uma obra de arte grande, assim, dá muito 

trabalho, mas é mais atrativo. 

Mestre Bebé – (...) tinha lá (nos sítios) e eu ia pra lá e passava a noite toda andando pelo 

meio do mundo mais o pessoal. É, chegava às vezes uma hora dessa (final da manhã) que 

vinha chegando em casa, ia dormir pra noite sair de novo. Nós só brincava a noite! De dia 

nós vinha chegando em casa pra descansar, e agora é diferente, agora nós brinca de dia e 

chega a noite pra descansar. Mudou! 

Vinícius – caboclo pra mim é... Podemos dizer que é uma vida que a gente leva ali. 

Representa muita coisa, é uma alegria que nos transmite pra nós que estamos brincando, 

levando o nome da nossa cidade, e pra cidade se orgulha em ter uma dança cultural tão 

popular na nossa Região e no nosso País. 

Natally – (...) Eu posso até temer que algumas pessoas tentem modificar, colocar de um 

outro jeito, devido as tecnologias as coisas vão sendo mais... Vão se elevando mais, as 

pessoas acham que tem que ser tudo tecnológico, mas não, tradição que é tradição segue do 

jeito que começou até o final. Eu não tenho medo que a tradição acabe porque no nosso 

grupo temos quatro crianças, e essas quatro crianças sabem pular perfeitamente caboclo. 

Sabem dançar perfeitamente Rei de Congo. E eu creio que essas crianças...  Os pais delas 

incentivam, há um incentivo. E Major Sales é a cultura em massa, os Caboclos é a cultura em 

massa, toda criança sabe pular caboclo. Todo jovem sabe pular caboclo. Tem uns que tentam 

modificar como eu disse, mas eu acho, eu creio que não acaba, não acaba mesmo. É uma 

coisa que já vem passando de geração a geração nós estamos é... Noventa anos já com isso. 

Noventa anos é muito tempo então, se a gente chegou até noventa anos, a gente vai chegar 

em cento e oitenta e assim vai. 

Nestes recortes de depoimentos, identificamos que a herança cultural, o orgulho de 

pertencer a uma manifestação tradicional, de perpetuá-la, de mantê-la viva articula-se também 

com a necessidade da ressignificação. Essas são algumas das características que apontam as 

formas dessa manifestação resistir e existir na contemporaneidade. O que observamos dentro 

dessas falas é que a história e a memória que compõem esse fazer artístico, ao mesmo tempo 

em que resiste às novas configurações contemporâneas, se modifica conforme as necessidades 
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de sua existência situada em um determinado contexto, modificando quando é necessário ser 

modificado, porém articulando essa modificação com as expressões de tradição, mantendo o 

que poderíamos chamar de essência da brincadeira, ou seja, a prática e a continuação do 

fenômeno mantém a memória viva porém, como falamos anteriormente, a memória se renova 

a cada refletir sobre, é momento que busca, no passado, as referências para agir no presente, 

mas de forma criativa. 

 Após estes nos depoimentos que apontam aspectos de motivação, tradição e 

ressignificação dessa tradição, detectamos também outro ponto que tem feito a diferença na 

perpetuação dessa dança. Essa relação com as políticas públicas que resguardariam e 

incentivariam expressões culturais, já foram relatadas e discutidas no capítulo anterior quando 

apresentamos algumas das leis de incentivo à cultura e um panorama de como os grupos aqui 

relatados estão envolvidos com essa realidade. Entretanto, foi na fala dos sujeitos fazedores e 

propagadores de suas expressões culturais e na experiência de presenciar a manifestação em 

si, que identificamos até que ponto essa forma de incentivo e de divulgação cultural tem sido 

trabalhadas no município de Major Sales.  

Vocês recebem algum tipo de apoio, tipo patrocínio? 

Simone – ele... O prefeito dá, todo ano sempre ele... 

Para todos os grupos? 

Simone – pra todos os grupos. Só que... Assim, não tá sendo suficiente pelo menos pra nossa 

turma não foi. Esse ano a gente já foi esperto, guardamos a premiação... A gente já sabia que 

ia precisar e já torramos tudo se não... Se a gente não ganhar em nenhuma das três 

colocações, a gente passa o ano todinho pagando como foi o ano trasado (risos). A gente 

investiu muito, tudo o que tinha e o que não tinha e perdemos. Um ano ai, não sei qual foi 

mesmo. Ai a gente teve que trabalhar o ano todinho pra poder pagar o que a gente tava 

devendo. Olha só como tá... Tá tomando de conta da gente né isso. Mas é bom, a gente adora 

isso. 

Francisco Alcivan (esposo de Simone) – Que no ano passado e esse ano num é, ele 

aumentou a premiação... 

Quem patrocina é a prefeitura? 
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Francisco – É a prefeitura, é. Ai no caso a premiação... A premiação quem for campeão, 

quem ficar entre os três, vai dar pra quitar as dívidas né?! 

Nesses anos todos na frente do grupo, quais as dificuldades que vocês têm enfrentado? 

Mestre Bebé – (...) A dificuldade... Antes a dificuldade era pra nós arrumar instrumentos 

né?!... Precisava ir na casa de um pedir um pandeiro, ia na casa do outro pedia um 

triângulo, e a sanfona também era alugada, tinha que alugar a sanfona, as vezes o tocador 

num ia, as vezes ele ia com a sanfona dele... Ficava mais caro, é a dificuldade era grande... 

É...  Que num tinha... (fazer gestos de com as mãos simbolizado dinheiro), a prefeitura num 

ajudava antes né?! Num ajudava com nada, depois foi que eles resolveram dar um 

pouquinho, ai o dinheiro que eles davam nas primeiras vezes, só dava pra pagar o 

sanfoneiro, e cadê pra nós se arrumar? Ai se arrumava por conta própria... Ai depois foi 

crescendo, foi dando uma força né?! Os caboclos mesmo ajudando... A gente vai de um lado 

e de outro... Faz a brincadeira durante a semana, junta o dinheiro... Pronto, eu tenho coisa 

pra eu pagar, no fim comprei ai o material agora, segunda feira eu vou pagar. Fazer o 

pagamento do que eu fiz. Se saldar alguma coisa nós vamos brincar, se num saldar ficou por 

isso mesmo, acabou. É assim, a dificuldade é grande viu?! Tem turma ai que pede patrocínio, 

eu num peço patrocínio é nós mesmo, é fazer força, nós brinca a semana, ganhar e lutar pra 

ganhar o primeiro lugar. Se ganhar o primeiro lugar, porque é três mil reais, se ganhar o 

segundo é dois mil e quinhentos, já vale a pena também, e se ganhar dois mil tá bom também! 

Tem problema não... Antes num era assim não né?! Antes era quinhentos, era oitocentos, 

era... Era baixinho, duzentos, trezentos, mas... O ano passado ele (o prefeito) já deu três mil 

pro primeiro, deu mil e quinhentos para o segundo e mil para o terceiro. Mas esse ano ele 

subiu. Subiu quinhentos para o terceiro, é... Pra dois mil, e o segundo dois mil e quinhentos. 

E dificuldade é essa dai, é grande a dificuldade, mas dá certo, nós chega lá se Deus quiser! 

 Mesmo sem existir uma renda fixa que ajude o grupo do Mestre Bebé a suprir suas 

necessidades financeiras, a Prefeitura do município de Major Sales, articulada com a 

secretaria de Cultura da cidade, tem se sensibilizado e incentivado o grupo dando suporte 

quando necessário, seja para suprir as necessidades de uma viagem, seja ajudando no custo da 

manutenção dos figurinos. Porém, esse apoio a grupos culturais, não é privilégio do Mestre 

Bebé, assim como foi informado em depoimento, a prefeitura tem ajudado a desenvolver 

ações culturais por toda a cidade e tem incentivado a divulgação da cultura local em outros 

municípios. Com essa postura incentivadora, a prefeitura tem proporcionado eventos culturais 
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como o festival de Caboclos, além de ter desenvolvido uma estrutura física na praça que 

garante a realização de muitos eventos com boa acomodação para o público em 

arquibancadas, e um espaço propício para grandes eventos que acaba por atrair pessoas da 

redondeza. 

Após o esclarecimento que estrutura o saber e o fazer do grupo de dança Caboclos 

Malhação de Judas do Mestre Bebé, continuamos na busca de conseguir chegar às questões de 

esclarecimento da pesquisa que aponte um diagnóstico sobre a dança no RN no recorte 

apresentado, sendo assim, evidenciando nos próximos tópicos, através das falas dos sujeitos 

da investigação, as motivações para o seu dançar no qual, buscamos na medida em que suas 

respostas individuais se articulam, a formação de uma teia de significados que se entrelaçam, 

até chegarmos a responder as categorias da pesquisa, comparando aquilo que mais se repetiu 

na fala dos entrevistados para responder suas ações dançantes. Por esse motivo, continuamos 

nossa investigação esclarecendo, apontando, reduzindo e interpretando a fala de alguns 

sujeitos fazedores e sabedores da manifestação da Dança do Espontão em Jardim do Seridó. 

 

3.2. No central potiguar um reflexo de Jardim do Seridó 

 

Chegando ao município de Jardim do Seridó, às vésperas do ano novo de 2014, 

buscamos em especial contatar uma das primeiras fontes de referência que tivemos 

conhecimento: Diego Marinho, responsável pelo blog dos Negros do Rosário de Jardim do 

Seridó. Uma pessoa que já havia vivenciado grandes experiências com o grupo, agindo 

outrora como tesoureiro do mesmo, além de já ter assumido a coordenação da secretaria de 

cultura da cidade e de ter sido representante da Casa de Cultura, local da entrevista e espaço 

onde pudemos contemplar um grande acervo em exposição de materiais, fotos, objetos e 

documentos que contam a história e a memória dos Negros do Rosário. Com ele, buscamos 

informações e esclarecimentos que nos ajudaram a desvelar algumas das motivações que 

possibilitaram a propagação e a continuação dessa manifestação centenária. Diego, além de 

conhecer essa manifestação pelo convívio cotidiano, por ter nascido no berço da 

manifestação, atuou enquanto historiador de sua própria comunidade em seu trabalho de 

monografia no curso de História da UFRN. Essa experiência acadêmica permitiu a Diego uma 

nova perspectiva sobre o fenômeno, um novo olhar de desvelamento, uma nova forma de se 

relacionar com aquilo que o move, uma experiência mais amadurecida e reflexiva de sua 
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própria história. A partir desse encontro inicial, adentramos na memória e na história dos 

Negros do Rosário, norteando nossos passos pela casa da irmandade. Compreendemos e 

detectamos essa manifestação por aqueles que a dançam e por aqueles que a admiram. 

Pudemos então perceber uma sabedoria que vem de diferentes experiências com o fenômeno, 

a experiência de quem está dentro vivenciando a manifestação por motivações familiares e de 

uma comunidade, e por aqueles que a vivenciam “por fora”, sem pertencer à irmandade ou as 

famílias que a compõem, mas que, ao mesmo tempo, participam enquanto admiradores e 

incentivadores dessa cultura. Vimos um Diego que viveu a manifestação enquanto admirador 

na infância, um Diego que se mobilizou por essa experiência assumindo responsabilidades 

frente ao grupo e a cultura da sua cidade, e um Diego que se motivou pela pesquisa a partir 

dessa memória social, corporal, e pessoal.  

 
Figura 16: Imagem da manifestação da dança do Espontão em Jardim do Seridó.  

Foto: Jordana Lucena, 2013. 

 

Da mesma forma como agimos na investigação do grupo de Major Sales, iniciamos e 

ordenamos o desvendar do fenômeno da dança do Espontão, identificando como aconteceu o 

envolvimento de cada sujeito aqui entrevistado com a manifestação, e pela fala dos mesmos 

identificando também, quais os incentivos vinculados ao fenômeno que fazem com que essa 

dança permaneça viva na contemporaneidade e, assim, pudemos conhecer às motivações para 

a existência da mesma. Esse processo possibilitou a identificação de unidades de significado 

que, em conjunto, nos fez chegar a um esclarecimento das categorias da pesquisas, sendo 

estas retomadas e reveladas no final desse capítulo pela interpretação que fizemos a partir de 

cada depoimento aqui exposto.  
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O que te levou a estar envolvido com a história e a memória dessa manifestação? 

Diego – eu lembro que na minha infância, eu muito pequeno, eu me enfeitiçava com a festa, 

porque em primeiro lugar achava aquilo muito bonito né, toda criança acha, toda criança ela 

tem um espontão, pelo menos na minha época, quando chegava em dezembro que a gente via 

os Negros do Rosário, a gente também queria ter o seu espontão, e ai os nossos pais faziam o 

espontão com pedaços de tecido e as crianças gostavam portanto de também pular. Hoje 

você ainda talvez veja umas crianças que, mesmo branca que vem com seu espontão também 

para durante a festa observar e também pular porque, chama a atenção. Então pra mim 

chamava muito a atenção todo esse colorido, todo esse batuque... Esses tambores, essas 

caixas, esse toque do pífano sendo executadas essas melodias... Isso me chamava muita 

atenção e chama a atenção também de muita gente. Então como tal, as crianças se 

enfeitiçavam para com a festa e eu também, quando eu via os Negros do Rosário passar, eu 

ficava encantado com aquilo. E quando acontecia o ritual, eu também ia lá assistir aqueles 

Reis coroados, que coisa diferente era para mim apesar de morar aqui, isso foi despertando 

em mim certa curiosidade... Ao ponto de que em 2002 quando eu entrei no curso de história... 

Que a gente desenvolve metodologia de trabalho científico foi já sobre a festa. E isso ia me 

chamando a atenção... Comecei a ler a historiografia brasileira que falava essas festas, e a 

sim aguçava ainda mais a curiosidade (...). 

Como você começou a fazer parte da dança do Espontão? 

Jackson (brincante membro da comunidade da Boa Vista) – há, desde pequeno quando eu 

via meu pai pulando já deu vontade de pular já, ai foi crescendo a vontade eu fui aprendendo 

ai entrei com seis anos e tô até hoje. 

E como você se motivou a estar até hoje nesse grupo? 

Jackson – é porque é uma vontade que vem de dentro sabe? Da pessoa. Quando você vê todo 

mundo ali você já tem aquela vontade ai vai até quando você não pode mais. 

Você dança desde quantos anos a dança do Espontão? 

Robson (brincante membro da comunidade da Boa Vista) - eu participo da festa desde oito 

anos de idade, eu fazia parte da Guarda de Honra quando eu comecei, mas fui crescendo ai 

fui passando pra parte dos Espontões, das danças. (...) minha bisavó é... (...) Desde do tempo 

que nós nascemos que ela vem pra festa, ela vem trazendo a gente. E com isso... Você vem 
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seguindo a rotina né, a festa. Des da criação dos avós. Ai você vem e com o decorrer do 

tempo, você entra. 

Assim como em Major Sales, vimos que a exposição dos entrevistados, frente ao 

fenômeno, possibilitou que, com o contato, os mesmos se interessassem por adentrar e fazer 

parte da brincadeira. Portanto, os próprios parentes foram e ainda são os principais 

incentivadores da cultura, detentores de uma história, de uma memória familiar, ancestral, 

fazendo com que essa comunidade, formada enquanto uma irmandade, tenha na fé, na sua 

expressão religiosa, a força e a esperança para continuar lutando, a procura de um espaço de 

reconhecimento e de destaque, frente a uma história de tanta desigualdade social, levando sua 

tradição e sua crença às novas gerações que processam esse conhecimento centenário de 

acordo com suas experiências atuais e dando novas razões para essa festa existir e continuar 

sendo perpetuada e admirada. Assim, esclarecemos alguns aspectos que apontam na 

resistência, pontos característicos que mantém a tradição existindo no cenário contemporâneo 

e pontos de ressignificação do fenômeno frente a este novo contexto. 

O que a dança do Espontão significou e significa no meio dessa manifestação? 

Diego – a Dança do Espontão, Câmara Cascudo ele, folcloristas que estudou também muito 

essas danças populares do Rio Grande do Norte, ele veio aqui em 1941, e naquele livro 

“Dicionário do Folclore Brasileiro”, ele coloca que a dança do Espontão é uma dança 

guerreira, o próprio Espontão é uma lança, um instrumento de guerra disfarçado com fitas 

coloridas né, então é essa a explicação que ele dá né, como uma dança guerreira... Do 

próprio negro que lutava a partir dela por meio da arte, para conquistar sua liberdade 

enquanto escravo, na condição de escravo. Só que é uma dança que perpassa a escravidão, 

ou seja, com o fim da escravidão, com a República né, os negros continuaram realizando 

essa dança. Então, eu acredito que essa dança ela é ressignificada no tempo e no espaço, ou 

seja, ela dá respostas ainda no presente aos desafios que o negro enfrenta perante uma 

sociedade que o marginaliza, perante a uma sociedade que o descrimina, perante uma 

sociedade que faz com que seja negado um lugar para o negro, inclusive na própria história. 

Agora eu estava já perguntando a algumas pessoas, porque eu só vi a presença de 

homens dançando. Só homens participam? 

Diego – a dança é uma dança genuinamente masculina né, é feita desde o passado por 

homens... (...) As mulheres se inserem mais né, na cultura, as mulheres lá na Boa Vista 
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fizeram um movimento para elas também dançarem... Ai teve até uma reunião da irmandade 

para decidir se as mulheres poderiam dançar. Ai chegou um negro Velho lá da comunidade 

mais idoso e disse “olhe, mulher num dança não” e pronto, a voz da tradição falou mais alto. 

Como você vê a repercussão desse grupo? Você enxerga essa manifestação fortificada ou 

existe uma falta de interesse de valorizar essa manifestação por parte da sociedade? 

Diego – eu acho que na atualidade em virtude do novo discurso que se tem para com o negro, 

tem mudado inclusive o próprio olhar das pessoas para com a festa no sentido de valorizar, 

etc. e tal. A festa que no passado, era vista de forma preconceituosa. Lembro muito bem na 

minha infância, que se tinha até um canto, o povo cantava de forma pejorativa uns 

determinados versos: “negro do Rosário não pise no meu pé, negro do Rosário num sei o 

que...”, diziam isso né, o pessoal repetia isso de forma pejorativa. Na atualidade não, na 

atualidade o pessoal é consciente de que preconceito é crime... E como tal eles passaram a 

valorizar mais, retirando, portanto, esse preconceito inicial que existia.  

Você acha que essa dança ainda vai existir por muito tempo? 

Jackson – vai porque sempre tá se renovando o grupo, sempre tá entrando criança, os mais 

velhos vão saindo, ai vai entrando mais... 

E você acha que tem espaço para tudo, porque eu vi que vocês também tem 

conhecimento de outros ritmos, dançam outras coisas, mas mantem a tradição de vocês. 

Jackson – tem, tem espaço pra tudo porque é um negócio que vem de cento e cinquenta anos 

atrás né, ai sempre vai dando aquela vontade de ter mais gente, mais gente... Embora que 

tenha outras coisas que se escute, mas não tem como deixar de dançar não. 

E agora pensado nessa nova geração que você faz parte, você acha que ela tem vontade, 

tem amor para que, mesmo que esses mais velhos venham a falecer, ela mantenha essa 

tradição viva? 

 Robson – é tem é, mas assim, os mais velhos que tá seguindo a festa tem que dar apoio pra 

eles continuar né, pra festa não acabar, sempre crescer. 

Você percebe alguma coisa que venha atrapalhar o grupo como um empecilho?  
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Robson – não, não. Tudo assim é... Graças a Deus tudo é... Os mais novos escute os mais 

velhos, mesmo assim de vez quando querendo assim... Tem... Querer ser dono de si, mas 

sempre tem que ter um maior pra é... Organizar os menores né. 

 Estes depoimentos, que relatam aspectos de resistência, registram que a motivação 

procede de uma história e de uma memória carregada de feitos e de conquistas adquiridas por 

um seguimento da sociedade que teve por muito tempo sua expressão e sua voz reprimida e 

que, agora, pode se voltar para o passado e perceber, em seus ancestrais, um exemplo de força 

e perseverança para dar continuidade e sentido a essa festa. Eles, afinal, são os Negros do 

Rosário. O discurso, que marca o depoimento desses novos fazedores, está imbricado no 

conhecimento dos mais velhos, daqueles que repassam o conhecimento para os mais novos. 

Contudo, essa sabedoria se adapta a um novo contexto, promovendo novos significados e 

consequentemente, novas formas de repercussão do fenômeno. 

 
Figura 17: repassando a tradição, casa da irmandade, 2013. 

Foto: Jordana Lucena 
 

 Mas de que forma esse grupo consegue manter-se financeiramente? Que tipo de 

apoio/auxilio ele dispõe para suprir as necessidades emergentes? É sobre essas questões que 

discutimos e mostramos a seguir, recorrendo mais uma vez à fala dos sujeitos aqui 

entrevistados: 
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Diego – (...) O cargo de tesoureiro é um dos cargos mais importantes da irmandade e é 

geralmente assumida por uma pessoa branca. O tesoureiro é quem cuida das finanças da 

irmandade e é quem organiza toda a parte da festa. Toda essa parte de conseguir recursos 

financeiros e a organização da festa em si cabe ao tesoureiro da irmandade. Então como o 

cargo é exercido por uma pessoa branca, sobretudo porque no passado quando a festa 

começou, os negros eram em sua maioria escravo, então eles não tinham tempo para isso, 

então eles elegiam um branco de sua confiança para assumir esse cargo.   

Nas questões que envolvem políticas públicas de incentivo, de leis de incentivo. Esse 

grupo tem consciência disso tem ido à busca? 

Diego – o grupo da Boa Vista, é mais visível à questão das políticas públicas. Por lá ser uma 

comunidade rural que tem um número mais significativo de pessoas e ter a inserção de 

pessoas no sentido de demonstrar o quanto deve ser valorizado, de construir uma consciência 

de negro perante eles ao ponto de serem reconhecidos como uma comunidade quilombola, de 

se afirmarem como negros. Os moradores de Jardim do Seridó por ser uma cidade, uma 

cidade maior que uma comunidade rural ai faz com que os negros estejam mais dispersos 

com outras questões que não a militância mesmo política no sentido de que deva lutar em 

nome de uma causa, causa do negro. Essa ideia de consciência eles ainda não tem muito 

desenvolvido, mas que o poder público tem feito... Tanto no passado quanto no presente a sua 

função de colaborar com a festa. A festa não acontece sem o poder público, o poder público 

ajuda, incentiva, patrocina... A alimentação da casa do Rosário dentre outras atividades, que 

fazem com que a festa possa acontecer, sem o poder público ela não acontece, tem toda uma 

despesa por trás dela então, geralmente o poder público ajuda com o fardamento, na 

alimentação da irmandade, eles recebem uma cesta básica para durante esse período ajudar 

nas suas atividades então, tudo isso faz com que tenha a presença do poder público. 

Houve algum momento em que esse suporte falhou? 

Diego – olha, a festa acontece em um período de transição, que é um final de ano e início de 

outro ano. E de quatro em quatro anos há a chamada troca de mandato de prefeito... Então, 

por exemplo, quando eu estive a frente da irmandade inclusive em 2008 foi à transição de um 

governo para outro então, o governo anterior estava atolado em dívidas e não pôde ajudar 

em nada. Quem tava entrando também não tinha nem noção do que encontrar e também tava, 

portanto, com dificuldade, mas mesmo assim a cidade abraçou a festa né, ajudou e colaborou 
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e ela existiu. Então tem em determinados momentos, essas situações né, de transição de 

governo que dificulta um pouco o trabalho, mas que a cidade mesmo gosta da festa e ela 

abraça a causa, ajuda, colabora da maneira que pode.  

Que dificuldades você percebe que o grupo já tenha enfrentado ou enfrenta nesse 

momento? 

Jackson – pronto, agora mesmo nós tamo na falta de apoio porque, o tesoureiro que tinha 

faleceu há pouco tempo ai ficou com pouco caixa pra fazer a festa. Ai tava ficando um pouco 

com dificuldade, mas vamo superar. 

Apesar de o grupo, assim como em Major Sales, não possuir uma renda fixa, de 

depender em grande parte do governo local para acontecer, possui também o apoio da 

comunidade que, se mostra sensibilizada e mobilizada em ajudar quando necessário. Há então 

a participação de muitos fieis da igreja Católica que não fazem parte da irmandade, mas que 

são da comunidade de Jardim do Seridó participando da festividade, acompanhando e 

participando da reza do rosário, do cortejo, da coroação dos Reis, da missa do Rosário, de 

toda a festa. Mesmo que exista alguma carência do poder público, a comunidade se mostra 

pronta e interessada em dar continuidade a essa manifestação que se estende para além da 

irmandade dos Negros do Rosário. Faz parte também da religiosidade, da crença, da história e 

da memória daqueles que admiram, acompanham e incentivam a festa em Jardim do Seridó.  

 Nessas memórias, relatadas no momento das entrevistas, existem  marcas profundas 

de um contexto histórico onde existiu e ainda existem, atitudes na comunidade de segregação 

racial, de cargos onde o negro e o branco são separados em níveis de importância a partir de 

sua cor. Essa diferenciação entre negros e brancos, ainda é presente na escolha do tesoureiro 

da irmandade dos Negros do Rosário como foi colocado em entrevista. Mesmo sendo este o 

principal cargo que rege financeiramente a irmandade, é ocupado por uma pessoa branca, 

segundo o relato deles. Hoje, em pleno século XXI, as questões hegemônicas de outrora 

reverberam em situações como essas postas e expostas na comunidade dos Negros do 

Rosário. O que mais nos chamou a atenção referente a esta situação é que são os próprios 

negros que reforçam essa segregação, elegendo sempre um homem branco para tesoureiro, 

confiando em homens que não fazem parte da irmandade para que a festa aconteça. 

Essa comunidade, apesar das grandes mudanças que vivenciamos no mundo 

contemporâneo, nos possibilitou uma viajem ao passado, um pedaço da história que ainda se 
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mantém a todo vapor, uma tradição que surgiu em meio às dificuldades e as conquistas de 

outrora, mas que continua prevalecendo e fazendo sentido nos dias atuais. Essa dança, que 

remete a um bailado guerreiro, assim como afirma Cascudo (2000), continua lutando 

artisticamente com seus Espontões coloridos, enquanto expressão de sua crença, de suas 

santidades, por suas conquistas alcançadas em cento e cinquenta anos de devoção e gratidão à 

Nossa Senhora do Rosário e a São Sebastião, esse legado não se deixa morrer. 

 Após vivenciar as formas de existência desses dois grupos influentes nas regiões do 

Leste Potiguar e do Seridó Potiguar, vemos as marcas que ainda prevalecem de um regime de 

imposição da religião Católica vinda de uma ramificação Ibérica para com o novo mundo, 

assim com foi colocado por Monteiro (2011), onde as danças tradicionais desenvolvidas no 

Brasil foram, em muitos casos, influenciadas por ideais de natureza teológico-político, uma 

característica que veio de Portugal, país Católico, mas que, no Brasil, também foi utilizado 

para manter os povos escravizados/dominados sob o controle do poder vigente. Essa 

influência resultou em múltiplas culturas, em um hibridismo cultural formador das culturas 

brasileiras. 

Saindo dessa atmosfera de proporções centenárias, fomos ao encontro de um grupo 

que possui apenas treze anos de existência, mas que tem influenciado a expressão artística do 

Agreste Potiguar, bebendo de fontes tradicionais para promover novos olhares sobre essas 

ações na contemporaneidade. Chegamos então à cidade de Passa e Fica, município conhecido 

como o celeiro cultural do Rio Grande do Norte, para conhecer e desvelar o grupo de dança 

Macambirais. 

 

3.3. No agreste potiguar um olhar em Passa e Fica 

 

 Depois de termos passado a experiência do ano novo com os Negros do Rosário no 

Seridó no mês de dezembro de 2013, a páscoa com os Moleques
29

 de Bebé no Oeste Potiguar 

no mês de abril de 2014, no mês de maio do mesmo ano, conhecemos um pedaço do agreste 

que transborda expressão e paixão por meio da dança de forma espetacular. Esse encontro, foi 

                                                           
29

 Nome em que carinhosamente são chamados os brincantes do grupo de Caboclos Malhação de Judas 

do Mestre Bebé. 
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realizado no período do festival de cultura de Passa e Fica, data que marca e comemora a 

emancipação política da cidade e que também é festejado o dia de sua padroeira. 

Ao chegarmos pela manhã no dia do Festival no município de Passa e Fica, fomos 

tomados por um ambiente festivo. Pessoas e grupos de várias partes do Nordeste chegavam a 

todo o momento para conhecer e participar desse significativo evento cultural. Eram crianças, 

jovens e adultos trazendo múltiplos dizeres dançantes que se encontravam e se 

cumprimentavam pelas esquinas da cidade. A mesma trasbordava cultura por todos os cantos, 

mesmo dentro do hotel, podíamos escutar de longe o som forte dos batuques do Maracatu 

Pernambucano que rasgavam o ar morno do Agreste. A cidade estava cheia, animada, 

movimentada. No final da tarde, o grande encontro. Partindo pela avenida principal, todos os 

grupos desfilaram em cortejo suas danças. Reis de congadas, Baque virado, Boi colorido, 

burrinha e Jaraguá, moças com vestidos rodados e estampados, caboclos mascarados, 

Lampiões e Marias Bonitas, cordões azuis e cordões encarnados, estandartes no ar 

identificando, diferenciando, bandeiras reluzentes que demonstravam o orgulho e a alegria de 

seus portadores, porque aquilo que se mostra vem de dentro, vem de berço, tem história, 

memória e paixão. É único. Vejamos a imagem: 

 
Figura 18: Cortejo do festival de cultura de Passa e Fica, grupo Macambirais, 2014. Foto: 

Jordana Lucena 

 

Depois dessas breves apresentações ocasionadas em cortejo pelas ruas da cidade, a 

abertura do evento sobe ao palco. Grupos do município deram boas vindas e marcaram o 

início do Festival dançando seus repertórios para os demais visitantes e para os curiosos 

reunidos enfrente à praça da cidade, ponto final do cortejo e local das apresentações. Após 
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esse primeiro encontro, cada grupo seguiu para seu alojamento para se prepararem para a festa 

à noite.  

 A partir desse universo encantador, onde o diferente é apresentado, identificado e 

valorizado, conhecemos o grupo precursor desse grande encontro, o grupo Macambirais. 

Apesar de ser um grupo com proporções espetaculares e não um grupo de tradição como os 

outros apontados nessa pesquisa, suas releituras acabam por dizer e apresentar por meio de 

sua linguagem, a cultura tradicional do Rio Grande do Norte. Contudo, suas ações dançantes 

são marcadas por figurinos padronizados vistosos e bufantes, expressões exageradas para dar 

conta do palco, coreografias animadas e dinâmicas para prender a atenção do público, com 

hora certa de começar e terminar, dançarinos envolvidos por um jogo de luzes que 

proporcionam efeitos especiais nos movimentos e diferentes intenções dentro daquele espaço.   

Após esse espetáculo contextual daquele que dança e de como é expressa essa dança, 

fomos ao encontro desses fazedores e significadores dessa expressão artística, para mostrar as 

motivações de seu existir. Também procuramos entender o porquê desse grupo buscar na 

manifestação popular uma fonte de inspiração para o seu fazer artístico. Assim, para entender 

a história desse grupo e sua importância no cenário da dança do RN, mesmo não sendo um 

grupo tradicional, optamos por esclarecer primariamente como surgiu e como é dada a 

continuidade do grupo a partir do depoimento da coordenadora do grupo e de alguns 

dançarinos. Eis as entrevistas: 

Como começou a história do grupo Macambirais? 

Célia – o Grupo Macambirais foi criado em 2001 por Fabrício Lira, com o apoio de Pedro 

Augusto Lisboa. No município não existia nenhum grupo para-folclórico, então eles tiveram a 

ideia e criaram o grupo Macambirais. De início foi uma dificuldade porque não existia... A 

população não aceitava algo novo, mas com o passar do tempo, a comunidade deu todo 

apoio, a prefeitura também nos ajudou e agente começou a montar nosso espetáculo. 

E como surgiu a inspiração do grupo Macambirais em estar trabalhado na releitura 

dessas danças populares? 

Célia – a inspiração veio do coordenador, do primeiro coordenador que ele era do grupo 

Tropeiros da Borborema de Campina Grande, ele teve a ideia... Ele veio pra Passa e Fica 

junto com Pedro Augusto montar, trabalhar as danças do Norte e Nordeste. Aí com o passar 
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do tempo, a gente foi colocando algumas outras danças também aqui do Rio Grande do 

Norte, que antes não existia. 

No início eles trabalhavam mais com as danças da Paraíba? 

Célia – é Paraíba, que foi o primeiro “O Boi Paraíba” aí tem “A Nordestina” que é do 

Nordeste todo, mas do Rio Grande do Norte ainda não tínhamos um espetáculo, aí depois foi 

criado o “RN Todas as Faces”. 

Como vocês tiveram essa proximidade com as danças do Rio Grande do Norte? Vocês 

foram beber de que fonte? 

Célia –... Da fonte de São José do Mipibu, Mestre Cornélio Campina com a dança do 

Araruna que é das Rocas (bairro de Natal) e de Manoel Marinheiro que foi o Boi Calemba de 

Felipe Camarão (bairro de Natal), foi aonde a gente foi focado mais nessas áreas e Chico 

Antônio de Pedro Velho que a gente fez o Coco de Roda.  

E como foi que vocês começaram a envolver esse público jovem a estar participando?  

Célia – de início, o fundador teve uma dificuldade muito grande porque as pessoas não 

aceitavam, os pais não queriam que viajassem... Mas quando... Começou a viajar pra Natal, 

cidades próximas, aí os pais começaram a abrir a mente e foram permitindo que o pessoal 

entrasse no processo seletivo que era feito com eles, aí a comunidade viu que num era só um 

grupo de dança, e sim um projeto que envolvesse as crianças, os adolescentes que estavam à 

margem da sociedade. 

Após esse esclarecimento das motivações para a existência do grupo, de 

compreendermos o contexto de sua formação e de esclarecermos o que o levou a ter como 

base artística as expressões das danças populares, partimos para a análise das condições de 

propagação do mesmo. Dentro dessa análise, mostramos o como cada sujeito aqui 

entrevistado, aponta sua história de envolvimento com o grupo de dança Macambirais.  

E como foi que aconteceu o seu envolvimento com o grupo? 

Célia – foi no ano de 2004, eu tinha terminado os estudos e eu comecei a procurar o que 

fazer porque na cidade não tinha nada pra fazer, então comecei a frequentar os ensaios do 

grupo Macambirais. Aí participei da seletiva e fui chamada pra fazer parte da companhia. 
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Então na parte da companhia eu comecei, eu dancei seis anos aí saiu o coordenador, ele tava 

se ausentando, e eu assumi a coordenação já em 2010. 

Expliquem um pouco como aconteceu o envolvimento de vocês no grupo Macambirais. 

Lígia –... Eu tinha alguns amigos que participavam do grupo. Aí aqui em Passa e Fica, teve 

um coisa de grupos culturais que era pra ir ter um evento lá em Natal. Aí eu fui com o 

Macambirais. Aí eles me perguntaram se eu tinha vontade de participar e eu disse que tinha, 

“eu tenho vontade”. Aí eu comecei e participei das seletivas, ai consegui entrar e aqui estou. 

Marcos – eu... Eu sempre tive vontade, aliás, eu sempre participei do Macambirais. 

Participei das seletivas há muitos anos (...) Passei um tempo aí saí, aí voltei, fiz a seletiva de 

novo, saí e fiquei nisso. Aí entrei no xaxado e quando foi ano passado, o professor de dança 

do grupo Macambirais me pegou emprestado pras habilidades. Daí gostei, fiquei lá e saí do 

xaxado e estou até agora. 

Tainá – eu assim, eu tava dançando quadrilha aí eu conheci Juninho aí ele me chamou, só 

que todo mundo tava dançando quadrilha pra fazer a seletiva, aí eu passei três meses pra 

fazer a seletiva, consegui entrar na turma e tô até hoje graças a Deus. 

  Compreendemos, portanto, que a participação e o envolvimento dos dançarinos 

ocorreram pela proximidade que cada um teve com o grupo expressos em diferentes 

situações. Identificamos que esse envolvimento se deu basicamente em três situações que 

podem estar entrelaçadas por conhecerem alguém do grupo, por acompanharem as 

apresentações e sentirem uma identificação com o mesmo e, finalmente, pela exposição que 

todos tiveram com essa manifestação, uma vez que moram e compartilham do mesmo 

ambiente do grupo de dança em questão.  

 Quanto ao aspecto de “existência”, focamos em questões que diagnosticaram formas 

de propagação relatadas em entrevista pelos sujeitos. Vejamos entrevistas: 

E esse grupo, como é o grupo mais antigo daqui de Passa e Fica, foi um grupo que 

impulsionou o surgimento dos demais? 

Célia – foi, foi um grupo precursor da cultura do município, que através do grupo 

Macambirais saíram pessoas do grupo Macambirais e foram dar oficinas em escolas então 

dali, a escola criou um grupo, mas com alguém que veio do grupo Macambirais. Teve alguns 

outros grupos que foram criados, mas que as pessoas saíram do grupo e criaram o seu 
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próprio grupo. Então o Macambirais foi o que deu o “pontapé”. Até 2006 nós não tínhamos 

outro grupo no município. Foi criado um grupo de escola, um grupinho de dança e acabou 

que no município tem seis grupos de dança... Cinco de dança e um grupo percussivo. 

E qual é a sua visão de futuro para esse grupo? O que você visa conseguir ou já tem em 

mente para o grupo? 

Célia – Eu como coordenadora, a visão que eu tenho é que o Macambirais vai chegar até o 

exterior, não tô querendo ser mais, mas a gente já conseguiu andar por muitos Estados... Mas 

nosso trabalho já tá no exterior e já foi o ano passado pro Mato Grosso e dali, recebemos o 

convite pra participar de outros festivais...  

No caso essa vivência, essa história que você tem, você quer mostrar até onde vocês 

conseguiram chegar. 

Célia – isso, até como um... Relato porque assim quem participou do grupo Macambirais 

como Dáris desde 2008 com nove anos de idade, então ele é um dos que pode mostrar as 

pessoas, a dificuldade que ele passou junto com o grupo e que está até hoje. Então a gente 

também pode com a história do Macambirais levar para outros grupos que estão começando, 

uma vivência que tudo pode se você acreditar. Que vai vir obstáculos, que vai vir pessoas pra 

tentar destruir de uma forma ou de outra, mas a gente vai acabar conseguindo levar a 

experiência nossa para outros grupos também, como a gente já deu início aos grupos daqui 

do município. 

Vocês já me informaram que já se apresentaram em outros Estados além do Rio Grande 

do Norte. Vocês sabem me dizer quais foram os Estados que o grupo já se apresentou?   

Marcos – a gente já foi pra São Paulo, Mato Grosso do Sul. 

Lígia – teve viagens pra Paraíba né. 

Marcos - Recife... Rio Grande do Norte a gente já foi pra Martins... Guamaré...  Natal... A 

cidade de São Bento... Campestre, São José do Mipibú, Gameleiras, Parelhas. 

 Com esses depoimentos, registramos a história de um grupo percursor que influenciou 

e modificou os acontecimentos culturais de uma cidade. Ao influenciar a formação de novos 

grupos de dança e de ser o principal idealizador do festival, o grupo conseguiu com que Passa 

e Fica ressignificasse suas expressões artísticas ganhando cada vez mais novos adeptos e 
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admiradores de seus feitos. Isso se deu dentre outras coisas, pelas experiências com diferentes 

expressões culturais trazidas e vividas pelo grupo Macambirais decorrente de suas andanças 

por alguns Estados brasileiros, principalmente pelo Estado do RN. Com uma bagagem de 

grandes inspirações bebidas de grupos tradicionais, o grupo Macambirais vem germinando e 

espalhando suas sementes onde passa, com a missão de divulgar a cultura que o move, 

proporcionar aos seus fazedores a oportunidade de vivenciar diferentes situações e com o 

objetivo também de mostrar dentro das suas expressões, as realizações de um grupo 

inicialmente discreto do interior, que já vem ganhando o mundo com suas conquistas e com 

suas leituras do mesmo.  

Após o esclarecimento das formas de propagação do grupo, o que os move, 

apresentamos a seguir as dificuldades relatadas em entrevista. 

Quais são as dificuldades que o grupo tem enfrentado? 

Célia – uma das maiores dificuldades... Acredito que é a desvalorização do próprio grupo. 

Algumas pessoas também... Não é que nos persegue, acredito assim que deviam dar mais 

valor e acabam olhando pra outros grupos, mas graças a Deus a gente vem... Não é se 

arrastando, caminhando em passos lentos e nós estamos aqui há treze anos. A prefeitura nos 

ajuda nos acolhe aonde ele pode só que, ele não pode visar também só um grupo, mas a gente 

faz rifa, a gente faz bingo, os pais ajudam, os próprios dançarinos contribuem. A gente faz 

projeto pra fundação, pra outras instituições trabalhando também com danças... Pagas, a 

gente é contratado pra fazer apresentações. É um valor mínimo (...) Eles não valorizam a 

dança em si para-folclórica. “há é um Boi de Reis... Há cem reais tá bom”, mas não, é 

porque é um figurino de oito mil reais que é pala, é fita, é espelho então, eu acho que a maior 

dificuldade é a desvalorização... da população, não daqui de Passa e Fica, de fora de 

valorizar o trabalho. 

No geral, a cultura ainda é vista de forma desvalorizada no caso. 

Célia –... É, porque muitas pessoas acham muito lindo... Mas na hora de contratar e de dar o 

valor que é merecido não acontece isso. Já aconteceu muito de o Macambirais sair pra se 

apresentar, pensando que a apresentação ia ser paga e chegando lá, não era. Não recebemos 

o cachê então, a gente fica até desmotivado, mas a gente tá graças a Deus caminhando, já 

trabalhamos com os meninos que não dá dinheiro né, é um lazer pra eles. A gente sai, viaja 
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com eles aqui no município, mas em troca do lazer deles aprenderem algo novo nesse 

intercâmbio com outros grupos em outras cidades. 

Quais as dificuldades que vocês percebem em estar mantendo o grupo em estar 

continuando no grupo? 

Lígia – as dificuldades são que muitas das apresentações que a gente faz, a gente cansa 

muito, a gente não recebe lanche às vezes. A gente tem essas dificuldades de na apresentação 

mesmo acontecer algumas coisas, das pessoas que chamaram de ter alguma desculpa e não 

pagar, ai acontece essas coisas. 

Marcos – já pra mim a maior dificuldade da gente é a falta de... Financeira assim, que a 

gente não recebe o apoio. A gente recebe apoio assim, da prefeitura, mas num é esse apoio 

que o povo pensa que a gente recebe não entendeu? Tem uma coordenadoria que é a mesma 

coisa que não ter... 

Lígia – ela é voltada só pra um grupo. 

 Os relatos sobre dificuldades, apresentados nestas entrevistas dos participantes e 

atuantes do grupo Macambirais, apontaram uma falta de estrutura e organização nas ações de 

incentivo de uma coordenadoria de cultura que não age de forma equilibrada no apoio a 

grupos culturais da cidade. Ao proteger e privilegiar apenas um grupo de dança da cidade, a 

coordenadoria acaba por prejudicar e em certo ponto, desmotivar novas ações culturais que 

poderiam estar existindo. Essa postura, não tem desmotivado o grupo em questão apenas por 

razões financeiras, mas principalmente pela falta de reconhecimento da sua importância 

cultural para a cidade, uma vez que, enquanto precursor das manifestações dançantes, o grupo 

Macambirais impulsionou a formação de mais cinco grupos no município. Além desse atrito 

com a coordenadoria, os participantes também se queixam da falta de valorização do trabalho 

que o grupo desenvolve quando são convidados a se apresentarem em outro município. Eles 

esperam que haja uma sensibilização para serem recepcionados com o mínimo de conforto. 

Eles esperam receber um cachê que supra as necessidades do grupo como um lanche, uma boa 

acomodação em viagens distantes e reciclagem do figurino, esses são alguns dos 

apontamentos que envolvem as dificuldades enfrentadas pelo grupo. 

  Apesar desses impasses, a grande maioria relacionada a dificuldades financeiras, o 

grupo tem equilibrado suas finanças com a ajuda da prefeitura que, se dispõe a ajudar, sobe 

esse quesito, todos os grupos da cidade. Além desse apoio da prefeitura, o grupo também 
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conta com a ajuda da própria comunidade, dos pais e parentes dos participantes que ajudam 

participando de bingos, rifas, ou mesmo fazendo doações. 

 As dificuldades existem assim como a vontade de superá-las. O grupo Macambirais 

tem vencido obstáculos pela vontade de prosseguir. Espalhar suas sementes e contar sua 

história é sua meta, ser reconhecido e valorizado sua maior conquista. Apesar de seus 

pequenos passos, suas marcas já vêm se solidificando na areia. De pés descalços, calejados, 

porém firmes, o grupo Macambirais vem ganhando admiradores por onde passa, vem 

resinificando um novo dançar que espelha a cultura do Rio Grande do Norte no século XXI. 

Tradição espetacularizada, memórias e histórias relembradas, encarnadas e materializadas 

pelo movimento efêmero do dançar, pelo movimento de um novo dançar. Foram essas as 

interpretações que tivemos das ações dançantes do grupo Macambirais, um grupo de 

releituras, porém significador e resignificador da cultura atual do RN. 

 Saindo de Passa e Fica, celeiro cultural, chegamos por fim a Pedro Velho terra de 

grandes e influentes mestres da cultura popular do Rio Grande do Norte. E, nessa terra, onde 

Chico Antônio embolava e encantava com seu coco de roda, conhecemos outra figura de 

tamanha importância cultural para o Estado, o senhor José Bernardino da Costa mais 

conhecido como Zé Candido, o então Mestre de Boi de Reis da comunidade de Pedro Velho, 

o Boi Pintadinho ou também conhecido, Boi de Reis de Cuité. 

 

3.4. No leste potiguar os espelhos de Pedro Velho 

 

Depois de um ano de longas jornadas pelo interior do Rio Grande do Norte, 

começamos o ano de 2015 finalizando um ciclo de encontros e desvelamentos, chegamos 

então à região do Litoral Potiguar. No dia 06 de janeiro, dia de Santos Reis
30

, nos 

encontramos e nos encantamos com o saber e o fazer de pessoas que mantêm a todo vapor 

uma memória dançante, cheia de cores, fitas e espelhos, reflexos de cento e quatro anos da 

história de um grupo onde o mesmo, exala momentos de desafios, alegrias e conquistas. 

                                                           
30

 O dia de Reis segundo a tradição cristã simboliza o dia de encontro dos três reis magos Baltazar, 

Belchior e Gaspar com o menino Jesus no dia de seu nascimento. Nessa data, os católicos marcam o 

fim dos festejos natalinos e relembram a jornada dos três reis magos ao encontro do messias.  
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O Auto do Boi de Reis, aqui apresentado, é identificado como um auto natalino e 

como tal, deveria fazer parte do ciclo de comemorações natalinas sendo este datado em 

meados do mês de novembro até o dia seis de janeiro, dia de Reis, como nos aponta Cascudo 

(2000). Porém, o Boi Pintadinho de Cuité que hoje é conduzido pelo mestre José Candido, 

não possui uma data especifica de aparição. O grupo na verdade, se apresenta em qualquer 

época do ano, sem data específica para sua manifestação.  Esse fato impulsionou e impulsiona 

no grupo ensaios e encontros regulares, que acontecem pelo menos uma vez por semana, aos 

sábados como nos apontou Zé Candido.   

 
Figura 19: Desvelando o Boi Pintadinho: figurino dos galantes do Boi de Reis com o mestre Zé 

Candido, casa do Mestre, 2015. Foto: Jordana Lucena. 

 

Ao fugir da regra de uma aparição sazonal, assim como foi identificado nos demais 

grupos de dança aqui investigados que, apesar de determinarem uma data fixa no ano para 

suas festividades, não se detém a apenas esse momento para suas apresentações. Vimos com 

essa reação uma característica incomum que estaria contribuindo, além de outros fatos 
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observados, para a consolidação, existência e resistência dos mesmos no contexto 

contemporâneo.  

 Mantendo-se a todo vapor 365 dias por ano, o Boi Pintadinho também é privilegiado 

por viver hoje uma realidade tranquila, com sede própria e recurso financeiro estável, 

características que reforçariam aspectos de existência e resistência desse grupo.  Mas, dentro 

dessas conquistas no hoje, o Boi de Reis de Cuité carrega em sua memória amargas 

experiências de dificuldades e conta a história de um Boi que renasceu quando tudo parecia 

estar perdido. Esse fenômeno, portanto que aponta o que existe como existe, foi apresentado 

por meio daqueles que acompanham, viveram e ainda vivem a experiência dessa dança, sendo 

eles o mestre Zé Candido, o coordenador de Cultura Neto e o brincante seu Missionário. 

Começamos assim nossa redução fenomenológica descrevendo mais um pouco os aspectos 

que impulsionam as motivações para o Dançar no Rio Grande do Norte dentro do recorte aqui 

apresentado do Boi de Reis Pintadinho de Pedro Velho. 

Como o senhor se tornou o mestre do Boi? 

Zé Candido – há eu comecei... Na verdade eu comecei a brincar boi de reis com quatorze 

anos, eu tinha quatorze anos. Eu comecei a ir nos ensaios do meu sogro que ele era o mestre 

do boi, e eu comecei a gostar, aí ele me chamou pra ensaiar, (...) aí comecei a ensaiar, ir 

brincando de galante, pra contramestre (...) ele ficou com problema de doença num é, e num 

conseguiu mais mestrar o grupo, então eu fiquei, ele mandou eu assumir e eu fiquei até hoje 

né (...)Eu acho que (...) eu fiquei a frente do grupo como Mestre mesmo eu acredito que já 

tenha uns quinze anos, por aí. 

Quando começou seu envolvimento e sua admiração pelo grupo? 

Coordenador de cultura (Neto) – desde infância né, eu tenho minhas famílias também da 

comunidade de cuité e eu vinha com minha mãe, com minha avó pra cá e via as festas do Boi 

e achava bonito demais! Aquele interesse desde infância foi fluindo até hoje. Seu Zé Candido 

eu conheci quando eu fiz um trabalho com ele pela Universidade, foi quando eu me aproximei 

melhor da pessoa dele né, sempre tô lá conversando com ele, quando precisa de mim tô lá 

pra ajudar. 

Como foi que o senhor se interessou em estar brincando Boi de Reis?  



114 
 

Missionário – quando eu era garoto, um moleque com doze anos, treze anos. (...) Sei que eu 

fiquei brincando de dama, brincado de dama aí me interessei pela rabeca. 

 Estes três depoimentos relatam o início do envolvimento de cada entrevistado, uma 

saudosa memória que remete a época da infância e do fim da infância de cada entrevistado, 

época onde o colorido, o movimento da brincadeira fora incorporado por aqueles que 

admiravam o folguedo significando para cada um de diferentes formas, repercutindo em 

diferentes ações na vida de cada um. Com isso, compreendemos que a exemplo do Boi as 

danças tradicionais aqui apresentadas, acabam por agradar o universo infantil, agradar 

olhinhos que primeiro admiraram suas chegadas, suas regras, suas dinâmicas para então ser 

herança dos amadurecidos pelo tempo. Assim, como já mostramos anteriormente, um dos 

meios de propagação da brincadeira é a exposição do brinquedo, o próprio encontro entre 

quem já dança com aquele que se faz motivado a dançar pelo acesso. Nesse contexto, essa 

motivação e envolvimento com aquilo que se mostra, começa cedo e vai até a velhice dos 

participantes. A manifestação acaba por fazer parte do sujeito jovem, do sujeito adulto e do 

sujeito maduro até onde a saúde permitir. Portanto, o Boi de Reis Pintadinho faz e fez parte 

das fases da vida de cada participante, tem história, tem memória, tem significado pelo vivido 

que se fez fantasiado e mascarado ao longo do tempo, repercutindo nas novas gerações. 

 Ainda relacionando aos esclarecimentos do fenômeno pela linha das motivações, 

outros aspectos de propagação apontam para os motivos da longa e atual existência do Boi de 

Reis de Cuité, sendo esses identificados em entrevista: 

Zé Candido – olhe, a gente foi pra Olímpia, a gente passou cinco dias em Olímpia fazendo 

apresentação. A gente fez Olímpia, São Carlos, São José do Rio Preto e Catanduva. Esses 

quatro lugar a gente fez apresentação no Estado de São Paulo. E por aqui, Festa da 

Lavadeira (PE), Natal no teatro Alberto Maranhão, ali pra Zona Norte a gente já foi, Nova 

Cruz, Recife a gente já foi, muitos lugares, a gente já foi pra muitos lugares por aí. 

Zé Candido – É aquela coisa que a gente faz com tanta vontade que pouco a gente se 

importa com as dificuldades que a gente passa entendeu? É pode crer. Pra mim é a coisa 

mais significante do mundo praticar aquilo ali com aqueles meninos que tá comigo, há eu 

adoro! Eu posso tá assim, caído, mas chegou aquele momento ali acabou tudo, não tem mais 

tristeza, num tem mais nada é só alegria quando a gente tá naquele momento de fazer aquilo 
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ali. Quando a gente joga aquela roupa encima da gente, pronto ai... Só quem faz mesmo que 

sabe aquilo ali o que representa pra gente. 

Coordenador de cultura (Neto) – (...) e eles agora são RPV
31

 né, que é um recurso do 

Governo Federal, que eles recebem que é uma pensão vitalícia, lei de reconhecimento do 

patrimônio vivo. 

E qual o valor desse incentivo? O pagamento é mensal? 

Zé Candido – é todo mês. Cai dois mil e cem reais. 

Você percebe algum sinal de que esse grupo possa acabar ou acha que ele tem motivação 

suficiente para ser propagado pelas novas gerações? 

Coordenador de cultura (Neto) – acredito que vai dar continuidade né, como o próprio 

mestre já tinha falado anteriormente que a intensão dele é multiplicar essas gerações... E a 

gente vê né, que a própria estrutura física, quando se tem, fica mais fácil de dar-se 

continuidade porque, deixa de ser uma coisa imaginária e se torna uma coisa mais física né? 

E ai tem o incentivo, tem as famílias também que querem dar continuidade ao trabalho do 

Boi. Acredito que vai ser a longo prazo, num vai ser a curto prazo não. Espero! 

 Mostrar sua sabedoria, propagar seus costumes e valores, envolver e encantar o outro 

que vê essa manifestação com dignidade e autonomia, apontam algumas das metas que o 

grupo batalha diariamente para dar segmento e significado ao seu dançar. Com isso, ao 

apresentarem também fora do contexto aonde nasceu o Boi Pintadinho, os brincantes buscam 

proporcionar antes da própria experiência, a propagação dessa tradição centenária, marcar 

uma identidade e com ela definir aquilo o que tem e o que são. No entanto, eles também 

contam com o recurso do RPV (Registro do Patrimônio Vivo) o qual, ajuda-os a manter 

financeiramente o grupo em suas necessidades materiais ao atenderem e se encaixarem nas 

características desse recurso
32

. 

 O que os motiva a existir, no contexto contemporâneo, precisou ser modificado e 

resignificado em algumas situações para que o Boi não perdesse seu espaço e sua importância 

                                                           
31

 Lei Nº 9.032, de 27 de novembro de 2007, Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

32
  Para ser RPV, o grupo precisou provar que possui conhecimentos de aspecto cultural tradicional ou 

popular de uma comunidade a serem repassados e preservados, atendendo as exigências regidas pela 

Lei aqui evidenciada. 
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nos dias atuais. Dessa forma, é apresentado a seguir como o Boi Pintadinho tem resistido às 

novas configurações do século XXI: 

Zé Candido – é. Porque a gente fazia muitas partes é... Fazia a apresentação todinha depois 

ia fazer guerra é... A gente matava o Boi... Hoje não tem como a gente fazer, porque a gente... 

Ele sabe (Neto) como que é mais ou menos a apresentação da gente, ele sabe como é que é. É 

vinte minutos, é trinta minutos, é quinze minutos, então não dá pra fazer quase nada. 

Quais as mudanças que o senhor percebe na época em que o senhor começou no Boi de 

Reis com o Boi de hoje? 

Zé Candido – a mudança é grande viu? Porque antes, quando num tinha energia que eu lhe 

falei que a luz era do candeeiro, do farol dos mascarados, a gente ia brincar numa casa, num 

terreiro, era como eu lhe falei, começava de oito horas até duas horas da manhã, olha a 

diferença! Hoje, é vinte minutos, o pessoal não espera mais. Na época não, era... Mas 

também era o que tinha, só era Boi de Rei, Pastoril e essas coisas assim, era a diversão que 

tinha ai todo mundo ia. Quando dava seis horas, a gente ia brincar hoje aqui numa casa 

assim, quando dava seis horas a gente começava a ver as luzinhas de candeeiro do povo 

vindo pra assistir entendeu? De longe, vinha de longe por dentro daqueles matos pra ver. E 

hoje não, hoje não, o pessoal não tá nem ai, a gente vai fazer uma apresentação aqui, todo 

mundo tá em casa, aparece ali na hora um pouquinho e vai embora. A comparação com 

aquele tempo pra agora, é muito grande (...). 

Coordenador de cultura (Neto) – é porque deixou de ser festa pra se tornar espetáculo. 

Porque ali eles faziam uma festa como se estivesse brincando, num terreiro, uma coisa 

menor. E agora essa dança é espetáculo pra uma grande quantidade de pessoas e necessita 

da utilização de outros mecanismos. Ele se preocupa muito de manter a tradição até do 

figurino, num enfeitar de mais pra num deixar de ser um grupo de raiz e se tornar um grupo 

parafolclórico. Aquelas coreografias sempre manter aquela tradição, não enfeitar demais.  

 Compreendemos então que a tradição é ressignificada, mantida em alguns aspectos, 

porém adaptada para novas necessidades. As formas de atuação do Boi Pintadinho tiveram 

que sofrer mudanças para continuar existindo e resistindo. Enquanto o Mestre Zé Candido 

preza por manter a tradição de sua família inalterada, em meio às suas falas, pudemos 

observar novas configurações dessa dança. O próprio Coordenador de Cultura (Neto) admite 
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que não seja mais apenas uma “brincadeira”, deixa de ser “brincadeira” para se torar 

espetáculo e como tal, segue um novo formato de apresentação. 

 A observação de mudanças nas danças tradicionais não é novidade na pesquisa. Os 

outros grupos de dança aqui investigados apresentam a mesma situação nos aspectos de 

existência e resistência. O reinventar-se, o resignificar-se e o adaptar-se, além de fazer parte 

da natureza da cultura, faz parte da natureza daquele que a significa: o homem. Somos seres 

dinâmicos e nos adaptamos ao mundo que habitamos e isso se faz também presente nas 

nossas ações culturais. Sem isso, definharíamos rapidamente. Por essa razão, defendemos e 

trazemos mais uma vez a ideia de uma cultura que necessita ser dinâmica e não engessada e 

inalterada como defendem alguns folcloristas, discussão que já apresentamos no capítulo 

anterior. 

 Mas continuando nosso desvelamento do fazer artístico da dança no Rio Grande do 

Norte, passamos agora pelos relatos que apontam aspectos de dificuldades enfrentadas pelo 

grupo:  

Teve algum momento em que o grupo parou de dançar por motivos financeiros? 

Zé Candido – teve, teve. Nós passamos três anos parado. O grupo afundiô.  

Zé Candido – (...) Falou em cultura popular... Não é fácil. Não é fácil não. Só sabe quem tá 

lá dentro. Aí sabe o quanto é que um grupo sofre pra manter aquilo ali. Pelo amor de Deus! 

E num era pra ser assim. 

Zé Candido – (...) olhe como é que o povo pensa, tem gente que acha que a gente mantem 

esse grupo, acha que é uma facilidade porque tem gente que diz assim “venham se apresentar 

em tal canto” e a gente diz “o cachê é tanto”  e eles diz “há num tem como, eu vou dar o 

transporte”. Pelo amor de Deus minha gente! Num é assim, num é assim. 

Durante esse tempo na sua função de coordenador, quais as dificuldades que você tem 

percebido que o grupo tem enfrentado? 

Coordenador de cultura (Neto) – hoje particularmente, eu não vejo muita dificuldade não 

porque a dificuldade anteriormente era a questão financeira. Hoje eles têm o recurso, num é 

muito, muito dinheiro não, mas dá pra se manter hoje o grupo (...). 

E essa nova geração, você tem visto interesse? 
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Coordenador de cultura (Neto) – devido a essa modernização de massa é complicado, tem 

um trabalho bastante forte de incentivo com essas novas gerações pra dar continuidade 

porque assim, a cultura popular em si, ela esvairou-se mais. A cultura de massa tomou as 

contas disso aí. Então assim, tem que ter um trabalho de incentivo e o que a gente tá tentando 

fazer é juntamente às escolas. A valorização, o reconhecimento, a identidade cultural desses 

espaços e desses grupos. 

Durante esse tempo dentro do grupo, quais as dificuldades que o Boi Pintadinho já 

enfrentou? 

Missionário – eu acho que tudo mais ou menos né? Graças a Deus! Quando tem um 

problema com algum, ai aparece outro pra assumir né? Porque todo mundo tem problema 

num tem? 

 Perceber e identificar as dificuldades em cada grupo aqui investigado, serviu para 

compreender as formas encontradas por eles para superá-los, se não os grupos aqui 

destacados, não teriam a importância que tem para a cultura e para o cenário da dança do Rio 

Grande do Norte. Seja problema financeiro, seja a falta de valorização e de incentivo, a 

vontade de continuar é maior do que todos esses desafios e o Boi Pintadinho não é exceção, as 

dificuldades apenas os deixaram mais sábios e com mais vontade de continuar, porque aquilo 

que os move é essencial em suas vidas, é cotidiano, e extra cotidiano, faz parte da família e 

dos amigos. É memória e história, identidade e identificação, vontade que vem da herança de 

suas herdanças (ALVES, 2006). 

 

3.5. O Desvelamento Final: tecendo teias de significados da Dança no RN 

 

Depois de vivermos uma longa, porém prazerosa jornada no decorrer desses dois anos 

de pesquisa, é hora do fechamento de um ciclo. Não significa que chegamos a um ponto final, 

porque o fim satura e definha em si mesmo. Na verdade, podemos dizer que chegamos ao 

momento de concluirmos aquilo que nos cabe agora, mas com a certeza de que assim como o 

próprio dinamismo da vida, a pesquisa que no momento damos por finalizada, alçará novas 

perspectivas, novos significados, novos questionamentos. Mas não seria esse o objetivo de se 

pesquisar?  Constantemente inquietar-se, provocar e perceber novos horizontes? entendemos, 
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pois que o saber só se constrói pela inquietação, pela permanente curiosidade que nos motiva 

a irmos ao encontro do desconhecido. Com isso, constatamos que a experiência da pesquisa é 

um jogar-se no abismo sem saber o que vamos encontrar, com direito a frio na barriga, mãos 

suadas e geladas por enfrentar o que inicialmente se faz oculto. 

Porém, não nos jogamos sem cordas nesse infinito precipício, preparamos um material 

de segurança que garantisse a nossa “sobrevivência” e o nosso sucesso. Assim, ao planejar 

nosso mergulho pelo desconhecido, levamos nossas lanternas que nos ajudaram a ver o que 

antes estava escondido e com a ajuda delas, conseguimos desvelar o que estava anteriormente 

obscurecido. Essas lanternas, aqui atribuídas no sentido figurado, representam nosso mundo 

vivido, a sensibilidade aflorada pela experiência dançante da pesquisadora, articulada com o 

nosso referencial teórico, vozes de filósofos, antropólogos, sociólogos, artistas e historiadores 

que embasaram nosso discurso a fim de ampliar, reforçar e esclarecer as considerações 

evidenciadas no campo investigativo da pesquisa. Dessa forma, perante essa jornada, nossas 

cordas, no caso aqui significando a metodologia utilizada, a fenomenológica, nos mostrou 

uma forma de entendimento daquilo que se mostra pela percepção de como o fenômeno existe 

através da descrição e da interpretação do ocorrido, interpretação esta que parte do olhar do 

pesquisador que tem na própria experiência vivida na pesquisa e na experiência pessoal, um 

olhar de desvelamento do fenômeno sendo que, esta interpretação daquilo que se mostra 

também pelo olhar dos sujeitos da pesquisa, seguiu critérios de redução no qual, foram 

baseadas em Bicudo (2000), com o objetivo de chegarmos à essência do fenômeno, ou seja, 

naquilo que estava invisível e que precisava ser revelado. Porém, ao desvelarmos o fenômeno 

e dissertarmos sobre o assunto com a ajuda de diferentes campos de conhecimento, também 

nos redescobrimos a partir da experiência da pesquisa. Percebemos a nós mesmos diferentes 

de quando começamos esse processo investigativo, com novos entendimentos sobre o mundo, 

e principalmente, novos entendimentos sobre o dançar no RN. 

Fazendo uma retrospectiva do trabalho investigativo em questão, partirmos da 

subjetividade do sujeito que pesquisa para poder compreender o outro que dança, 

mergulhamos no primeiro momento, na história e na memória do investigador e de sua 

relação com a dança para compreender o porquê de pesquisar e buscar desvelar o universo 

artístico da Dança do Rio Grande do Norte. Ao esclarecermos essa ligação pesquisador – 

pesquisa, fomos ao encontro do outro que dança, daqueles que significam o fenômeno situado 

no qual, encontramos inicialmente, a história e a memória de cada grupo. Mas, ao 
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conhecermos o contexto inspirador de cada dança, sentimos a necessidade de compreender as 

ações desses sujeitos numa esfera mais geral, momento no qual, travamos um discurso 

embasado em estudiosos do comportamento sócio/cultural do Homem na contemporaneidade 

onde trouxemos aspectos que caracterizam nosso contexto global e nossas atitudes frente a 

esse tempo.  

 Depois de termos discorrido brevemente sobre algumas características do homem 

contemporâneo, apresentamos sua natureza cultural e simbólica em busca do conhecimento 

que parte do sensível, neste caso, do conhecimento que construímos pela experiência artística 

da dança. Essa discussão foi necessária para compreendermos principalmente, o porquê de 

necessitarmos nos expressar pela linguagem artística da dança e, com esse questionamento, 

fizemos uma breve retrospectiva de sua significação na História, até chegarmos à atualidade. 

Com isso, ao buscarmos primeiramente compreender o significador para depois explorar seus 

significados, dissertamos sobre o homem enquanto ser cultural e simbólico embasados em 

teóricos da antropologia, sociologia e filosofia e, assim, chegamos aos símbolos que 

identificam e impulsionam o fazer artístico da dança no recorte deste trabalho. Portanto, 

partimos de um entendimento macro de motivações, para a compreensão do micro, no caso, 

partimos da compreensão do ser e suas ações universais, para que pudéssemos desvendar o 

que motiva os fazedores da cultura da dança no Rio Grande do Norte, a manterem vivas suas 

danças em um cenário onde, esses sujeitos, ao mesmo tempo em que passam a ter contato e 

acesso a aldeia global e sua crescente homogeneização cultural, resistem a ela pela 

necessidade que tem em se identificarem e de se encontrarem nas suas individualidades 

culturais. 

 Com esse embasamento de discussões teóricas que nos ajudaram a perceber esse 

comportamento social de resistência cultural, fomos ao fenômeno procurando identificar os 

motivos de sua existência, incluindo nesse processo suas dificuldades, suas formas de 

propagação e as formas como o mesmo estava sedo incentivado para que pudéssemos concluir 

o que caracterizaria o saber e o fazer no cenário da Dança no RN, pelo recorte da pesquisa.  

Dessa forma, para o desvelamento do fenômeno Danças no RN, procuramos em meio a 

manifestações de sua área territorial, exemplos de grupos danças culturais que representassem 

seu cenário qualitativamente.  

 Ao irmos ao encontro do fenômeno, relatamos a experiência do vislumbrar um 

horizonte, do ir à coisa e percebemos mais além, ou seja, essa experiência nos proporciona 
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uma visão de dentro, ampliada, contextualizada, situada e impregnada de motivações que 

descrevemos a partir da metodologia de análise aqui apresentada.  O processo de descrição, 

redução, interpretação e análise retirada da experiência entrevistador-entrevistado, resultou 

em esclarecimentos de cada campo investigativo que, no final, tiveram suas significações 

imbricadas como teias interligadas para se chegar a um denominador comum, logo ao 

desvelamento do fenômeno propriamente dito. A partir de cada redução individual tirada da 

fala de cada entrevistado, construímos considerações e reflexões sobre as situações 

corriqueiras nos diferentes grupos, após esse esclarecimento unimos a fala de cada 

entrevistado para a construção da teia de significados da dança no RN.  

 De acordo com as questões de estudo, as categorias da pesquisa já evidenciadas, 

seguiram pontos de desvelamento para se chegar a uma conclusão sobre aquilo que se 

manifesta. Seguirmos os passos fenomenológicos da descrição, da análise ideográfica, 

chegamos por fim à análise nomotética, ou seja, momento em que unificamos as estruturas 

mais gerais dos dados coletados e finalmente, apontamos para essência do fenômeno. Após 

esses esclarecimentos, discutimos a seguir as categorias da pesquisa as quais, evidenciamos as 

convergências de unidades de significado analisadas e interpretadas anteriormente. 

Na categoria motivações para existências das danças no RN, tivemos os seguintes 

resultados: no grupo de dança de Major Sales, caboclos Malhação de Judas, na dança do 

Espontão de Jardim do Seridó, na Cia de da dança Macambirais em Passa e Fica e no Boi 

Pintadinho de Pedro Velho, concluímos que em todos esses contextos artísticos, a primeira 

motivação para a existência do fenômeno está primeiramente no acesso, no encontro e no 

ambiente comum a todos. O Segundo motivo se fez pela admiração e identificação que todos 

relataram ter desenvolvido pele experiência dançante. E, por último, pela vontade que cada 

envolvido demonstrou em manter e propagar suas expressões culturais. Essas formas de 

propagação foram identificadas e interpretadas da seguinte maneira: a primeira forma de 

propagação está no próprio envolvimento de cada entrevistado, uma vez que, o fenômeno só 

existe através do existir corporalmente, materializado em movimentos dançados, sendo 

propagado também por aqueles que admiram e acompanham a manifestação dentro de seu 

contexto, ou fora dele como é o caso das apresentações que acontecem em outros municípios. 

Assim, a propagação nasce do envolvimento dos participantes, porém passa a envolver as suas 

famílias e logo a comunidade em questão que vivencia o ambiente dessa prática artística. O 

grupo então ramifica-se para as famílias da comunidade, se faz a própria comunidade e logo 
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adentra nos interesses e deveres do poder público que reconhece seu papel de incentivador 

proporcionando recursos e apoios quando solicitado. 

A segunda categoria tece significações que envolvem aspectos de resistências das 

danças, no entanto atribuímos aqui o sentido de resistência quando o fenômeno ao mesmo 

tempo em que resiste às novas configurações contemporâneas, adequa-se a elas, logo, 

características da tradicional manifestação dos grupos Caboclos Malhação de Judas, do Boi 

Pintadinho, da Dança do Espontão apesar de serem consideradas manifestações populares e de 

ainda manterem elementos tradicionais em cada brincadeira, acabaram por demonstrar 

aspectos espetaculares no seu existir, assim, percebemos que a Cia de Dança Macambirais, 

além de representar a tradição em suas montagens, também revela essa espetacularização que, 

em parte, pode estar resignificando novos cenários das danças no RN. Esta necessidade surge 

principalmente pelo novo contexto contemporâneo, onde os festejos em terreiros parecem, 

não necessariamente, contemplar a mesma importância e o mesmo significado de outrora 

sendo necessário reinventar-se ao acompanhar cada mudança. 

 A terceira categoria da pesquisa buscou evidenciar as dificuldades de cada grupo. 

Sobre esse aspecto, o que mais marcou essa categoria, esteve relacionado à necessidade de 

mais recurso financeiro, apesar de todos relatarem receber algum tipo de ajuda seja na forma 

de fomento, pelo poder público ou pela solidarizarão da própria comunidade à qual fazem 

parte. Sendo assim, a dificuldade se mostra superável em meio às conquistas e as vitórias 

consolidadas em cada grupo de dança aqui apresentado.  

Com o esclarecimento dessas três categorias que indicaram os aspectos estruturantes 

do fenômeno em evidência, chegamos por fim a um diagnóstico do cenário da dança no RN 

pelo recorte pesquisado. O terreno é fértil e saudável para cultivar e dar frutos, a colheita já 

vem sendo feita e os frutos colhidos já estão virando sementes na vida das novas gerações. 

Estes já se encantam, dançam e apreciam a cultura de suas cidades, prometendo ser o futuro 

de cada manifestação, projetando assim, mais 90 anos de Caboclos Malhação de Judas em 

Major Sales, mais 150 anos de devoção pelos Negros do Rosário em Jardim do Seridó, mais 

104 anos de divertimento pelo Boi Pintadinho em Pedro Velho e, talvez no mínimo, mais 13 

anos de festividades na Cia de Dança Macambirais. E que cada um deles seja reconhecido 

pela sua fundamental importância enquanto patrimônio imaterial do Rio Grande do Norte, e 

sejam conhecidos para além de suas fronteiras mostrando e representando uma das faces desse 

prisma cultural que compõe a expressão dançante do Estado do RN. 
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 Esta pesquisa, nos fez compreender a importância da cultura popular na Região 

Nordeste e especificamente no Estado do RN e o quanto é importante a sua representação no 

quadro cultural de seu povo. Devemos destacar também a importância da expressão corporal 

na construção dos sujeitos dançantes que, através de movimentos sintonizados com as 

expressões, figurinos e significados, materializam valores, símbolos e histórias de uma 

memória cultural capaz de identificar sujeitos, espaços, histórias de um povo marcando, 

assim, identidades socioculturais. 

Nossa pesquisa nos permitiu lançar um olhar analítico nos espetáculos dançantes 

populares para mostrar a materialização e o conhecimento de uma cultura dita popular como 

fenômeno vivo em nossa sociedade. Nos fez enxergar uma prática que vem unido pessoas e 

construindo e reconstruindo à memória sócio-histórico-social da cultura de um povo, reflexos 

de um povo espelhado por seres corpos dançantes que existem e resistem às ameaças de 

extinção seja política, seja motivada pela falta de incentivo. 

 Portanto, caso nossa pesquisa traga um olhar sobre os corpos dançantes nas 

manifestações folclóricas vistas como manifestações culturais identitárias e desperte novos 

trabalhos e novos olhares sobre a dança, suas práticas e sua relação com a cultura e a 

construção de identidades sociais, compreendemos ter alcançado nosso objetivo maior. 
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(ANEXOS) ENTREVISTAS 

 

Entrevista semiestruturada 

Conhecendo a dança Caboclos Malhação de Judas de Major Sales. 

Entrevistados: Perpetua Simone da Silva e Mestre Bebé 

Contexto: o atelier do grupo. Véspera do concurso de caboclos em Major Sales. 

 Esse material, vocês conseguem todo aqui em Major Sales?   

Bebé - Não o material, a gente compra em Pau dos Ferros... uma parte, o outro é aqui mesmo 

que nós consegue né?! 

Diga-me uma coisa, o que significa essa máscara em relação aos caboclos? 

Bebé - o quê que significa? 

Sim, o quê que ela representa? 

Bebé - É... Como é Simone que nós podemos responder? É porque... 

Simone- É porque antigamente eles tinham que se disfarçar. Eles saiam pedindo esmola 

disfarçados nera pai, num era assim? 

Bebé- Era, era. 

Simone- Ai pra ninguém conhecer né, porque todo mundo conhecia um ao outro, eles tinham 

que usar uma máscara, e antigamente era caixa de papelão riscada com carvão... E se alguém 

descobrisse quem era, eles tacavam pauladas mesmo, chicoteava... Nera pai, nera assim? 

Bebé- Era. 

Simone – então por isso que eles usavam máscaras. Mas só que antigamente não era assim, 

hoje tá mais moderno. 

Bebé- modernizou devido o concurso né, devido o concurso que já vem ao 24º concurso, e 

vem fazendo e vem modernizando né?! Fazendo... Cada ano é diferente. 

E como surgiu essa ideia de fazer o concurso? 

Bebé- fazer o concurso é... Surgiu a ideia de Doutor Piu, porque a brincadeira aqui foi 

aumentando, foi aumentando e foi crescendo lá na fazenda dele né?! Que era dentro da 

fazenda dele, ai foi crescendo, foi aumentando aqui, muitas turmas... E sempre ia pra lá... E 

ele foi vendo aquilo, que tava crescendo os caboclos da região né?! Porque antigamente só 

tinha no Cantagalo, tinha na Carrapateira, tinha na fazenda nova, e aqui como era 

pequenininho, só tinha uma turma né. Mas quando ele viu que tinha aqui só já cinco turma 

dentro da vila, que nesse tempo ainda era vila, ai ele começou... Ele viu que dava certo pra 

fazer esse tipo de coisa. Ai fez o primeiro ano deu certo... O primeiro ano ele fez com quatro 

turma, primeiro, segundo, terceiro e quarto. No segundo concurso já teve cinco turma, seis 

com a das mulheres, que tem um das mulheres, em 1994 tem um DVD tem das mulheres né 

que foi no segundo ano. 
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As mulheres participaram? 

Bebé- participaram desse concurso, é. Que a mais velha tinha 83 anos até que a menina 

Fátima diz, 83 anos a mais idosa e a mais nova tinha 53. É 53 ou é 54. Uma coisa assim. Ai 

pronto, dai pra cá depois que ele fez isso ai, ai num parou mais não. 

Virou tradição essa competição? 

Bebé- virou tradição, virou tradição. 

Faz quanto tempo que o senhor falou? 27 anos já? 

Bebé- 24, é 24 anos. 

Simone- mas da cultura pai em si? 

Bebé- cultura 90 anos, cultura de caboclo essa cultura é 90 anos, começou em 1924 e nós já 

tamo em 2014 né, 90 anos de caboclo que nunca parou nem um ano que meu pai dizia, e tem 

um caboclo que ainda foi do meu avô, mora ali no Lourenço, ele disse que ainda foi caboclo, 

era um caboclo pequeno do meu avô, depois do meu avô com meu pai e então a gente 

continuou. E nunca parou. 

E como o seu avô descobriu essa dança? 

Bebé – ele descobriu, que ele morava... Ele descobriu devido os índios, lá onde ele morava 

tinha os índios... Ainda tinha índio naquele tempo lá no Seridó num sabe, que era mil 

oitocentos e oitenta e pouco, por ai assim, e ele viu naquela região os índio com aquela dança 

deles e ai formaram. Mas também eles... Porque foi... porque veio a semana santa devido o 

Judas né, que eles mudaram, a dança foi pelos índios, mas tem a diferença nossa aqui que é 

por causa do Judas, do Judas. Que significa outra coisa porque, o Judas judiou do nosso 

Senhor né, é... E nós fazemos isso mesmo, ele judiou e nós vamos judiá com ele! Coloca ele 

no jumento pra pedir... antigamente era assim, pra sair pedindo, hoje em dia eles sai bota em 

cima de um carro, bota em cima de uma moto, mas nós num anda com o Judas não,  ele fica 

culá naquele cantinho. 

Essa malhação é caboclos, é malhação de Judas? 

Bebé – caboclos Malhação de Judas. 

É o nome né? 

Bebé- é o nome é assim mesmo, foi batizado desse jeito, foi o seu Severino Estrela... Ele 

batizou nesse sistema. Caboclos Malhação de Judas. Porque os caboclos, os que dança, 

malhação porque nós temos que malhar né?! Se nós num malha ali no concurso, mas nós tem 

que malhar ele no domingo a tarde é... em qualquer um canto que der certo, ou no campo de 

futebol que a gente coloca uma aspa de aroeira como tem no histórico, coloca aspa de aroeira 

meia alta e vamos atirar nele. 

Simone- e põe dinheiro (risos). 

Bebé- e põe o dinheiro no bolso do Judas. Quando ele cai o pessoal corre em cima, quem for 

mais rápido vai pegar o dinheiro né?! 

Assim que ele cai o povo “voa” em cima? 
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Bebé – voa em cima e os caboclos tudo, se for vinte caboclo num dá pra nada pra rasgar ele, 

um sai carregando uma mão o outro sai carregando a perna rasga todo! Deixa ele 

estraçalhado! 

Mas quando vocês fazem isso, vocês fazem a dança antes? 

Bebé – não, não, num fazia não, eles ficava tocando. Tem lá no baixinho tem, no domingo a 

tarde lá já tem, lá nunca parou todos os anos tem. Nós faz a malhação aqui devido o concurso, 

nós deixamos de fazer por causa disso né?! Ninguém fez mais por causa disso, porque tem o 

concurso, nós já malha ele ali. 

Simone – ficou sendo um critério né, principal era a malhação do Judas ai a malhação... os 

caboclos pulavam no sábado e a malhação era no domingo, então como a cultura misturou 

uma com a outra né, que tinha tudo haver, focou só em um dia só que é no sábado. Então a 

malhação é um dos critérios principais da apresentação do concurso. Ai é... Como a gente já 

malha no concurso aqui, ai deixamos de malhar no domingo também, porque o nosso Judas já 

foi malhado na apresentação. Mas eles lá malham. E também tem pai, quem atira, quem acerta 

quando ele cai fica com o dinheiro né assim, ainda é assim? 

Bebé- não, é não... É às vezes é porque... Às vezes é porque bota uma pessoa pra... Pra... É 

não, isso num é... Eles num usa isso dai não.  Num usam mais não. Eles usam é o caboclo... É 

o caboclo que for mais rápido pega lá primeiro, enfia a mão no bolso... Um sai empurrando o 

outro... É muito engraçado! É muito engraçado! Agora você sabia que lá no Pernambuco é 

diferente né. Lá tem a malhação de Judas, mas é diferente. 

Eu não conheço. 

Bebé – num conhece não? Pois lá sabe com é que eles fazem? É o mesmo, é quase o mesmo 

jeito daqui, eles atirando no Judas, mas é...  O cara fica doido pra... eles num atiram no Judas, 

eles colocam o Judas lá no canto com o dinheiro no bolso, mas o pessoal fica, os caboclos 

doido pra ganhar o dinheiro mas...E é chicoteado, num é. Eles num deixam chegar perto do 

Judas, isso brinca a noite todinha nesse roi roi. É diferente num é? 

O povo tentando pegar e o... 

Bebé – pegar e os outros num deixa. É. Fica uma parte por fora pra... Escondido né, lá e 

fugindo, fugindo ai quando o cara descuida uma coisinha ele chega lá no Judas e carrega, mas 

é muito difícil eles carregar sem apanhar tá entendendo? Tem deles que apanha, apanha, mas 

carrega que tem o coro mais grosso (risos). Ei, mais isso eu tô contando de lá, que me 

contaram de lá do Recife, e nós aqui é desse jeito. Na Bahia tem diferente. Eu fiz uma vez eu 

fiquei no terceiro lugar, eu vou contar essa pra vocês... Olhe, eu inventei de malhar o Judas, 

malhei, ai quando o Judas caiu os meninos... Não, eu, eu... Foi assim, eu fiz a malhação eles 

atiraram nele e tal e ele pegou fogo, coloquei fogo né. Quer dizer que foi, queimou o Judas, 

mas lá na Bahia é desse jeito e tem o histórico que conta a história, mas eles aqui, os jurados 

aqui num aceita essa, num aceita. Então num faço mais nunca! Minha malhação é rasgar ele, 

estraçalhar, como chama viu? É. 

Tem que quebrar o boneco não é? 

Bebé – tem que quebrar, é... Durante o tempo e se for na tradição como faz lá no baixinho é.. 

Pode... Desse jeito mesmo, num fica quase nada, eles carrega leva lá pra tudo que... Fica só... 

Só a fiapêra. 
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Simone - o baixinho é um sítio vizinho aqui da cidade. 

Tem um tempo pra cada grupo se apresentar? 

Bebé – tem, é oito minutos. 

Eu estava vendo aqui algumas máscaras né, que eu vi as do ano passado quando vocês 

foram pra Passa e Fica e agora no centro de convenções. E essas desse ano estão bem 

inspiradas na copa né? 

Simone – tá. 

Bebé – sim essas dai tão. Porque é agora... As outras tão ali guardada. É as que você viu já, 

essas daqui é nova. 

As dos anos passados vocês deixam guardado ou... 

Simone – algumas, como, como... É... A gente recicla. É porque tem o material, tem o 

material super caro sabe? Por exemplo, a do ano passado era de couro a frente dela né. A 

gente tem que reciclar porque num dá pra comprar, mas a maioria desses materiais são...são... 

A gente pega por aqui mesmo olhe, a cabaça ela é tirada mesmo da roça e ela é cerrada e a 

gente fez como o nariz, aqui também é cabaça (os olhos da máscara) a gente cerrou, aqui 

também é cabaça pintada (ainda no olho) aqui é só palha pai (cabelo)? 

Bebé – ai é coqueiro é aquela estopa do coqueiro. 

Simone – coqueiro, ai cordas, ai couro por dentro a gente compra... o material que a gente 

compra mais é o papel paraná, o papel paraná, mas antigamente até dois anos atrás a gente 

fazia com caixa de papelão, só que como a gente tem medo de chover, o papelão não é tão 

resistente quanto o papel paraná. Ai a gente comprou EVA e as espuminhas pra não machucar 

os meninos né?! Mas é, todo o material da roça mesmo a gente chama né?! 

Só dança meninos? 

 Simone – sim, as meninas deixaram de dançar porque não tinha como elas... É... Competir 

junto com os meninos né?! E um dos critérios principais é a pisada, então elas ficavam sempre 

em último lugar, porque quem tem pisada é o homem né?! E também, pelo início da cultura 

foi, os homens que iniciaram, as mulheres, o trabalho das mulheres era, olha que preconceito! 

Era costurar e montar. Ajudar os chefes de turma. Mas assim, tem ano que elas pulam, tem 

outros que não, mas nas casas sempre tem turmas femininas. Tem, sempre lá nas casas.... Que 

a cultura aqui, concurso faz parte, mas na minha opinião, o mais interessante é isso, por isso 

que eu pedi pra você vim cedo porque talvez pegasse alguma turma nas casas. É... O que mais 

me admira é isso, elas passam a semana toda desde terça feira, as turmas passam em todas as 

casas, nos sítios pedindo aquela esmola. Tem algum pai saco de esmola aqui? 

Bebé – tá lá em casa. 

Simone – pronto, temos um monte de esmola, ganha dinheiro, ganha galinha. Então eles 

passam a semana todinha pedindo né?! Ai pede pra poder pular, só pula se der esmola 

também, é só pula se der esmola na casa. E antigamente eles chegavam de madrugada nera 

pai nas portas? 

Bebé – nós passava era a noite toda no meio do mundo home... 
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Simone – só que, como tá muito perigoso, essas coisas ai a gente deixou mais pra passar o 

dia. Ai eles quando terminam, eles dividem a esmola, o dinheiro alguns investe, por exemplo, 

pai investe muito na turma porque passa o ano todinho se apresentando então, pra tá sendo 

sempre né... fazendo manutenção e faz uma festa bem grande, comemora tudo o que 

aconteceu durante aquela semana (semana santa). Então eu acho isso mais interessante ainda 

do que o concurso sabe? Porque começou assim, antes de ter concurso era assim, passava a 

semana toda pedindo esmola, juntava... 

Amanhã vocês também vão fazer isso, pedindo de manhã? 

Simone – nas casas não, o último dia era hoje. Amanhã é o dia todo se preparando pro 

concurso, mas quando não tinha o concurso, até o sábado era assim ai terminava com a 

malhação do Judas que colocava num lugar né, bem grande! Todo mundo ia pra ver quem 

conseguia malhar o Judas que era atirar... Ele já enforcado como meu pai falou, atirava e... 

Mas hoje em dia deu uma mudada porque as turmas foram se evoluindo, cada uma trazendo 

ideias né. É totalmente diferente do ano passado as turmas que vem esse ano. 

Esse aqui é a parte de baixo é? 

Simone – esse aqui é uma barba. Nós vamos colocar aqui em baixo. 

Há ainda vai botar... Tem a roupa? 

Simone – Tem... vocês num vão colocar fotos ainda hoje não (risos)? 

Não (risos por conta do sigilo do figurino para surpreender o adversário)! A gente até 

agora só filmou. Tem nem como colocar! 

Simone – mas depois por favor, coloquem muitas, muitas fotos. Olha, essa é uma das saias... 

Sim, lembrando que tudo é criação dele, do mestre, de pai. A gente só põe em prática sabe, ele 

vem... Hoje mesmo eu achava que tava toda prontinha, ele olhou e disse “tá faltando...” já 

vamos fazer. Vamos passar a noite trabalhando. Tomara que já chegue amanhã se não ele já 

inventa outra coisa. 

Esse aqui é de outro ano é (aponto para uma saia diferente das demais) 

Simone – não, é pra esse ano, só que é assim, a gente... essa dai... há a velhinha! Ele esqueceu 

de falar pra você, a velha e o velho, que são dois personagens principais da dança. O véio e a 

véia. 

Há, eu vi essas personagens! 

Simone – é, então essa saia é da véia, essa aqui é dos “puxador” temos quatro puxador que é 

aqueles primeiros que entram na... Que comanda a coreografia. E aquela é dos outros, todas 

essas saias. 

Me diga uma coisa, você falou agora dessa questão, eles vão muito de acordo com uma 

pessoa que está na frente pra ir mudando o passo, ou vocês já tem um passo codificado 

desde o início? 

Simone – ele... É... Assim... As turmas que preparam as coreografias. Preparam toda a 

coreografia e os quatro... tá nas mãos, toda a coreografia dos puxador. Se eles errarem o lado 

né, a turma toda erra porque é em seguida assim, um atrás do outro. Eles não podem sair da 

fila, porque se não perde ponto. Tipo, tem quatro filas, um caboclo sai, a não ser que seja o 
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véio e a véia, eles podem. Ai tá as quatro filas dos quatro puxadores né?! São 26, 24 caboclos, 

se um sair é porque ele errou, ai já perde ponto. E a pisada também dos dois... Se começou em 

dois passos, tem que terminar em dois passos. Se um sair também do ritmo perde ponto lá 

no... É muito... Isso aqui nós vamos usar nos braços. Veja o material todo nosso, palhas, 

cordas, cabaças... tá pesado! 

E essa cana (garrafas de água ardente)? Tem algum significado essa cana? 

Simone – essa cana eles ganham (risos), eles ganham de esmola, ai tem turma que bebe 

durante a semana, mas a nossa a gente guarda pra o dia da festa né?! 

Mas vocês bebem antes ou depois da malhação? 

Simone – não, bem depois a gente... Pra o dia de comemoração. Durante... Pelo menos a 

turma de pai, é a semana toda de trabalho, sabe a gente é bem exigente, por isso que a maioria 

são chamadas de moleques por isso, porque eles tem que respeitar regras né?! Cada um tem 

sua maneira de organizar e ele exigiu isso, que não misturasse. Trabalho é trabalho e diversão 

é diversão então, a gente passa a semana toda fazendo essas coisas, e pra beber só no dia da 

festa, se Deus quiser! E de campeã! Em nome de Jesus! 

Vocês recebem algum tipo de apoio, tipo patrocínio? 

Simone – ele... O prefeito dá, todo ano sempre ele... 

Pra todos os grupos? 

Simone – pra todos os grupos. Só que não... assim, não tá sendo suficiente, pelo menos pra 

nossa turma não foi. Esse ano a gente já foi esperto, guardamos a premiação da... A gente já 

sabia que ia precisar e já torramos tudo se não... Se a gente não ganhar em nenhuma das três 

colocações, a gente passa o ano todinho pagando como foi o ano trasado (risos). A gente 

investiu muito, tudo o que tinha e o que não tinha e perdemos. Um ano ai, não sei qual foi 

mesmo. Ai a gente teve que trabalhar o ano todinho pra poder pagar o que a gente tava 

devendo. Olha só como tá... Tá tomando de conta da gente né isso. Mas é bom a gente adora 

isso 

Francisco Alcivan (esposo de Simone) - que no ano passado e esse ano num é, ele aumentou a 

premiação... 

Quem patrocina é a prefeitura né? 

Francisco – é a prefeitura, é. Ai no caso a premiação ai... A premiação quem for campeão, 

quem ficar entre os três vai dar pra quitar as dívidas né?! Mas ai quem... Dos outros? 

 Os outros ficam endividados... 

Francisco - ai ficam endividados. 

Quando vocês vão pra fora, pra algum festival, o prefeito arca com todas as despesas? 

Francisco – com todas as despesas. 

Simone – muito, total, a maioria dessas apresentações, a maioria. Mas, a gente se mobiliza, 

faz bingos sabe?! É... Rifas essas coisas. Agora pra Passa e Fica, a gente tá pensado em fazer 

uma feijoada e a banda, nós temos um triozinho né, cantora, sanfona... Era muito interessante 
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você ver o trio de pai porque a cantora, o zabumbeiro são filhos. O sanfoneiro é neto e o do 

triângulo é genro. A família toda o trio dele. 

É o que tá no grupo né? São vocês mesmos que cantam. 

Simone – é, é. 

As músicas, vocês que fizeram mesmo as músicas? 

Simone – meu pai, minha irmã, eu, o sanfoneiro. 

Vocês fazem tudo igual ou todo ano mudam o repertório? 

Simone – muda, muda. Agora assim, tem música que pega. Tipo assim, a música, essa música 

é daquela turma então, a gente às vezes não quer tirar por muito tempo, já tem três concursos 

que a gente repete uma que pegou, sabe aquela música que você apresentou naquele dia e 

depois todo mundo cantou. Ai a gente... Até outra não aparecer a gente fica com ela, mas esse 

ano a gente já vai com duas músicas novas. 

Normalmente são quantas músicas? 

Simone – assim, se você cantar rápido da pra cantar até cinco músicas, você cantar rápido, 

não precisa cantar todas as estrofes. Mas pode ser uma os oito minutos né, mas a nossa eu 

acho que vem com quatro músicas porque assim, antes era só a sanfona ou alguém fazendo 

rima né?! 

Improvisando? 

Simone – é, improvisando. Ai depois veio um cantor, Nelson, e começou a fazer as músicas, 

tipo assim, paródias. Pegava um forró e colocava letra em cima, letra dos caboclos, ai pegou 

total. A gente já tem quase dez composições só nossa mesmo. Meu pai... Assim, nossa com 

melodia fora as paródias que meu pai faz em cima das músicas de Luiz Gonzaga que são as 

coisas mais lindas, mas falando na cultura né, que ele gravou um cd com a minha irmã, eu 

posso até ver isso pra você levar, eles gravaram só música dele, todas as letras, músicas 

nossas. Acho que doze músicas, agora a melodia tem em cima da... Tem de Luiz Gonzaga tem 

desses... Né... desses mestres também. Ai você falou das cores do Brasil né?! Então, a gente tá 

trabalhado pro concurso... Como a gente gasta demais, o prefeito é claro que investe, mas pro 

concurso ele investe pra todas né, da mesma forma. Ai o que é que a gente pensou, a gente já 

vai trabalhar pra junho que a gente vai fazer uma apresentação lá da copa em Natal, na UFRN 

na copa. A gente vai pra lá, então a gente já trabalhou com essas cores porque já fica mais 

fácil né?! 

Mas vocês vão se apresentar em alguma abertura de jogos? 

Simone – não sabemos ainda. 

Francisco – porque esse programa da UFRN num é em si pra abertura do evento dentro do 

estádio né. É mais assim, em pontos estratégicos de visitação dos turistas e provavelmente 

dentro da própria UFRN. 

Durante o mês de junho, julho... 
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Francisco – é... na primeira faze né, são onze dias... Quatro jogos em Natal... Onze dias né?! E 

na reunião que a gente foi tem essa proposta de intercalar, tem um jogo hoje, amanhã tem 

apresentação num é?! Os turistas vão ficar pra ver os outros jogos num é?! 

É uma forma de divulgar também né? 

Francisco - é de divulgar. 

Mas vocês, nesse projeto, têm onde ficar? Vocês tem o apoio da universidade em relação 

a isso? 

Francisco – tem, tem. Tem uma apresentação garantida já né?! E pode ser que a gente 

apresente nesses onze dias também, quatro apresentações. 

Vocês ficam onde quando vão? 

Francisco – ai a UFRN ainda vai decidir. 

Provavelmente no campos né? 

Francisco – provavelmente no campos ou em algum local, alguma pousada... 

Simone – mas nem sempre foi assim sabe?! Já sofremos muito, sem lugar pra ficar é... Sem 

lugar pra comer... pra tomar banho, pra nada! A gente já sofreu isso logo no início né, nas 

apresentações assim, porque o prefeito as vezes arcava com o carro, e a gente chegava lá 

achando que tinha tudo isso pra gente e num tinha, era só pra se apresentar... E por incrível 

que pareça, agente é... se tivesse outro no outro dia a gente ia pra passar a mesma coisa a 

gente ia, pelo prazer e pelo amor a cultura né?! Esses trabalhos são todos manuais aqui de 

artistas da terra (ela me mostra um transado de palha). 

São as pessoas daqui mesmo que fazem? 

Simone –sim, os chapéus foram feitos aqui todos. 

Vocês tem uma equipe de confecção? 

 Simone – temos  

Cada grupo tem sua equipe? 

Simone – tem. São os próprios caboclos 

São os próprios participantes... 

Simone – são  

Os meninos fazem... 

Simone – sim, os próprios meninos, os próprios meninos. 

Mas eles aprendem com vocês? Eles aprenderam com o mestre? 

Simone - sim, é... Na verdade, a gente tava até comentando isso, foi sim, algumas turmas 

sempre vem com as ideias passadas nossas tá entendendo? Por exemplo, a primeira turma que 

dançou com máscara de arupemba... tem arupemba... Me dê ai Alcivan... A primeira turma foi 

em 2010, primeira turma que dançou com a mascara de arupemba... Aqui é um molde... Nós 
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vamos terminar ela... Foi em 2010, causou sabe, nossa que criatividade! Nunca, nunca tinham 

visto, foi a nossa em 2010. E o ano passado e esse ano a gente já sabe que vai vim turmas com 

máscaras de arupemba, então graças a Deus eles vão se espelhando na criatividade dele, de 

pai e a gente... Só que a gente tem um compromisso, todo ano superar o outro né?! Então a 

gente tá super ansioso amanhã pra ver se tem uma turma que venha com novidades ou se é só 

a da gente (risos). Vai ser lido, vai ser lindo. Oito turmas bem trabalhadas eles tão... Tá todo 

mundo trabalhando pra ganhar. 

Cada turma tem seu mestre? 

Simone – sim, é como eu falei pra você, nesse período tem. Vem mestre fazer turma de tudo... 

Todo lugar daqui. 

Todos são de Major Sales? 

Simone – são. Tem que ser né. O concurso só aceita se for de Major Sales. Agora durante o 

ano, só quem continua é ele, a turma dele sabe. Porque também é muito difícil organizar né?! 

Controlar o pessoal pra estar ensaiando... 

Simone – sim, é muito complicado. E a gente tem esse grupo de quarenta pessoas que são 

caboclos e Rei de Congo, então a gente é chamado o ano todinho pra apresentação, por isso 

que vai certo né, continuar, mas... E ele não deixa, ele não deixa essa cultura morrer de jeito 

nenhum. Ele vai plantando nas escolas nas crianças pequenininhas, todas as crianças 

pequenininhas é apaixonada por ele aqui sabe, até rivais, filhos de rivais dele torcem por ele 

acredita? Por esse trabalho. 

Todos aprenderam com seu pai? 

Simone – sim ele vai ensinando nas escolas 

Até os grupos que hoje fazem parte da competição aprenderam com ele? 

Simone – acredita que não tem nenhum caboclo... Por exemplo, o chefe da nossa principal 

turma rival, foi caboclo do meu pai. E a maioria dos caboclos dele foi, começou com meu pai. 

Ai vai saindo sabe?! Vai saindo pra outras turmas eles tem... Eles podem fazer isso. Mas a 

maioria aprenderam com ele. 

Eu já vi outros tipos de caboclo, um pouco diferente do de vocês, principalmente da 

vestimenta, da batida do pé, que eu percebi ser muito característico daqui. Surgiu aqui 

em Major Sales ou foi uma incorporação já desses índios, da malhação de Judas... Como 

aconteceu? 

Simone – não. A gente... É... Eu digo meu avô porque ele que trousse pra cá né. Ele com 

certeza viu todas essas outras apresentações de caboclos que tem ai a fora, mas ele deu a 

contrapartida dele assim nessa nova ideia, de pisar mais forte né?! E também a vestimenta dos 

índios que ele achou mais atrativo do que as outras né?! Sempre as dele veio com essas 

características, as outras turmas não, no início tinha paletó, que o Judas que se veste assim 

agora sabe?! Mas a dele priorizou isso, essa parte assim mais cultural eu acho até né?! 

Me trousse um pouco uma africanidade...principalmente nas máscaras  

Simone – sim... Isso é já vem de nós. É... A Gente já, já vem se baseando nisso também 

porque, o intuito da gente é trazer coisas novas né?! Não ficar na... Na... Só naquilo, não 
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esquecendo do início, não, da origem, mas trazendo coisas interessantes... No ano passado a 

gente veio com um índio mais total africano assim sabe, eu trousse... E não, não entenderam 

muito assim por isso, mas a gente não foge. O início, até as músicas diz “tem palha de 

bananeira, corda couro e carnaúba” né, “saco de náilon, máscara de papelão...”. Tem tudo 

aqui. Porque é... O início foi assim. Agora, a maneira da gente fazer é que tá sendo diferente, 

porque a gente tá fazendo de uma maneira mais artística né. Antigamente num era assim não. 

Colocava uma mascara de papelão, riscava daqui pra lá, furava o buraco. Era assim a roupa. 

Pregava um negocio aqui... Num era todo trabalhado assim, tranças sabe?! Não era. Ai a cada 

ano foi modernizando. Primero começou assim, ai depois veio com TNT, as roupas 

cortadinhas com TNT, que são bem interessantes também. Já teve também aquele pano, cetim 

né?! Só que não deu muito certo, aquele tecido não dá por conta que ele desfia muito. E a 

gente voltou pra esse figurino mais tradicional e as outras turmas também estão todas 

voltando porque, na verdade é mais atrativo. É uma obra de arte grande, assim, dá muito 

trabalho, mas é mais atrativo. 

A minha referência ainda é só o grupo de vocês, então eu não tenho ideia de como é que 

eles se inspiram. Aparentemente eles se inspiram no que acontece aqui né, no que é 

inovado aqui. Mas eu não sei como eles buscam outras ideias se é de internet... 

Simone – sim, todo mundo pesquisa muito durante essa semana sobre cores... Né?! Eu tenho 

certeza que a maioria das turmas vão vim copa porque, a gente... Sabe?! A quatro anos atrás 

foi todo mundo veio nas cores do Brasil. Porque não deixa de ser interessante né, porque... 

Francisco – todo ano de copa todas as turmas utilizam essas cores. 

Simone – mas eles sim, a gente também pesquisa... Eu também pesquisei muito ano passado 

é... Os índios africanos, o pessoal africano assim, essas coisas... Índios... As pinturas da 

cabaça aqui atrás, a gente se inspirou em algumas obras... Algumas pinturas dos índios 

potiguares aqui (mostra as cabaças pintadas). Num sei se ficou legal né (risos)?! Porque a 

gente num tem, mas a gente se espelhou em algumas, a gente pesquisou pela internet. E os 

olhos vai ser pintado de vermelho como alguns índios aqui, potiguares pintam assim, somente 

isso. Em homenagem a nós Potiguares né?! Essas pinturas todas a mão sabe?!  

Fim da entrevista. 

Depois desse primeiro encontro no qual, foi apresentado um pouco à memória e a 

história dessa manifestação, termino a noite indo de encontro ao último ensaio do grupo 

antes da competição. Na manhã seguinte, após apreciar o “arrastão de caboclos” pela 

cidade, me sento e converso com Simone e com o mestre Bebé mais uma vez, tentando ao 

máximo extrair desses sujeitos àquilo que os move. 

 

Entrevista semiestruturada 

- Nome: Perpétua Simone da Silva 

- Naturalidade: Major Sales 

- Idade: 25 anos 

- Atuação: Cantora do grupo 
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Como aconteceu seu envolvimento com o grupo? 

Simone – então, desde que nasci praticamente, porque a cultura já vem do meu bisavô né, 

passada pro me avô, passada pro meu pai... E desde que nasci ele participa dessa cultura, 

então fui crescendo vendo e não tive como não me apaixonar por ela. E quando fiquei assim, 

é... Mais velha um pouco assim, que eu podia ajudar ele, ai comecei a me envolver de verdade 

sabe?! A por a mão na massa, a criar junto com ele, e tô já eu acho que ajudando a ele a mais 

de dez anos assim, comecei bem cedo a brincar, a andar com ele agora, a ajuda-lo mesmo já 

está a mais de dez anos. 

Nessa sua colaboração, você participa mais da parte dos bastidores, ou você estar mais 

envolvida na parte da prática mesmo das danças? 

Simone – não... É... Mais nos bastidores. Às vezes vou, por exemplo, pra cantar quando 

precisa assim, quando minha irmã não vai ai tenho que substituir, mas o meu negócio é nisso 

aqui (olha para os figurinos). Em fazer sabe?! A ideia de como vai ser a apresentação, bolar. 

Os bastidores mesmo né?! Eu fico mais nessa parte. 

Você poderia me informar como acontecem os ensaios? Local, data e período que vocês 

normalmente ensaiam pra essa festa? 

Simone – pra essa festa específica? 

Essa festa e durante o ano. 

Simone – pronto, então, a gente conta com a parceria assim do prefeito né, e todo ano a gente 

é convidado pra dançar fora. Então é muito raro assim, a gente não ensaiar uma vez por mês 

por exemplo.  Porque o passo é aquele lá né, dois passos agora, a coreografia é o que muda 

um pouco. Então a gente se reuni uns dois dias, três dias antes de uma apresentação, ensaia 

todos esses três dias pra poder fazer essa apresentação. Os locais são esses locais públicos 

assim, o ginásio né de esporte, o centro cultural e também tem a parceria de uma das diretoras 

da escola que sempre quando a gente precisa do ginásio da escola ela ajuda a gente pra... Ai a 

gente tem... Já tem a caixa de som, essas coisas a gente pega na associação que tem aqui né, 

que é a cultural que também é bem parceira do grupo, muito parceira. 

Vocês têm horários específicos de ensaio? 

Simone – então, a gente procura ensaiar mais na parte da noite pelo fato de muitos dançarinos 

eles trabalharem né, o dia todo. Então a gente procura mais a parte da noite até mesmo bem 

depois da escola, dez horas da noite, dez e meia... Alguns ensaios são por esse horário. A não 

ser que seja final de semana que final de semana é na parte assim, pela manhã. 

Em relação ao figurino deles, durante os ensaios, como eu estava notando ontem, eles 

vestem roupa do dia a dia pra ensaiar, mas no dia do espetáculo é uma roupa 

confeccionada por vocês. 

Simone – É.  Então, tem esse problema assim, a gente nunca ensaiou com o figurino sabe. A 

gente prepara só pra estreia então, por isso que tem toda essa preocupação deles colocarem 

pra quebrar no ensaio que a gente vai entender que vai perder um pouco lá na hora do... Né?! 

O ritmo, por ser pesada a roupa sabe?! Então a gente exige muito do ensaio e já vai dizendo 

que a roupa é pesada, que eles já venham conhecendo a roupa durante o dia porque não dá pra 

ensaiar por ser de palha essas coisas sabe, então com certeza não vai ser a mesma coisa depois 

deles dançarem. Ai vai ter que ajeitar tudo de novo... A gente sempre corre esse risco assim, 
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de levar a roupa, estrear naquele dia e não sabe o que possa acontecer sabe?! Todas as turmas, 

ninguém, eu acho que ninguém nunca ensaiou com a máscara e com a roupa, só usa na hora 

de apresentar. Depois é que a gente fica usando. 

Os instrumentos de percussão, vocês também ensaiam com eles? 

Simone – sim. 

Sempre com o pessoal que toda né? 

Simone – sim, é o trio né, a gente chama o trio, mas tem o pandeiro, o triângulo, o zabumba, a 

cantora e a sanfona né?! E eles... A gente fica sempre... Como é o ano todinho a apresentação, 

a gente fica se encontrando e trabalhando em músicas, criando músicas e... A todo o momento 

assim na verdade, como é todo mundo de casa, um pega a sanfona, o outro vai cantar então, 

não deixa de ser um ensaio sabe?! 

O repertório é todo de vocês? 

Simone - é todo nosso. Todo nosso. 

E a criação coreográfica? 

Simone – os caboclos, os próprios caboclos. Eles próprios que criam. 

E o mestre só organiza... 

Simone – ele também cria, ele faz parte de toda criação né?! Mas, por exemplo, o filho dele 

ficou pra coreografia, ele ficou pra parte dos bastidores né?! Cada um ficou, fica com uma 

parte né?! Ele monta as equipes e vão trabalhar. Nesse caso, o que ficou com a coreografia 

esse ano foi o filho Gabriel. Ficou... Junto com os caboclos eles criam. Se ele disser que essa 

coreografia vai ser e os caboclos não der certo, ou achar uma melhor, ai vai o que os caboclos 

né?! Gostarem mais. É assim, trabalhando em equipe. 

Qual a faixa etária que está normalmente presente no grupo, a partir de que faixa 

etária? 

Simone – pra o concurso, é mais esses adolescentes que aguentem oito minutos né, mas já 

teve abertura com turma de criancinhas sabe, como no arrastão você viu né?! Muitas 

criancinhas, mas pro concurso é mais de adolescente, tem uma turma de criança, mas é a 

partir de doze, onze, doze anos né, pro concurso, mas todo mundo pode dançar. Tem criança 

até que num tem nem um ano já tem roupinha, já dança. 

E quais os critérios que vocês utilizam para selecionar esses meninos para poderem 

participar da brincadeira? 

Simone - tem que ter ritmo né, tem que ter uma pisada porque, como é critério no concurso ai 

a gente se preocupa com isso ai, com esse ritmo, com essa pisada. 

Mas vocês fazem algum tipo de avaliação conjunta ou... 

Simone – não, na verdade, na verdade a nossa turma tem essa diferença. Pra poder participar 

tem que ter apenas dedicação, amor sabe?! Porque é... Tem um caboclo que ele é um exemplo 

de superação. Ele chegou de outro lugar sabe, assim, e não sabia pular de jeito nenhum. Todo 

mundo da cidade, todos os outros caboclos davam risada dele. E ele veio pra pai, pediu pra 
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pular na turma de pai sabe?! Pai disse: “pode pular, você pula nas casas um dia que você 

aprender quem sabe você não vai pro concurso”, ele disse: “eu vou pro concurso, você me deu 

a oportunidade agora eu vou mostrar pra você que eu vou aprender e vou pular.” Hoje ele tem 

um dos papeis principais do grupo que é do velho, que é um dos papeis principais do grupo. E 

foi só porque ele se dedicou, ele amou aquilo e fez então, eu não posso nem dizer que esse 

critério da pisada é, porque, um quer que seja, mas outro já diz não, esse se dedica demais, 

nem que a gente perca, ele vai pular. 

Então vocês ficam avaliando quando eles vão para os cortejos, para as casas não é? 

Simone - é quem se dedica mais sabe. 

Qualquer pessoa pode participar desses eventos? De estar indo de casa em casa, ou tem 

que ser do grupo? 

Simone – de estar indo de casa em casa? Então, são os grupos divididos né, cada um faz sua 

turma. Eles escolhem. 

Mas se a pessoa não tiver grupo ainda, mas quiser participar pode? 

Simone – pode, nas casas pode. Até que misturam às vezes, tinha dias turmas brincando 

juntas sabe?! Acontece isso. Mas nas casas todo mundo pode pular, sabendo pular ou não 

pode. Agora no concurso ai a gente já seleciona mais um pouquinho.  Mas no ano passado foi 

caboclos que não tinham muito ritmo e a gente vai mais por esse lado de amor, de dedicação. 

Agora vou fazer duas perguntas mais pessoal pra você Simone. O que essa dança retrata 

pra você? 

Simone – (risos) eu me emociono sabe, porque é uma cultura praticamente nossa assim né, de 

berço, passada de pai pra filho. Toda essa história é de muita luta, posso até dizer de muito 

sofrimento assim. Porque pelo simples fato de você amar uma coisa, você quer aquilo e leva 

pras outras pessoas e apesar de críticas né, de tudo, de tudo que você imaginar de coisas ruins, 

não acaba com aquilo. Num quer saber, como ele... Como pai, ele já teve assim, muitos 

obstáculos, já passou por muitas. Tão mestre sabe?! De tudo sobre isso, que ele viveu isso 

então, né, mestre aquele que tem conhecimento, sabe repassar né?! E ele não... Todo mundo... 

A maioria das pessoas aqui por esse fato de inveja essas coisas, não achava que ele poderia 

receber o nome de mestre de todo mais, então ele foi conquistando isso, ele não quis saber se 

a maioria do povo da cidade achava que ele não merecia, ele não quis. Ele continuou fazendo 

o trabalho dele de uma forma tão bonita e isso eu tomo de exemplo pra mim, de superação, de 

dedicação, de humildade, é... Então é muitas coisas que envolve pra mim dizer o que significa 

pra mim. Posso até dizer que sinceramente assim, faz parte de mim. Eu acho que eu não sei 

viver sem tá do lado dele, sem tá fazendo essas coisas. Então é muito amor envolvido. 

E na relação de dar continuidade. Você pretende também estar assumindo depois, quem 

sabe com seus irmãos, a continuidade desse grupo? 

Simone – acredita que sempre quando a gente brinca falando isso, pelo trabalho que dá fazer, 

a gente diz que não. Mas só da boca pra fora, o coração dizendo que não tem condições da 

gente parar. Porque ele... Quando ele voltou a fazer, ele começou do zero vamos dizes né?! E 

hoje a cultura toda prontinha nas nossas mãos só pra gente dar continuidade, por causa dele e 

a gente não fazer isso por ele? Então eu acho... Assim, eui acho... Eu nunca conversei com 

ele, mas eu acho que seria a maior satisfação dele em a gente dar continuidade. Então por ele 

e por amor a ele e pela cultura também, eu tenho certeza que a gente vai dar. Até mesmo 
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porque vem de tradição vem dos nossos avós então, se a gente parar, nós aqui vamos perder. 

Vamos perder uma coisa que é nossa né?! Então eu acho que eu não tenho coragem de deixar 

não. Por ele, pela nossa família, não, eu acho que eu não teria coragem não... Num sei ainda, 

mas falando assim de todo coração pra você que eu nunca falei pra ninguém, por mim eu num 

deixo não. Eu dou continuidade. 

Agora eu vou fazer algumas perguntas agora mais relacionadas à estrutura do grupo. 

Simone- certo. 

Qual é normalmente a média do numero de integrantes que vocês têm no grupo? 

Simone – então pra... É porque assim, pro concurso tem vários critérios né?! Eles só aceitam 

vinte e seis caboclos, mas a gente dança até com mais nas casas assim, que quiser entrar... 

Cinquenta, quarenta, não tem isso. Agora pro concurso é vinte e seis caboclos e geralmente 

pra sair, a gente quer que todo mundo vá, mas nunca pode então, a gente fecha com vinte 

caboclos pra que o grupo fique bom de levar né, pra num ficar muita gente. A gente passou o 

ano todinho andando com vinte caboclos, mas pro concurso eles só aceitam vinte e seis, tem 

que ser vinte e seis é um critério também. 

Não pode nem ser menos? 

Simone – pode ser menos, só não pode ser mais. 

E em relação aos personagens, como é a divisão de personagens do grupo? 

Simone - os principais são o velho e a velha né, eles têm que ser bem caracterizado, o velho e 

a velha, deles mesmo né?! E o caboclo, agora os caboclos, é... Os vinte e quatro...  É... Coloca 

eles iguais, a não ser os puxadores que de um tempos desse pra cá, a gente viu a necessidade 

de ficar quatro pessoas organizando lá pra num dar errado. Então eles tem que ter alguma 

coisa diferente dos outros pra que, com toda aquela vestimenta né, enorme, ele percebam 

quem está levando eles ali na frente. Então tem os quatro puxadores, o velho e a velha e o 

restante dos caboclos. Os vinte. 

O estilo musical é mesmo nessa vertente do forró? 

Simone – é do forró, do baião né, do xote...  

Mas e a pisada, vocês se inspiraram nesse ritmo ou foi algo que vocês já trouxeram da 

hibridização com os índios? 

Simone - sim a pisada... É... Como é nossa característica né, mas a gente foi colocando nesses 

ritmos mesmo. As músicas a gente ia bolando em ritmo de xote, forró... Forró não, xote e 

baião mais né pai? 

Bebé – é, mas pra dançar sempre tem ritmo diferente, pra dançar nas casas dança tudo que 

quiser. 

Simone – é, forró... Todas as músicas. Ai só que no início, não era essa pisada né?! Então 

agora a pisada tá mais moderna, e o baião vem e deixa mais agitada um pouco né, bem... Com 

uma cara mais bonita até né, de se ver. Mas é xote e baião mesmo. 

 Essas roupas representam que tipo de caboclo, é um caboclo guerreiro, é um caboclo 

sertanejo? 
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Simone – sim, esse ano a gente vai mostrar o caboclo do sertão. Por isso o chapéu né?! Até 

que a gente é... a gente usou umas “belotas”, a gente chama belota né pai? Mostra ali pai 

aquele pauzinho ali. Esse pauzinho é que os caboclos tem que andar com ele pra que se 

alguém dizer o nome dele, do caboclo, eles tacam isso ai na gente. Tacavam, hoje a gente num 

pode mais fazer isso né, porque... 

Não pode ser identificado não é? 

Simone – não pode, não pode. Ai pra... A gente pensou até em eles entrar com a enxada, em 

vez das belotas, só que isso aqui é muito característico, então a gente tirou a ideia da enxada, 

do caboclo do sertão pras belotas, mas num deixa de não ser né, uma amostra dos caboclos do 

sertão as roupas de palha, de saco, o chapéu... 

Vocês se preocuparam também com o colorido da roupa ou vocês normalmente usam 

roupas mais neutras? 

Simone – não, a gente se preocupa com... Porque assim, ai vem o fato da modernização, as 

cores, o brilho pra chamar um pouco a atenção né?! Porque se... Na verdade é muito lindo a 

palha, mas tem que ter um pouco... Até porque os índios eles usam tintas né?! A gente se 

preocupou com isso também de usar a tinta... É... Pelos índios assim, pra ser uma coisa mais 

atrativa. Então a gente misturou o saco com a tinta e ficou mais atrativo. 

Pronto é praticamente isso certo? Agora só tenho mais algumas perguntas mais 

direcionadas ao mestre. 

Simone – tá certo, pra pai né?! 

Fim da entrevista. 

 

Entrevista semiestruturada 

- Nome: Francisco de Assis Silva 

- Naturalidade: Major Sales 

- Idade: 59 

- Atuação: Mestre do grupo 

 Há quanto tempo o senhor está como mestre? 

Bebé- como mestre eu já tenho... pera ai, eu acho que já tenho é... como mestre mesmo que 

passou tá 7 anos, que colocaram eu como mestre...foi, foi depois da... que eu recebi o primeiro 

prêmio da...de que... eu esqueci agora...um coisa filmada e eu... Do mestre Duda! Cem anos 

de frevo do mestre Duda. Foi esse prêmio ai eu recebi. Depois que eu recebi, esse ano mesmo 

já me colocaram como mestre. É o mestre Bebé, o mestre caboclo e do rei de congo. Esse ai é 

de nome de mestre, agora de quando eu comecei faz muitos anos né?! De quando eu comecei 

a lutar, trabalhar, brincar isso ai faz muitos anos. Eu comecei com 12 anos de idade, eu tenho 

47 anos que eu brinco esse caboclo. Alguns anos é que eu parava, mas eu comecei com 12 

anos, saindo daqui lá pro sítio onde tinha, porque aqui num tinha nesse tempo. É, tinha lá e eu 

ia prá lá e passa a noite toda andando pelo meio do mundo mais o pessoal. É, chegava às 

vezes uma hora dessa (final da manhã) que vinha chegando em casa, ia dormir pra noite sair 
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de novo. Nós só brincava a noite! De dia nós vinha chegando em casa pra descansar, e agora é 

diferente, agora nós brinca de dia e chega a noite pra descansar. Mudou! 

Vocês iam aos sítios, na casa das pessoas era? 

Bebé - na casa das pessoas. Acordando o pessoal, chegava... 

Como era a recepção das pessoas? 

Bebé - A recepção era ixi Maria uma beleza! Fechava a porta... De longe eles estava 

ouvindo...percebendo que a gente vinha porque tinha o batido do zabumba... e é...a gente 

andava com o búzio né e até que tem que procura né Simone (filha do mestre) hoje o búzio... 

é...fazer o búzio ai, inventar um, procurar que tem, porque é um dos critérios. Ai de longe a 

gente abuzinava de lá de distante ouvia. Você sabe o que é um búzio? (eu - sei não) pois é... 

ele tem na praia, aqueles búzios de praia, uns assim grande, a gente assopra aqui e ele dá um 

som danado! 

Vocês também utilizam esse instrumento? 

Bebé - é, tem que utilizar, mas nós num tamos mais utilizando não... 

Quais os instrumentos musicais que vocês utilizam na competição? 

Bebé - Qual instrumento? É sanfona, pandeiro, zabumba e triângulo. E esse búzio num é...é só 

pra chegada, pra chegada né...pra vim anunciando que a gente ia chegando!  Que nós chegava 

na casa, a gente parava de abuzinar, e ia começar a tocar. Ai a pessoa fica esperando a gente 

cantar alguma coisa, tocar alguma coisa pra puder eles, eles abrir a porta. A gente chegava “ ô 

de casa ô de fora, Mariá va ver quem é. Ô de casa ô de fora, Mariá va ver quem é. É os 

cantador de rei, quem mandou foi São José”. Agora isso devido ser a música do reisado ai eles 

colocava, colocava não, nós coloca agora nos cabloclo, ta entendendo? Ai ficava assim, ai tem 

outras coisas, tem mais música, tem mais música... ai tem uma que diz assim também: “na 

chegada dessa casa...” ai tem outra é porque eu tô esquecido agora viu? Minha cabeça tá 

muito confusa. Tem mais música que a gente canta no pé da porta... é assim, tem uma que nós 

canta, até que nós cantou ontem é... “o senhor dono da casa, ê labumba”, hoje nós mudamos, 

nós fala assim, porque nesse tempo é labumba, num sei nem que que significam eu vou até 

que perguntar o menino que inventou essa música, é antiga, ela é antiga... ! “Ô senhor dono da 

casa, ê labumba, estamo chegando aqui, ê labumba, e na casa vamo brincar, ê labumba, tô 

com o pé do lado de dentro, ê lebumba, e o pé do lado de fora, ê labumba...” e assim sai 

cantando isso ai, é muita coisa... É, porque quem canta é o rapaz ali, mas essa música é muito 

antiga num sabe? Ai enquanto num cantava essa música assim eles num abriam a porta. Ai a 

gente cantava... Tinha vezes que eles botavam o Judas também na porta, quando a pessoa 

abria a porta o Judas caia por cima do cara, num era, tinha muito deles que fazia esse 

espetáculo viu? Mas os cara num gostava não, teve uma vez que um cara fez esse espetáculo 

ai, o cara pegou a roçadeira pinicou o Judas todinho, pensava que era um caba né, foi, cortou 

de roçadeira. É desse jeito, mas antigamente tinha coisa diferente, mas é que nós agora mudou 

devido esse concurso ta entendendo? Há muitos anos que mudou aqui, mas nós andava... era 

bom demais home, ainda é bom que eu ando de dia, tô no meio do mundo ai e acho bom, acho 

bom apresentar minhas coisa ao povo porque você vê, e ei eu saio tudo convidado. Me 

convidaram pra ir pra Alexandria eu fui, eu  passei o dia, de lá eu vim pra Tenente Ananias. 

No outro dia eu fui convidado pra ir pro Monte Alegre, Sítio Cardoso, São Francisco, 

Pitombeira, e ainda faltou lugar, faltou Lourenço, Bom Jardim, Suçuarana e Damasco, tudo 
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aqui pertinho, mas num deu tempo fazer. E ontem fui convidado pra ir pra Sales Mafaldo, 

Ananias e Dr. Píu lá na fazenda de São Miguel.  

É tudo por aqui? 

Bebé - é tudo aqui pertinho 

É tudo sítio? 

Bebé - É tudo sítio. 

Esses cortejos só são feitos no sítio, ou vocês também fazem nas cidades? 

Bebé - na cidade é mesmo como um arrastão como hoje né?! A gente sai com a turma numa 

rua tocando uma música... , começa tocando uma música aqui ai eles começa dançando ai só é 

chegando, dá uma volta dançando, passa pra outra ai recebe a esmola. Tem o esmoleiro, já ai 

vai ai pertinho ai ele passa pra outra, já passa pra outra e assim vai. Dentro de uma hora, duas 

horas a gente faz duas ruas... duas três ruas né. É... É muito bom. 

Mas e nos sítios vocês ficam em uma casa só? 

Bebé - agora no sítio não, nós chega na sua casa e você diz “dança uma parte ai”, você gostou, 

você vai, você dá, uma hipótese né?! Você dá cinco reais, ai a gente já pagou aquela parte que 

nós dançamos né?! Ai você diz “não eu, eu achei bonito, dance mais um pouquinho ai que eu 

lhe dou mais dois reais”, ai nós dança outra parte. Tem casa que a gente puxa cinquenta reais 

sessenta, ai o cantador começa a cantar e o bicho pega. Lá em Alexandrino nós passemos uma 

hora e meia num barraco porque tinha um pessoal, e era só mandando dançar: “pode dançar, 

pode dançar, pode tocar”, ai parou os caboclos, cansaram, e foi só o menino tocando, tocando 

e os caboclo sentado , tomando refrigerante, e o tocador tocando e o cara cantando pros 

meninos pedindo dinheiro né?! Ai chegava um botava uma moeda, eu sei que nós saímos de 

lá com sessenta reais desse barraco. É assim desse jeito, é uma brincadeira boa viu?! É como 

Simone tava falando, é difícil nós pará, que eu ganhe, que perca é difícil eu pará porque eu 

amo a brincadeira, depois que eu boto uma coisa na minha cabeça é... E outra é como ela 

falou, é uma coisa que veio do meu avô, eu vou deixar se acaba? Deixo mais não. Eu tenho o 

histórico registrado, o meu grupo, os outro não, mas o meu grupo é registrado, tem músicas 

registradas, música da nossa autoria, da minha, da dela, da outra que canta, eu vou fazer o quê 

mais? Num tem mais o que fazer não, eu tenho que continuar.  E já tem 40% da família... Eu 

acho que tem mais de 40% né Alcivan (esposo da filha de Seu Bebé, Simone)? Porque tem 

genros, tem neto, tem genros, neto e filhos, e sobrinho, e primos... dá mais de 40% já tudo 

dentro da família né?! Então não tem como mais nós sair, porque mesmo que eu pare, mas 

eles continua (risos de satisfação)!  

Tem como o senhor me explicar um pouquinho a história do grupo, começando com seu 

avô até chegar ao senhor como mestre? 

Bebé - Tem, tem assim porque o meu avô, eu não alcancei ele brincar, porque eu sou mais 

novo, ele parou cedo, ele parou... Ele parou lá pela década de 50... Foi?...parou na década de 

44... Foi ele parou em 44.  Ai ele começou em 1924, é... Brincou de 1924 até 1930, era só o 

grupo de caboclo. Quando chegou 1930 ele fez outro grupo do mesmo jeito! Parece que eu 

puxei a ele que eu nem sabia disso e eu inventei pra fazer, porque ele tinha o reisado e tinha 

os caboclos né? O reisado era quase a mesma coisa dos caboclos porque tinha as figuras 

diferentes, tinha o boi, tinha essas coisas, o babau, essas coisas. É... Ai ele ficou com os dois 

grupos até 1944, em 1944 parou, ai papai continuou junto com os painha alí no Bom Jardim, 
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papai depois deixou também, e ficou apagado, principalmente o Rei de Congo né, o reisado. 

Agora, ele continuou sempre todos os anos tendo os caboclos, ai eu num cheguei num 

alcancei, mas quando eu conheci essa brincadeira, que eu pequenininho eu tinha era medo, 

mas depois fui me acostumando...ai quando eu comecei a brincar é... já foi nessa...como eu 

falei pra você... Já foi em 1967, só que pra trás eles nunca tinha parado de brincar, nunca eles 

tinha parado. Caboclo que brincou com meu avô ainda hoje é vivo e ele fala, brincou quando 

era pequeno mais o meu avô, ainda hoje ele é vivo, só tem um agora. Os caboclo dele era seu 

Severiano, era o finado Chicó, era Sé Rafael, os caboclo antigo da idade dele... Era o pessoal 

que nasceu em 1897, e outros que nasceram em 1905 e 1910 né?! Esses ai eram os caboclos 

que brincou mais ele até a idade de 40 anos ai pararam, deixaram né?!  

Ai seu pai deu prosseguimento? 

Bebé - foi. Mas pra mim chegar na parte do mestre foi esse tipo de coisa, foi eu dar 

continuidade depois do concurso, que apareceu o concurso tá entendendo? Porque tinha ano 

que eu fazia, tinha ano que eu não fazia devido o meu trabalho. Porque eu não podia deixar a 

casa de família é... Pra me envolver dentro... De criança, de criança né... Pra me envolver 

dentro do grupo pra sair pro meio do mundo? Deixando a mulher sozinha com as crianças. 

Isso eu conto que há 20 anos atrás...não há 25 anos. Mas depois ai, o pessoal foi crescendo é... 

Foi crescendo e eu fui é... Dando certo eu sair, ai depois do concurso eu digo “agora eu vou 

enfrentar, vô enfrentar!” e num parei mais não. Parei só um ano porque eu fui pra São Paulo, 

fui pra São Paulo e num fiz porque nesse período eu tava lá, ai eu num fiz, mas dai pra cá, foi 

em 2003, ai 2004 tirei em terceiro lugar, 2005 tirei o segundo lugar, 2006 o segundo lugar, 

2007 ganhei, 2008 empatei, já pensou? Ai foi pros critérios, eu perdi na pisada porque são 

cinco critérios né, eles tiraram os dois ai nos três que pegou a pisada eu perdi na pisada, a 

outra turma ganhou. Até Severino Esteves, você conhece né? (resposta: não), lá de Natal? Ele 

é lá da Fundação José Augusto. Severino Esteves, ele é o coordenador dessas coisas lá. Ele é 

quem tava nesse dia, até que eu discuti mais ele, ai ele disse: “não Bebé, mestre é por que...” 

não nesse tempo eu num era mestre não... É... Não? Pera ai deixa eu me lembrar... Era, já 

tinham me colocado, já tinha ganho o prêmio já, que eu ganhei em 2007. Ai ele disse: “não 

mestre é porque precisa, precisa você ver você entender que eles são três critérios, os três 

critérios maior, é... Foi esses ai então, da pisada, sua turma pisou mais fraco. Home tenha 

paciência...” ai eu: “ não, tá bom, tá bom, tá bom, deixe pra lá”. É. 

Nesses anos todos na frente do grupo, quais as dificuldades que vocês têm enfrentado? 

Bebé - A dificuldade... É... Da parte financeira que você diz assim? 

Tudo 

Bebé - Em tudo? A dificuldade... Antes a dificuldade era pra nós arrumar instrumentos né?! 

Pra nós sair tinha precisava ir na casa de um pedir um pandeiro, ia na casa do outro pedia um 

triângulo, e a sanfona também era alugada, tinha que alugar a sanfona, as vezes o tocador num 

ia, as vezes ele ia com a sanfona dele, era, ficava mais caro, é a dificuldade era grande... É...  

Que num tinha... (fazer gestos de com as mãos simbolizado dinheiro), a prefeitura num 

ajudava antes né?! Num ajudava com nada, depois foi que eles resolveram a dar um 

pouquinho, ai o dinheiro que eles davam nas primeiras vezes, só dava pra pagar o sanfoneiro, 

e cadê pra nós se arrumar? Ai se arrumava por conta própria... Ai depois foi crescendo, foi 

dando uma força né?! Os caboclos mesmo ajudando... A gente vai de um lado e de outro... 

Faz a brincadeira durante a semana, junta o dinheiro... Pronto, eu tenho coisa pra eu pagar, no 

fim comprei ai o material, agora segunda feira eu vou pagar. Fazer o pagamento do que eu fiz. 
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Se saldar alguma coisa nós vamos brincar, se num saldar ficou por isso mesmo, acabou. É 

assim, a dificuldade é grande viu?! Tem turma ai que pede patrocínio, eu num peço, 

patrocínio é nós mesmo, é fazer força, nós brinca a semana ganhar e lutar pra ganhar o 

primeiro lugar. Se ganhar o primeiro lugar, porque é três mil reais, se ganhar o segundo é dois 

mil e quinhentos, já vale a pena também, e se ganhar dois mim tá bom também! Tem 

problema não. 

Esse valor é para o terceiro lugar? 

Bebé - É o terceiro lugar. Esse ano botou pra valer. Porque antes num era assim não né?! 

Antes era quinhentos, era oitocentos, era... Era baixinho, duzentos, trezentos, mas... O ano 

passado ele (o prefeito) já deu três mil pro primeiro, deu mil e quinhentos para o segundo e 

mil para o terceiro. Mas esse ano ele subiu. Subiu quinhentos para o terceiro, é... Pra dois mil, 

e o segundo dois mil e quinhentos. E dificuldade é essa dai, é grande a dificuldade, mas dá 

certo, nós chega lá se Deus quiser! Logo eu uso muito o artesanato, eu gosto muito das coisas 

é... Tradicional né?! Porque tradicional era isso aqui olhe, era bananeira, palha de carnaúba... 

Eu fiz uma sainha ali, tem uma sainha ali de um é... Que ainda hoje eu lembro rapaz, o veinho 

gostava tanto de brincar com essa saia... era um dos caboclos que brincou também com...  Ele 

morreu. Ele brincava também, toda vida que ele ia brincar, ele já idoso, colocava estopa, 

corda, palha de carnaúba, palha de bananeira na sainha dele num sabe?! Amarrava... Neste 

tempo num tinha nem cinto aqui ainda, era difícil ver um cinto, um cinturão, chamava de 

cinturão, ele amarrava uma corda aqui e botava essas coisas, fiapos de pano num sabe, camisa 

veia, de calça veia rasgada e tal... A sainha dele... Ainda hoje eu fiz, Simone tá fazendo uma 

ai, nós tamos fazendo uma da veia que é parecida com essa é... Essa dele que ele brincava. 

Mas é a dificuldade é grande, mas nós chega lá, dá certo. 

Vocês se apresentam fora daqui? 

Bebé - Fora daqui nós se apresenta. É... Nós somos chamados pra brincar é... O pessoal já 

conhece nós né?! E nós num para não, nós continua. 

Vocês já se apresentaram fora do Estado? 

Bebé - Já brincamos em Passa e Fica, não, fora do Estado, Passa e fica é do Estado do Rio 

Grande do Norte. Eu quero dizer assim, na Paraíba, a gente já se apresentou no Uiraúna, em 

Poço José de Moura, é... Nessas duas cidades e Souza, num foi? E Vieirópolis, a rapaz, 

Vieirópolis foi até um festival é... De um projeto que foi feito lá, foi mesmo, Vieirópolis. E se 

apresentemos sabe onde, em Olímpia no Estado de São Paulo, se apresentemo é... Juazeiro do 

Norte, em Mauriti no Ceará também, e se apresentemo... Nas cidades de outro Estado foi esse 

dai. Agora no Resto do Rio Grande do Norte, Major Sales, Luís Gomes, Paraná, é... 

Alexandria, Pilões, é... Flutuoso Gomes, Passa e Fica, Marcelino, Natal, Natal acho que já 

tamos com as... Oito vezes que esse grupo se apesenta em Natal. É se apresenta em Natal. Nos 

se apresentamos um ano desses, em 2011, foi na festa da, do agosto da alegria, você já 

participou? 

Já 

Bebé - Já? Pois é no Agosto da Alegria nos fizemos uma apresentação lá. Lá no centro de 

convenções a gente já se apresentou já duas vezes. Você tava no centro de convenções? 

Estava. 

Bebé - Dessa vez agora que nós tava? E tu viu Simone? 
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Vi sim, falei com Simone lá. 

Bebé - E foi? Eu não me lembro que eu vi você lá. 

Eu conversei com ela pra saber como era aqui a cidade, como eu chegava e me informar 

mais do grupo. 

Bebé - Mas você perdeu de filmar nós brincando nas casas né? 

 Eu cheguei aqui agora de tarde. 

Bebé- Mas é aquilo mesmo que eu contei, a gente chega, hoje não que é de dia e tá todas as 

portas abertas né? No sitio mesmo a gente chega a mulher já tá com a galinha na porta, com a 

galinha, às vezes com a esmola, às vezes quer que brinque, às vezes morreu um parente num 

quer que brinque.. Ai só dá: “tá aqui Bebé”, já é conhecido... Eu, nessa região que eu fui antes 

de ontem, eu tenho dezoito anos acredita? Dezoito anos né dezoito dias não, é dezoito anos 

que todos os anos eu vou porque é chamado pra ir pra lá, porque eles gostam, eles gostam da 

minha turma né?! Ai pronto passa gente lá dizendo: “não Bebé irricô, agora ele num vem 

mais pra cá não, num sei o que... pra poder ganhar a minha esmola... (risos). Nos chama 

esmola viu?! Porque é uma tradição é chamar de esmola né?! É esmola. “Vamo tirar uma 

esmola, ei me dê uma esmolinha pro nosso jejum” de primeira era assim, hoje em dia num 

fala mais não. Olhe, de primeiro existia uma coisa que hoje num existe mais, eu vou falar pra 

você, de primeiro a gente andava, nas, eu ainda lembro ainda, eles faziam uma carta, eles 

inventavam que fazia a carta num sabe?! Eu tenho essa carta no computador, é... Que eu 

escrevi ela, pra nós fazer nessas apresentações ai, eu escrevi assim olhe: “o senhor dono da 

casa, olhe o pai velho mandou dizer”..., O pai velho é o Judas né?!” O pai velho mandou dizer 

que o senhor mandasse...” é... Um caboclo lia com a voz diferente... “o pai velho mandou 

dizer que o senhor mandasse duas rapaduras” ai os caboclo gritava:” se num puder dar duas 

dê quatro”. Era tudo dobrando num sabe?! Dobrando, ou triplicando:” dê dez quilos de milho 

se não puder dê vinte”. Era: “o pai veio mandou dizer, e ele mandou dizer que o senhor 

mandasse também, oi tá aqui oi, dizendo aqui oi”, e riscava assim lá no papel e fazia o 

desenho de um bode, de um galo.  

Fim da Entrevista. 

 

As entrevistas que se segue, feitas a Nataly Ferreira, fotógrafa do grupo, e ao 

brincante Vinícius Fernades foran realizadas na cidade de Passa e Fica, aproveitando a 

participação do grupo do mestre Bebé no Festival de Cultura de Passa e Fica em 2014 no 

mês de maio. 

Entrevista semiestruturada 

- Nome: Natally Ferreira 

- Naturalidade: Luiz Gomes 

- Idade: 19 anos 

- Atuação: Fotógrafa do grupo 

Como aconteceu seu envolvimento com o grupo do mestre bebé? 
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Natally - assim, aconteceu a partir do momento que eu comecei a fotografar, e como eu não 

tinha tanta experiência com fotografia eu... Pra pegar mais jeito, eu disse, “não, eu vou 

fotografar na rua”, e logo quando eu comecei a fotografar na rua, já foi logo de cara os 

caboclos de Major Sales que vem ao caso, os caboclos do mestre Bebé, que é uma das 

maiores turmas de Major Sales, que eu considero. Dai surgiu a vontade, meu pai era fotógrafo 

de muito tempo, vinte e dois anos e eu sempre admirava, eu sempre o acompanhava também, 

até que... Veio na ideia assim... Eu nunca pensei em ser fotógrafa, mas veio a ideia querer 

fotografar. Ai foi a partir dai de acompanhar é... A ideia assim de fotografia, que eu comecei a 

gostar de cultura, comecei a criar gosto mesmo pelos grupos e foi ai também que eu comecei 

a acompanhá-los. 

Você é fotógrafa especial desse grupo ou você fotografa outros grupos de caboclos? 

Natally – fotografo. No concurso de caboclos principalmente eu... A prefeitura me contrata, 

contrata meu serviço pra que eu possa fotografar todos os grupos de caboclos, independente 

qual seja o dono da turma. E é também é uma paixão, uma certa paixão, no arrastão 

principalmente,  no cortejo cultural dos caboclos eu me divirto muito não só com o grupo de 

mestre Bebé, mas também com todos os outros porque caboclo depois que eles vestem todas 

as vestimentas continua sendo o mesmo. 

Na sua memória quando você... Desde pequena morando em Major Sales, você tem 

alguma recordação que tenha impulsionado você a estar fotografando, a estar 

acompanhando esse grupo? 

Natally – assim, quando criança eu gostava muito de dançar, eu sempre gostei de dançar. E 

quando eu via os caboclos de longe eu começava a pular, e meu pai como era fotógrafo, a 

gente é... Sempre fotografava e eu era assistente dele, desde dez anos de idade eu já era 

assistente do meu pai. E a gente ia pro concurso de caboclos, eu ficava lá todo o tempo 

auxiliando, ai assim... ai a gente... Eu sempre... Por isso que eu criei o gosto de fotografar e de 

acompanhar.  Ai até que um ano atrás, seu eu não me recordo, os caboclos ganham um prêmio 

do Banco do Nordeste e eu tive a oportunidade com mais dois amigos de fazer a abertura do 

projeto, falando sobre caboclo contando... Falando de uma poesia sobre caboclos, que a época 

agora eu não me recordo, e dançando também. E pra mim é muito gratificante poder 

acompanha-los, que a cultura é minha raça, foi aonde eu cresci e fui me desenvolvendo. 

E você nunca teve vontade de dançar, de fazer parte do grupo? 

Natally – tenho muita vontade, tenho muita vontade mesmo, principalmente no Rei de 

Congos que eu acho muito bonito, mas assim se eu for dançar ai eu tenho que escolher... Uma 

pessoa só não pode servir a dois senhores, ai se eu dançar o grupo fica sem as imagens... E... 

Mas eu tenho muita vontade mesmo, um dia eu espero poder chegar a frete do grupo e me 

tornar uma dançarina do grupo. Ser fotógrafa do grupo também, continuar fotografando, mas 

ser também dançarina. 

E nessa sua função de também estar arquivando a memória e as memórias dos dois 

grupos (Rei de Congo e Caboclos Malhação de Judas do Mestre Bebé), o que é que você 

em ainda tem de material, você tem arquivado isso, ou você passa para o mestre, ou 

repassa para a cidade. Como é que você trabalha com esse material? 

Natally – é meu trabalho é assim, eu fotografo passo pra... Nós temos um blog, a gente criou 

um blog dos Caboclos e do Rei de Congo, a gente publica nesse blog, a gente publica 

também... Eu passo, eu cedo as fotos pra o blog da prefeitura da cidade e pra demais 
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admiradores sendo que, quando... Na região de Major Sales eu sempre vou cedendo as fotos 

agora... E admiradores, alguns admiradores, pesquisadores e afins. Mas quando é pra publicar 

em outros blogs, eu vendo as imagens porque tem também a questão do direito autoral né, não 

adianta você ceder imagens e depois a pessoa usar as imagens como se fossem delas, sendo 

que são suas ai também tem a questão do mérito né, você ter feito aquela imagem e.... Ai 

assim, a gente compartilha, eu compartilho com amigos... Concursos de fotografias também já 

ganhei muitos, vários concursos de fotografias com as imagens dos caboclos principalmente, 

porque é uma cultura forte, quando eles usam a roupa eles já tornam outra pessoa, fica aquela 

coisa mais forte mesmo, mais aquele jovem... Mais... É... Mais homem, uma coisa mais 

homem assim, pode ser um menino qualquer, um adolescente, mas depois que ele se veste, se 

torna uma coisa mais homem e todo mundo gosta disso, a partir do momento que eu registro, 

todo mundo adora. 

Eles se transformam com a roupa não é? 

Natally – isso. 

Eles se toram “outra pessoa” no caso. 

Natally – isso. 

No caso, na questão do observar, eu quero saber o que é que te toca quando você 

fotografa. O que você observa no grupo de Caboclos do Mestre Bebé? 

Natally – O que eu observo... Vixe, eu observo muita coisa. Principalmente a emoção. É 

muito... Você ver pessoas normais, você conversa, tudo normal. Mas a partir do momento que 

eles entram no palco e inicia o batuque do zabumba, o som da sanfona, o triângulo e mestre 

Bebé tocando no pandeiro, você sente aquela emoção, seus pelos ficam todos arrepiados, 

porque é uma coisa diferente é aquilo... Sua tradição é aquilo que você... É a sua tradição. 

Geralmente, as pessoas da minha cidade veem os caboclos como uma coisa sem nexo, mas eu 

vejo de uma forma diferente. E graças a Deus eu estou conseguindo mudar o pensamento 

dessas pessoas através de minhas fotografias. Porque elas só veem, quando estão 

apresentando, elas só veem pessoas normais, e eu vejo diferente, eu vejo uma coisa mais 

artística assim, as máscaras principalmente. As máscaras é o ponto chave... A coreografia 

também, a música é... Os batuques, a pisada, mas o ponto chave são as máscaras porque ela 

esconde... A máscara já diz, ela já tá escondendo tudo aquilo que você tá passando, você tá 

vendo só aquilo na sua frente, mas por trás das máscaras tá os meninos que estão pulando, a 

emoção vem a partir deles porque eles, a partir do momento que eles vai, e vai pulando e 

passando dez minutos, ai já começa o cansaço e quanto mais casados ficam mais forte, assim 

fica a pisada, mas mesmo assim a partir... Do jeito que eles entram eles saem. Você não vê se 

eles choram, você não vê se eles é... Estão passando mal, só depois que você vai perceber 

tudo o que aconteceu, mas no momento você vê eles pulando, aquela coisa linda perfeita, que 

eu acho perfeito a minha cultura e é o que eu levo já a muito tempo. Ano passado eu fui pra o 

Festival Folclórico de Olímpia, o FEFOL, e lá só fui eu de Major Sales, eu fui praticamente 

representando Major Sales, eu fui com o grupo de São Gonçalo, o Pastoril. E lá todo mundo 

dançava seu jeito e eu já inquieta, e eu disse “gente, eu vou mostrar pra vocês minha cultura e 

quanto eu comecei, os meninos já tinham conhecimento das músicas e alguns já sabem pular, 

mas assim, não perfeitamente como eu que já vivo dentro, mas eles começavam a tocar ai eu 

lá pulando e transmitindo... Os Gaúchos adoraram e o pessoal também da Amazônia, tinha 

gente de todo o país, e eles quando viram assim, eles disse “nossa é muito bonito a gente 

precisa conhecer” eu disse “é” , ai  eu disse “olhe vocês podem procurar fotografias minhas 
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que tem muitas, vídeos na internet no youtube principalmente tem, eles já participaram 

também do FEFOL e pra mim é muito gratificante, quando eu chego e consigo transmitir 

aquilo que eu sei desde criança e as pessoas gostam, admiram bastante é muito gratificante. 

Porque você vê que o trabalho que você vem vendo, é... Desenvolvendo aquilo ano e ano, 

passando de geração a geração e as pessoas de outros Estados conhecendo, de outras Regiões 

conhecendo, é uma coisa assim, gratificante é muito bom é o que... Assim, é o que me deixa 

mais contente em ver. 

Você tem medo que essa dança venha, com as próximas gerações, a acabar? 

Natally – não. Não tenho nenhum medo. Eu posso até temer que algumas pessoas tentem 

modificar, colocar de um outro jeito, devido as tecnologias as coisas vão sendo mais... Vão se 

elevando mais, as pessoas acham que tem que ser tudo tecnológico, mas não, tradição que é 

tradição segue do jeito que começou até o final. Eu não tenho medo que a tradição acabe 

porque no nosso grupo temos quatro crianças, e essas quatro crianças sabem pular 

perfeitamente caboclo. Sabem dançar perfeitamente Rei de Congo. E eu creio que essas 

crianças...  Os pais delas incentivam, há um incentivo. E Major Sales é a cultura em massa, os 

Caboclos é a cultura em massa, toda criança sabe pular caboclo. Todo jovem sabe pular 

caboclo. Tem uns que tentam modificar como eu disse, mas eu acho, eu creio que não acaba, 

não acaba mesmo. É uma coisa que já vem passando de geração a geração nós estamos é... 

Noventa anos já com isso. Noventa anos é muito tempo então, se a gente chegou até noventa 

anos, a gente vai chegar em cento e oitenta e assim vai. 

Quando você falou da questão do incentivo né, que tem partido dos pais que incentivam 

as crianças, da família. Como é que você vê esse incentivo de uma forma geral, da 

prefeitura, da secretaria de cultura. Tem existido esse incentivo? 

Natally – tem. Existe muito incentivo a partir... Você vê já a partir do Concurso de Caboclos, 

já estamos no 24º e tem todo o incentivo da prefeitura, da secretaria de cultura, do Estado 

principalmente porque já está se tornando um evento de grande porte, já pessoas de outras 

regiões já vem visitar Major Sales pro Concurso de Caboclos e, é... Assim, o prefeito nunca 

deixou falhar, os prefeitos, aliás, é os anteriores e o atual principalmente, o atual investe 

bastante a gente já vê que ele se interessa tanto que a gente vê uma viagem como essa, dez 

horas de viagem e a gente tem todo um aparato da prefeitura, claro que o grupo também 

trabalha, mas nós temos todo um aparato da prefeitura né?! E a questão também, quando vai 

haver uma mudança de figurino, a prefeitura... Claro que a gente tem que formar um projeto 

pra vim uma verba maior já que a prefeitura não pode dar tanto, custear tanto, mas a prefeitura 

dá todo um apoio, se falta, a prefeitura coloca o que faltou. 

Você acha que isso tem sido essencial para que esse grupo perpetue esses noventa anos? 

Natally – é o essencial. Com certeza. Tanto da parte administrativa do município como dos 

munícipes, porque não adianta você... A prefeitura, a secretaria de cultura dar o aparato todo, 

o aparato financeiro se as pessoas não colaborarem e tem toda uma colaboração também. Nós 

estamos, eu acho que em quarenta pessoas aqui e a gente não recebe nada, eu tiro por mim, eu 

não recebo nada pra estar aqui, eu amo o grupo, eu venho por amor ao que eu faço, a minha 

fotografia e ao grupo. Porque as pessoas geralmente veem o lado financeiro, já eu vejo de 

forma diferente, eu vejo a questão de amizade, você tem que se doar. Você se doa naquilo que 

você gosta, naquilo que você faz, você recebe um bom reconhecimento como eu já recebi 

tantos outros reconhecimentos. Hoje minhas fotos, eu já tenho fotos minhas publicadas em 

sites nacional assim, coisa que eu achei que nunca ia acontecer. E eu acredito que Mestre 
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Bebé nunca vai deixar falhar essa questão, porque ele gosta do que ele faz, ele não recebe 

nada por isso. E ele gosta! Ele vem com seu pandeirinho, com sua sacolinha de lado, com seu 

pandeirinho dentro, aonde chega, já chega tocando pandeiro para as crianças dançarem. 

Então, ele já começa a incentivar as crianças, por mais que os pais às vezes não gostem, mas 

eu acho que isso não é uma coisa é... Feia de se mostrar, feio é você pegar uma criança e 

mostrar aquilo que passa na televisão que muitas das vezes não é uma coisa bacana, e eu 

vemos de forma diferente, eu vejo que ele incentiva as crianças a crescerem, já vai passando a 

questão da tradição, vai tudo... Vai assim, quando a criança vai crescendo, ela já tem aquele, 

aquela coisa... Quando eu crescer... Tem crianças que dizem que “quando eu crescer mãe, eu 

vou ser caboclo do Mestre Bebé”. Isso é muito bonito de se ver. 

Nesse seu acompanhamento do grupo e do Mestre Bebé que querendo ou não, tem toda 

a família envolvida, o que você percebe de educação, não só educação escolar, mas uma 

educação pra vida, para o cidadão?  

Natally – percebo muita coisa. Eu posso dizer que eu aprendi muita coisa com o Mestre Bebé. 

Uma das coisas assim, primordial que eu vejo nele, não só eu, mas todo mundo vê é a questão 

da humildade. Ele é a pessoa mais humilde de se vê. E a humildade que ele tem, ele passa pra 

os filhos, todos os filhos de Mestre Bebé são humildes e a esposa dele também. Pra mim eu 

considero como uma segunda família. Eu aprendi a questão da humildade, do amor ao 

próximo que eles têm... O amor é primordial, e não só eu, mas como todo mundo do grupo, 

certo que assim, tem as brincadeiras, mas não são aquelas brincadeiras chatas, pesadas, é 

aquela brincadeira assim, que você brinca, mas você vê é só questão de tirar um pouco assim 

da monotonia. Então, é... Mestre Bebé é uma pessoa que você olha pra ele, você já estampado 

a simpatia e a humildade principalmente. Ele é uma pessoa muito humilde. Você chega, senta 

com ele, conversa, conversa, muito tempo, tempos e tempos e você não vê momento algum 

ele se gabar porque tem uma coisa a mais que você e eu acho isso muito importante num ser 

humano. 

Você considera esse grupo, os grupos tanto o Rei de Congos quanto o dos Caboclos uma 

família? 

Natally – considero. Minha família de coração. Eu tenho minha família de sangue, todo 

mundo lá de casa gosta, principalmente meu pai, meu pai ele...  Além de fotógrafo, ele 

também é músico e ele toca na orquestra de Major Sales, onde Mestre Bebé e sua família 

também participam, e eu vejo eles como uma segunda família pra mim. Se Mestre Bebé diz 

assim, chega lá em casa “nós vamos viajar pra Natal” eu digo “olhe, desmarque tudo que eu 

tenho pra fazer que eu vou pra Natal com Mestre Bebé”, mesmo que eu vá no pneu do ônibus, 

mas eu vou! Porque é minha família. Eu cheguei mesmo e disse “Simone, o que você precisar 

de mim eu estou aqui”. Eu sei que o grupo precisa de imagens e eu vou dar, eu dou as 

imagens, eu não vou cobrar. Se fosse pra me cobrar tudo o que eu já fotografei do grupo, vixe 

eu acho que não pagaria o valor. Eu venho pela questão de amor mesmo, o amor que eu tenho 

pelo grupo, e eu sei que o grupo tem comigo, não paga qualquer uma imagem que eu faça. Eu 

faço cem, duzentas imagens e não cobro nada, não cobro nada mesmo porque, eu recebo uma 

tamanha gratidão. Logo quando eu tiro uma imagem e mostro, eles já dizem “nossa que 

perfeito!” eu geralmente... Eu sou meio tímida nessa questão, mas depois eu paro pra pensar e 

vejo, eu estou aqui porque eu gosto porque eu quero estar aqui. Não é pela questão financeira, 

não é a questão de status, de você tá num grupo, você é a fotógrafa do grupo e você tem que 

fazer fotos boas pra mostrar pras outras pessoas que você é ótima, não. Eu não sou melhor que 

ninguém, todo mundo tem o seu potencial, como minha mãe sempre diz “o sol nasce pra todo 

mundo”, todo mundo tem alguma coisa boa pra mostrar. Eu acredito nisso. 
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Fim da entrevista. 

 

Entrevista semiestruturada 

- Nome: Vinícius Fernandes da Silveira  

- Naturalidade: Major Sales 

- Idade: 20 anos 

- Atuação: Brincante 

Como começou seu interesse em fazer parte do grupo? 

Vinícius – é... Esse interesse na nossa cidade, cidade conhecida como cidade da cultura, a 

gente... Desde criança a gente já nasce podemos dizer assim, com esse talento, com essa 

vontade de, sempre quando a gente crescer, poder participar de um grupo cultural e 

representar nossa cidade fora da nossa região ali, no interior aqui do Rio Grande do Norte, 

levando toda essa cultura pra todo esse nosso país. Então esse interesse já vem desde pequeno 

que a gente vai assistindo os mais velhos, os mais velhos vão parando e a gente vai assumindo 

essas vagas que vai ficando e a responsabilidade deles. 

Como você aprendeu a dançar caboclo? 

Vinícius – como que eu aprendi a dançar os caboclos... Os caboclos é... Que nem eu já estava 

falando é... Que lá em Major Sales nós desde criança a gente já vem seguindo essa tradição, e 

a gente já costuma dizer que, os primeiros chutes que os bebês dão na barriga da mãe já são 

ensaiando os caboclos, e quando já nasce ali, a gente já cresce dentro da cultura e a gente já 

aprende diariamente é o que a gente vê lá caboclos, músicas tocando..., então a gente fácil, 

fácil a gente iria aprender, chegar logo a aprender, então foi muito fácil pra gente aprender, 

desde criança..., não lembro bem como foi a iniciativa assim, que eu tomei pra dançar, eu 

acho apenas mesmo por vontade vendo os outros fazendo e querer fazer aquilo também já que 

é uma dança de grande tradição da nossa cidade. 

Você se lembra de quando você entrou no grupo? 

Vinícius - eu entrei pro grupo dos caboclos do Mestre Bebé, eu entrei no ano de 2008 que 

surgiu uma vaga, porque devido os outros anos eu não entrava devido o meu tamanho, mas 

des do ano de 2008 que eu estou frequentando o grupo. Recebi o convite do próprio Mestre 

pra participar e estou até hoje. 

Você já brincava com eles nos cortejos e nas casas quando eles iam pedir esmolas? 

Vinícius – não, brincava em outras turmas lá porque são várias turmas, então eu tinha outra 

turma, mas sempre admirando a turma do Mestre Bebé. 

Então você já participava desses cortejos antes de participar da turma do Mestre Bebé? 

Vinícius – sim, com certeza, sempre. 

Você também manteve essa tradição de estar antes do festival praticando antes de 

participar da competição. 
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Vinícius – com certeza, ahã, praticando sempre. 

E como você me descreveria a roupa que os caboclos usam? Na sua concepção. 

Vinícius – a vestimenta da gente, nossos trajes de caboclos nos passa uma alegria enorme. Ver 

aqueles trajes, a gente dançando, a gente se transforma podemos dizer assim quando estamos 

por dentro daquela roupa dos caboclos. É um prazer pra quem pode acompanhar a semana 

santa na cidade de Major Sales, que nós quando estamos com aquelas roupas, nós temos que 

engrossar as vozes, não levantar a máscara que a gente usa que é pra não perder assim a 

tradição. Então essa roupa passa uma grande energia pra gente como se a gente já fosse uma 

outra pessoa. É..., a gente se incorpora no personagem no caboclo. 

Qual é o personagem que você interpreta quando você está lá brincando? 

Vinícius – sou caboclo mesmo. 

Você é um dos caboclos? 

Vinícius – um dos caboclos. 

E o que você sente quando se transforma em caboclo? 

Vinícius – haaaa, a emoção é muito grande, pura adrenalina, até que sempre a gente tem 

aquela vontade de sempre querer mesmo às vezes a gente não tem um pouco de saúde, num tá 

legal, mas a vontade, a alegria que nos passa, nos faz feliz é dançar caboclos, seja na nossa 

cidade, seja qualquer outro município, a gente tem essa grande alegria quando estamos 

vestidos com os trajes dos caboclos. 

Você já pensou em algum momento parar de dançar? 

Vinícius - eu não pensei por mim próprio, mas sim por minha saúde. Chegou um tempo que 

eu até que ainda estou com problema no joelho, eu já penso assim em um dia quando me 

operar passar ai uns seis meses a um ano se recuperando e poder ficar fora das apresentações. 

Eu já até chorei assim, emocionado e não poder estar participando, fazendo aquilo que a 

pessoa gosta. 

Mas mesmo assim, mesmo depois você estará retornando. 

Vinícius – com certeza, sempre! Quero estar ao lado da nossa turma, ao lado dos amigos, 

participando das viagens, dos festival... E levando mais ainda o nome da nossa cidade à 

frente. 

Nessas participações fora da cidade de Major Sales, você enquanto caboclo, já esteve em 

quais municípios representando o grupo? 

Vinícius – bem, a nossa cidade de Major Sales, pra quem não conhece, fica lá no interior do 

Rio Grande do Norte. Então, ela fica na divisa com a Paraíba e na nossa Região, não ficou 

nenhuma cidade de fora pra se apresentar. Nosso distrito ali, do interior do Rio Grande do 

Norte todo, a gente já se apresentou em várias cidades aqui do Rio Grande do Norte e também 

já levamos nosso grupo pra Paraíba, pro Ceará também, a gente já teve em Juazeiro (CE) e a 

gente cada vez vai mais longe, em 2011 conseguimos chegar até a cidade de Olímpia no 

interior de São Paulo no quadragésimo sétimo Festival de Cultura daquela cidade, então a 

gente vai cada vez mais crescendo com a nossa cultura que começou ali na nossa Região e 

está se expandindo por esse país inteiro. 
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O que representa essa dança pra você e pra comunidade que você faz parte? 

Vinícius – caboclo pra mim é... Podemos dizer que é uma vida que a gente leva ali. 

Representa muita coisa, é uma alegria que nos transmite pra nós que estamos brincando, 

levando o nome da nossa cidade, e pra cidade se orgulha em ter uma dança cultural tão 

popular na nossa Região e no nosso País. 

Você pensa em quando tiver sua família, seus filhos, que eles também façam parte do 

grupo? 

Vinícius – sim, com certeza essa dança a gente quer que nunca ela acabe. Mesmo se a gente 

incentivar os nossos parentes, os nossos filhos, no caso seriam... Já vem curtindo essa tradição 

e tenho certeza que jamais irá acabar essa dança dos Caboclos de Major Sales. 

Você tem alguma influência de participação na coreografia? 

Vinícius – sim, sempre. Todos os anos quando a gente tá se preparando pra o concurso, 

sempre eu tenho uma participação, não chegando diretamente a dizer que sou eu quem 

colabora com todas as coreografias, mas sempre quando tem algum engancho, alguma coisa, 

sempre estou ali a frente dando uma ajuda, dando um ponto de vista, dando na coreografia, 

pra que dê tudo certo pra que a gente possa conseguir nossos méritos. 

E nesse tempo que você está nesse grupo, o que é que você tira pra sua vida como 

cidadão, o que o Mestre Bebé ensinou pra você levar para o resto da sua vida? 

Vinícius – não só a mim eu digo assim, mas já falando em nome do grupo, o que a gente leva 

quando a gente sai do grupo é... As vezes, as vezes não, sempre a gente carrega uma ética, 

carrega uma educação um respeito com o próximo, respeito com os nossas adversários que 

existe é... Os nossos adversários a gente sempre procura respeitar e onde a gente sai a gente 

sempre procura respeitar o ambiente, respeitar as pessoas que estão lá, compartilha com os 

eventos... Então a gente tem essa educação e ele nos passa todo esse respeito em todas as 

viagens a gente sempre tem aquelas conversar tem aquele bate papo pra saber como é que 

estamos, se estamos preparados pra assumir a responsabilidade que há de vir... Então ele nos 

passa toda essa energia positiva, toda essa ética, toda essa educação e todo esse respeito. 

E pra você o que representa o Mestre Bebé? 

Vinícius – Mestre Bebé é uma grande figura lá em nossa cidade. Pra mim ele representa a 

nossa cidade, podemos dizer assim, tanto como os Cabolcos Moleques de Bebé, que esse 

nome já ficou ai desde 2007 que a gente tá brincando com esse nome “Os Moleques de Bebé” 

e o “Rei de Congo do Mestre Bebé”, então mestre é aquele que passa aquilo que sabe então 

ele pra mim é um grande mestre. 

Fim da entrevista. 

 

Entrevista semiestruturada 

Conhecendo a dança do Espontão de Jardim do Seridó 

Contexto: véspera de ano novo na cidade de Jardim do Seridó. Primero contato 

realizado na casa de cultura de cidade. Entrevista a Diego Marinho, ex-tesoureiro da 

irmandade dos Negros do Rosário.  
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- Nome: Diego Marinho de Góis  

- Naturalidade: Jardim do Seridó 

- Atuação: ex-tesoureiro do grupo 

Você já havia feito uma pesquisa de monografia sobre os negros? 

Diego – sim, eu quando tava concluindo o curso de História em 2006, a minha monografia foi 

sobre as memórias dos Negros do Rosário e da Festa do Rosário em Jardim do Seridó. Na 

época da pesquisa eu conversei com o pessoal mais velho, boa parte deles inclusive já 

faleceram da irmandade, querendo colher às memórias que eles tinham da Festa do Rosário. E 

quando foi em 2008 o então tesoureiro estava se afastando por problemas de saúde e a 

irmandade me convidou para que eu assumisse a tesouraria da irmandade. O cargo de 

tesoureiro é um dos cargos mais importantes da irmandade e é geralmente assumida por uma 

pessoa branca. O tesoureiro é quem cuida das finanças da irmandade e é quem organiza toda a 

parte da festa. Toda essa parte de conseguir recursos financeiros e a organização da festa em 

si cabe ao tesoureiro da irmandade. Então como o cargo é exercido por uma pessoa branca, 

sobretudo porque no passado quando a festa começou, os negros eram em sua maioria 

escravo, então eles não tinham tempo para isso, então eles elegiam um branco de sua 

confiança para assumir esse cargo. E em 2008, portanto eu assumi o cargo de tesoureiro da 

irmandade, fiquei a frente da festa em 2008, 2009 e 2010, em 2010 eu tive que me afastar uma 

vez que eu tive que morar em Natal porque tinha sido aprovado no mestrado em Historia e ai 

tinha que cursar as disciplinas e inviabilizava, portanto que eu continuasse o trabalho a frente 

da tesouraria. Ai eu passei o cargo para Clésio que estava até então a frente da irmandade e 

ele veio há falecer esse ano e quem está a frente é a viúva, a Vanir que é, portanto quem está 

dando continuidade a tesouraria realizando portanto essa festa dos 150 anos. 

Eu gostaria que você me contasse um pouco sobre a história dessa manifestação para 

que eu pudesse compreender como ela está se desenvolvendo até os dias de hoje. 

Diego – pois bem, em Jardim do Seridó essa festa, ela inicia-se em 1863, ou seja, há 150 anos 

atrás, na segunda metade do século XIX que é quando a gente situa o início da festa, a cidade 

de Jardim do Seridó estava passando por uma transformação inclusive urbana porque a cidade 

estava nascendo enquanto um município independente, se torna independente em 1858, 1856 

tem a criação da freguesia da Nossa Senhora da Conceição do Azevedo e a freguesia é 

administração religiosa na cidade ou seja, a então capela de Nossa Senhora da Conceição 

passa a ser uma Igreja Matriz com a presença de um padre, o padre Justino Pereira de Brito 

que se torna vigário da cidade de Jardim do Seridó, e são todas transformações de um espaço 

até então que era um distrito, passa agora a ser cidade. Para ser cidade ela precisa de diversos 

equipamentos né, dentre eles uma paróquia, um poder público, etc. e tal. Então Jardim estava 

nascendo enquanto uma cidade nesse período de 1850, de 1856 em diante né, em 1863, 

portanto a então capela da fazenda conceição é transformada numa Igreja Matriz. Então tinha 

uma capelinha e o novo Pároco, o padre Justino constrói um templo maior que é esse templo 

onde acontece a festa, e no lugar onde era o antigo altar de Nossa Senhora da Conceição 

chega para habitar uma pequena imagem de Nossa Senhora do Rosário que inclusive, é essa 

imagem que vai sair hoje na procissão. Com a chegada dessa imagem na cidade de Jardim do 

Seridó tem início, portanto a festa dos Negros do Rosário.  Nossa Senhora do Rosário é a 

padroeira dos negros então como tal, a festa está situada dentro deste contexto que eu estava 

relatando para você, de transformação do espaço agora que surge com cidade, da reforma feita 
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da Matriz, da chegada da Santa, Nossa Senhora do Rosário e do início da festa né, em 1856 

por iniciativa de um senhor chamado Joaquim Antônio do Nascimento, infelizmente a gente 

não tem muitas informações de quem seria Joaquim Antônio do Nascimento, mas certamente 

é alguém que tomou conhecimento da existência dessas irmandades, aqui no Seridó a gente já 

tinha uma irmandade do Rosário mais antiga que é da cidade de Caicó que data de 1771, ou 

seja, cem anos mais velho do que a irmandade de Jardim, já tinha em Caicó essa irmandade 

que tinha, pois o objetivo de congregar os negros né, congregar os negros que eram escravos. 

Então, por iniciativa de Joaquim Antônio do Nascimento, tem início a festa né, reunindo os 

negros que habitavam esse espaço que hoje é a cidade de Jardim do Seridó. Claro que esse 

espaço no passado, era bem mais abrangente que o município de Jardim do Seridó criado em 

1858 como eu falei a você, abrangia todo um território que hoje compreende a cidade de 

Parelhas, a cidade de Equador, a cidade de Santana do Seridó, a cidade de Ouro Branco e São 

José do Seridó. Todos esses cinco municípios que hoje são independentes, todos eles eram 

município de Jardim do Seridó. Eu vus digo isso porque, por exemplo, os negros da 

comunidade quilombola Boa Vista, atualmente município de parelhas, era município de 

Jardim do Seridó. Então, eles também fazem parte dessa festa tanto que, o município de 

parelhas se emancipa em 1928, mas os negros já faziam a festa em Jardim desde 1863, por 

isso que ainda hoje eles continuam celebrando a festa aqui em Jardim e não em parelhas né, 

exatamente porque quando iniciou a festa, o município de Ouro Branco, aliás, de Parelhas, 

pertencia a Jardim do Seridó, a mesma coisa os negros do Caçote, a irmandade de Jardim é 

formada por três grupos de negros, três grandes famílias num é?!  Os negros da Boa Vista que 

é uma grande comunidade quilombola da cidade hoje de Parelhas, os negros Caçote que eram 

moradores do sítio São Roque que hoje também é município de Ouro Branco, mas que no 

passado era município de Jardim do Seridó então, os negros Caçotes também é um grupo 

muito grande e ainda hoje são detentores da dança do Espontão, são eles que realizam a dança 

do Espontão junto com os negros da Boa Vista, e ainda tinha um outro grupo de negro que era 

os negros Dantas, moradores do sítio São Pedro aqui no município de Jardim do Seridó e que 

durante muito tempo faziam parte do Reinado da festa. Eles eram detentores então, dos cargos 

de reis, depois por um problema familiar porque eles tinham eleito na família um senhor 

conhecido por Pelé e Pelé era o rei perpétuo da irmandade, e um certo dia uma casa caiu sobre 

a cabeça de Pelé e ai a família tomou como um sinal e preferiu se ausentar da festa, e ai eles 

entregaram o reinado aos Caçote, mas até então o Caçote era responsável somente pelo pulo 

né, pelo pulo. Inclusive o próprio nome da família que eles são reconhecidos como negros 

Caçote se dá exatamente porque um dos negros, Luiz Caçote, que era um negro escravo, 

pulava tanto a dança do Espontão que diziam “ele pula que nem um Caçote” que é um animal 

que pula muito, é tipo um sapo que pula muito. Então ele pulava muito esse Luiz Caçote ao 

ponto de conhecer “há é Luiz Caçote” e a família passou então a se chamar “os Caçote”. Os 

Caçote moradores do Sítio São Roque do município de Ouro Branco, com o passar do tempo, 

com as transformações, o fim do ciclo do algodão, o crescimento das cidades, no final de 

1970 início dos anos 80, a zona rural acaba muita gente deixando e vindo para a cidade. E os 

negros que moravam então no Sítio São Roque, vieram para a cidade de Jardim do Seridó, 

então hoje eles moram na cidade e não mais na comunidade rural. 

E essa coroação que tem do Rei e da Rainha, só acontece com os membros descendentes 

dessas três famílias? 

Diego – na atualidade, em virtude de que as mudanças, transformações qual passa a vida 

humana, a chegada de novas famílias, novas pessoas então, o requisito não é mais como no 

passado, pertencer a uma linhagem real né, ou seja, pertencer a um tronco familiar ou Dantas 
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ou Caçote. Na atualidade, geralmente é por promessa é... Qualquer pessoa mesmo negra, 

independente de qual família seja ele pode sim ser Rei, Rainha. 

Você poderia me explicar o que representa essa coroação? 

Diego – então, este ritual de coroação dos Reis, ele tem sido muito estudado pela 

Historiografia né, muitos pesquisadores tem colocado e geralmente é o que se conta aqui na 

cidade Jardim do Seridó é que muitos dos negros que vieram como escravos para o Brasil na 

África eles eram Reis num é, então quando chegaram, quando foram trazidos para o Brasil 

esses Reis foram trazidos como escravos. Alguns deles conseguiram comprar a sua liberdade 

como é o caso de Chico Reis em Minas Gerais, por exemplo, ele comprou a sua liberdade, 

comprou a liberdade dos seus filhos, de muita gente e ai ele quis reconstruir o seu reinado 

também no Brasil. Então se dá exatamente por conta disso né, a presença desses Reis quer 

lembrar, sobretudo que eles eram Reis na África e aqui foram trazidos como escravos. E ai 

durante a festa a uma oportunidade deles reconstruírem o seu reinado, pelo menos 

simbolicamente né. Agora é que a gente tem informação também que essas irmandades 

surgem num Brasil colônia ou num Brasil Império quando era monarquia né, então, por 

exemplo, a cora portuguesa inclusive tem uns trabalhos que eu acho que é de José Carlos, é 

isso que ele coloca que, por exemplo, enquanto Dom Pedro estava sendo coroado Imperador 

do Brasil, os negros também estavam fazendo o seu coroamento, do seu Rei, então como um 

momento para dizer que o Rei era popular, se fazia presente também entre os negros né, tem 

esse tipo de explicação, ou seja, duas linhas de explicação para a presença desses reinados que 

é muito comum ao longo de todo o Brasil. Desde Minas Gerais até a Região Norte e no 

Nordeste você tem a presença desses reinados de negros né, tá presente nas Congadas, no 

Maracatu e está presente então na dança do Espontão. E é como uma forma de dizer que os 

negros também são Reis. 

O que a dança do Espontão significou e significa no meio dessa manifestação? 

Diego – a dança do Espontão, Câmara Cascudo ele, folcloristas que estudou também muito 

essas danças populares do Rio Grande do Norte, ele veio aqui em 1941, e naquele livro 

“Dicionário do Folclore Brasileiro”, ele coloca que a dança do Espontão é uma dança 

guerreira, o próprio espontão é uma lança, um instrumento de guerra disfarçado com fitas 

coloridas né, então é essa a explicação que ele dá né, como uma dança guerreira né, do 

próprio negro que lutava a partir dela por meio da arte, para conquistar sua liberdade enquanto 

escravo, na condição de escravo. Só que é uma dança que perpassa a escravidão, ou seja, com 

o fim da escravidão, com a República né, os negros continuaram realizando essa dança. 

Então, eu acredito que essa dança ela é ressignificada no tempo e no espaço, ou seja, ela dá 

respostas ainda no presente aos desafios que o negro enfrenta perante uma sociedade que o 

marginaliza, perante a uma sociedade que o descrimina, perante uma sociedade que faz com 

que seja negado um lugar para o negro, inclusive na própria história né. 

Agora que você falou um pouco dessa tradição que foi ressignificada, eu notei que a 

vestimenta dos negros remete a uma farda da associação. Sempre foi assim essa 

vestimenta? 

Diego – Veríssimo de Melo que foi um antropólogo que também estudou essa festa, ele esteve 

em Jardim do Seridó em 1963, e ele escreveu inclusive um texto sobre ela, ele diz que em 63 

os negros usavam qualquer tipo de roupa num é, não tinha um fardamento próprio, mas 

naquela festa que foi a festa dos cem anos, ele diz que eles estavam trajando calça preta e 

camisa vermelha que inclusive é bem diferente do que se veste hoje num é?! Desde que eu 
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tenho conhecimento, desde criança que eu observo muito essa festa, foi a festa que me 

chamou a atenção, eu observo que eles sempre trajam azul, a calça azul, que inclusive é a cor 

do manto da Nossa Senhora do Rosário né, a cor azul. Então na atualidade a vestimenta dele é 

uma calça azul e uma camisa branca né, que tem mudado, mas há alguns anos, por exemplo, 

tem o símbolo da irmandade, o tema coroa, o tema espontão, ou tem o símbolo de Nossa 

Senhora do Rosário, então geralmente é construído um fardamento nesse sentido né, de que é 

uma calça azul com uma camisa branca. 

Tem uma simbologia mais religiosa ainda. 

Diego – mais religiosa, é. 

Agora eu estava já perguntando a algumas pessoas, porque eu só vi a presença de 

homens dançando. Só homens participam? 

Diego – a dança é uma dança genuinamente masculina né, é feita desde o passado por 

homens. Des dos anos 2000 quando se chega a um... As mulheres se inserem mais né, na 

cultura, as mulheres lá na Boa Vista fizeram um movimento para elas também dançarem né, 

ai teve até uma reunião da irmandade para decidir se as mulheres poderiam dançar. Ai chegou 

um negro Velho lá da comunidade mais idoso e disse “olhe, mulher num dança não” e pronto, 

a voz da tradição falou mais alto. Mas você vai ver hoje, por exemplo, que elas não dançam 

na parte do ritual né que é feito, ou seja, na procissão, na Igreja, eles dançam inclusive na 

Igreja, dentro da Igreja, vocês vão ver isso hoje. Nesta parte do ritual elas não dançam, mas 

quando termina a missa que eles estão vindo para a casa, que chega na casa do Rosário, ai 

dança homem, mulher, criança, velho, todo mundo entra na dança. Inclusive pessoas de fora 

que deseja entra também na dança. 

Então eles dançam na associação também? 

Diego – é na casa da irmandade. Inclusive a casa foi construída dês do início da festa. Eu 

tenho relatos na minha monografia de negros que relatam “há a madeira foram os negros que 

trouxeram lá da serra de Parelhas até aqui pra botar...”, outro negro disse “há meu pai deu um 

boi para construir a casa”. Então foram os próprios negros que construíram a casa para assim, 

inclusive servir de hospedagem num é, para os muitos irmãos que moram fora do município 

durante a festa então, é uma casa de hospedagem, a casa da irmandade é a casa de 

hospedagem é então, portanto, utilizado para a hospedagem desses muitos negros. E durante 

um certo tempo, no início da irmandade, inclusive tá na lei de criação da irmandade, que a 

casa era uma casa de aluguel. Durante o ano a casa era alugada para inclusive reder dinheiro 

para a irmandade, e quando chegava na festa, no mês de dezembro, a pessoa que alugava a 

casa desocupava para avinda desses irmãos se hospedar. Na atualidade ela não é mais de 

aluguel ela serve, sobretudo para cede da irmandade. 

Eu gostaria de saber agora sobre o interesse da comunidade. É verdade que essa 

manifestação durante 150 anos, a dança do Espontão, se manteve ativa, nunca houve 

uma pausa, um momento de desistência? 

Diego – não, inclusive era o que mais me incomodava na época em 2006, quando eu fui 

pesquisar a irmandade porque a historiografia dizia que as irmandades de negros eram uma 

tradição do Brasil colônia e do Brasil Império. Outros trabalhos dizem que é uma tradição 

Barroca, com o fim do Barroco tem o fim dessas irmandades, só que em Jardim eu via o 

contrário. Ei via que, em vez de estar perdendo ou morrendo, ela estava crescendo, ela estava 

viva, ela era vibrante, né. Então, isso era o meu primeiro questionamento poxa, como é que 
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pode um instituição tão antiga ainda estar presente nos dias atuais, em plena Pós-modernidade 

quando os desafios são outros, e sobretudo ver que muitos desses que fazem parte da 

irmandade, sobretudo de Jardim, são os mais jovens né, são crianças e jovens então, é algo a 

ser analisado com carinho, ou seja, o que é que leva esses irmãos a ainda hoje continuar. 

Observando a festa, a gente percebe que é porque ela é formada sobretudo por pessoas 

marginalizadas da sociedade, muito pobres, moradores da periferia da cidade e que na festa, 

eles encontram dinheiro para, uma certa quantia de dinheiro para ele comprar alguma coisa 

né, por exemplo, eles eu acho que acabaram de passar aqui para as visitas né, então eles saem 

visitando as casas, as pessoas e as pessoas dão dinheiro e esse dinheiro, é repartido entre os 

irmãos. Então a festa, a dança do Espontão continua ainda hoje dando resposta a essas pessoas 

no presente. 

E os jovens estão cada vez mais interessados em participar. 

Diego – cada vez mais interessados. 

Existe um mestre na brincadeira? 

Diego – tem o mestre da dança né, que é chamado de capitão de lança né, que é o mestre 

Antônio, Antônio Caçote ou Antônio Capitão, ele é o mestre da dança. 

Eles possuem algum local de ensaio? 

Diego – na própria cede da irmandade é o lugar onde eles ensaiam né, é onde serve de cede 

para todas as atividades da irmandade, a própria cede na casa do Rosário. 

Mas nesse caso, os ensaios não aconteceriam em cada comunidade? 

Diego – sim, ai os negros lá da Boa Vista eles ensaiam lá na sua comunidade. 

Existe uma data específica, eles ensaiam todas as semanas ou só em épocas de eventos? 

Diego – não, durante o ano eles tem diversas atividades, eles se apresentam para colégios, 

para pessoas que chegam ou quem vem visitar a cidade né, ou em datas comemorativas como 

o dia da consciência negra, dia do folclore então, nessas datas durante todo o ano eles vão se 

apresentando e é interessante que desde quando os meninos já estão aprendendo a andar, já 

estão também aprendendo a dançar. Então é algo que vai sendo construído ao longo de muito 

tempo né, desde a infância até a fase adulta, então requer assim, não é uma coisa que é feita 

de repente, mas é algo que é construído desde quando menino é criancinha que já é inserido 

na dança.  

Eles vão assistindo... 

Diego – assistindo e aprendendo né, e o capitão vai criando as coreografias e repassando essas 

danças né, que é executada. 

Nas questões que envolvem politicas públicas de incentivo, de leis de incentivo. Esse 

grupo tem consciência disso tem ido à busca? 

Diego – o grupo da Boa Vista, é mais visível à questão das políticas públicas. Por lá ser uma 

comunidade rural que tem um numero mais significativo de pessoas e ter a inserção de 

pessoas no sentido de demonstrar o quanto deve ser valorizado, de construir uma consciência 

de negro perante eles ao ponto de serem reconhecidos como uma comunidade quilombola, de 

se afirmarem como negros. Os moradores de Jardim do Seridó por ser uma cidade, uma 
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cidade maior que uma comunidade rural ai faz com que os negros estejam mais dispersos com 

outras questões que não a militância mesmo política no sentido de que deva lutar em nome de 

uma causa, causa do negro. Essa ideia de consciência eles ainda não tem muito desenvolvido 

né, mas que o poder público tem feito né, tanto no passado quanto no presente a sua função de 

colaborar com a festa. A festa não acontece sem o poder público, o poder público ajuda, 

incentiva, patrocina... A alimentação da casa do Rosário dentre outras atividades, que fazem 

com que a festa possa acontecer, sem o poder público ela não acontece, tem toda uma despesa 

por trás dela então, geralmente o poder público ajuda com o fardamento, na alimentação da 

irmandade, eles recebem uma cesta básica para durante esse período ajudar nas suas 

atividades então, tudo isso faz com que tenha a presença do poder público. 

Houve algum momento em que esse suporte falhou? 

Diego – olha, a festa acontece em um período de transição, que é um final de ano e início de 

outro ano. E de quatro em quatro anos há a chamada troca de mandato de prefeito né, então, 

por exemplo, quando eu estive a frente da irmandade inclusive em 2008 foi à transição de um 

governo para outro então, o governo anterior estava atolado em dívidas e não pode ajudar em 

nada. Quem tava entrando também não tinha nem noção do que encontrar e também tava, 

portanto, com dificuldade, mas mesmo assim a cidade abraçou a festa né, ajudou e colaborou 

e ela existiu. Então tem em determinados momentos, essas situações né, de transição de 

governo que dificulta um pouco o trabalho, mas que a cidade mesmo gosta da festa e ela 

abraça a causa, ajuda, colabora da maneira que pode. 

E porque essa festa acontece no final de dezembro? 

Diego – dizem que durante o período da festa da padroeira, que acontece no dia 08 de 

dezembro, a padroeira de Jardim do Seridó é Nossa Senhora da conceição, os negros escravos 

estavam trabalhando nas fazendas e não podiam, portanto, vim celebrar a padroeira. Quem 

vinha era seus senhores. E os negros pediram aos senhores para também celebrar uma festa e 

ai durante três dias, eles tinham essa “liberdade” entre aspas, provisória para eleger o seu Rei, 

para celebrar a dança do Espontão e fazer também a sua festa ai, portanto, tem início a festa 

do Rosário, festa dos Negros do Rosário, exatamente porque a passagem do ano os negros 

teriam três dias de uma liberdade de seu trabalho para celebrar a festa do Rosário. Por isso 

que ela ainda hoje acontece. No calendário litúrgico da Igreja Católica, dia primeiro de janeiro 

é o dia de Nossa Senhora Mãe de Deus, recebe o título de Nossa Senhora Mãe de Deus, e ai 

por isso que é celebrado Nossa Senhora do Rosário né, que seria a mesma Nossa Senhora Mãe 

de Deus então com tal, a festa acontece desde seu início nessa virada de ano. 

Aqui no Seridó existem vários municípios que praticam a dança do Espontão. Você 

saberia me informar se em todos eles, a manifestação está atrelada a Nossa Senhora do 

Rosário? 

Diego – é. A dança do Espontão ela surge dentro das festividades de Nossa Senhora do 

Rosário. Então no passado você tinha isso muito forte aqui na região do Seridó a ponto de ter 

essa festa na cidade de Currais Novos, na cidade de Acari, na cidade de Jardim do Seridó, na 

cidade de Caicó e em Jardim de Piranhas. Então você tinha todas essas cidades. Em Currais 

Novos em Acari e em Jardim de Piranhas, a festa não existe mais com a presença da 

irmandade. Tem a festa do Rosário, mas uma festa com a presença de brancos e pretos, mas 

não tem mais a dança do Espontão. A dança do Espontão ela existe na atualidade, no Seridó, 

em Jardim do Seridó, em Caicó que é a mais antiga, recentemente foi criado em Serra Linda 

do Norte e na Boa Vista eles acabaram é... De 2000 para cá construindo uma capela lá na 
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comunidade Boa Vista, e eles celebram a festa lá também na comunidade de Boa Vista no 

mês de outubro, que é o mês do Rosário, da Nossa Senhora e que a festa é celebrada nesse 

mês, que em dezembro eles vêm celebrar aqui. 

Como você vê a repercussão desse grupo? Você enxerga essa manifestação fortificada ou 

existe uma falta de interesse de valorizar essa manifestação por parte da sociedade? 

Diego – eu acho que na atualidade em virtude do novo discurso que se tem para com o negro, 

tem mudado inclusive o próprio olhar das pessoas para com a festa no sentido de valorizar, 

etc. e tal. A festa que no passado, era vista de forma preconceituosa. Lembro muito bem na 

minha infância, que se tinha ate um canto, o povo cantava de forma pejorativa uns 

determinados versos: “negro do Rosário não pise no meu pé, negro do Rosário num sei o 

que...”, diziam isso né, o pessoal repetia isso de forma pejorativa. Na atualidade não, na 

atualidade o pessoal são conscientes de que preconceito é crime né, e como tal eles passaram 

a valorizar mais, retirando portanto, esse preconceito inicial que existia.  

O que te levou a estar envolvido com a história e a memória dessa manifestação? 

Diego – eu lembro que na minha infância, eu muito pequeno, eu me enfeitiçava com a festa, 

porque em primeiro lugar achava aquilo muito bonito né, toda criança acha, toda criança ela 

tem um Espontão, pelo menos na minha época, quando chegava em dezembro que a gente via 

os Negros do Rosário, a gente também queria ter o seu Espontão, e ai os nossos pais faziam o 

Espontão com pedaços de tecido e as crianças gostavam portanto de também pular. Hoje você 

ainda talvez veja umas crianças que, mesmo branca que vem com seu Espontão também para 

durante a festa observar e também pular porque, chama a atenção. Então pra mim chamava 

muito a atenção todo esse colorido, todo esse batuque, toda essa... Esses tambores, essas 

caixas, esse toque do pífano sendo executado, essas melodias... Isso me chamava muita 

atenção e chama a atenção também de muita gente. Então como tal, as crianças se 

enfeitiçavam para com a festa e eu também né, quando eu via os Negros do Rosário passar, eu 

ficava encantado com aquilo. E quando acontecia o ritual, eu também ia lá assistir aqueles 

Reis coroados, que coisa diferente era para mim apesar de morar aqui, isso foi despertando em 

mim certa curiosidade né, ao ponto de que em 2002 quando eu entrei no curso de história, a 

primeira coisa que eu fiz no projeto de... Que a gente desenvolve metodologia de trabalho 

científico foi já sobre a festa. E isso ia me chamando a atenção, me chamando a atenção ai 

comecei a ler a historiografia brasileira que falava essas festas, e a sim aguçava ainda mais a 

curiosidade e eu percebendo que, o discurso histórico muitas vezes não equivalia ao contexto 

histórico. O discurso histórico negava, o discurso histórico silenciava, esquecia, demonstrava 

que estava morrendo, que estava perdendo e eu percebia o contrário, que estava vivo, que 

estava vibrante, ai ia vendo essa diferença entre a História escrita e a História vivida. Foi 

exatamente a partir dessa diferença que me motivou a buscar a memória, sobretudo a partir 

dessa pergunta: “como é que pode continuar no presente essa festa?” e ela continua existindo 

porque ela tem uma memória, e essa memória ela é anualmente construída né, se o calendário 

litúrgico da Igreja é cíclico, serve com que a memória seja reconstruída a cada ano. 

Construindo novas memórias sobre a festa, por isso que ela continua existindo porque ela tem 

uma memória retomada, ressignificada a cada festa. Dando é... Os negros encontrando no 

passado, numa sociedade tradicional, referenciais para respostas no presente, para perguntas 

do presente. Eu vejo por ai. 

Fim da entrevista. 



162 
 

 Após entrevistar Diego na Casa de Cultura da cidade, me mobilizo ao encontro 

dos fazedores dessa dança, aos Negros do Rosário na tão movimentada e festiva casa da 

irmandade. Dentro desse espaço de grandes histórias, de muitas memórias, de festas e de 

devoção, entrevisto dois brincantes da dança do Espontão, Jackson Fernando dos Santos 

e Robson Luan. 

 

Entrevista semiestruturada 

- Nome: Jackson Fernando dos Santos. 

- Naturalidade: Parelhas 

- Idade: Não relatada 

- Atuação: Brincante  

Como você começou a fazer parte da dança do espontão? 

Jackson – há, desde pequeno quando eu via meu pai pulando já deu vontade de pular já, ai foi 

crescendo a vontade eu fui aprendendo ai entrei com seis anos e tô até hoje. 

Você saberia me dizer se tem um limite de integrantes ou não? 

Jackson – não, tem não. 

De acordo com a vontade do pessoal vai entrando. 

Jackson – quanto mais melhor. 

Com seis anos você já começou a apreender com seu pai? 

Jackson – foi. 

E assim, como você se motivou a estar até hoje nesse grupo? 

Jackson – é porque é uma vontade que vem de dentro sabe? Da pessoa. Quando você vê todo 

mundo ali você já tem aquela vontade ai vai até quando você não pode mais. 

Como vocês aprendem a fazer a dança? 

Jackson – olhando os outros pular e vai aprendendo. 

Não tem ninguém que chega pra ensinar? 

Jackson – não, num tem não. cada um aprende do seu jeito, como você vê você aprende. 

Você acha que essa dança ainda vai existir por muito tempo? 

Jackson – vai porque sempre tá se renovando o grupo, sempre tá entrando criança, os mais 

velhos vão saindo ai vai entrando mais... 

Vocês incentivam que as crianças também participem.  



163 
 

Jackson – é. 

E você acha que tem espaço pra tudo, porque eu vi que vocês também tem conhecimento 

de outros ritmos, dançam outras coisas, mas mantem a tradição de vocês. 

Jackson – tem, tem espaço pra tudo porque é um negócio que vem de cento e cinquenta anos 

atrás né, ai sempre vai dando aquela vontade de ter mais gente, mais gente... embora que 

tenha outras coisas que se escute, mas não tem como deixar de dançar não. 

Vocês dançam quantas vezes ao ano mais ou menos? 

Jackson – varia muito porque tem vez que nós dança dez, vinte depende do que chama a gente 

pra se apresentar. 

Vocês não só dançam na virada do ano não? 

Jackson – não, a gente dança toda época do ano. 

Vocês tem algum tipo de ensaio prévio pra poder dançar? 

Jackson – não, num tem ensaio mais não, antigamente tinha um ensaio por ano, mas agora 

num tem mais não. 

A pessoa vai aprendendo nos eventos no caso. 

Jackson – é porque sempre é a mesma coreografia  

E a roupa de vocês?  

Jackson – é patrocinada, sempre é a prefeitura ou sei lá, a secretaria ou um colega que tem pra 

mandar. De dois em dois anos é que vem, a camisa e a calça e os tênis.  

São sempre as mesmas cores ou muda? 

Jackson – a maioria das fardas é branca, mas tem uma azul, mas sempre é branca. 

Que dificuldades vocês encontram pra manter o grupo ativo? 

Jackson – só o apoio mesmo da comunidade de se unir pra manter o grupo porque às vezes 

um quer beber o outro quer jogar, mas com o apoio da comunidade conseguimos manter o 

grupo assim mesmo. 

Mas como vocês conseguem se manter? 

Jackson – é incentivando os menor a tá entrando no lugar dos maior né. Sempre dizendo a ele 

que ele vai ficar no lugar do outro e num sei o que mais lá, pra cada vez mais ele se interessar 

pelo grupo. 

Que dificuldades você percebe que o grupo já tenha enfrentado ou enfrenta nesse 

momento? 
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Jackson – pronto, agora mesmo nós tamo na falta de apoio porque, o tesoureiro que tinha 

faleceu há pouco tempo ai ficou com pouco caixa pra fazer a festa. Ai tava ficando um pouco 

com dificuldade, mas vamo superar. 

O que é que você sente, o que significa essa dança pra você? 

Jackson – pra mim é uma alegria muito grande, venho dizer de dentro mesmo, só em tá ali eu 

já me sinto realizado. Só em tando ali, pronto, dá aquela alegria, aquela felicidade, polar cada 

vez mais. 

Você acha legal ter gente aqui querendo pesquisar sobre a cultura de vocês? 

Jackson – É pra nós é uma honra né, tá sendo observado por muitas pessoas, saber que nós 

temos um valor. 

Vocês já dançaram em outros lugares além de Jardim? 

Jackson – já, já dançamos em Natal, em Acari, em Carnaúba... 

Mas nunca saíram do Rio Grande do Norte? 

Jackson – não.  

Fim da entrevista. 

 

Entrevista semiestruturada 

- Nome: Robson Luan 

- Naturalidade: Parelhas 

- Idade: 23 anos 

- Atuação: Brincante 

-Obs: Robson hoje reside na cidade de Natal, onde trabalha e faz faculdade de direito, 

segundo depoimento, retorna ao Seridó na época da festa para celebrar e participar de 

sua cultura, aproveitando as férias de final de ano. 

Você dança desde quantos anos a dança do Espontão? 

Robson - eu participo da festa desde oito anos de idade, eu fazia parte da Guarda de Honra 

quando eu comecei, mas fui crescendo ai fui passando pra parte dos Espontões, das danças. 

Existe algum tipo de hierarquia nessa dança? 

Robson – não, não tem hierarquia de nada. 

Só tem no caso o capitão da brincadeira que conduz? 
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Robson – é tem o capitão da brincadeira que organiza o pessoal, o pessoal que faz parte da 

dança. 

Como vocês aprendem a dançar? 

Robson – isso ai vem desde... De geração a geração. Você vai vendo os primos, irmãos todos 

participando e com o decorrer do tempo você vai aprendendo cada vez mais. 

Só em observar a manifestação vocês procuram imitar? 

Robson – é, vai aprendendo... É como eu digo, de geração a geração a pessoa vai aprendendo 

e no decorrer do tempo vai evoluindo né?! Começa de pequeno e vai evoluindo. 

Você desde quando começou, deixou de participar da manifestação? 

Robson – não. Não parei nenhum momento. Todo ano eu tô participando tanto aqui em 

Jardim do Seridó e às vezes é... Quando tem assim, festivais fora em cidades, cidades 

vizinhas. 

Vocês já dançaram fora do Rio Grande do Norte? 

Robson – não. Fora do Rio Grande do Norte eu acho que os outros participantes foram só que 

eu, devido questão de trabalho, estudo, eu não participei. 

O que essa dança trás pra você do que você se lembra? 

Robson – lembra os queridos que já foram que participou junto com a gente no decorrer do 

tempo ensinando, falando das gerações que desde muito tempo vem dançando na festa... Trás 

muita assim felicidade né?! Isso é familiares assim, viviam com a... Com o convívio do 

crescimento da pessoa. 

Se você pudesse explicar o sentimento que a dança desperta em você, com você poderia 

me dizer? 

Robson – o sentimento da dança é porque, cada dia que você participa, cada dia que você 

passa mais gera uma grande emoção dentro de si, porque... A questão da dança é... Você 

transparece o seu sentimento, o que você sente dentro de você, o que você tá sentindo no 

momento que você tá dançando. 

Trás memórias também? 

Robson – memórias, como eu falei... Memória de infância de familiares que já foi como vó, é 

bisavó que veio desde antiguidade assim, vem trazendo você, crescendo junto, que foi 

embora, mas deixa aquela lembrança é... Tudo de bom que ocorreu na vida da pessoa né?! 

Você recebeu algum tipo de convite para fazer parte do grupo ou não? 

Robson - não, eu assim, minha vó, minha bisavó é... Faleceu com, minha bisavó faleceu com 

noventa e oito anos é... Desde quando, ela vem assim... Desde do tempo que nós nascemos 
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que ela vem pra festa, ela vem trazendo a gente. E com isso é... Você vem seguindo a rotina 

né, a festa. Des da criação dos avós. Ai você vem e com o decorrer do tempo, você entra. 

E agora pensado nessa nova geração que você faz parte, você acha que ela tem vontade, 

tem amor pra que mesmo que esses mais velhos venham a falecer, ela tende a manter 

essa tradição viva? 

 Robson – é tem é, mas assim, os mais velhos que tá seguindo a festa tem que dar apoio pra 

eles continuar né, pra festa não acabar, sempre crescer. 

Você acha que essa nova geração está dando conta? 

Robson – tá, mas sempre tem que aprimorar mais. 

Você percebe alguma coisa que venha atrapalhar o grupo como um empecilho?  

Robson – não, não. Tudo assim é... Graças a Deus tudo é... Os mais novos escute os mais 

velhos, mesmo assim de vez quando querendo assim... Tem... Querer ser dono de si, mas 

sempre tem que ter um maior pra é... Organizar os menores né. 

O que essa dança retrata, ela representa o quê enquanto manifestação? 

Robson – não, a dança essa dança ela representa é... Levando o... Porque assim, essa dança 

começou devido a Nossa Senhora do Rosário, a Santa que tava... Colocaram ela lá na... 

Num... Numa capela e ela assim, não ficou lá. Ai eles pegaram essa Santa e levaram pra um 

local, um monte lá. Ai foi dançando é... O pessoal foi acompanhando com essa dança e essa 

dança ficou uma dança folclórica né?! Vem com o decorrer do tempo sempre avançando mais. 

Nessa manifestação quando vocês dançam em outros locais, vocês levam também esse 

ritual religioso, ou só a manifestação dançante? 

Robson – não, é o religioso porque é... assim, nós glorificamos Nossa Senhora do Rosário e 

São Sebastião. Nós faz essa dança folclórica, assim, nós dança ela em homenagem a eles, em 

homenagem a festa pra eles. É religiosa. 

Vocês dançam no ano novo e tem outra data específica que vocês dançam? 

Robson – é aqui é os três dias né, trinta, trinta e um e primeiro. Os três dias. Mas é como eu 

digo, um convite pra dançar fora ai nós vamos, nós participamos. 

Então data fixa mesmo só esses dias? 

Robson – data fixa mesmo é esses dias, esses três dias. Final de ano. 

E porque no final do ano, você saberia me dizer? 

Robson – eu não sei explicar diretamente, mas desde muito tempo é essa data. 

E pra você o que essa dança significa? 
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Robson – essa dança pra mim significa tudo. Eu participo porque eu gosto, porque é como eu 

digo, lembra o pessoal, meus familiares meu avô e minha bisavó e todo... Minha avó, toda 

minha família que já foi e que participava. Me faz relembrar muito o que eles passaram pra 

mim, o que eu aprendi com eles. 

Fim da entrevista. 

 

Entrevista semiestruturada 

Conhecendo o grupo Macambirais de Passa e Fica 

Contexto: época de festa em comemoração a emancipação politica da cidade marcada 

pelo festival de cultura de Passa e Fica. Segundo dia na cidade e segundo dia de 

apresentações do festival. 

- Nome: Célia Santos (loira) 

- Naturalidade: Passa e Fica 

- Idade: 28 anos  

- Atuação: coordenadora do grupo Macambirais 

Como começou a história do grupo Macambirais? 

Célia – o grupo Macambirais foi criado em 2001 por Fabrício Lira, com o apoio de Pedro 

Augusto Lisboa. Então no município não existia nenhum grupo para-folclórico, então eles 

tiveram a ideia e criaram o grupo Macambirais. De início foi uma dificuldade porque não 

existia... A população não aceitava algo novo, mas com o passar do tempo a comunidade deu 

todo apoio, a prefeitura também nos ajudou e agente começou a montar nosso espetáculo. 

E como foi que vocês começaram a envolver esse público jovem a estar participando?  

Célia – de início, o fundador teve uma dificuldade muito grande porque as pessoas não 

aceitavam os pais não queriam que viajassem, então foi um grupo muito pequeno de vinte 

integrantes no... Incluindo todo mundo assim pra vinte integrantes. Mas quando foi que 

começou a viajar pra Natal, cidades próximas ai os pais começaram a abrir a mente e foram 

permitindo que o pessoal entrasse no processo seletivo que era feito com eles ai, a 

comunidade viu que num era só um grupo de dança, e sim um projeto que envolvesse as 

crianças, os adolescentes que estavam à margem da sociedade. 

E como surgiu a inspiração do grupo Macambirais em estar trabalhado na releitura 

dessas danças populares? 

Célia – a inspiração veio do coordenador, do primeiro coordenador que ele era do grupo 

Tropeiros da Borborema de Campina Grande, ele teve a ideia, ele era de lá e veio... Porque ele 

é arquiteto ele veio pra Passa e Fica junto com Pedro Augusto montar, trabalhar as danças do 
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Norte e Nordeste. Ai com o passar do tempo, a gente foi colocando algumas outras danças 

também aqui do Rio Grande do Norte, que antes não existia. 

No início eles trabalhavam mais com as danças da Paraíba? 

Célia – é Paraíba, que foi o primeiro “O Boi Paraíba” ai tem “A Nordestina” que é do 

Nordeste todo, mas do Rio Grande do Norte ainda não tínhamos um espetáculo, ai depois foi 

criado o “RN Todas as Faces”. 

Como vocês tiveram essa proximidade com essas danças do Rio Grande do Norte? Vocês 

foram beber de que fonte? 

Célia – a gente fomos beber da fonte de São José do Mipibu, Mestre Cornélio Campina com a 

dança do Araruna que é das Rocas e de Manoel Marinheiro que foi o Boi Calemba de Felipe 

Camarão, foi aonde a gente foi focado mais nessas áreas e Chico Antônio de Pedro Velho que 

a gente fez o Coco de Roda. Então foi esses quatro como se a gente pegou pra montar o “RN 

todas as Faces”. 

Vocês no caso possuem três espetáculos que englobam vários tipos de dança. Vocês tem 

a curiosidade de estar ampliando este repertório? 

Célia – sim, e a cada momento, a cada... Assim, com o passar do tempo, a gente vai 

melhorando as coreografias e a própria pesquisa, porque muitas vezes a gente faz uma 

pesquisa, tem um fundamento ali, mas depois vai surgindo outras sobre aquela dança então 

vai é... Como que eu posso falar... Aprimorando o que foi falado e que algum tempo tem já 

foi... Tem outras pessoas que já foi trabalhado de maneira diferente. A gente tá a cada dia 

inovando a dança através das pesquisas. 

Sobre uma descrição mais exata do grupo, quantos integrantes são hoje? 

Célia – integrantes, trinta e cinco. Sendo vinte e seis dançarinos e nove músicos, só que os 

músicos não fazem parte é... Não fazem parte daqui do município, alguns são daqui outros 

não porque eles são contratados, que nós não temos aqui voluntários, porque os dançarinos 

são todos voluntários da companhia, são dançarinos, até porque são crianças e adolescentes. 

Então como a parte da música exige nas danças, então a gente vai ter que contratar é... De 

fora. 

E no caso dos dançarinos, esse elenco tem um papel fixo na dança ou varia de acordo 

com a apresentação. Cada um tem seu personagem? 

Célia – depende da apresentação. Porque muito... A gente prepara os meninos pra dançar 

todas as sequências. Tem uns que tem um perfil pra cada dança até pela estatura física e 

outros quesitos, mas assim, um não podendo tá na apresentação já tem outro pra substituir, 

então todos estão preparados para dançar todas as sequências diversas. 

Vocês desenvolvem algum trabalho teatral com eles de interpretação dos personagens? 
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Célia – de teatro nós só temos que é no Boi, no Boi Calemba que é na parte da Catirina e do 

Birico que são os dois atores, eles são dançarinos também. 

Eles também são do grupo. 

Célia – são do grupo, eles fazem os dois personagens. Eles dançam em outras sequências e 

também atuam nesse do Boi Calemba, nós não temos assim, uma pessoa que no caso treine os 

meninos, façam alguma oficina, então a gente vai fazendo assim, Dáris que tá trabalhando 

agora com eles é... A coreografia e também na expressão nas danças. 

E no caso, quais os estilos musicais que vocês trabalham? 

Célia – temos o Coco de Roda, ai o Boi Calemba, sequências nordestina que é puxado mais 

pra quadrilha, quadrilha é xote com baião, rasta pé, e temos a dança do Araruna aquelas mais 

clássicas que é daqui do Rio Grande do Norte e o Boi Paraíba que é originário de Campina 

Grande, que é da Paraíba. 

Vocês dentro do Festival daqui de Passa e Fica, participam de três apresentações, duas 

foram ontem e no caso a ultima seria hoje. Essas coreografias apresentadas no festival 

são todo o repertório de vocês, ou vocês tem alguma outra montagem? 

Célia – são, são fixas do Macambirais criada por Dáris e algumas outras já estavam na 

companhia desde o início só que ele mudou alguns passos. Então hoje vai tá apresentando o 

Coco de Roda, mas com a parte teatral que é a interpretação das praias uma homenagem que a 

gente faz ao passo de dama aqui do Rio Grande do Norte, pesquisada aqui mesmo na cidade. 

Teria como você descrever o que é trato em cada uma dessas coreografias? 

Célia – no Coco de Roda é retratado a vitalidade, a vibração dos dançarinos é... No momento 

em que a banda tá tocando o tambor, a batucada isso tá sendo representado ali no passo, na 

batida, na vitalidade, na energia que eles transmitem pro público. Já “A Nordestina” a gente 

vê já os passos mais xoteados, cabeceados conforme a letra da música. Então cada música da 

sequência “Nordestina” é um passo, é um ritmo diferente, que é pesquisado de acordo com as 

origens de cada música. Já No Boi Calemba, nós temos o... Como já é uma macera, um 

sapateado, ai exige mais deles uma postura, até porque era dançado antigamente por idosos, 

de mais idade e eles são adolescente, então  eles vão ter que colocar ali o personagem como se 

eles fossem é... Pessoas já mais, de mais idade, então eles trabalham, Dáris trabalha o passo 

de acordo com a origem do Boi Calemba. No Araruna nós temos a classe, o jeito os trejeitos 

das senhoras que dançavam, de pegar na saia... Então a gente só aprimorou e colocou um 

pouco mais de balançado parecido com o original. 

E como foi que aconteceu o seu envolvimento com o grupo? 

Célia – foi no ano de 2004, eu tinha terminado os estudos e eu comecei a procurar o que fazer 

porque na cidade não tinha nada pra fazer, então comecei a frequentar os ensaios do grupo 

Macambirais. Ai participei da seletiva e fui chamada pra fazer parte da companhia. Então na 

parte da companhia eu comecei, eu dancei seis anos ai saiu o coordenador, ele tava se 
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ausentando, e eu assumi a coordenação já em 2010. Ai quando eu assumi a coordenação do 

grupo Macambirais... O grupo Macambirais faz parte do Instituto Cultural Macambirais que é 

a instituição que tem o grupo percussivo e o Macambirais, só que atualmente nós estamos é... 

Só com o grupo de dança, nós estamos é... Sem dá continuidade por falta de recursos também. 

Ai então eu sou da companhia, eu sou presidente do instituto e coordenadora do grupo 

Macambirais. 

No caso esse Instituto é anterior ao grupo Macambirais? 

Célia – não, primeiro foi criado o grupo Macambirais, ai em 2003 a gente deu é... Início ao 

Instituto, Instituto Cultural Macambirais. 

E qual o objetivo desse Instituto? 

Célia – tem o objetivo de trazer as crianças e os adolescentes que estão à margem da 

sociedade pra dentro da Companhia e do grupo percussivo, só que o grupo percussivo por 

uma questão financeira a gente não teve como dar continuidade.  

Pegando esse gancho da questão financeira, quais são as dificuldades que o grupo tem 

enfrentado? 

Célia – uma das maiores dificuldades é... Acredito que é a desvalorização do próprio grupo. 

Algumas pessoas também nos... Não é que nos persegue, acredito assim que deviam dar mais 

valor e acabam olhando pra outros grupos, mas graças a Deus a gente vem... Não é se 

arrastando, caminhando em passos lentos e nós estamos aqui há treze anos. A prefeitura nos 

ajuda nos acolhe aonde ele pode só que, ele não pode visar também só um grupo, mas a gente 

faz rifa, a gente faz bingo, os pais ajudam, os próprios dançarinos contribuem. A gente faz 

projeto pra fundação, pra outras instituições trabalhando também com danças é... Pagas, a 

gente é contratado pra fazer apresentações. É um valor mínimo porque não tem a... Eles não 

valorizam a dança em si para-folclórica. “há é um Boi de Reis... Há cem reais tá bom”, mas 

não é porque é um figurino de oito mil reais que é pala, é fita, é espelho então, eu acho que a 

maior dificuldade é a desvalorização do próprio, da população, não daqui de Passa e Fica, de 

fora de valorizar o trabalho. 

No geral, a cultura ainda é vista de forma desvalorizada no caso. 

Célia – é no geral, é, porque muitas pessoas acham muito lindo, só acham lindo, mas na hora 

de contratar e de dar o valor que é merecido não acontece isso. Já aconteceu muito de o 

Macambirais sair pra se apresentar, pensando que a apresentação ia ser paga e chegando lá, 

não era. Não recebemos o cachê então, a gente fica até desmotivado, mas a gente tá graças a 

Deus caminhando, já trabalhamos com os meninos que não dá dinheiro né, é um lazer pra 

eles. A gente sai, viaja com eles aqui no município, mas em troca do lazer deles aprenderem 

algo novo nesse intercâmbio com outros grupos em outras cidades. 

E pra você o que representa o que te motiva a estar como coordenadora, e de estar à 

frente desse grupo? 
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Célia – pra mim é um prazer pessoal de mostrar através das danças, o que tem de essência de 

cada um dos dançarinos e meu também, que eu já fui dançarina e eu via como era visto a 

dança então, eu tô a frente pra defender a cultura do Norte Nordeste, daqui do Rio Grande do 

Norte principalmente, mas através... Vindo aqui de Passa e Fica, do interior mesmo. Porque 

muitas vezes a gente chega na capital e num tem aquilo, e eu vejo eu sinto que as pessoas 

olham assim “há é do interior” num dá aquele valor, então eu tenho isso como um prazer de 

mostrar, de sentir que a gente vai conseguir mostrar pra todo mundo que a cultura ainda 

precisa de mais apoio, não só financeiro, como também apoio pra gente continuar é... 

Trazendo mais gente, tirando as crianças e os adolescentes das ruas... Às vezes não tão nem, 

né na rua assim, mas sendo maltratados em casa, sem uma visão. Então eu defendo isso, por 

isso que eu estou à frente que eu já consegui assim, em quatro anos no Macambirais eu já 

consegui tirar muitos meninos de bairros aqui que não tinham nada fazer. E chamei, participar 

e eles vieram, saíram por outros motivos, mas que também já fizeram parte da Companhia. 

E esse grupo como é o grupo mais antigo daqui de Passa e Fica, foi um grupo que 

impulsionou o surgimento dos demais? 

Célia – foi, foi um grupo precursor da cultura do município, que através do grupo 

Macambirais saíram pessoas do grupo Macambirais e foram dar oficinas em escolas então 

dali, a escola criou um grupo, mas com alguém que veio do grupo Macambirais. Teve alguns 

outros grupos que foram criados, mas que as pessoas saíram do grupo e criaram o seu próprio 

grupo. Então o Macambirais foi o que deu o “pontapé”. Até 2006 nós não tínhamos outro 

grupo no município. Foi criado um grupo de escola, um grupinho de dança e acabou que no 

município tem seis grupos de dança... Cinco de dança e um grupo percussivo. 

Normalmente esses grupos são originários das escolas? 

Célia – das escolas. Só o grupo Macambirais que foi um grupo do PETE criado pela 

prefeitura. 

E qual é a sua visão de futuro pra esse grupo? O que você visa conseguir ou já tem em 

mente pra esse grupo? 

Célia – eu assim... Eu como coordenadora, a visão que eu tenho é que o Macambirais vai 

chegar até o exterior, não tô querendo ser mais, mas a gente já conseguiu andar por muitos 

Estados então... Mas nosso trabalho já tá no exterior e já foi o ano passado pro Mato Grosso e 

dali, recebemos o convite pra participar de outros festivais agora, o Estado não tem como nos 

proporcionar a viajem porque, eles dão de tudo lá, mas acaba tendo a contrapartida do Estado 

até mesmo do município isso não tem. Então assim nós... Eu pretendo ainda ver o 

Macambirais no exterior levando a cultura daqui do município, do Estado do Nordeste pra 

fora. Os festivais que a gente participou já dois festivais internacionais, a gente faz isso, como 

acontece no Brasil então fica ali o pessoal leva pra lá, mas nós ainda não fomos até lá, então 

acredito que vai chegar o momento de ir até o exterior. 

E qual é o objetivo em estar levando o Macambirais para o exterior? 
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Célia – meu objetivo é mostrar que com muito esforço, nós nos valorizando, nosso trabalho, a 

gente consegue chegar aonde pretendemos, mostrar que realmente a gente consegue como a 

gente já conseguiu fazer... De 2001 a gente tinha um figurino muito pequeno, feito de um 

tecido muito fraco porque não tinha e com o passar do tempo, a gente já foi conquistando 

outro tipo de tecido, a gente já fez outras danças que era só uma então, a gente tá conseguindo 

já há treze anos é... Com o crescimento do grupo, a gente já tá conseguindo outras coisas mais 

figurino, mais admiradores do grupo Macambirais então será um dos objetivos, levar 

realmente o Macambirais ao exterior. 

No caso essa vivência, essa história que você tem você quer mostrar até onde vocês 

conseguiram chegar. 

Célia – isso, até como um... Relato porque assim quem participou do grupo Macambirais 

como Dáris desde 2008 com nove anos de idade, então ele é um dos que pode mostrar as 

pessoas, a dificuldade que ele passou junto com o grupo e que está até hoje. Então a gente 

também pode com a história do Macambirais levar para outros grupos que estão começando, 

uma vivência que tudo pode se você acreditar. Que vai vir obstáculos, que vai vir pessoas pra 

tentar destruir de uma forma ou de outra, mas a gente vai acabar conseguindo levar a 

experiência nossa para outros grupos também, como a gente já deu início aos grupos daqui do 

município. 

A história do grupo, apesar de ser recente em relação a outros grupos do Rio Grande do 

Norte, por exemplo, os grupos mais tradicionais, apesar disso, a gente percebe que o 

grupo Macambirais impulsionou a cultura em não só estar mostrando aqui na região de 

vocês. Vocês se preocupam em estar mostrando o trabalho do grupo fora e ainda trazer 

para o festival, pessoas com outras experiências artísticas com a dança. E por isso, eu 

gostaria de entender um pouco a história desse festival, de como surgiu à iniciativa que 

estar fazendo uma repercussão tão grande no Rio Grande do Norte e nos Estados 

vizinhos.   

Célia – esse festival foi um projeto da ação social do ano de 2010. Então tinha... A ação social 

estava com o projeto pró-jovem ai, tinha-se uma matéria que eles tinham que concluir, mas 

eles tinham que promover um evento então, os meninos do grupo Macambirais participavam 

do pró-jovem que já eram no caso... São bolsistas desse pró-jovem. Então eles tiveram a ideia 

junto com a turma de fazer um festival, mas eles não tinham noção do que era esse festival. 

Foi meio que assim, desacreditaram que podia dar certo, mas como o grupo Macambirais já 

frequentava outros festivais, eles levaram a experiência deles pra esse festival. Que foi criado 

o primeiro festival de cultura com a ideia de dois integrantes do grupo Macambirais. A ideia 

foi deles ao a turma toda executou. Então assim, de início ninguém nos apoiou, digo nos 

apoiou porque eu tava convivendo com os meninos, não participava do pró-jovem, mas eu 

convivia com eles e dava orientações pra onde seguir né, porque era um projeto novo, eles 

não sabiam nem fazer projetos, então eu fiquei dando assim, um apoio a eles também. Mas 

eles criaram o projeto, levaram pra câmara, lá os vereadores apoiaram e deram o “ponta pé”. 

Só que o primeiro festival, foi muito mais simples do que os daqui já foi, mas porque não 
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tinha tanto recurso, não sabia onde buscar. Ai foi a segunda edição, a terceira estamos na 

quinta edição. 

O festival começou só com os grupos de Passa e Fica ou já incluía grupos de outras 

cidades? 

Célia – como no município só tinha um grupo das escolas e o grupo Macambirais, a gente 

chamou o pessoal daqui de perto mesmo, da região agreste e alguns de Natal. Ai com o passar 

da... Acho que da terceira Edição, ai começamos a chamar o pessoal de fora, de outros 

Estados. E nós já estamos na quinta edição e já tivemos pessoas de Alagoas, Fortaleza... E o 

festival não fornece cachê pra esses grupos, eles fazem a inscrição são selecionados a 

participar, mas não existe cachê então só a assistência que é a alimentação, hospedagem. 

Então no caso, as prefeituras de cada cidade cuidam do transporte né? 

Célia – é, dão o transporte. 

E qual a repercussão que você percebe com esse festival? 

Célia – eu percebo que assim, até aonde eu vou, já vi em alguns lugares, o Festival de Passa e 

Fica, ele é um dos melhores do Rio Grande do Norte pela estrutura que ele tá proporcionando. 

Não sei de onde surgiu essa pesquisa, mas eu já vi, eu também vejo assim, um município tão 

pequeno, mas com uma estrutura de festival grande. Então eu vejo daqui tá indo outras ideias 

pra outros municípios que não tem festival. Então eu acho que a ideia é muito ampla de você 

fazer um festival de cultura onde a gente vai ter gastos, mas a gente tá trazendo, tá mostrando 

o que o município tem e o que o município traz de fora pra dentro, ai a população estar é... De 

uma certa forma, ainda tá mudando a visão, valorizando os próprios grupos daqui. Então já é 

na quinta edição, já tão com outra visão, já aplaude porque do início eles não sabiam nem o 

que é aplaudir. Digo porque, eu tava no palco  e eu via. Num sabiam qual é a hora de aplaudir 

então, a população é... Foi educada através desses festivais todos. Que a gente já vem na 

quinta edição. 

Vocês começaram a formar público não é? 

Célia – isso, público. E assim, era desvalorizada não só os daqui como os de fora, porque o 

município não sabe o que é o maracatu, não sabe de onde veio, como surgiu, outros acham 

que é de outra religião já num permite, então veem que é uma coisa que é... São tabus que 

estão sendo quebrados e eles estão sendo... Tem o apoio da população em ver e aplaudir, 

achar bonito, num é só olhar e “é bonita a roupa”, num é uma coisa assim num é uma coisa 

mais... 

Já conseguem se identificar  

Célia – identificar com aquilo. 

E por que, uma curiosidade, porque esse festival é realizado nessa data? E por que é 

trabalhado em cima de grupos folclóricos e para- folclóricos? 
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Célia – pra falar a verdade eu não sei explicar o porquê. Eu acredito que tenha sido devido o 

grupo Macambirais já trazer outras danças que são todas para-folclóricas, não trouxemos 

ainda nenhum grupo de raiz assim que tenha a essência, porque eu acredito que a dificuldade 

daquilo que é de raiz sair da sua comunidade pra vim até o festival e se deparar com outras 

culturas. Então eu acho que é mais fácil chegar até um para-folclórico que já tem uma visão 

espetacular pra mostrar pro público do que um de raiz. Porque muitos num, num é que eles 

acreditam naquilo se eles vivenciam aquilo, eles ficam meio assim, desconfiados como tem 

aqui no munícipio tem um brincante de Boi de Reis e foi difícil fazer uma pesquisa com ele, 

porque ele achava que eu ia querer ganhar dinheiro em cima dele e eu queria só saber como 

foi que ele começou, e foi difícil porque eles são desconfiados, são pessoas de mais idade 

então, a dificuldade que os organizadores do festival tem de chamar pessoas de grupos de raiz 

é justamente essa porque tem muitos que não aceitam, então os para-folclóricos já são mais... 

Pessoas mais jovens que estão ai pra mostrar a cultura em espetáculos. Então essa data, é... 

Foi criada pelo prefeito mesmo até porque é uma emancipação politica, é festa da padroeira 

da cidade, então ele junta todas essas datas pra fazer uma festa só. 

É no mesmo dia da festa da padroeira? 

Célia – é dia 13 de maio. Ai sempre o festival acontece no dia... Nesse período de data das 

festividades, porque acontece também a amostra cultural que as escolas... O município se 

volta todo pra esse festival, as escolas trabalham temas que vão ser apresentados na amostra 

cultural é... Os estandes de outros artistas do município, artistas também de fora, que são 

daqui que já foram embora, então eles aproveitam tudo isso pra juntar a população. 

Fim da entrevista. 

 

Entrevista semiestruturada 

- Nome: Lígia de Souza Lima 

- Naturalidade: Passa e Fica  

- Idade: 12 anos 

- Atuação: dançarina  

 

- Nome: Marcos Oliveira 

- Naturalidade: Passa e Fica 

- Idade: 21 anos  

- Atuação: dançarino  

 

- Nome: Tainá Silva 
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- Naturalidade: Passa e Fica 

- Idade: 15 anos  

- Atuação: Dançarina 

 

Expliquem um pouco como aconteceu o envolvimento de vocês no grupo Macambirais. 

Lígia – É... Meus amigos... Eu tinha alguns amigos que participavam do grupo. Ai aqui em 

Passa e Fica teve um coisa de grupos culturais que era pra ir ter um evento lá em Natal. Ai eu 

fui com o Macambirais. Ai eles me perguntaram se eu tinha vontade de participar e eu disse 

que tinha, “eu tenho vontade”. Ai eu comecei e participei das seletivas, ai consegui entrar e 

aqui estou. 

Marcos – eu... Eu sempre tive vontade, aliás, eu sempre participei do Macambirais. Participei 

das seletivas há muitos anos, acho que nenhuma aqui ainda era nascida quando eu fiz a 

seletiva. Passei um tempo ai saí ai voltei, fiz a seletiva de novo, saí e fiquei nisso. Ai entrei no 

xaxado e quando foi ano passado, o professor de dança do grupo Macambirais me pegou 

emprestado pras habilidades. Daí gostei, fiquei lá e saí do xaxado e estou até agora. 

Vocês podem estar participando em mais de um grupo no caso? 

Marcos – é podemos. Desde que seja com responsabilidade nos dois entendeu? Que às vezes a 

procura é muito grande. Pronto, eu danço no Macambirais, mas ontem pediram pra eu dançar 

no xaxado que tava precisando de... E eu fui. Esse povo assim... Teve uma correria de troca 

de roupa porque pra trocar fantasia na mesma hora, depois de um é o outro... 

Tainá – eu assim, eu tava dançando quadrilha ai eu conheci Juninho ai ele me chamou, só que 

todo mundo tava dançando quadrilha pra fazer à seletiva ai eu passei três meses pra fazer a 

seletiva, consegui entrar na turma e tô até hoje graças a Deus. 

E como vocês aprenderam a dançar as propostas do grupo? 

Lígia – a gente nas seletivas, tipo assim, Juninho ensinava a gente só que a gente também ia 

pros ensaios e lá a gente só aprendia os passos olhando, observando a gente consegui 

aprender. 

Marcos – a gente aprende porque, Daris como coreógrafo precisando vem e... Também assim, 

fica curioso entendeu, a gente vê eles fazendo o passo e fica tentando, se eles consegue pegar 

a gente pega! Eu quando entrei muitos anos atrás pra fazer seletiva, peguei um CD, foi no 

tempo de Fabrício ainda, peguei um CD e ficava treinando em casa. Ai foi assim que eu 

aprendi. 

Tainá – eu aprendi na seletiva também dancei um tempo, ai também ficava olhando os 

ensaios, ai consegui pegar os passos, consegui é... Tinha ritmo que eu num tinha. 

E como é a roupa para os ensaios? Como vocês se vestem? 
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Lígia – nos ensaios, a gente... As meninas utilizam só a saia e às vezes usamos saia de 

armação, os usamos saltos e assim vai. 

Vocês usam um calçado específico ou não? 

Lígia – é dependendo da dança. Ai a gente usa. 

Marcos - porque assim, a maiorias das coisas que a gente dança como o coco é descalço 

entendeu? A gente tem que ter a batida firme no pé ai já ensaia descalço pra isso. Tem “A 

Nordestina” que as meninas dançam de salto, usam saia e de salto entendeu? Então, o Boi, 

tem o coco já ensaia... O Boi de sapato, de saia e de sapato. Depende da dança, a gente ensaia 

conforme a dança entendeu? 

Mas é o mesmo sapato que vai para o palco? 

Marcos – Não, não. E a roupa do homem, ele tem que ir com um short que não seja Jens 

porque força muito entendeu, e roupa folgada. E as meninas sempre de legue, de blusa 

folgada pra num arrochar entendeu? E num passar mal.  

Quando vocês precisam dançar com acessórios, vocês ensaiam com eles antes? 

Tainá – não. 

Lígia – os meninos ensaiam que ensaiam o coco de chapéu. A Nordestina e a maioria das 

danças a gente ensaia de chapéu porque precisa. 

Marcos – pra pegar o ritmo, a hora que levanta o chapéu desse o chapéu entendeu? Só isso. E 

no Boi dançar com os arcos... Assim, muitas coisas a gente já sabe né, a gente não precisa 

entendeu passar. O arco a gente só passa quando é assim num ensaio perto da apresentação 

entendeu? 

Então existe um arco só pro ensaio? 

Marcos – é um arco... Ai o outro arco é pra apresentação. 

Qual o critério que eles utilizaram para selecionar vocês? O que vocês tiveram que 

mostrar para poder entrar no grupo? 

Marcos – assim, o que a gente mostrou foi força de vontade de que queria mesmo entrar 

entendeu? E compromisso que é uma coisa que precisa muito porque, num adiante a gente 

querer entrar e não ter compromisso. Porque o grupo exige que tenha compromisso nessas 

coisas, que a gente vai dançar num festival, do que adianta a gente dançar num festival se a 

gente tem... Um exemplo, vinte dançarinos e no caso só vai quinze. Não adianta, a gente tem 

que ter compromisso, chegou a hora do ensaio a gente tá lá, acabou o ensaio e é ser pontual e 

ter regras, se alimentar bem pra num tá passando mal, fazer os alongamentos corretamente... É 

isso. 

Quantas vezes vocês ensaiam por semana? 
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Lígia – a gente assim não tem sempre certo porque às vezes a gente marca os ensaios e nem 

sempre Loura pode estar lá ou Daris. Então assim a gente não tem certo o ensaio por semana, 

mas no final de semana a gente sempre ensaia. 

Marcos – é fixo porque o sábado é fixo, a gente ensaia sábado e domingo tá sendo fixo 

entendeu? Agora assim, tem dia de semana que Daris está vago na faculdade, ai hoje tem 

ensaio com a gente, a gente vai. Como exemplo, tem algum festival pra gente ir ai a gente 

pode ensaiar na semana, tudo bem quando Daris não pode Loura está, Loura ensaia com a 

gente entendeu? Mas o ensaio fixo mesmo é o sábado e o domingo. 

O que essas danças representam pra vocês? O que elas retratam nas coreografias? 

Marcos – eu mesmo quando estou dançando, pra mim eu estou... É como eu estivesse 

representando entendeu, a minha cidade, o meu Estado. Eu dou o máximo que eu posso de 

mim é... Pra mostrar que nós estamos ali pra representar, pra mostrar que a gente sabe fazer 

entendeu? Quando eu tô dançando pra mim é tudo. 

E o que vocês querem contar quando estão dançando? 

Marcos – como assim, não entendi. 

Vocês dançam contando alguma história, vocês dançam representando alguma história, 

o que é que vocês contam nesse momento? 

Marcos – tipo assim, o Boi conta a historia do mestre Manoel Marinheiro que foi o fundador 

do Boi de Reis entendeu? O coco que a gente vai dançar hoje, conta as praias, fala das praias 

do Rio Grande do Norte. 

Lígia – o zambê que os meninos vão dançar... 

Marcos – é, os meninos sem camisa, descalço, joelho no chão, faz movimentos balançando os 

braços, balança o corpo 

Vocês trazem o universo da praia nessa coreografia. 

Marcos – é, sente estando numa praia, sente estando livre, é assim entendeu? 

E o que significa estar nesse grupo, estar dançando pra vocês? 

Lígia – pra mim o Macambirais significa uma família. Porque todo... A gente somos, alguns 

são assim, parentes mesmo outros não, se conheceram no grupo em si. Mas a gente convive 

muito então, pra gente, nós somos a família Macambirais. 

Marcos – eu me sinto, quando assim eu tô com o Macambirais, eu me sinto em casa. Aqui é 

minha segunda casa entendeu? Mainha às vezes fala até assim “Marcos leva tuas coisas logo, 

vai de vez”... É... Porque assim é igual a ter um irmão entendeu? A gente briga, a gente briga 

aqui, mas vai lá dentro já tá se falando. As vezes pega “essa roupa é minha” “não mas é 

minha” “ há é tua mesmo toma, pega, fica”. É como se fosse briga de irmão mesmo em casa, é 

a mesma coisa, não muda nada. E Loura é como se fosse nossa mãe ela reclama... 



178 
 

Tainá – ou nosso pai. 

Marcos – a gente finge que não escuta ai depois vai se arrepender e assim vai. 

Lígia – ai pede desculpa, e assim vai. 

Marcos – sempre foi assim o Macambirais, é uma família Macambirais. 

Tainá – pra mim também significa uma família assim. Porque assim, eu gosto muito de 

dançar, gosto bastante do Macambirais considero eles todos assim como se fosse um irmão 

pra mim, gosto bastante deles também.  

Marcos – e até porque assim, quando a gente vai pras viagens eu fico reparando entendeu? As 

vezes vem tudo cansado. Menina vem um por cima do outro. Parecendo aqueles cachorrinho 

tudo novo quando nasce, um por cima do outro, um virado por cima do outro, um com as 

perna na cabeça do outro e assim vai, tudo um moi dentro das cumbuca. Ai assim, pra mim 

aquilo ali é uma família entendeu? 

Vocês tiveram essa afinidade dentro do grupo, ou vocês já vinham com isso antes? 

Tainá – eu conhecia só alguns  

Marcos – muitos já eram assim de sala de aula entendeu? 

Lígia – é. 

Marcos – que estuda na mesma escola, e outros lá do grupo mesmo. 

Quais as dificuldades que vocês percebem em estar mantendo o grupo em estar 

continuando no grupo? 

Lígia – as dificuldades são que muitas das apresentações que a gente faz, a gente cansa muito, 

a gente não recebe lanche às vezes. A gente tem essas dificuldades de na apresentação mesmo 

acontecer algumas coisas, das pessoas que chamaram de ter alguma desculpa e não pagar, ai 

acontece essas coisas. 

Você tá falando da falta de valorização. 

 Lígia – é. Dependendo de onde seja, já que o grupo é do interior ai tem isso. 

Marcos – já pra mim a maior dificuldade da gente é a falta de... Financeira assim, que a gente 

não recebe o apoio. A gente recebe apoio assim, da prefeitura, mas num é esse apoio que o 

povo pensa que a gente recebe não entendeu? Tem uma coordenadoria que é a mesma coisa 

que não ter e assim, ela não nos ajuda, ela quer nos destruir. Pelo contrário entendeu? 

Lígia – ela é voltada só pra um grupo. 

Tainá – ela ajuda só um grupo. 
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Marcos – ajuda só um grupo então é a mesma coisa que não ter coordenadoria pra gente. 

Como assim... Ontem ela ia empatar da gente dançar, ela não queira que a gente dançasse. Ela 

colocou o braço no meio pra gente não entrar. E eu acho que isso não é coisa de uma 

coordenadoria deveria fazer né. Ela devia apoiar incentivar “entre vocês vão dançar”. E como 

a gente é... 

Tainá – o grupo mais velho. 

Marcos – o grupo mais velho daqui com treze anos de história, eu acho que era pra gente que 

ter... E se a gente que incentivou o início do festival, era pra gente abrir o festival e fechar o 

festival, mas não, ela botou o “Terras Potiguares” que só tem três anos de história e no final 

botaram eles de novo. 

Então eles abriram o festival? 

Marcos – eles abriram o festival só que daí, a gente resolveu fazer uma surpresa e entramos 

sem eles saber. 

Então vocês não iam dançar? 

Lígia – é a gente não ia dançar, a gente ia dançar hoje de tarde. 

Marcos – e a noite. 

Lígia – só que a gente realizou nossa vontade que era de abrir também o festival. Ai foi eu e 

um amigo meu a gente foi lá pra mesa de som levou o CD, todo mundo já tava pronto e ela 

não queira deixar a gente entrar, mas a gente foi lá e consegui, graças a Deus. 

Marcos – A gente chorou, todo mundo chorou no ensaio porque assim, a gente não ser 

reconhecido treze anos a gente representa o Rio Grande do Norte por todo canto que a gente 

vai, em São Paulo a gente representou o Rio Grande do Norte, representou o Brasil. 

Tainá – só tinha a gente do Brasil lá. 

Marcos – ai eles não consideram a gente né, ai foi que a gente fez, se eles vão entrar a gente 

vai entrar também. Se eles vão dançar a gente vai dançar também. Eles entraram, dançaram, 

quando eles acabaram a gente já tava tudo ajeitado pra dançar também. 

 Lígia – conseguimos. 

Marcos – entramos e dancemos, mandamos brasa mesmo. E não foi atoa porque quando a 

gente entrou, eles começaram a gritar o povo ama, o povo de Passa e Fica ama o 

Macambirais. A gente só fez entrar, gritaram, gritaram, gritaram tanto, mas gritaram tanto que 

a li a gente mesmo se emociona. Enquanto eles entraram não foi aplaudido como a gente. 

Eu constatei um coisa interessante no momento da apresentação de vocês é que os outros 

grupos daqui tem uma admiração pelo grupo Macambirais. Tinha um grupo de meninas 

em frente ao palco, que parecia um fã clube. 
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Lígia – é de uma escola lá no Fernando que a gente ajuda eles também. 

Tainá – Arte e Movimento. 

Lígia – é o Arte e Movimento, eles adoram. 

Marcos – todos os grupos daqui gostam da gente. 

Tainá – menos um né. 

Marcos – é, eles porque assim, eles se sentem que eles podem e a gente não. Entendeu? É 

assim a gente não tem o dinheiro que eles têm a gente não tem o brilho nem a paetê que eles 

têm porque, pra eles o que importa não é dançar é ter brilhos e paetê, é o que eles sempre 

colocam no face. “é porque a gente tem brilhos e plumas e paetês”. Ai o que a gente faz a 

gente não tem plumas nem paetês, mas a gente o dom e a vontade de dançar o que a gente 

gosta. 

Lígia – e a gente tem a nossa simplicidade, que a gente consegue alcançar muitas coisas. 

Marcos – você vê, se você quiser eu vou buscar o vestido de chitão.  Quer que eu vá buscar? 

Tainá – é simples, mas é bonito. 

Lígia – é pra você ver, vá buscar! Ele não tem fitas, são muitos simples, mas a gente consegue 

alcançar muitas coisas com eles. 

No caso vocês não querem que o figurino apareça mais do que vocês. 

Lígia – é, a gente quer conseguir conquistar  

Tainá – com o nosso talento, nossa forma de dançar. Não precisa ter figurino bonito pra nos 

saber. 

Não é só um momento de vestir uma roupa bonita, no caso. 

Lígia – é, a gente tem que, como Aline falou naquela hora, a gente tem que se considerar uma 

família. A gente briga, mas todo mundo gosta um do outro. Pronto chegou! 

Marcos – olha, tá vendo? O nosso vestido ele é simples, não tem brilho, não tem bico. 

Simplesmente uma coisinha simples com avental na frente tá vendo? Coisinha simples, com 

um simples lacinho atrás, não tem nada chic, nem brilho, nem pluma, nem paetê. Eu acho que 

não adianta ter muito brilho e não ter elegância de dançar com a simplicidade de dançar um 

vestido desse. Dançar com um vestido desse você vê que, elas dançam com um vestido desse, 

mas elas fecham com um simples vestido desse. Quando a gente entrou ontem... Você viu né? 

Tainá – muitos aplausos. 

Marcos – ao contrário, por isso que eu sou mais dançar com um vestido simples, sem bico, 

sem renda sem nada, mas que a gente chega lá com vontade e com força de dançar. Eu acho 

que é isso que importa entendeu? Não é chegar lá com maquiagem aqui brilhando, cabelos... 
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É... Apliques de cabelo, eu acho que não adianta. Ter a simplicidade de um simples cabelo 

amarrado num totozinho simples, uma simples tiara e um simples vestido, mas que arrasou o 

festival de cultura de Passa e Fica. Eu acho que é só isso que precisa.  

Lígia – e hoje a gente tem bem mais surpresas assim, a gente tem várias surpresas hoje lá na 

frente. 

Vocês já me informaram que já se apresentaram em outros Estados né, além do Rio 

Grande do Norte. Vocês sabem me dizer quais foram os Estados que o grupo já se 

apresentou?   

Marcos – a gente já foi pra São Paulo, Mato Grosso do Sul. 

Lígia – teve viagens pra Paraíba né. 

Marcos – teve Paraíba, teve Recife é... Qual mais Tainá? Me lembra ai. 

Tainá – Pernambuco. 

Marcos – Recife, Pernambuco é a mesma coisa! (risos) é... 

Lígia – é... acho que só  

Marcos – é Estado foi esses só, mas assim a gente já viajamos pra outras cidades. Guamaré, é 

deixa eu ver... Martins... Rio Grande do Norte a gente já foi pra Martins, é Guamaré, é Natal, 

é... A cidade de São Bento né, Campestre, São José do Mipibú, Gameleiras, Parelhas, 

Tainá – tem vários! 

Marcos – a gente já andou bastante, pelo Rio Grande do Norte a gente já conhece boa parte. 

E vocês normalmente são convidados pra participar de algum festival ou como é esse 

convite? 

 Marcos – sim, sim sempre somos, sempre somos convidados. 

E vocês são bem aceitos lá? 

Marcos – somos sempre bem aceitos. Todo canto que a gente chega é uma alegria que eles 

fazem... O Macambirais no Mato Grosso do Sul num foi? Que quando o ônibus vinha todo 

mundo correndo atrás nera? 

Tainá – foi. 

Marcos – e depois a ficar querendo que ficasse “fica, fica”, gritando, “ Macambirais, 

Macambirais”, bem alto. 

Fim da entrevista. 
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Entrevista semiestruturada 

Conhecendo o Boi Pintadinho de Pedro Velho 

Contexto: dia de reis, na cidade de Pedro Velho na casa do mestre Zé Candido. 

- Nome: José Bernardino da Costa (Zé Candido) 

- Naturalidade: Pedro Velho 

- Idade: 66 anos 

- Atuação: Mestre 

O senhor poderia me contar um pouco sobre a história do Boi Pintadinho, e de como o 

senhor se tornou o mestre do Boi? 

Zé Candido – há eu comecei... Na verdade eu comecei a brincar boi de reis com quatorze 

anos, eu tinha quatorze anos. Eu comecei a ir nos ensaios do meu sogro que ele era o mestre 

do boi, e eu comecei a gostar, ai ele me chamou pra ensaiar, eu comecei a ensaiar com ele, ai 

comecei a ensaiar ir brincando de galante, pra contramestre, ai eu brincando de contramestre 

ele ficou com problema de doença num é, e num conseguiu mais mestrar o grupo, então eu 

fiquei, ele mandou eu assumir e eu fiquei até hoje né, que eu tô a frente do grupo como mestre 

né. É... Eu acho que tem que, eu fiquei a frente do grupo como Mestre mesmo eu acredito que 

já tenha uns quinze anos, por ai. 

E o senhor tem conhecimento de como esse grupo se originou aqui em Pedro Velho? 

Zé Candido – num é bem Pedro velho, porque o grupo é de Cuité, num é bem daqui de Pedro 

Velho. Então esse grupo ele começou... A história desse grupo veio de muito, muito longe 

porque eu já tenho, eu tô com sessenta e seis anos, entendeu? Então comecei com quatorze 

anos. Quando eu comecei no grupo com o avô da minha mulher, o pai dela, ele já era... Ele 

tinha o que... ele tinha uns trinta e cinco anos quando eu comecei a brincar com ele, e ela, o 

avô dela... isso já vem do avô da minha mulher entendeu? 

É da família da sua esposa 

Zé Candido – isso! E tem lá... Isso nós temos já na quarta geração entendeu? Ai quer dizer 

que já faz muitos, muitos anos é... Tem muito tempo esse grupo. Ai ele tá... e esse grupo 

continua porque a gente tá mantendo a tradição dela, deles quando a gente começou com eles 

e a gente tá mantendo a tradição desse grupo, a gente não tem como mudar. Ai é assim, é... E 

é uma coisa que eu faço com o maior prazer, eu tenho prazer de vestir a roupa pra brincar o 

Boi de Reis! Pense numa coisa que eu faço com a maior alegria que faço eu tenho é fazer isso 

ai. Acho que pra mim não tem coisa melhor. 

Quantas pessoas hoje praticam o Boi de Reis, quantos integrantes existem no grupo? 

Zé Candido – são quinze componentes. A tradição mesmo são quinze componentes. 

E como é a divisão dos personagens? 

Zé Candido – a divisão é: as damas, galantes... 

São quantas damas? 
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Zé Candido – são duas damas. Quatro galantes, mestre e contramestre. Mateus são três na 

verdade, é Mateus, Birico e Cravo Branco entendeu? Ai vem três tocador e o menino que roda 

o Boi. 

Só tem o personagem do Boi ou existem outras figuras? 

Zé Candido – tem. Tem o Jaraguá, tem a Ema, tem o Buriabá, tem o Urso... É as 

personagens... Tem os mascarados mesmo, eles três  faz três figuras entendeu? É o Véio e a 

véia, tem isso também, tem isso também no grupo. E um é pra chamar o pai e a mãe que, é pai 

e mãe são o Véio e a Véia. 

Coordenador de cultura - Outra curiosidade, explica a ela José Candido que só participa 

homem. Mulher não participa. 

Zé Candido – é. 

Só homens podem participar? 

Zé Candido – não, porque, as daminhas... A gente foi pra São Paulo e muita gente lá em São 

Paulo, em Olímpia se confundiu entendeu, porque as Daminhas brincam de saia entendeu? 

Elas brincam de sainha a diferença é só porque tem a camisa igualmente a gente de homem, 

mas pra baixo é sainha igualmente duas meninas entendeu? Ai lá em Olímpia eles se 

confundiram, ai eles perguntaram por que aquelas duas meninas, ai o Coordenador que era 

João Alfredo disse “não, é dois meninos, num é menina”. Porque tem grupo por ai que tem 

menina no grupo né? Brincando Boi de Reis, mas a gente não, a tradição da gente sempre foi 

homem, nunca a gente brincou com mulher. 

Não deixam brincar ou porque... 

Zé Candido – não, é porque é tradição. 

Coordenador de cultura: é característica do grupo, é uma das características é de ser só 

homem. 

Zé Candido – é. Que é bonito é, num vou dizer que num é bonito agora, se tem mulher 

brincando também é bonito, mas a gente num tem essa tradição de brncar com mulher. 

Como vocês confeccionam os figurinos? Quem faz? 

Zé Candido – o Boi é a gente que faz. A gente faz o formato do Boi e tem uma menina aqui 

em Pedro Velho que cobre bem cobertinho faz bem enfeitadinho. A gente faz só a armação 

entendeu? Eu e outro menino ali do grupo. É a gente mesmo que faz. 

Coordenador de cultura: seu Zé Candido, explica a ela também o porquê que usa os 

candeeiros.  

Zé Candido – sim, a gente chama farol né, aquilo ali é porque quando começou o grupo de 

Boi de Reis num existia, num tinha energia, num tinha nada, até eu peguei esse tempo 

também. Nu tinha energia, então a gente ia brincar nos terreiros, naqueles interior mato, mato 



184 
 

mermo num tinha... Era uma casa aqui outra lá assim, bem longe uma da outra. Então a luz 

era aquela ali do Mascarado entendeu? Num tinha outra luz, era aquela mesmo pra clarear o 

terreiro pra gente fazer a apresentação nos terreiros. 

Coordenador de cultura: Explique a ela também do tempo, tem festas que duram até quantas 

horas... A duração da brincadeira. 

Zé Candido – pronto! Em terreiro, quando a gente brincava em terreiro... Hoje num tem 

como... Quando a gente brincava em terreiro, a gente começava a apresentação de oito horas, 

dependendo dos lugares era até duas horas da manhã. 

Oito horas da noite? 

Zé Candido – é. Porque a gente fazia muitas partes é... Fazia a apresentação todinha depois ia 

fazer guerra é... A gente matava o Boi... Hoje não tem como a gente fazer, porque a gente... 

Ele sabe (Neto) como que é mais ou menos a apresentação da gente, ele sabe como é que é. É 

vinte minutos, é trinta minutos, é quinze minutos, então não dá pra fazer quase nada. 

Normalmente vocês tem se apresentado em eventos? É por isso que o tempo está 

reduzido? 

Zé Candido – é isso. 

Mas quando vocês se apresentam na comunidade de vocês? 

Zé Candido – ai tem como a gente fazer. Tem como fazer. Se a gente for, suponha, a gente vai 

brincar num terreiro lá nos interior, em cidade num dá porque o pessoal de cidade é... Lá não, 

interior o pessoal gosta mesmo de ficar pra assistir tudo. Cidade num tem nem como, porque 

o pessoal é muito de televisão, muita coisa num fica. Ai não tem como fazer, mas no terreiro 

tem, tem com fazer sim. 

Coordenador de cultura (Neto) – eles chegam fazendo a louvação ai tem o processo, tem a 

chegada do Boi, e tem a morte do Boi tá entendendo?  

Zé Candido – isso. 

Coordenador de cultura (Neto) – porque no folguedo popular alguns dizem que a história do 

Boi é da Catarina que tá gravida e quer a língua do Boi. 

Zé Candido – isso, é. Num é bem a Catarina, porque o Boi, os meninos que brincam eles são 

na verdade, eles são o vaqueiro do Boi. Então, a gente que brinca de enfeitado, diz os sabidos, 

que a gente faz a parte, vamos supor, do rico. E eles não, porque eles brincam bem 

desleixados.  

Coordenador de cultura (Neto) – são os galantes e são os mascarados.  

Zé Candido – então, a gente brinca bem enfeitado e eles não, eles brincam bem assim, de 

qualquer jeito com a roupa suja... A gente faz aquela parte do rico, e ele faz aquela parte do 

pobre. Então a mulher do rico, do patrão, desejou comer o fígado do boi. Então eles foram e 
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mataram o boi pra mulher do patrão comer porque ela era rica e como rica, ela desejou comer 

aquilo do boi, o fígado do boi, ai eles mataram o boi, mas depois a gente vai e ressuscita o boi 

novamente. 

Então no caso tem divisão de classes na própria brincadeira 

Coordenador de cultura (Neto) – é na brincadeira. 

Coordenador de cultura (Neto) – e ultimamente, falando de apresentações, eles agora são RPV 

né, que é um recurso do Governo Federal, que eles recebem que é uma pensão vitalícia, lei de 

reconhecimento do patrimônio vivo. Ai eles agora estão... Eles foram beneficiados agora no 

ano passado, ai todo mês eles tem apresentações...  

Quem recebe é o grupo ou o mestre? 

Zé Candido – não, não. É uma conta... Esse dinheiro vem na conta do grupo. 

Coordenador de cultura (Neto) – esse é pelo grupo, foi o único grupo reconhecido o ano 

passado. Eles fizeram um processo de reconhecimento...  

Zé Candido – ele num é assim, vai na conta de qualquer um não, ele teve que abrir uma conta 

pra o grupo e aquele dinheiro cai na conta do grupo. 

Coordenador de cultura (Neto) – e ele enquanto Mestre, ele tá agora concorrendo a um prêmio 

né, quanto Mestre e não quanto grupo pelo Ministério da Cultura agora, estamos esperando 

sair o resultado. Mas o RPV é pelo grupo, o Boi Pintadinho. E ele tá concorrendo agora como 

Mestre. 

Nesse caso, ele também receberia algum recurso? 

Coordenador de cultura (Neto) – se for aprovado agora, ele receberá como Mestre. 

Esse prêmio também é pelo Patrimônio Vivo? 

Coordenador de cultura (Neto) – é agora, é do RPV Nacional, ele tá concorrendo o Nacional e 

ele é o Estadual o RPV pelo grupo. 

E qual o valor desse incentivo? O pagamento é mensal? 

Zé Candido – é todo mês. Cai dois mil e cem reais. 

Tem sido suficiente esse valor para suprir as necessidades do grupo? 

Zé Candido – não, não assim, porque o grupo necessita de muita coisa, num é pouquinho 

dinheiro que resolve o problema do grupo igual o da gente porque é assim, roupa, gasta muito 

a roupa, causado, gasta muito causado, e roupa é muito caro, enfeite é muito caro entendeu? 

As coisinhas que a gente compra pra botar nos enfeites é muito caro, eu vou lhe mostrar, eu 

vou pegar pra lhe mostrar. É muito dinheiro. Espada é caro demais, uma espada boa. 

Microfone, o menino perguntou agora que a gente vai ter que comprar dois microfones agora, 
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num é bom não, é fraco é seiscentos reais. E um melhorzinho é mil, mil e cacetada um 

microfone, ai num é fácil não pra dizer assim, eu vou organizar um grupo bem organizado pra 

quando for viajar sair pra se apresentar em qualquer lugar... 

Coordenador de cultura (Neto) – transporte é caro... 

Zé Candido – é muito caro, é muito caro. Ai num é brincadeira. A gente num tinha onde fazer 

um... A gente num tinha onde se organizar pra ensaio, não tinha. Pra fazer reunião a gente 

num tinha... 

Coordenador de cultura (Neto) – os instrumentos também já tava... nera?  

Zé Candido – isso! Isso, a gente não tinha nada disso. Ai agora a gente lá no Cuité, agora a 

gente já tem. 

Coordenador de cultura (Neto) – tem uma cedezinha. 

Zé Candido – já tem nosso espaço. Quantas vezes a gente num fez reuniões, ensaio assim, 

quase na chuva, chovendo entendeu? E num tinha onde fazer! Tinha que fazer nos terreiros 

assim, em qualquer um canto. Sentar lá em qualquer um canto e fazer uma reunião.  

Coordenador de cultura – antes do RPV eles não tinham nenhum recurso, era só dinheiro de 

cachê e era muito pouco, não dava pra se manter. Nem todo mês tinha... Tinha mês de num ter 

nem apresentação. 

Zé Candido – exatamente! 

Coordenador de cultura (Neto) – então ficava complicado pra ele, ai depois do RPV que veio 

dar uma melhorada. 

Mas a prefeitura nunca ajudou em nada? 

Zé Candido – não, não. Até aqui... Falou em cultura popular... Não é fácil. Não é fácil não. Só 

sabe quem tá lá dentro. Ai sabe o quanto é que um grupo sofre pra manter aquilo ali. Pelo 

amor de Deus! E num era pra ser assim. Eu acho que tinha que ter alguém pra ver isso ai mais 

de perto 

Coordenador de cultura (Neto) – pra levar eles pra São Paulo foi um sofrimento grande. 

Era o que eu estava me questionando, o como vocês faziam antes de receber esse recurso 

já que, o grupo só começou a receber incentivo no ano passado. 

Zé Candido – pedindo, pedindo de porta em porta e às vezes dos cachês, aqueles cachêsinhos 

que a gente ganhava, a gente juntava pra comprar uma roupinha melhor. 

Esses cachês vocês conseguiam em cada apresentação? 

Zé Candido – era em cada apresentação. 

Vocês cobravam pra se apresentar. 
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Zé Candido – era. Sim! E tinha, e tem canto por ai, olhe como é que o povo pensa, tem gente 

que acha que a gente mantem esse grupo, acha que é uma facilidade porque tem gente que diz 

assim “venham se apresentar em tal canto” e a gente diz “o cachê é tanto”  e eles diz “há num 

tem como, eu vou dar o transporte”. Pelo amor de Deus minha gente! Num é assim ,num é 

assim. 

Coordenador de cultura (Neto) – tem uma despesa num é, porque é como eu falei a você, tem 

outros que moram em Natal tem que pagar passagem, tem hospedagem, tem alimentação, tem 

o deslocamento...  

Zé Candido – a maioria desses meninos desse grupo trabalha em Natal. Eu tenho um menino 

que ele mora em Pirangi do Sul, e toda vida que ele vem tem que se pagar a viajem dele de 

ida e volta além do cachê dele. Ai num é assim, num é fácil se a gente for conversar sobre a 

despesa que um grupo desse tem. 

Mas e agora com esse recurso? 

Zé Candido – não, agora com esse recurso, graças a Deus tá bem fácil, dá pra gente comprar 

as coisas bem mais fácil. 

 Teve algum momento em que o grupo parou de dançar por motivos financeiros? 

Zé Candido – teve, teve. Nós passamos três anos parado. O grupo afundiô.  

Coordenador de cultura (Neto) – ai eles voltaram com a semana de arte e cultura que tinha 

aqui na cidade chamada Chico Antônio. Ai com a reativação da semana, reativaram o grupo 

que era o grande baluarte né, da cultura daqui nossa do nosso local e não podia deixar de ter, 

uma semana de cultura sem ter a apresentação do Boi, do Boi mais autêntico do Brasil tanto 

em reconhecimento. Ai foi quando eles retomaram com as atividades. 

Qual a maior dificuldade que o grupo tem enfrentado? 

Zé Candido – é mais a financeira e de mais meninos que queiram mais ir lá pra dentro do 

grupo. 

Qual a faixa etária do grupo? Com quantos anos normalmente se entra no grupo? 

Zé Candido – a partir de oito anos, nove anos, dez anos. 

Mas agora qual a idade média que compõe o grupo? 

Coordenador de cultura (Neto) – o mais velho seu Zé Candido é seu Missionário, que é o 

rabequeiro.  

Zé Candido – é, é o tocador. Ele tá com setenta anos eu acho. E a gente correndo atrás de um 

menino, de uma pessoa jovem pra aprender a tocar rabeca. Nós temos um violino e uma 

rabeca pro menino que quiser, quem quiser aprender a tocar a gente tem. 
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Coordenador de cultura (Neto) – ele se preocupa se um dia ele chegar a falecer quem vai 

tocar? Tá entendendo, porque é só ele que toca lá na comunidade. 

Quais são os instrumentos musicais utilizados pelo grupo? 

 Zé Candido – é rabeca, ou rabeca ou violino, pandeiro e triângulo. 

As musicas são os dançarinos que cantam? 

Zé Candido – a gente! 

Coordenador de cultura (Neto) – é o mestre e os mascarados que cantam. 

Zé Candido – todas as músicas só saem de mim. Todas. 

Você que compôs? 

Zé Candido – todas. 

Quais os critérios que o senhor utiliza pra selecionar novos brincantes? 

Zé Candido – tem que aprender tudo, todas as músicas todas as danças. Porque as pessoas que 

vai fazer aquilo ali, aonde eu pisar todo mundo tem que pisar. Eu não posso pisar aqui e outro 

pisar lá não. 

E como é ensinada essa dança? 

Zé Candido – nos ensaios.  Tem que ensaiar! Muito ensaio. 

Como acontecem esses ensaios? 

Zé Candido – todo sábado eu vou pra lá. 

Todo sábado tem ensaio? 

Zé Candido – é. Todo sábado eu vou pra lá ensaiar, porque tem criança entendeu, agora tem 

duas crianças, dois meninos, eles estão aprendendo então tem que ensaiar muito. Até mesmo 

todo mundo tem que ensaiar, sem ensaio não tem como. 

E o ensaio é com o figurino? 

Zé Candido – ensaiam, ensaiam, já, já! 

E o pessoal que tá chegando fica só atrás acompanhando até aprender os passos. 

Zé Candido – isso! 

E o que essa dança representa para o senhor depois de tantas experiências dentro do 

grupo? 

Zé Candido – há é assim... É aquela coisa que a gente faz com tanta vontade que pouco a 

gente se importa com as dificuldades que a gente passa entendeu? É pode crer. Pra mim é a 
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coisa mais significante do mundo praticar aquilo ali com aqueles meninos que tá comigo, há 

eu adoro! Eu posso tá assim, caído, mas chegou aquele momento ali acabou tudo, não tem 

mais tristeza, num tem mais nada é só alegria quando a gente tá naquele momento de fazer 

aquilo ali. Quando a gente joga aquela roupa encima da gente, pronto ai... Só quem faz 

mesmo que sabe aquilo ali o que representa pra gente. 

Quais os lugares que o grupo já se apresentou? 

Zé Candido – olhe, a gente foi pra Olímpia, a gente passou cinco dias em Olímpia fazendo 

apresentação, a gente fez Olímpia, São Carlos, São José do Rio Preto e Catanduva. Esses 

quatro lugar a gente fez apresentação no Estado de São Paulo. E por aqui, Festa da Lavadeira 

(PE), Natal no teatro Alberto Maranhão, ali pra zona Norte a gente já foi, Nova Cruz, Recife a 

gente já foi, muitos lugares, a gente já foi pra muitos lugares por ai. E antes quando a gente 

num tinha quase conhecimento que tem hoje, que hoje a gente fomos descobertos, mas antes 

era assim, a gente saia, nós ensaiava o mês de agosto todinho ai quando era mês de setembro a 

gente saia, a gente tinha o burrinho a gente botava as coisas tudo encima e ganhava o meio do 

mundo nos terreiro. A gente passava quinze dias, um mês andando pelo mundo brincando nas 

casas. Só que naquela época a gente andava de pés, num era igual à hoje. Esse interior todo, 

Santo Antônio, Nova Cruz, o Estado da Paraíba, esse mundo todinho a gente andava, passava 

quinze dias, um mês andando pelo meio do mundo com o Boi de Reis. 

Quais as mudanças que o senhor percebe na época em que o senhor começou no Boi de 

Reis com o Boi de hoje? 

Zé Candido – a mudança é grande viu? Porque antes, quando num tinha energia que eu lhe 

falei que a luz era do candeeiro, do farol dos mascarados, a gente ia brincar numa casa, num 

terreiro, era como eu lhe falei, começava de oito horas até duas horas da manhã, olha a 

diferença! Hoje, é vinte minutos, o pessoal não espera mais. Na época não, era... Mas também 

era o que tinha, só era Boi de Rei, Pastoril e essas coisas assim, era a diversão que tinha ai 

todo mundo ia. Quando dava seis horas, a gente ia brincar hoje aqui numa casa assim, quando 

dava seis horas a gente começava a ver as luzinhas de candeeiro do povo vindo pra assistir 

entendeu? De longe, vinha de longe por dentro daqueles matos pra ver. E hoje não, hoje não, 

o pessoal não tá nem ai, a gente vai fazer uma apresentação aqui, todo mundo tá em casa, 

aparece ali na hora um pouquinho e vai embora. A comparação com aquele tempo pra agora, 

é muito grande. O povo ia só pra rir porque a gente tinha uns mascarado muito bom, era os 

palhaço! Tudo palhaço bom mesmo pra fazer graça pro povo porque, a graça do Boi de Reis é 

eles! Ali eu faço uma coisa, ele desfaz entendeu? Eles são o foco do grupo do Boi de Reis, é 

eles, os mascarados. Os enfeitado é bonito? É. Dança e é bonito também?  É, mas eles são o 

principal... É eles. 

Com relação ao figurino, o senhor percebe alguma mudança também? É diferente hoje 

em dia? 

Zé Candido – é, é. Eles mesmo mudaram um pouco, sempre eu tô reclamando com eles 

porque não pode entendeu? Porque eles que brincam de mascarados, eles não podem brincar 

calçados. Eles só tem que brincar com os pés no chão mesmo entendeu, e com a roupa bem 
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surrada, se for possível a calça rasgada, camisa rasgada porque é a tradição. Eu vejo hoje, eles 

vão brincar em qualquer uma cidade, sempre a gente se apresenta mais em cidade entendeu, e 

eles vão bem arrumadinhos e vão fazer uma apresentação assim, com uma roupa bem assim, 

não tão boa, mas também nem tão fraca porque não pode. E sempre eu reclamo com eles. 

Num pode. Porque ai se eles fizerem isso, acaba a tradição sabe? Porque que o grupo da gente 

hoje é, eu acho que ele é o mais reconhecido no mundo num é neto? Por que, por isso. Porque 

eu não deixo cair a tradição, num deixo mudar. Porque se eu peguei do avô dela, do meu 

sogro a tradição era aquela, então eu vou seguir até... E digo pra eles, “quando eu parar vocês 

continuam com a mesma tradição, não deixe, não modifique nada”. Seguir o que é. 

E hoje vocês sentem a necessidade de um microfone para que as pessoas consigam 

escutar... 

Zé Candido – isso, isso. É porque é uma coisa que... Porque o microfone ajuda entendeu? E a 

gente cantando sem o microfone, a gente se maltrata muito, é muita força principalmente pra 

mim porque eu tenho que cantar e no mesmo tempo dançar. 

Coordenador de cultura (Neto) – é porque deixou de ser festa pra se tornar espetáculo. Porque 

ali eles faziam uma festa como se estivesse brincando, num terreiro, uma coisa menor. E 

agora essa dança é espetáculo pra uma grande quantidade de pessoas e necessita da utilização 

de outros mecanismos. Ele se preocupa muito de manter a tradição até do figurino, num 

enfeitar de mais pra num deixar de ser um grupo de raiz e se tornar um grupo para-folclórico. 

Aquelas coreografias sempre manter aquela tradição, não enfeitar demais.  

Zé Candido – é o que não pode mudar né? Principalmente a coreografia é uma coisa que não 

pode mudar, se eu quisesse mudar eu mudava, se eu quisesse mudar muitas músicas eu 

mudava, mas eu não posso fazer isso, num posso fazer. Porque ai... Quem conhece o grupo de 

Boi de Reis, quem estuda... A gente tá fazendo aquilo ali, mas tem gente lá fora por ali que ele 

tá estudando, ele estuda aquilo ali e ele tá vendo ele modificado. A gente vê. Esse dai é um 

(aponta pra Neto), qualquer coisa que a gente tirar ele “não, você tem que voltar, você vem 

pra cá”, porque ele entende também, ele não faz, mas entende. Ele estudou aquilo ali. 

Os passos de quando o senhor aprendeu são os mesmos? 

Zé Candido – a mesma, a mesma. Os passos são os mesmos. 

E as sequências de movimento é o senhor quem cria? 

Zé Candido – é.  

Tem alguém que cria fora o senhor? 

Zé Candido – não, não tem. Só que é uma coisa assim... Eles vão ter que aprender pra criar 

porque quando eu parar, eles vão ter que seguir. O que eu passei pra eles, eles vão ter que 

seguir a mesma coisa. Porque como meu sogro parou e eu continuei, eles vão ter que seguir 

também, vai ter que continuar, e eles vão ter que levar do mesmo jeito, não tem como mudar. 
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Sua família tem participado da brincadeira? 

Zé Candido – eu tenho um menino que é meu contramestre. Meu filho. Na verdade eu tenho 

outros meninos e meus meninos tudinho sabe o que é isso ai. Só que eles não querem, nunca 

quiseram, mas sabe. Todos eles sabe, só que eles num querem, só esse menino que disse: “não 

eu vou, vou ficar”. Mas tá bom, só vai se quiser. Mas que saber sabe! 

Coordenador de cultura (Neto) – são duas famílias, a família Marreiro e a família Joaquim.  

Zé Candido – família Joaquim é a do meu sogro. 

Duas famílias começaram não foi? 

Zé Candido – isso! 

Coordenador de cultura (Neto) – são elas que matem a tradição, elas começaram, elas que 

manteram, a família Marreiro e a família Joaquim. O grupo já tem até a quarta geração, ele já 

vai. 

Fim da entrevista. 

Entrevista semiestruturada 

 

- Nome: Neto Cirilo  

- Naturalidade: Pedro Velho 

- Idade: 26 anos 

- Atuação: coordenador de cultura de Pedro Velho 

 

Quando começou seu envolvimento e sua admiração pelo grupo? 

Coordenador de cultura (Neto) – desde infância né, eu tenho minhas famílias também da 

comunidade de cuité e eu vinha com minha mãe, com minha avó pra cá e via as festas do Boi 

e achava bonito demais! Aquele interesse desde infância foi fluindo até hoje. Seu Zé Candido 

eu conheci quando eu fiz um trabalho com ele pela Universidade, foi quando eu me aproximei 

melhor da pessoa dele né, sempre tô lá conversando com ele, quando precisa de mim tô lá pra 

ajudar. 

E quais as suas ações enquanto coordenador de cultura para estar incentivando o grupo 

a perpetuar sua história? 

Coordenador de cultura (Neto) – eu acho que um dos maiores desafios que nós estamos agora 

é se tornar secretaria de cultura né, nós estamos na fase de transição, convidar os Órgãos 

Federais pra dar essa continuidade e ver a possibilidade de ajudar eles de uma forma que 

possa contemplar eles né. Anteriormente, antes desse recurso, a gente ajudava eles na medida 
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do possível com transporte, quando tinha uma apresentação dava um cachê... Dessas formas 

porque a gente não tem um recurso destinado para a cultura, a gente gerencia uma cultura sem 

recursos aqui no município, porque não existe uma secretaria específica e nem leis de 

incentivo a cultura, tá sendo viabilizado agora no decorrer desses dois últimos anos quando 

eles conseguiram a lei de incentivo a cultura. E a gente ajudava na forma que era possível em 

atividades, em eventos, no transporte, quando era possível um ajuda no cachê... 

E durante esse tempo na sua função de coordenador, quais as dificuldades que você tem 

percebido que o grupo tem enfrentado? 

Coordenador de cultura (Neto) – hoje particularmente, eu não vejo muita dificuldade não 

porque a dificuldade anteriormente era a questão financeira. Hoje eles têm o recurso, num é 

muito, muito dinheiro não, mas dá pra se manter hoje o grupo. Diferentemente de outros 

grupos que tem no município e que não tem um recurso específico. Só através de editais é que 

o dinheiro entra, em certo tempo acaba e vai se renovando. E eles é um recurso que é vitalício 

até terminar o grupo... Hoje é o único grupo da cidade que tem como se manter independente 

de instituição, de poder público ou privado. 

Você percebe algum sinal de que esse grupo possa acabar ou acha que ele tem motivação 

suficiente para ser propagado pelas novas gerações? 

Coordenador de cultura (Neto) – acredito que vai dar continuidade né, como o próprio mestre 

já tinha falado anteriormente que a intensão dele é multiplicar essas gerações... E a gente vê 

né, que a própria estrutura física, quando se tem, fica mais fácil de dar-se continuidade 

porque, deixa de ser uma coisa imaginária e se torna uma coisa mais física né? E ai tem o 

incentivo, tem as famílias também que querem dar continuidade ao trabalho do Boi. Acredito 

que vai ser a longo prazo, num vai ser a curto prazo não. Espero! 

E essa nova geração, você tem visto interesse? 

Coordenador de cultura (Neto) – devido a essa modernização de massa é complicado, tem um 

trabalho bastante forte de incentivo com essas novas gerações pra dar continuidade porque 

assim, a cultura popular em si, ela esvairou-se mais. A cultura de massa tomou as contas disso 

ai. Então assim, tem que ter um trabalho de incentivo e o que a gente tá tentando fazer é 

juntamente as escolas. A valorização, o reconhecimento, a identidade cultural desses espaços 

e desses grupos. 

Nas escolas já está havendo trabalho para essa consciência então? 

Coordenador de cultura (Neto) – a gente já tá fazendo um trabalho já, isso. Tem uma 

disciplina chamada a Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, e no primeiro semestre nós 

trabalhamos a cultura local como forma de incentivo e valorização. 

E para você o que representa essa cultura do Boi Pintadinho? 

Coordenador de cultura (Neto) – eu vejo isso como algo inerente na vida deles ali, e teve todo 

um processo independente a parte de brincar a brincadeira do Boi, eles tem um trabalho 
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paralelo e nem isso deixaria afetar a brincadeira dele, a gente vê a nostalgia deles presente de 

quando estão brincando, a força de vontade e a alegria né? A vitalidade que eles têm de tá 

brincando, de tá fazendo acontecer o folguedo. 

Essa é a percepção que você tem de fora. 

Coordenador de cultura (Neto) – é de fora. Eu vejo a alegria deles, o semblante deles que 

quando a gente vê anteriormente o cansaço da labuta da agricultura e quando dá a noite tá lá 

no terreiro brincando, a força de vontade deles. 

E o que você tira dessa brincadeira para a sua vida pessoal? 

Coordenador de cultura (Neto) – eu acho que é até um alimento pra gente que vive de cultura, 

quando a gente vê esses grupos sendo reconhecidos. A brincadeira de lá... Deles tá fazendo a 

gente feliz né, até no memento das brincadeiras quando tão se apresentando, é um alimento 

que dá uma sustância a gente a dar uma continuidade, a querer lutar, a querer brigar pela 

cultura quando a gente vê a coisa acontecer. 

Fim da entrevista. 

Entrevista semiestruturada 

 

- Nome: Damião Soares de Lima (Missionário)  

- Naturalidade: Pedro Velho 

- Idade: Aproximadamente 70 anos 

- Atuação: Rabequeiro  

Quanto tempo o senhor estar no grupo? 

Missionário – tem mais de vinte. Eu comecei a brincar desse negócio aqui eu era moleque em! 

Ai quando eu pegava a rabequinha do dono escondido e começava sem perguntar nada a ele, 

ai ele escutava “cuidado ai” “tá certo!” ai quando ele vinha lá da janta, ai já tava lá encostado 

(a rabeca) no pé da parede.  

Mas nesse tempo o senhor dançava Boi de Reis? 

Missionário – é dançava também. 

Qual era o seu personagem? 

Missionário – eu comecei dama, pequeno. Ai não parei mais nunca. Eu passei parado sabe 

quanto? Porque eu inventei de casar, fui pro Rio de Janeiro, passei treze anos lá e quando 

voltei ai parti pra cima ai já foi o (aponta pra rabeca). 

E como foi que o senhor se interessou em estar brincando Boi de Reis?  
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Missionário – quando eu era garoto, um moleque com doze anos, treze anos. Ai fazia o 

convite pra quem se interessa em brincar, ai pra alguns que se interessa, nós vai pra lá fazer os 

ensaios e dali começa. Se servir pra alguma coisa, porque tem uns que vai, mas num serve 

não, ai fora! Sei que eu fiquei brincando de dama, brincado de dama ai me interessei pela 

rabeca. 

Durante esse tempo dentro do grupo, quais as dificuldades que o Boi Pintadinho já 

enfrentou? 

Missionário – eu acho que tudo mais ou menos né? Graças a Deus! Quando tem um problema 

com algum, ai aparece outro pra assumir né? Porque todo mundo tem problema num tem? 

E essa nova geração, o senhora acha que vai dar continuidade ao Boi de Reis? 

Missionário – a gente tá tentando. Que o dono daquela casa ali é meu cunhado. E o pai dele 

também era do reisado, dai foi embora num é, morreu. Daí ele já tinha preparado ele 

brincando desde garoto, tá assumindo a mesma posição do vei que morreu. Aquele Zé 

Candido brincava mais o sogro, morreu também. Aprendeu com o sogro, fez a parte dele, o 

mestre do Rei. E os mais véio se foram... Eu também já tô véio parece que eu tô pertinho né, 

mas anda tô vivo graças a Deus! 

E quem é que vai substituir o senhor? 

Missionário – ai tô tentando e não acho, até agora não tem nem promessa dos menino novo. 

Nem promessa minha filha. Eu chego, “quer pegar?” ele fica por ali... Que que eu tenho pra 

ensinar os outros se ninguém me ensinou? 

Teve alguma mudança desde a época que o senhor começou? 

Missionário – não, não. As cantigas é sempre as mesmas, a gente já sabe elas todinha... 

Termina uma vai pra outra... É uma base de doze músicas durante a apresentação. Mas sempre 

foi assim. As cantigas escolhidas pra o Boi de Reis. 

Fim da entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 


