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RESUMO 

O texto em mãos tem como objetivo central apresentar a pesquisa intitulada 

“Saudades Z(é): Metaforizando a construção do corpo brincante”. A pesquisa aqui 

descrita faz referência às memórias do ator-pesquisador, Sebastião Silva, acerca da 

brincadeira do Boi de Reis da comunidade do Sítio de Santa Cruz, da Cidade de 

Vera Cruz/RN. A metáfora da construção do corpo cênico já é uma poética, um 

exercício de arte. E é nesta perspectiva que se dá a metáfora da construção do 

corpo do brincante “Zé de Moura” enquanto uma pedagogia da cena. Optamos por 

um recorte sobre o corpo desse brincante que assumiu durante muitos anos o 

personagem do Mateus na brincadeira do Boi de Reis. A pesquisa atravessa as 

memórias de um povo, dos brincantes do Boi de Reis e do pesquisador enquanto 

aquele que se contaminou com a magia da brincadeira. Ela ancora-se no processo 

ritual (TURNER, 1974), a partir dos conceitos de tempo liminar, estrutura e 

antiestrutura e precisamente na memória como recriação do vivido (LEONARDELLI, 

2008).    

Palavras-Chave: Memórias, Brincadeira de Boi de Reis, Ator-Brincante.  

ABSTRACT 

This paper aims to present a study entitled “Saudades Z(é): metaphorizing the 

construction of the body brincante.” The research makes reference to the memoirs of 

the author-researcher, Sebastião Silva, about the game Boi de Reis in the 

community Sítio de Santa Cruz, in Vera Cruz city/RN. The metaphor of the 

construction of the scenic body is already poetry, an art exercise. It is from that 

perspective that occurs the metaphor of the construction of the body brincante “Zé de 

Moura” as pedagogy of the scene. It was chosen a snip about the body of brincante 

that assumed for many years the character Mateus in the game Boi de Reis. The 

research passes through the memoirs of a people, brincantes of the Boi de Reis and 

the researcher as the one that infected themselves with the magic of the game. It is 

anchored in the ritual process (TURNER, 1974), from the concepts of beginning time, 

structure and anti-structure and precisely in the memoir as recreation of the lived 

(LEONARDELLI, 2008). 

Key-words: Memoirs, Game of Boi de Reis, Author-Brincante. 
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INTRODUÇÃO 

Carta aos brincantes. 

Aos brincantes, decidi pedir licença... Licença para entrar nesse mundo. 

No relógio são exatamente 04h:00min. O galo pedrês – aquele que canta primeiro - 

já acordou. Estava sonhando com a brincadeira. Acordo e tenho vontade de olhar 

para o céu – Alguém viu a lua? Ela estava enorme, brilhava feito um azul cetim – fiz 

uma fotografia. Na minha cabeça a lua é o meu corpo, é um enigma!  

Resolvi procurar o significado desta palavra e encontrei que essa pode ser 

entendida como um: “Jogo de espírito em que se propõe a decifração de uma coisa 

que é descrita em termos obscuros, ambíguos: Édipo desvendou o enigma da 

Esfinge. Frase obscura. Coisa difícil de definir, de conhecer a fundo, de 

compreender”1. 

Compreendo o meu corpo? Como o meu corpo se metamorfoseia? Estou sendo a 

todo momento atravessado por imagens, pela brincadeira, pelas memórias de um 

sonho, por um imaginário que talvez não conheça de fato a sua dimensão e nem a 

sua profundidade. 

Resolvi pedir licença... 

Licença para entrar nesse mundo! 

Que mundo é esse? Licença a quem pedir? Mesmo sem ter conhecido, sei que 

estão comigo Manuel Marinheiro, Epídio, Possidônio Moura e Jovelino Sales – todos 

Grandes Mestres da brincadeira (a sua licença Mestres, a sua bênção), estes que 

figuram no meu imaginário como estrelas brilhantes iluminando o “terreiro” celeste. 

Dentre estas grandes estrelas que brilham nesta imensidão de céu, há uma que 

sempre me guiou e me guia... Nome comum dado aos homens desses nossos 

Brasis... sei que toda família tem um Zé! O meu se chama “Zé de Moura” – um 

homem negro, alto, retilíneo, sereno, brincante de um mundo. Brincantes de mundos 

afora.  

Licença...  

                                                           
1Dicionário on-line de Português. Disponível em: http://www.dicio.com.br/enigma/acesso27 de outubro 

de 2015. 



9 

 

Peço licença para falar de ti, para sentir o que é ser um transeunte (nossa que 

palavra esquisita)... aliás tua primeira identidade, à qual fostes fiel durante toda a 

vida! Zé... passastes tão ligeiro... transitaste de um mundo para o outro. Tenho 

vivido aqui nessa terra só de memórias que me atravessam, que passeiam pelo meu 

corpo, que dançam sobre o meu ser por completo, tenho andado mundo afora com 

uma lamparina na mão dizendo: “Prazer, eu também sou Zé”, “Meu nome é Mateus, 

Mateus de Zé de Moura”.  

Zé, peço licença nesse momento para apresentar como recriei a tua memória....  

Sei que existem diversos Bois pelo Brasil afora – cada um com o seu jeito, com a 

sua dança, com as suas tradições, com os seus brincantes e heranças. No 

Nordeste, por exemplo, temos no Maranhão o festival de Bois que geralmente 

acontece no mês Junino. No Recife temos as sambadas de Boi, que acontecem no 

período do Natal para o Ano Novo e aqui no Rio Grande do Norte, temos a queima 

dos Bois, que geralmente se dá no dia 06 de Janeiro – Dia dos Santos Reis.  

Puxo pela memória e lembro das histórias que o povo do sítio contava, das 

marujadas que você fazia com o Mestre Jovelino por muitas cidades do RN afora, 

cito algumas, quais sejam: Bom Jesus, São Paulo do Potengi, São Pedro, Santo 

Antônio do Salto da Onça, Boa Saúde, Lagoa de Pedras, Redenção, a própria Vera 

Cruz e Arês que muitas as vezes você decidiu queimar a brincadeira por lá, porque 

Arês é terra de Reis – eles são um dos padroeiros do lugar juntos com São João 

Batista e Nossa Senhora da Conceição. Sei que você também queimou o Boi no 

cruzeiro da igreja de São Caetano, de sua comunidade, no Sítio de Santa Cruz, são 

muitas as histórias, as memórias e peço licença abrindo as cortinas da brincadeira. 

Apresento nesse trabalho a transformação do meu próprio corpo a partir de 

memórias do meu quintal de fitas. Memórias do meu quintal de fitas é a primeira 

cortina e é feita de retalhos coloridos, nela descrevo o lugar de onde eu vim, situo o 

povo do Sítio de Santa Cruz, que vive da agricultura, que fazem do seu terreiro o 

meio e sustento de vida e que tem um apreço especial pela brincadeira do Boi de 

Reis. 

No descortinar das páginas revelo o meu corpo como uma metáfora de construção, 

como um feito da arte que me rasga e permiti brincar ser/estar Mateus da 

brincadeira. Apresento ainda como se deu o despertar pela brincadeira do Boi de 
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Reis e como encontrei com algumas figuras importantes que contribuíram com o 

meu pensar e fazer a brincadeira. Atrevo-me a dissertar sobre os meus 

atravessamentos de ator-brincante e com isso, desnudo-me ao cair na roda da 

brincadeira. 

Zé, com a sua permissão, desejo apresentar a minha segunda cortina que resolvi 

nomear de Memórias encruzilhadas: o tempo liminar da brincadeira, ela é um pano 

xadrez que teço sobre uma cama de gato as narrativas do mundo da brincadeira e 

que convido alguns mestres de outras brincadeiras para falar comigo, para cair 

nesse universo emaranhado do brincar. Calma, não precisa vir com a tua macaca, 

deixa ela para tanger somente os teus bois, peço saudosamente que me 

acompanhes com a tua lamparina, vou te apresentar alguns que acredito que seriam 

até bons galantes de fitas, claro que precisariam ensaiar. 

Abre-se uma porta e nela está o Gilbert Durand falando justamente da encruzilhada 

do imaginário que permite esclarecer algumas dinâmicas sociais, ele não está só, ao 

entrar na casa, ele olha para cozinha e vê o Victor Turner em um processo ritual, 

suspenso pelo tempo, pela estrutura e pela antiestrutura de um lugar que parece 

não ser aqui e nem lá, a visita ainda não terminou; nos cantos da casa existe uma 

mulher por nome de Patrícia Leornadelli que dança a memória como a recriação de 

um tempo vivido... Zé, é a partir da dança, dos estudos e da contribuição dessa 

mulher que te recrio enquanto um homem, um brincante, um boi e narro as minhas 

brincadeiras de menino. 

Zé, as pessoas que eu citei acima são algumas das quais contribuíram de forma 

muito significativa para a construção e recriação da tua memória. Durante o meu 

fazer/escrever outros galantes apareceram e caíram na brincadeira de forma 

extraordinária, mas vamos deixar que os curiosos descubram.     

Continuo e abro a última cortina, essa não tem uma forma, uma cor específica, deixo 

que cada um defina, construa, se permita dizer que leu, sentiu, que atravessou as 

Intinerâncias de um ator-brincante e que também ao final possa dizer: que o que eu 

tenho é “Saudades Z(é)”.  

Saudade é... Z(é). 
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Caminhar... é transitar por um mundo que já foi vivido, que o senhor do tempo por 

nome de passado não deixa voltar tudinho como era antigamente, mas talvez nem 

precise, eu posso recriá-lo agora como uma atualização do tempo vivido.  

Vagueio por essas terras para recriar momentos que vivemos juntos. Lembro da tua 

imagem, de teu corpo, de tua figura, tudo pulsa na minha memória e ganha vida, 

transforma-se em ações que dançam uma história que não é só minha. Sou um 

menino, um aprendiz que tem uma querência, pois nasci em um lugar onde a 

brincadeira sempre teve significado especial.  

Querência... que palavra mais gostosa de dizer e de fazer. Tenho querência, quero 

transgredir esse mundo que esqueceu o que é o brincar, que esqueceu que todo 

quintal tem suas fitas coloridas e que o mundo pode ser uma grande brincadeira. 

Brincadeira essa que imagino, que vagueia, que atravessa, que faço da minha 

maneira.  

Zé 

De 

Moura... O nosso Mateus! Que saudades de te ver brincando, brincas agora com o 

meu pensamento e com o meu jeito de perceber o mundo.  

Ei, sei que o nosso Mestre Jovelino foi recebido por ti com uma grande festa, o 

mundo daí está mais alegre, mais estrelado, mais colorido – não existe mais dor! O 

mundo de cá, ainda precisa da brincadeira, então eu peço licença para brincar, 

licença para serestar Mateus de Zé de Moura.  

Zé, as pessoas daqui esqueceram que é preciso brincar, que é preciso se 

contaminar, que é preciso se deixar ser atravessado pelas experiências que o dia, o 

tempo nos proporciona. O meu corpo hoje lembra, chora, brinca, rememora, vive, 

esquece, adormece, sente, pulsa, datilografa a tua (in) memória.  

Levanto-me, vou olhar a lua... ela já dormiu, sumiu do céu, despareceu... Olho para 

o relógio, são 04h:50min, quem canta agora são os pássaros. Aos brincantes, que 

viraram memória, a sua licença e a sua bênção para cair na brincadeira.     

 

Natal, Rio Grande do Norte. 27 de outubro de 2015. 
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CAP I. MEMÓRIAS DO MEU QUINTAL DE FITAS 

 

Nasci, cresci e vi - desde muito cedo na Cidade de Vera Cruz, Rio Grande do 

Norte - nas festas de final e início de ano um fenômeno que viria a mudar a minha 

vida. Naquelas datas, o povo corria para as ruas do Sítio de Santa Cruz (minha 

comunidade pátria) para ver o “Boi de Reis de seu Jovelino2 e Zé de Moura”3 brincar 

como diziam naquele lugar. Era um festejo arrebatador que a todos comovia e dava 

significado especial àquele lugar. Era mágico e encantador ver os brincantes, a 

marujada, a música, as cores, as fitas e, sobretudo, seus corpos em estado de 

brincadeira.  

Esse lugar está situado no Agreste Potiguar do Rio Grande do Norte, lugar de 

um povo acolhedor, de barriga cheia, de homens e mulheres agricultores que 

preparam, plantam e colhem aquilo que vem de si. Existe, nesse povo, um cuidado 

com tudo que vem da terra e em meio a tudo isso acontece a brincadeira, a 

manifestação popular, um festejo que muitas vezes faz com que esse povo revele o 

extraordinário de uma vida cotidiana. A brincadeira assume um lugar especial para 

todos da comunidade, de certa forma ela quebra a estrutura que a ordem social 

tenta manter. 

A pesquisa aqui intitulada “Saudades Z(é): Metaforizando a construção do 

corpo brincante” narra as memórias do povo do Sítio de Santa Cruz, da família de 

“Zé de Moura” e atravessa também as minhas memórias do meu tempo de menino, 

desde o momento em que corria apenas para olhar a brincadeira até quando vivi e 

senti na pele a brincadeira do Boi de Reis correr em mim.   

O meu quintal de fitas pode parecer algo singular, no entanto, ele pluraliza-se 

a partir do instante que cada um se deixa ser levado pela memória. Ela é 

reconstruída, então o exercício aqui é que cada um acesse o terreiro do seu corpo-

memória.   

                                                           
2Jovelino Sales, era morador da comunidade de Sítio de Santa Cruz. Viveu bom tempo no distrito de 
Vera Cruz/RN e sua função/trabalho era a de agricultor, de brincante do Boi de Reis – na função de 
Mestre e ainda trabalhava no posto da comunidade, sendo ele o responsável pela triagem das 
pessoas que precisavam ter atendimento médico.  
3José de Moura Sales, foi agricultor durante toda a sua vida e dedicou-se a brincadeira do Boi de Reis 
desde adolescente, viajou pelo Rio Grande do Norte apresentando a sua brincadeira e fez do 
folguedo do Boi um meio de aproximar o povo da cultura popular. Ele morou na comunidade do Sítio 
de Santa Cruz, Vera Cruz/RN, levando a sua alegria para o povo daquele lugar. Teve câncer na 
garganta, morreu e a sua voz, sua dança e suas memórias ficaram suspensas no ar. 
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1.1 Memórias atravessadas no corpo 

Uma lata existe para conter algo 

Mas quando o poeta diz: "Lata" 

Pode estar querendo dizer o incontível 

 

Uma meta existe para ser um alvo 

Mas quando o poeta diz: "Meta" 

Pode estar querendo dizer o inatingível 

 

Por isso, não se meta a exigir do poeta 

Que determine o conteúdo em sua lata 

Na lata do poeta tudo-nada cabe 

 

Pois ao poeta cabe fazer 

Com que na lata venha caber 

O incabível 

 

Deixe a meta do poeta, não discuta 

Deixe a sua meta fora da disputa 

Meta dentro e fora, lata absoluta 

Deixe-a simplesmente metáfora 

 

(Metáfora - Gilberto Gil)4 

  

1.1.1. O corpo-metáfora 

A ideia de metáfora percorre toda a arte, desde os primórdios até os dias 

atuais. A metáfora nos faz reconhecer o lugar simbólico da transformação dos 

valores materiais em valores referenciais, desde a língua até a imagem, como uma 

figura de linguagem.  

O esforço é, portanto, construir significados com a linguagem, partindo do que 

é concreto para a constituição do que será abstrato e, assim, promover na leitura 

outro gesto de construção de significados, não mais do emissor, mas do receptor. 

Nos dicionários5 de língua portuguesa, encontraremos que metáfora é um 

substantivo feminino, que quer dizer, em uma primeira visão: palavra ou expressão 

que produz sentidos figurados por meio de comparações implícitas; ou: expressão 
                                                           
4GIL, Gilberto. Metáfora. Disco UM BANDA UM. São Paulo: BMG Ariola – WEA, 1990.  
5Dicionário inFormal; Dicionário on-line de Português e Dicionário Aurélio.  



14 

 

que dá duplo sentido à frase; ou: gesto linguístico em que o significado natural de 

uma palavra é substituído por outro em uma comparação subentendida; ou ainda: 

figura de linguagem que estabelece uma analogia de significados entre duas 

palavras; ou, por fim: representação simbólica de algo, também compreendida como 

figura, imagem, tropo. 

Nas artes, nas poéticas dessa feita, teria sido a metáfora a ação mais 

preponderante, o maior caminho para se construir sentidos. Nas artes do corpo, 

sobretudo, do corpo ao vivo, como no circo, no mimo, no teatro, na dança, a 

metáfora, de acordo com Silva (2011, p. 45) “se inscreve no corpo do intérprete, por 

meio do jogo com ações, o peso do imaginário e das relações”. 

Desse modo, a metáfora de construção do corpo cênico já é uma poética, um 

exercício de arte. E é nesta perspectiva que a pesquisa se encaminha, com um 

recorte específico sobre a metáfora da construção do corpo do brincante “Zé de 

Moura”. 

A ideia central deste trabalho foi pesquisar os fenômenos do corpo que brinca 

a partir de “Zé de Moura”, do Boi de Reis do Sítio de Santa Cruz - Cidade de Vera 

Cruz (RN), através dos processos criativos que foram pautados na ideia da memória 

como recriação do vivido, que de acordo com a atriz, professora e pesquisadora de 

Teatro Patrícia Leornadelli (2008, p. 115), a recriação do vivido é “Uma recriação 

que se dá não pelo deslocamento do sujeito para o passado, mas pelo 

prolongamento ativo do passado no presente pelas demandas desse presente”. 

Dessa maneira, a pesquisa foi atravessada pelas minhas memórias vividas na 

infância, passando pelas memórias da comunidade da referida brincadeira e pela 

abordagem da permanência dos brincantes do referido folguedo na 

contemporaneidade. 

Com isso, a minha pretensão foi construir um espetáculo que re-significasse 

pedagogicamente o corpo que brinca, em processos de dramaturgismo, encenação 

e arte de ator, centrados na pré-expressividade, na mimese corpórea6, mas 

principalmente na manifestação popular do Boi de Reis como ponto de partida e 

chegada para a criação. 

                                                           
6Segundo Ferracini “A mímesis corpórea, não se encerra naquilo que, a priori, a alimenta: na 
observação, ou em uma suposta tentativa de cópias de ações físicas e vocais dessa observação, 
mas busca ir além: recriar a potência, a sensação em afeto no outro (seja esse outro corpo, foto, 
quadro, bicho), gerando uma zona de intensidade através das ações observadas e também recriadas 
no corpo do ator”. (2011, p. 87).  



15 

 

 Nesse sentido, trabalhei com aspectos que se entrecruzaram formando uma 

pedagogia da cena, tomando assim o trabalho corporal de um brincante do Boi de 

Reis como motriz simbólica (COELHO, 2011) e material físico. O intuito foi 

desenvolver a construção de uma prática que tivesse como premissa o corpo que 

brinca e que por si só se torna uma metáfora. 

 

1.1.2. O despertar 

A pesquisa teve o seu ponto de partida no componente curricular ART0216 

Estudos Culturais do Teatro, ministrada pelo professor Ms. Makarios Maia Barbosa 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte durante a minha graduação em 

Licenciatura em Teatro. O componente curricular tinha como proposição o estudo e 

a compreensão das relações entre teatro e cultura, analisando expressões 

populares tradicionais sob o prisma de sua espetacularidade. 

É nesse prisma que nasce e que se constrói o olhar sobre o folguedo do Boi 

de Reis da Cidade de Vera Cruz/RN: o boi de seu “Jovelino” – mestre7 do folguedo e 

do brincante “Zé de Moura”. Como já foi dito anteriormente, a pesquisa tem como 

recorte a construção do corpo de “Zé de Moura” a partir das minhas memórias, das 

memórias do povo daquele lugar e dos registros fílmicos dos momentos de 

festividades em que o Boi ia para as ruas para brincar. 

A escolha do tema se deu primeiramente pela vontade de pesquisar como se 

dava a espetacularidade do folguedo do Boi de Reis e quem mantinha viva essa 

cultura que fala e imprime a história do seu povo. Com isso, destaco historicamente 

o folguedo como corpo, que me faz pensar no Boi de Reis como um aporte de 

ensino e aprendizagem teatral. Destaco ainda a figura de “Zé de Moura” como um 

dos principais brincantes tradicionais da região do Agreste Potiguar, bem como o 

folguedo do seu Boi de Reis, prestando-lhe uma significativa homenagem de valor 

cênico-poético-antropológico. 

Desde sempre, situo-me nas entrelinhas de saber que este folguedo me faz 

crer na festa, na ordem social do festejo e na brincadeira e sua representação como 

um formato de mim. Sou mesmo parte desta cena, sou esse ator-brincante, que faço 

da brincadeira a minha cena, ou ainda faço o caminho inverso, percebendo cenas da 

                                                           
7Mestre é a figura que conduz todo o folguedo do boi de reis, ele é o responsável pela apresentação 
dessa tradição e junto com os outros componentes do grupo envolve todo o público com as loas-
ditados populares, estabelecendo a relação ator-plateia. 
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sociedade sendo reveladas na brincadeira do Boi, uma espécie de fusão que se 

desenha, um entrecortado de dois mundos: o simbólico e o real.  

Durante o semestre em que decidi pesquisar o folguedo do Boi de Reis na 

graduação, fui vivenciando o olhar de observador participante, e não precisei inserir-

me na comunidade, pois esta já era parte de mim. O componente curricular de 

Estudos Culturais do Teatro me permitiu encontrar os elementos poéticos para 

entender que poesia vinha de minha terra e que através dela eu poderia construir 

saberes para o futuro. 

O despertar para a brincadeira do Boi de Reis se deu quando o professor 

pediu que cada discente preparasse uma aula-seminário para apresentar à turma, 

foi a partir desse momento que fui pensando como seria ministrar uma aula dinâmica 

que explicasse os elementos presentes no folguedo, suas particularidades e o 

encantamento que o mesmo me causava.  

Chegou a semana de ministrar a aula e resolvi que levaria um DVD antigo da 

brincadeira do Boi – DVD este que pertence à família de “Zé de Moura”. Nele estão 

presentes o Mestre Jovelino e o Mateus “Zé de Moura” (parceiros da brincadeira), 

cada um com a sua dança, com os seus corpos pulsando e foi o pulso desses 

corpos, mas especificamente o de “Zé de Moura” que chamou a atenção de todos. 

Um corpo que se apresentava em estado de brincadeira constante, transcendendo o 

ritmo corporal do dia-a-dia daquele homem, um corpo dilatado (BARBA, 2012). 

No que concerne à pesquisa em seu estado primeiro, ainda como ideia, 

percebi que todo o Boi de Reis tem características específicas e elementos teatrais. 

Temos neste folguedo a formação de plateia, a relação ator-público, figurinos, 

maquiagem, cenário, o jogo, o improviso, a música na cena, temos o que é 

expressivo (as cenas apresentadas) conduzido pelo Mestre e temos também o que 

antecipa essa expressividade, o corpo do brincante e a sua preparação para a cena.  

Muito especialmente, o recorte na pesquisa é necessário, e é no corpo de “Zé 

de Moura” que descobrimos um corpo extraordinário, que segundo o professor e 

antropólogo John Dawsey (2005, p. 20) nos disserta dizendo que “O trabalho nos 

canaviais produz um amortecimento dos sentidos, uma espécie de mortificação do 

corpo, em estilo barroco, evocativa dos momentos extraordinários de rituais de 

passagem. Mas, aqui, o extraordinário revela-se como cotidiano”.  
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O pensamento de Dawsey nos faz refletir sobre o teatro da vida cotidiana, ele 

nos permite pensar sobre o extraordinário que o corpo, que a vida cotidiana nos 

proporciona. Nesse sentido, o recorte sobre o corpo do brincante “Zé de Moura” é 

uma pulsão que ecoa sobre o meu fazer artístico e que se revelou como interrupção 

do que parecia ser apenas uma brincadeira de rua. O corpo que brincava na rua 

fissurou-me, mudando a minha percepção sobre a brincadeira do Boi de Reis. 

De início, quando percebemos este corpo, temos uma sensação de 

estranhamento, de choque, quebram-se em nós ideologias de representação vazias 

de ações humanas e culturais.  

Durante a organização da pesquisa (ainda enquanto projeto), tivemos a 

compreensão de como é um corpo dilatado no dia 22 de agosto de 2012, quando 

realizamos uma aula de campo. Fomos ver uma apresentação do Boi União da 

Baixada de São Luís do Maranhão/MA que estava realizando uma apresentação na 

cidade do Natal. Na apresentação, tudo era muito vivo: as máscaras, as imagens, a 

dança, o boi e os homens, que ora eram bois, ora eram homens.  

Dessa maneira, percebo que o ator, em seu processo de construção, 

necessita primeiramente desconstruir-se, para construir o corpo que vai para cena. 

No entanto, percebi que os brincantes que ali estavam já eram o corpo em 

transformação, o corpo extraordinário pulsava mais uma vez sobre o meu olhar. 

Lembrava de “Zé de Moura”, via naqueles corpos um estado de brincadeira que 

quebrava como a rotina diária tanto daqueles que passavam por ali, como daqueles 

que caíam na roda da brincadeira. Nisso, o cotidiano se faz extraordinário e já se faz 

viva em nossa cultura, nas nossas brincadeiras populares, a quebra da ordem 

social.  

Acerca da percepção referente aos brincantes que estão no estado de 

brincadeira, dialogo com John C. Dawsey (2005) quando no artigo “O teatro dos 

“bóias-frias”: repensando a antropologia da performance”, o autor chama de “cair na 

cana” o estado de cair em outro lugar assumindo outro espaço de passagem para 

uma condição de passagem, ou seja, o homem compreende a sua vida social a 

partir de suas imagens, ele (re) pensa, (re) vive, (re) inventa, (re) cria a partir de si, 

de seus corpos em brincadeira, ele cai na brincadeira. 
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Nesse sentido, Dawsey (2005, p. 21) questiona se “o cotidiano e o 

extraordinário, o caso dos “bóias-frias” não apresentaria um desafio metodológico, 

levando-nos a falar de um cotidiano extraordinário ou extraordinário cotidiano, que 

se configura na experiência de um quase susto ou pasmo diário?”.  

A reflexão proposta por Dawsey (2005) nos permite considerar que o cair na 

brincadeira é uma revelação de si no próprio ato de ser/estar brincante e tal 

proposição me faz pensar que dessa maneira, o cair na brincadeira é uma auto-

revelação de si. 

Assim, lançando o olhar sobre “Zé de Moura”, observamos que ele enquanto 

o homem da roça, durante o dia plantava, semeava e cultivava a terra com o seu 

estado – usando da força física, do seu corpo “bruto” para “cair na roça”, mas ao 

anoitecer brincava, se dilatava e se transformava na figura do “Mateus”8, que com 

seu corpo exausto do dia de trabalho se exauria na brincadeira que alimentava todos 

os envolvidos, se permitindo assim entrar em um processo de “cair na brincadeira”. 

Durante a pesquisa pude retornar e abordar o Boi de Reis de Vera Cruz/RN a 

partir de esboços, que se utilizam de estudos da antropologia da experiência e das 

etnografias voltadas para a cena, tendo sempre como ponto de partida o uso de 

memórias corporais e visuais.  

Ao acessar esse mundo da brincadeira, descobri que o meu corpo pode 

experimentar a recriação de um corpo que já não está fisicamente entre nós. A 

construção deste se dá inicialmente a partir de uma análise dos registros fílmicos, 

mas que ganham sentido quando atingem outra esfera – que é a do corpo-metáfora 

em processo laboratorial, em que são fundidas as memórias do corpo que viu a 

brincadeira e que transporta o ver (visão) para “o fazer” da brincadeira (o conjunto 

de todos os sentidos). 

De toda a espetacularidade presente, de todo folguedo, de todos os corpos 

pulsantes que vão para a cena, um chamou a minha atenção – o “Mateus” 

representado por “Zé de Moura”. Ele me ensinou que o ator durante a sua 

expressividade vive no enlace, no entremeio de um transe consciente.  

                                                           
8Personagem que desorganiza a brincadeira – Enquanto o Mestre do Boi tenta “pôr ordem na casa”, 
na roda, ele mexe tanto com os brincantes quanto com o público, ele é essa figura que atravessa os 
tempos. 
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Percebi uma doação total do brincante, que através do seu corpo em transe 

contaminava a todos que estavam vendo a sua brincadeira de Boi. Assim, o 

brincante desde a sua preparação para a cena até o encontro com o público foi 

potencializando o seu estado corpóreo, alimentando-se, gerando um estado de jogo 

semelhante ao proposto por Grotowski quando expressou que: 

 

O ator faz total doação de si mesmo. Essa é uma técnica do “transe” e da 
integração de todos os poderes psíquicos e físicos do ator que emergem 
dos estratos mais íntimos do seu ser e do seu instinto, irrompendo em uma 
espécie de “transiluminação”. (GROTOWSKI, POLASTRELLI, FLASZEN, 
2007, p. 106). 

 
O “Mateus” Zé de Moura, durante toda sua vida, residiu na Comunidade do 

Sítio de Santa Cruz, Vera Cruz-RN, um homem alto, negro, de corpo retilíneo, 

brincante do Boi de Reis. Seu personagem “Mateus” sempre chamou a minha 

atenção, pela forma de brincar, pular, de conquistar o público através de suas loas 

(ditados populares) improvisadas.  

Durante o componente curricular de Estudos Culturais do Teatro realizamos 

um banco de dados do folguedo do Boi de Reis de Vera Cruz-RN e dentro dos 

materiais recolhidos, realizamos a apreciação de um DVD no qual o “Mateus” Zé de 

Moura brincava, fazia a sua arte e encantava a todos com o seu jeito de fazer a 

brincadeira do Boi. Dentro da proposta do componente desenvolvemos aulas-

laboratórios com o propósito de construir um espetáculo para homenagear o 

brincante “Zé de Moura”.   

 

1.1.2. Os encontros 

Durante a disciplina encontrei com pessoas queridas e juntos resolvemos 

criar “O meu boi morreu”, processo de montagem de um espetáculo que nasceu da 

vontade de homenagear o “Mateus” Zé de Moura, por toda a sua dedicação à 

brincadeira do boi. O trabalho coletivo era composto por mim, pelo professor 

Makarios Maia e o ator Thulho Cezar9. Terminado o componente curricular, 

continuamos tentando trabalhar no processo de montagem do espetáculo com o 

                                                           
9Thulho Cezar Santos de Siqueira é formado em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN. É mestre em Letras pelo PPGEL da Universidade Estadual do Rio Grande 
do Norte – UERN. Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação – UFRN. Juntos 
fazemos parte do Arkhétypos Grupo de Teatro. 
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objetivo de prestar tal homenagem, mas não foi possível concluir o processo 

naquele momento, no entanto, se revela agora como um dos resultados desta 

pesquisa. 

A imagem do brincante é muito forte para mim, traz lembranças da minha 

infância, de quando eu brincava na rua com os meus amigos sem ver a hora passar, 

e com elas trabalho dentro dos laboratórios de construção do espetáculo. “Saudades 

Z(é)” é por um lado, a tradição que vem sendo esquecida, e por outro é a pessoa de 

“Zé de Moura”, que partiu desse mundo e deixou o seu grito suspenso no ar e a sua 

dança nas minhas memórias.  

(Arquivo pessoal da família Moura. Foto: Maruja de Reis. “Zé de Moura” – o 4º da esquerda para 

direita, de chapéu de couro com chicote na mão).  

 Durante a minha infância, minha experiência com a brincadeira se deu no 

momento em que escutava a minha mãe falar sobre as marujadas que saíam da 

comunidade para as cidades vizinhas. Em uma das noites em que se aproximava o 

dia do Natal e havia festa de reis na minha comunidade, eu corri para rua, para ver o 

Boi de Reis brincar, porém, o que me encantava mais, como já foi dito anteriormente 

era a brincadeira da pessoa de “Zé de Moura”, um brincante e curador de almas. 
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Durante essa pesquisa, cada vez que assisto, ou que recrio a brincadeira que “Zé de 

Moura” fazia, me apaixono cada vez mais pelo seu corpo, que cenicamente era tão 

vivo.  

Quando vi os brincantes do Boi de Reis de Vera Cruz-RN, percebi que suas 

dinâmicas corporais remetiam a uma utilização arquetípica10 da prática brincante 

como preparação corporal, como organização energética, que acontecia desde a 

largada do cotidiano, “à fixação” de um “corpo” fora deste cotidiano. Vi a 

transformação dos brincantes do Boi que ocorre desde as “coxias”11 de sua cena, até 

o “passar pela cortina” para se tornarem corpos-cena. 

Diferentemente do que acontece com os grupos de teatro, que passam 

tempos e tempos preparando-se nas salas de ensaio – construindo seus 

personagens, textos, cenografia, figurino-maquiagem, iluminação, etc., na 

brincadeira do Boi de Reis, os brincantes têm o seu tempo de ensaio nas lavouras, 

no cotidiano, lugar de uma improvisação constante, no qual os personagens 

aparecem, se revelam e se decantam a partir de uma chamada, de uma loa dita ao 

sol que racha a terra e queima as ideias, a pele e o tempo daqueles homens. 

É evidente que em toda brincadeira existe uma regra, mas que 

necessariamente esta não precisa ser seguida. Cada brincadeira tem o seu tempo 

de acontecer e na manifestação do Boi de Reis esta surge de um processo ritual, 

pois a mesma tem traços indígenas – o Mestre é o grande Pajé, responsável pela 

tribo, pela organização, pelos afazeres da sociedade que ali se organiza enquanto 

uma estrutura social. Nessa relação cada um assume o seu papel, uns tocam, 

outros brincam, festejam as colheitas, as mortes, os nascimentos, os rituais de 

passagem, e tudo isso acontece em roda. Tudo isso se desenha como um momento 

festivo, um encontro com os seus. 

A brincadeira do Boi de Reis tem em sua composição a presença muito forte 

da figura masculina, e os homens quando se reúnem para cair na brincadeira, saem 

de casa, deixando suas famílias. Existe a partir daí uma “dramaturgia”, que dá início 

à jornada dos homens-brincantes que se inicia com o homem que sai de casa, que 

                                                           
10“O arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através da 

sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência 

individual na qual se manifesta.” (JUNG, 2012, p. 14). 

11Lugar aonde os artistas se preparam antes de entrar em cena.  
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abandona, que joga o seu corpo cotidiano, que se transforma em outro. Tudo é 

ritual, desde o primeiro gole de cachaça (rito de passagem), como uma condição 

que leva o corpo a um estado de embriaguez.  

Além disso, é característico também o pulso que começa amassando a terra, 

que logo faz a poeira levantar. Esse tropeçar de pés se dá a partir das batucadas do 

pandeiro, do triângulo e do toque da sanfona; os homens vão dançando uns com os 

outros e aos poucos se transformando, caem no mundo da brincadeira e são 

levados para outro estado-tempo.  

Existe aqui uma necessidade do homem se relacionar com o outro. É um jogo 

que se estabelece a partir do ritmo proposto pelos tocadores (que também jogam). 

Nesse jogo, acontece uma transformação, uma metamorfose do corpo. Existe uma 

doação total, uma entrega, um doar-se para si, para o outro e para a brincadeira.   

 Aqueles homens que outrora eram apenas trabalhadores do meio rural, pais 

de famílias, agora, no estado da brincadeira assumem/transformam-se em figuras de 

caráter animalesca/zoomórfica como, por exemplo, o boi e a burrinha; figuras 

fantásticas como o Jaraguá, o gigante e a alma; e figuras humanas que são os 

personagens do Mestre, do Mateus, do Birico, da Catirina e do velho.  

Dessa maneira, existem dinâmicas corporais alcançadas através de um jogo 

energético, de trocas simbólicas e que fazem com que alguns possam transitar no 

mundo do fantasioso estabelecendo relações a partir do jogo. Criam-se narrativas 

que rompem a realidade convencional e atravessam suas construções pelo 

imaginário, por outra dimensão, que permite e que lança os brincantes nesse 

entremeio. 

 Nesse ponto, a figura do Mateus é a que faz essas transições. Lembro-me 

quando “Zé de Moura” brincava... as imagens eram marcantes, e ainda pulsam no 

meu corpo. Vi um ser que parecia surgir do “nada”. Ele aparecia no meio das 

pessoas, ficava tirando brincadeira com um e com outro; de início não verbaliza 

nada, era o corpo em brincadeira que dançava, pulsava, transitava por estados de 

consciência diferentes. 

Muitas vezes, pensava que não conhecia aquele homem que ali brincava. 

Quando olhava para ele tinha medo de suas caretas, de seu jeito de brincar, mas 

com o passar do tempo, de repente já estava encantando pelas suas artimanhas, 
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que em alguns momentos me faziam rir e em outros momentos chorar. Na íntegra, a 

imagem de “Zé de Moura” sempre foi misteriosa, intrigante, a ponto de me 

perguntar, esse homem que dançava, é homem ou bicho? 

Diante do exposto, constato que os comportamentos que aqueles corpos têm 

no cotidiano se transformam, parece que estão em transe, que são “outros”. No 

entanto, é a magia da brincadeira, da troca com o outro que gera esses possíveis 

estados de alteração dos corpos.  

Como foi dito, tudo é parte de um trabalho com os impulsos que o corpo 

recebe de diversos elementos circundantes, desde a cachaça que os brincantes 

bebem antes de realizar a cena, passando pela sonoridade dos instrumentos, pelo 

trajeto rítmico dos movimentos, pelos ritos que desdobram na passagem do estado 

de consciência do corpo a outro até a apresentação de suas personas sociais, tudo 

isto perpassando pela simbologia dos arquétipos de ordem e desordem que são 

manifestados em suas ações físicas. 

Sobre o contexto daquilo que é cotidiano e que ajuda a transformar esses 

corpos em outros a partir de suas experiências diárias, exponho o pensamento de 

Dawsey (2005, p. 19) que nos diz: 

Os “bóias-frias” encontram o produto do seu trabalho não apenas no açúcar 
que adoça o café, mas também nas garrafas de cachaça que levam aos 
canaviais (“Bóia-fria precisa de bóia quente!”. “Ele trabalha pra fazer a 
pinga, depois come a pinga que ele fez”). “Bóia quente”, nesse caso, que 
não deixa de expressar a relação do “bóia-fria” com os canaviais, produz as 
condições somáticas de quem trabalha num estado de embriaguez.  
 

 Dessa maneira, os brincantes, que também passam o dia em seus 

terreiros/roçados preparando os seus corpos na terra que eles constroem e 

reconstroem, aparecem simbolicamente em um processo de trânsito entre o fazer 

braçal/físico e o corpo que vai para a brincadeira.  

 Por um lado, o preparo desse corpo se dá a partir de seus afazeres com a 

terra (desde o limpar a roça até o cultivar a plantação) – trabalho que exige muita 

força e resistência física, por outro, é no dançar-brincar-fazer que estes se 

preparam.  

 Na brincadeira do Boi de Reis essa preparação não se difere tanto, os corpos 

que ali pulsam, exigem daqueles homens uma resistência física, um preparo e um 



24 

 

ritmo acelerado. Antigamente o cair na brincadeira só tinha horas para começar, 

muitas vezes os brincantes passavam noite adentro festejando o boi-menino-rei.  

 Deflagra-se nesta ação uma preparação corporal que se dá através da 

embriaguez, seja ela a partir da pinga/cachaça que os brincantes tomam antes da 

brincadeira, ou a partir das batucadas dos instrumentos que a regem e levam todos 

os envolvidos a estados alterados dos seus corpos, e consequente de sua 

consciência. 

Enfim, é o confronto o encontro revelador das energias de equilíbrio e 

desequilíbrio que forma o fenômeno da brincadeira, uma pulsão mais heterodoxa, 

contrária aos padrões do ser em ação no corpo do homem: sua razão e sua 

emoção, compulsivas. 

 

1.1.4. Atravessamentos 

Fui atravessado pelo olhar, pelo corpo do brincante12 “Zé de Moura” que ora 

se apresentava como “Mateus” da brincadeira, mas que em alguns momentos eu 

olhava e via por debaixo da cara preta pintada de carvão, um simples morador da 

comunidade, um pai, um amigo de muitos, o homem que quando andava na rua era 

sereno, tímido, mas que quando vestia os seus trajes, seus adereços, bebia a sua 

cachaça e pintava a sua cara, transformando-se em outro. E, no entanto, o seu olhar 

revelava ele mesmo.  

O homem que ali brincava, parecia brincar de esconder e mostrar, era uma 

espécie de mágica e, num mesmo instante, em fração de segundos, eu via um “Zé 

de Moura” sereno – via aquele homem que passava todos os dias em frente à minha 

casa, de cabeça baixa, de chapéu na cabeça, uma cena recorrente do “Zé de 

Moura” pai de família e agricultor, que realizava a sua primeira ação matinal, a de 

comprar o pão de cada dia antes mesmo de ir para o roçado.   

Quando via “Zé de Moura” brincar daquela forma, percebia que ele estava se 

transformando em outro, seu corpo ganhava contornos diferentes e se desenhava 

                                                           
12O brincante é aquele que joga a partir das indicações do mestre, ele tem o papel de aproximar, de 

encantar o público através do jogo e do improviso que acontecem na roda. No caso específico “Zé de 

Moura” fazia o “Mateus” – aquele que vai de encontro às ordens do mestre, que desorganiza a ordem 

social. 
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pelo espaço como uma fogueira em chamas. Ao mesmo tempo, no momento em 

que ele estava brincando, olhava para ele e vinha, a minha cabeça, a lembrança do 

seu cotidiano, e tinha a certeza que ele não era o mesmo homem. Dos seus olhos 

pareciam sair labaredas de fogo, dos seus pés saíam um frenesi, força que parecia 

ser um vulcão em erupção, que suspendia aquele terreiro para outro lugar. Tudo 

aquilo me causava uma vertigem: fascínio e medo, eu era apenas Júnior13, ora um 

menino de 5, 10 ou 12 anos, ora este velho que hoje vos fala, que se arvora a contar 

essa história, e que desejava ver o festejo do Boi de Reis brincar. 

Ao mesmo tempo que o medo corria o meu corpo, aflorava em mim o desejo 

de brincar como “Zé de Moura”. Aflorar, aqui, é o verbo de ação. Tudo estava sendo 

aflorado a partir da brincadeira, estava sendo alimentado pela imagem que via 

através dos meus olhos, mas que pulsava no corpo como um todo. Eu também 

queria brincar daquele esconde-esconde; o meu desejo só aumentava cada vez que 

o via brincar, eu também queria queimar feito Zé – acendia em mim a chama da 

brincadeira, a chama de fazer a mesma coisa que ele fazia. 

 O meu corpo desejava viver aquela magia. Eu pensava e me fazia perguntas, 

como pode um homem se transformar assim? A resposta parecia ser imediata, eu 

um senhor das razões – não acreditava em magia, mas o que os meus olhos viam 

não parecia ser coisa desse mundo. Talvez outras pessoas estivessem vendo 

“apenas” um homem brincante de Boi de Reis, como tanto outros. Já eu via e 

percebia um ser que transitava tantos lugares dentro daquela roda, tantas coisas 

surgiam na minha cabeça, tantas questões, certezas e incertezas cortavam o meu 

imaginário.  

Lá estava um menino sendo enfeitiçado pela magia da brincadeira do Boi de 

Reis, e essa feitiçaria se dava pelo corpo, pelas imagens, pela brincadeira feita por 

“Zé de Moura”. Então, com os sentimentos de medo e de desejo, o invoco a 

caminhar pelo meu corpo que se deflagra nesses escritos, que atravessam e 

revelam um pouco ou muito sobre o meu ser. 

                                                           
13Na minha comunidade do Sítio de Santa Cruz, sou conhecido por Júnior. Os meus familiares 
começaram a me chamar assim pelo fato que durante alguns anos eu era o filho mais novo, o caçula 
de cinco irmãos. Com o tempo, os meus amigos também começaram a me chamar de Júnior e é 
assim que sou conhecido – Júnior de Negão.  
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 O meu corpo pulsa, se arrasta, se constrói, se queima desde pequeno em 

fazer ao menos um pouco da tua brincadeira. Sei que parece estranho querer viver 

isso tão fortemente, pois como pode um menino, que vivia vendo o Boi por detrás 

das pernas de um e de outro, que se escondia exatamente do Mateus, para não ser 

colocado na roda como brinquedo e que agora deseja sentir no corpo as 

transformações que sentia no tempo de menino?  

Tudo isso sempre bagunçou o meu entendimento. Sinto que a cada dia, essa 

vontade de brincar de ser Zé mexe comigo, ainda tenho preso em mim incertezas, 

me angustio e me pergunto, que Zé habita o meu corpo? Parece que sou uma 

encruzilhada e que em algum momento em que te via brincar fui atravessado, 

encantado pelo teu corpo em estado de brincadeira. 

 Em meio aos encontros e desencontros, sei que estais presente de alguma 

forma no meio do meu caminho – a tua brincadeira faz parte da minha jornada e 

escolhi marujar, brincar a partir do conflito de encontrar no meu corpo, um corpo 

brincante que ao menos flameje centelhas da tua fogueira. Com isso, resvala em 

mim a tua chama, a tua brincadeira e a tua dança.  

Nesse sentido, a ideia desta pesquisa é caminhar pelas memórias de um 

lugar, é tornar público, abrir as cortinas do meu terreiro, de compartilhar tudo que for 

possível, deixando marcado e registrado minhas impressões mais latentes sobre 

uma das manifestações populares mais importantes do Nordeste, que fala tanto do 

povo que vivencia essa brincadeira, seja de forma direta ou indiretamente. Nesse 

ponto, desejo contar uma das experiências que tive com a brincadeira do Boi de 

Reis.  

O que propomos aqui é que possamos pensar essa experiência com a 

brincadeira a partir do conceito do professor e filósofo em Educação Jorge Larrosa 

(2002, p. 24), que nos diz:  

 
O sujeito da experiência é sobretudo um espaço onde têm lugar os 
acontecimentos. Em qualquer caso, seja como território de passagem, seja 
como lugar de chegada ou como espaço do acontecer, o sujeito da 
experiência se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por 
sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura.  
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 Sendo assim, faço a minha chegança dizendo “boa noite pra quem já chegou, 

boa noite pra quem tá de chegada, boa noite pra essa menina que é pra não ficar 

zangada, boa noite pra essas velhinhas que tão tudo de bochecha ingiada”14. E, foi 

dessa maneira que me encantei, que a minha paixão pela brincadeira de Boi de Reis 

e por esse brincante começou. Ele sempre despertava sentimentos diferentes no 

público, uns se admiravam pelo seu jeito de dançar, outros tinham medo de suas 

caretas e expressividades – mas, foi o conjunto do corpo de “Zé de Moura” que me 

fascinou.    

 Quando me reporto a esse momento deflagro uma memória vivenciada no 

meu corpo. Fazendo eco com o pensamento de Larrosa (2002) quando cita o sujeito 

da experiência podemos dizer que todas as pessoas que viram a figura do brincante 

e a brincadeira do Boi de Reis passaram por um acontecimento e este muitas vezes 

pode ser visto apenas como mais um episódio do cotidiano dos mesmos, pois todos 

os dias, muitas coisas nos acontecem, mas poucas são as que nos tocam e tem 

algum significado relevante para a nossa vida. 

O espaço do acontecimento é muito amplo e pode ser vivido, dividido por 

muitos, mas a experiência, essa é singular e apenas algumas pessoas se permitem 

ser atravessadas, pois, a mesma é uma abertura para o desconhecido, ou seja, você 

não sabe o que vai acontecer, você tem que se permitir, e foi assim que eu conheci 

a manifestação, a brincadeira, os sujeitos, a festividade presente naquela 

performance que me atravessou ainda enquanto menino. Para mim, é o tempo da 

infância o melhor tempo para descobrir e se permitir viver o desconhecido, pois tudo 

é habitado-vivido como algo a ser descoberto. Nesse período, a curiosidade é uma 

válvula que dá permissões ao mundo da fantasia. Ela impulsiona o desejo de 

conhecer o desconhecido.  

Diferentemente da vivência que tem a vida como o que é habitual, de uma 

rotina costumeira do cotidiano, a experiência sempre terá um valor simbólico e 

poderá atravessar as pessoas, modificando-as a partir do vivido enquanto algo 

experimentado.   

                                                           
14Loa de apresentação de chagada do Mateus – figura representada por Zé de Moura.   
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De acordo com Larrosa (2002, p. 27), o sujeito da experiência procura fugir do 

fluxo da vida:  

 
por isso, também o saber da experiência não pode beneficiar-se de 
qualquer alforria, quer dizer, ninguém pode aprender da experiência de 
outro, a menos que essa experiência seja de algum modo revivida e tornada 
própria.  
 

 Com isso, o que acontece são os atravessamentos de um tempo, é como se 

vivêssemos a memória da memória. Passamos de um tempo a outro, que durante os 

processos de criação, no caso específico da minha pesquisa, é um reencontro 

comigo mesmo; prolongo o meu passado e revivo memórias não apenas no olhar, 

mas no corpo como um todo.  

Procuro descobrir como reviver os fenômenos arquetípicos do corpo do 

brincante “Zé de Moura” em um processo laboratorial-cênico-poético-dramatúrgico. 

Ou seja, caminho através de uma transição, de uma passagem de lugar, realizando 

um percurso das minhas memórias de infância, quando via a brincadeira 

transcorrendo pelos depoimentos dos brincantes em sua contemporaneidade e 

pelas minhas experiências enquanto ator-brincante. No mais, tudo isso é a memória 

como recriação do vivido, e nesse contexto Leonardelli (2008, p.4) chama atenção 

para: 

No tempo da criação, o passado irrompe como a força que recupera e 
revela os subsídios pelos quais o sujeito se oferece aos estímulos do 
processo. Esses materiais são a fonte de seu depoimento pessoal, são o 
próprio sujeito transbordando da pele em ações, sons, palavras, e 
reconstruindo sua história pelas circunstâncias da ficção. 
 
 

O trabalho aqui apresentado transcorre através da memória como uma 

imagem, como uma estampa de um tempo. Esse tempo chamado de imagem 

vislumbra a passagem de algo e deixa viva a ideia daquilo que pode ser 

rememorado, ou seja, uma lembrança daquilo que foi vivido e que pode ser 

recordado por alguém.  

Nesse trabalho, não existe um retorno ao passado, não existe uma volta ao 

tempo em que “Zé de Moura” brincava. O que existe é uma recriação desse tempo a 

partir do que foi vivido no meu corpo e assim transformado e atualizado no tempo 

presente de um corpo que tem a sua história, a sua idade, o seu tempo, um corpo 
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carregado por um habitus em que “essa história incorporada e resgatada constitui a 

História feita coisa, a qual é levada, atualizada, reativada pela história feita corpo e 

que não só atua como traz de volta aquilo que leva” (BOURDIEU apud ALVES, 

2006, p. 52).  

Nesse sentido, existe no meu corpo a experiência de uma história que até 

então não era minha, mas que passou a fazer parte de mim através da 

contaminação que com a brincadeira me impregnou. Dessa forma, a brincadeira foi 

re-significada a partir do meu corpo que foi afetado, atravessado pela manifestação 

da brincadeira que fala tanto do seu povo, que resiste para manter pulsando 

memórias de um tempo. 

 Faz-se necessário dizer que o atravessamento ultrapassa o campo da 

experiência. Se na experiência somos tocados, transformados pelo vivido, no 

atravessamento, além de sermos transformados, nos deixamos ser afetados a ponto 

de mudarmos. Isso se dá não só a partir daquilo que foi experimentado. Essa 

experimentação atravessa e se transporta, transformando o corpo que antes 

matinha a sua história singular, e que depois desse processo de atravessamento, 

ele se re-significa, se afeta, laborando um corpo que se torna múltiplo. 

O atravessamento é um processo que eleva o sujeito envolvido na brincadeira 

a outro estado de consciência, ele se dá em primeira instância no corpo, no 

momento da brincadeira, como um arrebatamento daquilo que é real. Ele coloca o 

sujeito no campo das representações simbólicas – o sujeito que se permiti ser 

atravessado acessa outro lugar longe daquilo que seria o cotidiano. Nessa 

perspectiva, percebo que as minhas memórias são construídas a partir de ecos do 

tempo de menino, fui atravessado pela brincadeira do Boi de Reis e é esse festejo 

popular que me faz viver e sentir o mundo a minha volta.  

 Quando menino, sempre gostei de ver o Boi de Reis brincar, mas “era 

apenas” o Boi – e esse “era apenas” ganhou outro sentido quando comecei a 

experimentar as figuras, quando resolvi colocar o meu Boi para brincar. Existe nessa 

trajetória uma história de um sujeito em transição, uma cartografia, um embaralhado 

de histórias desse menino que se permitiu ser levado pela brincadeira do Boi.  

Convém dizer que tudo que acontecia perante os meus olhos era um 

fenômeno teatral, e que este marcava o início da minha pedagogia, do meu fazer 
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artístico. Estava em busca de um teatro que representasse a minha vida, que 

contasse as minhas histórias, que revelasse a minha transformação a partir da 

experiência, a partir dos meus  
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         T 

                  R 

                          A 

                                  V 

                                          E 

                                                  S 

                                                         S 

                                                                A 

                                                                       M 

                                                                                E 

                                                                                       N 

                                                                                              T 

                                                                                                      O 

                                                                                                               S 

Dos quais resolvi transcorrer sobre dois momentos que fui atravessado pela 

brincadeira. O primeiro relato conta quando fiz pela primeira vez a figura do “Mateus” 

na festa do Padroeiro da minha comunidade Sítio de Santa Cruz, o segundo quando 

participei do parto e do nascimento do Boi Galado15 na cidade do Natal.     

                                                           
15No ano de 2015, O Grupo Clowns de Shakespeare faz o seu festival de Teatro “O Mundo Inteiro é 
um Palco” com o batismo do Boi Galado – o seu batismo remete à mais natalense das gírias, já 
usada pelo grupo no espetáculo “Muito Barulho por Quase Nada”: Galado! O Boi do teatro assim 
como foi batizado pelo padrinho e brincante Helder Vasconcelos ocupa as duas vias da Av. Amintas 
Barros no bairro de Nova Descoberta. O grupo recebe o Boi Marinho de Recife, que depois da 
inesquecível abertura do festival no ano 2014, desta vez o Boi Marinho vem para batizar o nosso Boi, 
o Boi dos Clowns, o Boi do bairro, o Boi do festival, o Boi do Teatro, que abrirá o festival todos os 
anos. Junto ao batismo do Boi, fui batizado também pelo Mestre Helder Vasconcelos como o Mateus 
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1º Atravessamento: o corpo-memória 

O dia é 07 de agosto do ano de 2015. Nele, olho para capoeira do terreiro da 

minha casa, percebo a poeira e sinto o tempo seco, acordo em mim memórias, 

lembro do meu tempo de menino. Dou alguns passos para o terreiro da casa – 

especificamente para a parte de trás. Na passagem das horas começo a lembrar 

dos dias em que tinha a brincadeira de Reis na minha comunidade.  

Resolvo então seguir para rua do sítio, sento em uma calçada e em outra, 

jogando conversa fora como é de costume no interior. Chegando na rua, ouvi os 

meninos gritarem na Escola do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), 

vi ainda nas brechas da porta, nos buracos das paredes as fitas do Boi, e como 

sempre me encantei por elas, fui lá ver o que estava acontecendo.  

Chegando, vi os meninos numa brincadeira só, com um sorriso no rosto, de 

um canto a outro, estavam experimentando as roupas de Boi de Reis e brincavam 

com a burrinha, cada um que quisesse ser a burrinha da vez. Ser criança é não ver 

o tempo passar, é descobrir que o corpo que brinca hoje já tem rastros de outros 

tempos.  

Com o passar do tempo, de repente chega José de Moura Filho – que na 

brincadeira assumiu o papel de “Birico”16 e numa prosa rápida ele me diz que o Boi 

iria “sair pra rua”, que iriam colocar o Boi para brincar, porém naquele dia “Tota”17 – 

seu irmão, que assumiu o papel de “Mateus” depois da morte do seu pai, estava 

doente. De imediato, Zé de Moura Filho me fez o convite para brincar o Boi.  

Com o convite, rapidamente veio a imagem do seu pai – “Zé de Moura”. Veio 

a lembrança de quando me encantei pela brincadeira. Tive medo de aceitar o 

convite, mas seria a oportunidade de entender, de estar do outro lado, de sentir a 

                                                                                                                                                                                     
do Boi Galado – momento ímpar na minha formação de ator-brincante. Disponível em: 
http://www.clowns.com.br/o-mundo-inteiro-e-um-palco-3/acessadoem04.04.2016 e adaptado.   

16Na Brincadeira do Boi de Reis, o Birico é aquele que acompanha a figura do Mateus (enquanto o 
Mateus é desordem, o Birico tenta ser a ordem – ele tenta seguir as ordens do Mestre do Boi, porém 
sempre deixa ser enrolado pelas artimanhas do Mateus). 
17Antônio José de Sales – o “Tota” ficou com a herança da brincadeira (assumindo a figura do 
Mateus), com as roupas, com os trajes de seu pai e com ele a responsabilidade de levar a brincadeira 
para rua junto com o Mestre. 
 

http://www.clowns.com.br/o-mundo-inteiro-e-um-palco-3/acessadoem04.04.2016%20e%20adaptado
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brincadeira como um momento mágico. Seria a transformação do sujeito que se 

envolve e que se embriaga pelo fazer.  

Aceitei, e logo passou um filme na minha cabeça. Zé de Moura Filho saiu da 

sala dizendo que estava resolvendo umas coisas para apresentação. Os meninos 

todos vieram numa alegria só me contar o que cada um seria naquela noite e eu não 

sabia muito bem o que fazer. Sentei em uma cadeira, olhava os meninos brincarem 

e escrevia feito louco tudo que estava sentindo. Preparei o meu roteiro, fui para o 

meio da brincadeira dos meninos, me deixei ser levado, senti o trupicar dos pés, 

troquei, joguei com a energia dos meninos que ali estavam durante toda tarde 

apenas para brincar e como foi bom descobrir que mesmo com o passar do tempo, 

tenho um corpo que brinca. 

Depois, corri para casa, e meu corpo parecia ter levado um choque de 

sensações, era uma alegria que passava pelo rosto e ia até os meus pés. Cheguei 

em casa e tive medo, escondi do povo de casa que iria fazer parte da brincadeira, 

talvez por querer fazer uma surpresa a todos, ou mesmo por não saber ainda se 

realmente iria conseguir viver de fato o papel, se ia conseguir dizer pelo menos um 

“boa noite pra quem já chegou, boa noite pra quem tá de chegada”. 

 A noite chega, preparo a minha roupa (não sabia naquele momento nem o 

que vestir), é essa: 

Minha camisa,  

Minha calça,  

Minha meia,  

Minha sandália  

De couro,  

O meu couro,  

Couraça.  

É chegada a hora e com o abrir da porta de uma capelinha, homens, 

mulheres, meninos saem fazendo o sinal de cruz. Carrego a brincadeira no jeito de 

ser, sou brincante, sou menino, sou um homem chamado Zé. Como uma linha reta 
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começo aboiá de longe (uuuuuuuuuuuuuuu, é boiiiiiii, é, é, é, é boiiiiii, vá, vá, vá, 

meu boi bonito), sinos, vozes, risos. É ele, é o “Mateus”, com a sua cara pintada com 

carvão, preta como um tição, fazendo caretas, correndo atrás dos meninos, dizendo 

suas loas, se metamorfoseando menino.  

 Vivi, senti, experimentei, fui atravessado por esse Zé que me contamina, que 

me afeta, que atravessa as minhas memórias. Era 07 de Agosto do ano de 2015, dia 

da festa de São Caetano, padroeiro daquele lugar, o povo todo reunido e nas 

escondidas, preparava-me para dizer, “prazer, eu também sou Zé”, eu também sei 

brincar o Boi de Reis, e quero ser esse “Mateus” que desorganiza as ordens do 

Mestre e da brincadeira. 

 Pintei o rosto de preto, coloquei o meu figurino, saí nas ruas e vi nos olhares 

daquele povo, o olhar de desacreditar na minha exposição. – “É, é ele sim... menino 

não acredito, apois não é Sebastião!?”. Então, cheguei, chegamos com a nossa 

maruja de reis, entoamos os homens-bois, os meninos chamados galantes de fitas... 

Brincamos e na brincadeira vi as pessoas chorarem ao lembrar do Zé, vi as pessoas 

não acreditarem na surpresa desse menino-ator-brincante. 

 Fizemos o que tinha que ser feito, ser brinquedo, ser brincadeira, ser o outro, 

ser eu mesmo. E, é estranho sentir que posso ser outro, que posso sair totalmente 

dos meus ritos do cotidiano, que me escondo através da máscara. Com ela, posso 

brincar, xingar, expor, denunciar, desorganizar e serei apenas chamado de 

“pintureto”, “astuto”, “presepeiro”. 

 Ao final, encontrei o boi, encontrei o Zé, encontrei as pessoas através da 

brincadeira. Fui boi, fui Zé, fui brincante, fui cada fita que saltava no trupicar dos pés. 

Como se diz no interior, “parecia que estava com o diabo no couro”, saltava feito 

lobisomem em noite de lua cheia, mas era apenas a emoção, a panela de pressão 

que fazia chiar e gritar o manifesto popular, a brincadeira do Boi de Reis.  

Vivi essa experiência e tenho a certeza de que a cada dia estou construindo a 

minha forma de ver o mundo, sinto-me atravessado pelo fazer, pela descoberta 

desse corpo-metáfora, desse boi-menino. 

 Cantei, a Masseira, o menino Jesus da Lapa (músicas tradicionais da 

brincadeira de Reis), vi o Jaraguá, a Burrinha e me transformei no Boi mimoso 
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(personagens da brincadeira). Cantei e troquei com as figuras, me permiti viver cada 

momento como um presente, como um momento arrebatador para a minha 

formação teatral, pois nesse período estava terminando o Curso de Teatro e não 

tinha experimentado ainda o fazer artístico na rua, não tinha vivido os desafios que a 

mesma possibilita. Desde menino que sou encantado e encantador por 

esses/desses festejos da Brincadeira do Boi de Reis. 

 

Fonte: Acervo pessoal. Imagem: “Prazer, eu também sou Zé”. 1º Atravessamento em 07 de agosto 
do ano de 2015.  

 

Com essa primeira experiência, pude viver de fato a brincadeira, não apenas 

como um observador da mesma, mas como um brincante, ou como tenho 

nomeado, como um ator-brincante, aquele que não pensa apenas nos elementos 

teatrais existentes na brincadeira e sim que os vive. Sobre este aspecto, comungo 

com o pensamento de Lewinsohn (2008, p.124) para quem: 

 
O ator brincante, presente no teatro e na brincadeira, é aquele que se 
permite viver esse estado, aquele que trabalha seriamente para alcançá-
lo, sem deixar de abrir em si espaços vazios para o brincar, para o deixar-
se ser e se relacionar, verdadeira e plenamente, com o outro. 
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Esse atravessamento foi na verdade a primeira vez em que a brincadeira se 

manifestou, foi um acontecimento que se transformou em memória marcada no 

corpo, na pele, foi além de uma recriação do vivido, foi uma experiência. Entendo 

este momento a partir de Larrosa (2002, p. 21), que afirma que a experiência é tudo 

aquilo que “nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, 

não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao 

mesmo tempo, quase nada nos acontece”. 

 Lembro-me muito bem de cada momento vivido-atravessado nas experiências 

com o Boi de Reis. Despertei o olhar, o meu corpo para o meu quintal de fitas. Nele 

descobri uma potência que re-significa o meu fazer, seja esse o artístico ou não. 

Escrevo minhas memórias a partir da tradição do corpo, e vou além, aprendo, 

reencontro pessoas que veem, que enxergam o mundo a partir daquilo que elas têm.    

 Quando adentramos o universo da brincadeira, descobrimos que temos um 

corpo lúdico. A partir dele encontramos dinâmicas corporais que ativam o nosso 

corpo para o estado da brincadeira, nisso recriamos através desse estado uma 

potencialidade corporal que “ativa” o corpo que vai para a cena.  

Dessa forma, descobri que eu podia através da brincadeira experimentar ser 

outros/personagens que estavam adormecidos em mim. O brincar é invenção e 

consequentemente uma recriação que potencializa o corpo que vai à cena. Ele dá 

permissões para que o ator descubra em si possibilidades de mostrar para o público 

que a brincadeira pode ser uma das muitas formas de se apresentar para o público o 

artifício do fazer teatral, ou antes mesmo que isso, ela aproxima o ser dele mesmo.   

 Quando tive o meu primeiro atravessamento enquanto menino-ator-brincante, 

senti uma emoção que não existe palavra para descrever, talvez uma imagem, um 

ensaio-brincadeira, uma conversa acompanhada de um bom café possa trazer 

lembranças daquela noite, mas não será a mesma coisa, não trará a dimensão de 

um corpo em (trans) formação. 

O que o nosso corpo sente no momento presente, só ele pode no presente do 

momento deixar-se afetar, e foi isso, uma afetação por algo que desejava fazer e 

não encontrava tempo-espaço para sentir, e a brincadeira sempre foi na minha vida 

esse lugar de acontecimentos de fantasias.   
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2º Atravessamento: o corpo-imagem 

 Nosso corpo é habitado por manifestações. E quantos corpos são 

necessários para habitar em outro corpo? Como se dá a relação corpo a corpo? E 

como se constrói um corpo-imagem? Essas são algumas questões que passeiam 

pelo meu corpo nesse momento da escrita-fazer sobre o corpo habitado, sonolento, 

cansado, mas que ainda respira e pulsa.  

P     u     l     s     a     r                    e                     r     e     s     p     i     r     a     r  

são duas palavras que tem um significado muito forte sobre o meu trabalho, sobre o 

meu fazer. Tenho buscado respirar mais, pois sempre nos meus laboratórios, nas 

minhas criações e nos atravessados, o pulsar tem gritado por menos, tem pedido 

que a imagem respire por mais e que o pulso desta seja mais de dentro para fora do 

que fora para dentro. 

 Sobre os corpos que habitam o meu imaginário, o meu espaço de criação, 

tem um recorte sobre o corpo de “Zé de Moura” e recentemente descobri outro 

recorte, outro corpo, o corpo do meu pai que também brincou com a figura do 

mascarado na brincadeira – ele escondeu durante muitos anos, mas esqueceu que 

quando o corpo brinca, transgride a todos que estão a sua volta. Ele me fez esse 

menino-brincante. Meu pai – conhecido como “Chico Boi”, um homem íntegro, que 

também brincou e ganhou mundo afora para criar os seus filhos. 

Existe nesse contexto uma relação de afeto, uma importância dada à 

brincadeira a partir de figuras que representam, que assumem um lugar especial na 

minha vida de ator-brincante. Por um lado, tenho a imagem de “Zé de Moura” 

sempre presente em meu fazer artístico e por outro tenho o meu pai como um 

pedagogo que me ensina a perceber o mundo através das minhas experiências. 

Nessa pedagogia teatral, de encontros e de reconhecimento de um sujeito 

atravessado por outros, comungo com a ideia da pesquisadora e intérprete em 

Dança, a professora Inaicyra Falcão dos Santos (2002, p. 27) quando ela trata a 

troca de experiência como uma pedagogia do sujeito, que este a partir da 

experiência do outro, ele pode descobrir-se, sobre isso ela reflete:  

 
O reconhecimento do educador e do educando a partir de suas experiências 
e mundos seria uma das formas sadias do trabalho educativo criativo, 
fazendo com que essa realidade possa levar o educando cônscio a criar o 
seu próprio caminho de auto-descoberta. 
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 No trabalho aqui descrito, não tenho a pretensão de realizar uma pedagogia 

que enquadre e/ou engesse o meu fazer artístico. A minha busca é me deixar ser 

contaminado pelas histórias do meu povo e que essas sejam o alicerce para a minha 

construção enquanto um iniciado de brincante de Boi de Reis, pois, a cada momento 

entendo que o respeito com a brincadeira é o ponto inicial para a minha 

autodescoberta enquanto um ator-brincante.  

Sou um brincante dessa manifestação popular e tenho experimentado, tenho 

me deixado ser atravessado pelo modo particular da brincadeira. Existe nela uma 

transição que eleva os sujeitos envolvidos de um lugar a outro – muitos dos 

brincantes brincam o seu modo de viver, eles recriam a partir da brincadeira o seu 

contexto social. Toda essa manifestação simbólica chega ao meu corpo através de 

outros corpos que desenham e tem um significado simbólico sobre o meu fazer. 

 A construção desse atravessamento a partir do corpo-imagem, se deu a partir 

de um convite do Grupo Clowns de Shakespeare para participar da fecundação, do 

parto e do nascimento do Boi Galado – o Boi do Teatro. 

 O corpo-imagem é a representação da construção de uma figura-brincante a 

partir da memória como uma recriação do vivido. Nesse sentido, quando fui aos 

ensaios do Boi Galado, fui a todo momento influenciado pela memória que tenho do 

brincante “Zé de Moura”, quando o Mestre da brincadeira disse: ohh seu Mateus 

apresente a sua figura. O meu corpo deixou-se ser levado pelas memórias de 

quando Mestre Jovelino chamava “Zé de Moura” para cair na brincadeira, logo senti 

o meu corpo se transformando, este já vinha sendo impulsionado pelas batidas dos 

tambores que marcavam o ensaio do Boi Galado. 

O que aconteceu foi uma contaminação. O meu corpo passava do estado 

cotidiano para o estado lúdico da brincadeira, para o extraordinário. O que estava 

acontecendo, era um atravessamento que por lado se dava pelas memórias de 

quando eu via “Zé Moura” brincar, do outro das recentes conversas que tinha 

acontecido com o meu pai sobre o seu ser fazer-se brincante. 

Fui entrecortado pelo tempo, fui chamado e respondi com o meu corpo, 

brinquei, deixei respirar algumas imagens e fui expulsando, pulsando sensações que 
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nunca tinha sentido. Ao som de tambores, de alfaias, de tantos outros instrumentos 

sentia que o meu corpo pulava mais alto do que o lobisomem em noite de lua cheia 

– que segundo as estórias populares, este pula cerca de sete palmos do chão. 

Toda a atmosfera que se criou naquele espaço contribui para uma viagem 

que parecia estar sendo vivida ali mesmo no Barracão do grupo, mas tenho 

consciência de ter perambulado por mundos que desconheço, mas que o corpo-

imagem em experiência se permite conhecer. Por imagem gostaria de expor o 

pensamento da estudiosa da antropologia do imaginário, Danielle Perin Rocha Pitta 

(2005, p.22) quando diz: 

 
Cada imagem – seja ela mítica, literária ou visual – se forma em torno de 
uma orientação fundamental, que se compõe dos sentimentos e das 
emoções próprios de uma cultura, assim como de toda experiência 
individual e coletiva. Este eixo (orientação) básico corresponde ao 
schème18.  
 

 O mundo é representado por imagens, somos contaminados diariamente por 

elas. No caso da manifestação que aconteceu comigo, essa se deu a partir da 

imagem do Mateus. O que se deu foi uma passagem, e essa pode ser entendida a 

partir do que o historiador Johan Huizinga (2010, p. 16) cita como “a capacidade de 

tornar-se outro e o mistério do jogo manifestam-se de modo marcante no costume 

da mascarada. O indivíduo disfarçado ou mascarado desempenha o papel de outra 

pessoa, ou melhor, é outra pessoa”.  

 Nisso, emprestei o meu corpo e construí imagens de outros em mim. Recriei 

momentos da vida de “Zé de Moura” e de meu pai. Permiti-me viver o momento, o 

estado da brincadeira, e nela recriamos um festejo que ganhou as ruas da cidade, 

especificamente pelo bairro de Nova Descoberta.  

Quando estava passando pelas ruas, pelas casas, pela avenida via através 

da máscara do brincante, que o povo se via através da manifestação, vez ou outra 

escutava alguém chamando: “ei vem cá, mexe com fulano, olha onde está beltrano”, 

fulano e beltrano era o homem que estava sentado embriagado na mesa de um bar, 

era a menina que se escondia por debaixo da saia da mãe, era o dono do 

                                                           
18É interior à imagem, corresponde a uma tendência geral dos gestos, leva às emoções e às afeições. 
Ele faz a junção entre os gestos inconscientes e as representações. (PITTA, 2005, p. 18).  
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supermercado cujos funcionários queriam vê-lo em outra ordem, o de não dando 

ordens, mas sim recebendo daquela figura, que por hora diria uma loa contra as 

ordens do patrão – e assim, o “Mateus” que subia e descia as ruas da avenida 

representava cada sujeito através da brincadeira, que naquele momento quebrava 

com a ordem e a rotina diária daqueles moradores. 

A brincadeira dá permissão aos sujeitos envolvidos para que possam de 

forma direta ou indireta viver outro lugar; ela expurga o cansaço diário. Ela revela 

que o corpo que brinca se transforma e é capaz de alcançar estados alterados de 

corpo e consciência, diferentes do que estamos acostumados a ver no nosso 

cotidiano. Quando o Boi Galado passava de rua em via, quando o “Mateus” 

mostrava a sua figura e mexia com um e com outro, escutava de muitos: “esse só 

pode tá com o cão nos couro”, “veja só o que esse menino tá fazendo, não é normal 

não”. E não era, pois, o meu corpo estava representando, projetando imagens de um 

tempo que atravessou o meu fazer artístico e sei que o meu “Mateus” é construído 

através do meu corpo atravessado pela história, pelo modo, pelo contexto social, e 

tenho um corpo-imagem que representa a desordem social. 

Apresento a seguir memórias registradas de alguns instantes desse corpo em 

estado de transformação que atravessa e é atravessado pelo outro. 

 

Fonte: MB Fotografias. Imagem: Boi da cara preta. 2015.  
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Fonte: MB Fotografias. Imagem: O trupicar dos pés. 2015.  

 

 

Fonte: MB Fotografias. Imagem: Quando Mateus recebe ordens. 2015.  
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Fonte: MB Fotografias. Imagem: Eu também sei brincar de Boi. 2015.  

 

 

Fonte: MB Fotografias. Imagem: Mateus e suas loas. 2015. 
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Fonte: Taline Freitas. Imagem: Olha fulana. 2015. 

 

 

Fonte: Taline Freitas. Imagem: Bois. 2015. 
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CAP II. MEMÓRIAS ENCRUZILHADAS: O TEMPO LIMINAR DA BRINCADEIRA  

 

Da minha janela, vejo um céu de horizontes, tenho um corpo que é maior do 

que os outros veem.  

Quando fui fecundado, não entendia este corpo pulsante, o tempo passou e 

nasci, tenho um corpo que ganha os espaços, rastejo como se fosse as 

ondas do mar, sou o mar!  

Ganho formas e me transformo, sou um rio pequeno que transborda, sou 

uma gota de chuva, mas sou também um oceano que se estende pela terra.  

Da minha janela, sou eu que me vejo, só.  

(autoria própria) 

 

 Após alguns atravessamentos sou eu que me vejo... é assim que caminho 

com os meus olhos pelas leituras, pelas escritas, pela descorberta de um corpo que 

se inscreve sobre o escrever-se, sobre o que lê, sobre o que escuta e o que se 

sente, é uma mistura de sensações, sou esse ser transeunte pelos sentidos. Sou um 

sujeito do imaginário, imagino a todo momento e as minhas imaginações ganham 

cor, cheiro, forma, desenhos, ganham vida. 

 Abre-se uma porta, nela está o pesquisador da Antropologia do Imaginário, 

Gilbert Durand (2012, p. 18) me dizendo que “o imaginário é esta encruzilhada 

antropológica que permite esclarecer um aspecto de uma determinada ciência 

humana por um aspecto de outra”.  

Pois bem, é nesse lugar onde se cruzam, onde se passam os caminhos que 

me vejo no campo das Artes Cênicas, sou esse transeunte a visitar um outro campo, 

vagueio pela antropologia do imaginário para transcender a imagem de um homem 

chamado “Zé de Moura”, um brincante que se manifesta artisticamente sobre o meu 

fazer enquanto caminho na minha construção de um ator-brincante.  

E vai além, a imagem desse homem interefe sobre a minha forma de olhar o 

mundo. Exponho-me, abro as cicratizes de um tempo, de um homem, de uma 

brincadeira do tempo de criança, de uma terra, de um povo do interior do Estado do 

Rio Grande do Norte. 
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Caminhando sobre os meus pensamentos é que percebo que a imagem 

desse homem carrega uma força, carrega histórias, dores, amores, cheiros, 

destemperos, alegrias das fitas das roupas dos galantes que lançam e traçam o 

tempo.  

Tempo... qual seria o tempo de uma imagem? E, se pudéssemos voltar no 

tempo, o que faríamos de diferente? Que momentos gostaríamos de andar em 

câmera lenta? Ou talvez avançar duas, quatro, trinta e duas vezes, ou quem sabe 

não ter vivido. 

Vivi momentos de  s     u     s     p    e     n     s     ã     o      em minha vida, 

supendi um tempo e agora decido recriar o meu tempo de criança, revisitando as 

minhas memórias e atualizando, prologando o tempo do corpo que brinca.   

Com a brincadeira do Boi de Reis, fui à encruzilhada e nela brinquei em um 

tabuleiro que não conhecia. Não tinha dimensão do quão grandioso e simbólico era 

todo esse festejo. Agora estou do outro lado, descortino-me, desnudo-me e tento 

revelar os mistérios de um tempo que me coloca a todo momento no meio da 

encruzilhada – o ser ou não ser aqui não cabe – ao escolher o caminho revelo quem 

sou eu e, na tentativa de dizer ou afirmar algo, me vejo cada vez mais como um 

transeunte, um passageiro que marca o tempo do presente vivido.  

Na minha poética teatral, nos meus processos de construção, minhas 

memórias se encaminham como uma recriação do agora, vivo uma atualização do 

tempo. A imagem de “Zé de Moura” e de sua brincadeira atravessa o tempo e 

quando me vejo metaforicamente da minha janela, construo o meu Zé Brincante, 

revivo momentos do meu tempo de criança atualizando-o no momento presente que 

reconstruo enquanto cosntruo.   

É necessário esclarecer, desde já, que a abordagem que dou ao tempo nessa 

seção de trabalho é o que Turner (1974, p. 117) expressou como liminaridade: “os 

atributos de liminaridade, ou de pessoas liminares são necessariamente ambíguas. 

As entidades liminares não se situam aqui nem ali, estão no meio e entre as 

posições num grupo cultural”. 
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É sobre esse tempo liminar (TURNER, 1974)19 que coloco a figura, a imagem 

de “Zé de Moura”, ele não está nem aqui, nem lá e sim no meio. Ele atravessa esse 

estado de temporalidade, o mesmo se faz ausente na presença física, mas é 

evocado no meu corpo enquanto uma recriação a partir das minhas memórias, nas 

memórias do povo que o viu dançar e se apresentar. Ele se desenha a partir do meu 

corpo, da minha construção nas memórias de outros.  

 “Zé de Moura” é dessa maneira uma memória construída, uma memória viva, 

ele é um sujeito de representações. Existe nele, em sua imagem, na dança, na 

história, na pessoa, um contexto que o coloca em uma condição de inferioridade – 

no social, por ser um homem negro, do campo, da zona rural e também na 

brincadeira do Boi de Reis em que esse assume a figura do Mateus – aquele que 

brinca, que desorganiza, que aponta, que diz o escondido, o que não poderia ser 

dito, anunciando nas ruas tudo o que é considerado ridículo para a manuntenção 

das estruturas sociais. 

Assim, o “Mateus” da Brincadeira do Boi de Reis torna-se uma figura liminar – 

que cria transitoriedade entre os espaços. É um estado de passagem rápida no 

entremundo que parte da brincadeira – que em muitos momentos traz a 

apresentação de uma figura que tem um caráter deflagratório dos acontecimentos 

sociais, sua voz, seu corpo, sua brincadeira – e vai de encontro à organização de 

uma sociedade que valoriza uma estrutura de posições, na qual o homem deve ser 

enquadrado pela sua personalidade social. 

Nesse sentido, a figura do “Mateus” na brincadeira do Boi de Reis assume um 

lugar de caos. O caos pode ser percebido na brincadeira quando ele, “Mateus”, vai 

de encontro às vontades do Mestre, como por exemplo, ao cortar a língua do Boi 

mais precioso da fazenda para atender ao desejo de sua esposa que está grávida – 

                                                           
19Segundo Roger D. Abrahams, Victor W. Turner (1920-1983) foi não só um grande mestre e erudito 

como também uma figura estelar do animado circuito acadêmico nos seus últimos vinte anos. A sua 

eloquência, acompanhada de um instrumento vocal de imensa amplitude e profunda sutileza, muitas 

vezes deixava o seu público pasmo. Criado no teatro (sua mãe era atriz) na Escócia, ele conseguiu 

imitar – e ás vezes arremedar – o modo de expressão de outras pessoas. Turner participou da radical 

modificação da maneira mais adequada de se descrever a própria comunidade. Para aqueles que 

sustentavam que a cultura se constituía dos sistemas coletivamente aceitos da vida em grupo – 

sistemas de parentescos, troca de material, governo e religião –, a nova perspectiva começava por 

estudar os recursos expressivos de um povo para ver como entendimentos e experiências comuns 

podiam ser gerados (prefácio realizado por Roger D. Abrahams – o processo ritual).  



46 

 

o homem que é o empregado “fere” o seu patrão. Vemos claramente, nessa 

situação,  uma disputa de classes.  

Ele utiliza o desejo da mulher como um preceito para atingir o patrão, ou seja, 

ele faz uma ruptura do estabelecido, do seguidor de ordens – que por um lado deixa 

de seguir as ordens do Mestre para seguir as de sua esposa, Catirina. Existe nessa 

figura um poder de transceder a ordem social, ele se coloca no lugar onde tudo é 

possível. 

No entanto, o segundo espaço em que essa figura se apresenta é “a 

sociedade como ela é”. Ele “sai da brincadeira”, quando atende às ordens do 

“Mestre” – que tem o papel de controlador, de organizador da bagunça. O “Mestre” 

está sempre buscando colocar ordem na casa, enquanto o “Mateus” quer negar a 

existência de uma hierarquia que instaura-se desde o primeiro momento da 

brincadeira quando o “Mestre” pede ao “Mateus” para ter modos, que se apresente, 

que não chegue assim do nada.  

Temos na brincadeira o homem da cara preta que vive às margens da roda, 

que por horas é sujeito/obediente a seguir regras para que a estrutura continue, mas 

que sempre provoca situações para desordenar o apito do “Mestre”. Temos um 

homem que carrega em sua história o preconceito social pelo fato de ser negro. E 

este a todo momento se vê pressionado a seguir ordens, a fazer sempre o que os 

outros querem, a serviço da sociedade.  

Dessa maneira, aparece na brincadeira aquilo que (TURNER apud DAWSEY, 

2005, p. 23) define como o “lugar olhado das coisas”: 

O “lugar olhado das coisas” privilegiado a partir do qual se compreende uma 
estrutura social é a sua “antiestrutura”. Para captar a intensidade da vida 
social é preciso compreendê-la a partir de suas margens. Trata-se de um 
olhar atento e de uma abertura calculada, tal como o cálculo de um risco, do 
antropólogo em relação aos movimentos surpreendentes das sociedades 
que, ao recriarem cosmos a partir de elementos do caos, brincam com o 
perigo e sacaneiam a si mesmas. 
 

Por outro lado, vislumbro também nesse homem um sujeito “esperto” que faz 

uso do espaço da brincadeira para deflagrar as mazelas sociais denunciando as 

forças opressoras que reprimem os menos favorecidos e que a cada oportunidade 

desejam colocar em ordem aquilo que não lhes favorece – é a partir da figura do 
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Mateus, do seu olhar sobre as coisas e sobre a sociedade que a brincadeira se 

organiza.  

Ele desorganiza a estrutura tanto da sociedade quanto a da própria 

brincadeira, nesse caso, essa figura é a “antiestrutura” apontada por Turner, ele é o 

foco da brincadeira e a sua maneira de brincar revela, aponta, o que o meio social 

faz com aqueles que vivem à margem.  

Dessa forma, existe nessa figura uma representação política. Política 

enquanto uma questão de escolha, de dizer o indizível, de quebrar as ordens, de 

inverter os papéis de um lugar, de mexer, de desorganizar, de fazer emergir um 

lugar dentro de outro através de uma brincadeira, da sua brincadeira.  

Então, esse fazedor de brincadeiras suspende um regime, o de não-ser o que 

a estrutura social espera, é um regime contra o regime. É a ludicidade como forma 

de expor/quebrar as normatizações, a seriedade, a fadiga, o tempo e o ócio de um 

lugar. A brincadeira é como uma válvula de escape para os homens, e com o passar 

do tempo para mulheres, meninas e meninos que foram adentrando na roda e com 

as suas cheganças traçaram, reconfiguraram o cair na brincadeira, e quando estão 

nesse estado do brincar muitas vezes nem vêem o tempo passar.  

Neste sentido, podemos pensar na organização da brincadeira como uma 

Communita que segundo Turner (1974, p. 119) pode ser entendida como:  

 
um dos “modelos” de correlacionamento humano, não-estruturado, ou 
rudimentarmente estruturado e relativamente indiferenciado, uma 
comunidade, ou mesmo uma comunhão, de indivíduos iguais que se 
submetem em conjunto à autoridade geral dos anciãos rituais.  
 
 

Quando Turner (1974) se refere à Communita, ele denomina esta como um 

“estado fora e dentro do tempo”, ou seja, dentro e fora de uma estrutura social. 

Nesse contexto, lanço um olhar sobre a brincadeira na brincadeira, ou seja, se 

pensarmos na brincadeira enquanto uma estrutura que tem suas convenções e 

ordens a serem seguidas, atrelada à exitência de algumas figuras, especificamente 

à do “Mateus” – este pode ser visto como uma anti-estrutura, que dentro da 

sociedade tem o papel de obedecer, sendo um submisso do seu “senhor/mestre”, e 

por vezes ele rompe com essa organização. A communita/o brincar é um estado de 

elevação do sujeito que transita entre mundos opostos.  
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 Existe um jogo de queda, pois quem estava em cima vai para baixo e vice-

versa, é a roda da vida que gira, e é no momento da brincadeira que são enunciadas 

e deflagradas essas relações de verticalidade. O homem que ora representa a 

marginalidade, é enaltecido como aquele que diz a “verdade”. É ao mesmo tempo a 

antítese e o eufemismo apresentados por Durand (2012, p. 337): “a antítise no 

sentido do sujeito enquanto oposto e o eufemismo enquanto representação do 

simbólico”. 

Coadunando com Durand (2012, p. 403), esta pesquisa busca “a memória – 

como imagem – como uma magia vicariante pela qual um fragmento existencial 

pode resumir e simbolizar a totalidade do tempo reencontrado”. Tempo reencontrado 

pelo ator-brincante, que busca respostas nas poéticas da cena, dos elementos que a 

compõe, a partir dos momentos de experimentação, de potencialização, de 

contruções de um corpo que se prepara para cena através do treinamento 

energético. 

 
O treinamento energético, ao provocar esta espécie de expurgo das 
energias primeiras do ator, dinamiza energias potenciais, induz e provoca o 
contato do ator consigo mesmo e ensina-o a reconhecer, na escuridão, 
após uma caminhada cada vez mais profunda em seu interior, recantos 
desconhecidos, “esquecidos”, que podem vir a ser uma das fontes para a 
criação da sua arte. (BURNIER. 2009, p. 140). 

 
 

Concordando com Burnier (2009), vislumbro o descobrimento, o nascimento, 

a transformação do meu corpo a partir do treinamento energético e, com isso, vou 

descobrindo as potencialidades do mesmo. No entanto, o treinamento me faz 

entender que o meu corpo pede não só a dinamização dessas energias, mas como 

essas transformam este corpo em um corpo-brincante, ou seja, a metáfora da 

construção, que possibilita a experimentação das diversas nuances do corpo-

laboratório20, que se faz a partir das memórias como recriação do vivido. Chamo de 

corpo-laboratório o momento em que descobrimos a potência do nosso corpo nos 

momentos de criação, nos processos laboratoriais – sejam esses nas ruas, nas 

salas de ensaios e/ou em outros espaços. Contudo, o que existe nesses processos 

                                                           
20É o despertar necessário em que percebemos a “desconstrução” do nosso corpo para construir 

outro. Pode ser considerado como um dos momentos em que encontramos a nossa poesia, os 

nossos contornos e os desenhos do corpo que inscreve no espaço da experimentação.  
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é a possibilidade do corpo ser atravessado por imagens que recriam um tempo 

vivido. O corpo em laboratório se potencializa e vira memória muscular.  

Assim percebo que a pesquisa é uma projeção de um tempo no qual o meu 

corpo está nesse entremeio, se configurando num estado liminar “palavra com que 

se pode denominar as pessoas que se submetem a transições ritualizadas”. 

(TURNER, 1974, p. 175). Passei por esse processo de transição, fui iniciado na 

brincadeira.  

Acredito que vivenciei fases dessa ritualização, quais sejam: quando me vi 

atravessado pelo corpo em estado de brincadeira de “Zé de Moura”; quando brinquei 

pela primeira vez o Boi de Reis e quando recriei essa transição a partir da 

construção do espetáculo “Saudades Z(é)”. 

A pesquisa é o corpo enquanto produto e produtor desse conhecimento. O 

sujeito é uma fonte que gera a sua própria energia, gerando assim uma potência não 

só para a cena, mas para a escrita sobre ela; ele é o criador e sua criação que são 

geradas, germinadas, potencializadas, experimentadas, descontruídas, 

reconstruídas, atravessadas no mesmo tempo. Através do corpo, a cada dia, a cada 

experiência se permite descobrir uma potência sem limites, sem fronteiras, que vive 

nas encruzilhadas.  

Nesse contexto, é esse tempo reencontrado que me faz caminhar na tentativa 

de responder que “não há chaves dos sonhos, mas os sonhos, no seu conjunto, e 

por suas estruturas coerentes manifestam uma realidade de que podemos discernir 

o sentido global” (DURAND, 2012, p. 378).  

Metaforicamente, pensando como se encaminha a pesquisa e o seu processo 

criativo, percebo que sou guiado por um sentido: tenho passagens pela encruzilhada 

do tempo. O tempo aqui é o sol, pois assim como todo e bom agricultor, é preciso 

saber a hora olhando apenas para o céu, onde o sol é quem diz a hora de acordar, 

de levantar  e de dormir.  

Seguindo com a metáfora, o meu corpo é uma rosa dos ventos, dou o 

primeiro passo, é quando vejo nascer uma pesquisa sobre o meu quintal, sobre as 

minhas memórias, memórias do meu povo, esse é o meu leste, minha origem onde 

tudo nasce. 

Logo, caminho mais um pouco, chego no terreiro e quero construir o meu 

processo poético ancorado nos treinamentos, esse é o meu sul, que me guia através 
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das constelações de um tempo em que sistematizar o conhecimento apreendido é 

preciso para dar o próximo passo.  

Em seguida, corro com cuidado e entre as lembranças das caras pintadas de 

tinar e das fitas que colorem o festejo conto uma história em que sou aquele que 

observo de dentro como se brinca, assim tenho o meu norte e percebo que a direção 

do trabalho se encaminhará para o fechamento de um ciclo. 

No entanto, ao final e não no fim, tenho o oeste como o cair do sol que 

desaparece, que se esconde, existindo dessa maneira a possibilidade, a luz de 

conhecimento sobre esse corpo que outrora era apenas uma brincadeira do tempo 

de criança, mas que se tornou um conhecimento, um reconhecimento de si no outro, 

através dos elementos que compõem a pesquisa no seu todo.  

Faço a minha jornada. Revisito um passado, vivo um presente,  prevejo um 

futuro que se desenha como uma grande roda de brincadeiras. Tenho dito nos meus 

encontros com os brincantes, com os meus amigos das brincadeiras e do grupo, que 

o mundo seria bem melhor se fosse de verdade... apenas uma brincadeira, na qual o 

menino brinca, brinca o menino, roda-gira, gira a roda. Esses são os pontos que 

norteam o meu percurso enquanto ator brincante. 

E quando traço os pontos que entrecruzam o pensar-sentir-fazer-escrever, 

lanço olhares sobre as palavras de Durand (2012, p. 434):  

 
Poque foi frequentemente dito, sob diferentes formas, que vivemos e que 
trocamos a vida, dando assim um sentido à morte, não pelas certezas 
objetivas, não por coisas, casas e riquezas, mas por opiniões, por esse 
vínculo imaginário e secreto que liga e religa o mundo e as coisas do 
coração da consciência, não só se vive e se morre por ideias, como também 
a morte dos homens é absorvida por imagens. 
 
 

 Entendo por imagem a concretização do pensamento, o encontro de 

possíveis respostas que geram inquietações no meu fazer, e decido brincar com 

imagens que atravessam o tempo. Diante disso, existe um entrelaçamento entre 

dois mundos – o imaginário enquanto pensamento, ideia, sensações, sinapses e o 

real enquanto uma transposição que fissura, ultrapassa, rasga o campo das ideias, 

salta para um estágio maior, ganha forma, projeta no/do corpo aquilo que era 

pensado com parte dele, ou seja,  vai além de tudo o que foi imaginado.  
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Nesse sentido, esse pensar-sentir-fazer-escrever não se dá tão-somente na 

organização do pensamento, nas estruturas das palavras ou na construção de 

sentidos, essa cadeia configura-se na construção de um corpo que pensa-fazendo, 

que se desenha, se inscreve no/com o espaço.  

Atrelando o contexto descrito acima ao meu processo de criação, escrevo 

com o corpo impressões do meu pensar-agir, dos meus laboratórios de criação e 

gero uma escrita de mim, das minhas memórias recriadas a partir de experiências, 

de lembranças do meu tempo de criança.  

Assim, se encaminha a construção desse corpo-metáfora “encaixando-se” 

dentro de um tempo-espaço transitório entre o eu-criador e o eu-criação – imagem – 

que tem como uma de suas características “a consciência imaginante” (DURAND, 

2012, p. 23), ou seja, a imagem representa um estado de presentificação da 

memória, e esta por sua vez atravessa o estágio primeiro (o campo das ideias) e 

ganha o espaço da criação, das construções poéticas. Assim se enraízam, se 

fecundam e transcedem as memórias como imagens de um tempo liminar. 

E estes são os pontos que fazem parte da minha brincadeira-encruzilhada, 

que me guiam frente aos desafios propostos. Estou caminhando pelo imaginário de 

um tempo suspendido, e busco compreender as pistas que o Tempo me dá. Vou 

brincando de lapidar esse corpo-metáfora. 

 

2.1 Narrativas do mundo da brincadeira 

 

 Imaginar que sou uma criatura laborada a partir do corpo de “Zé de Moura” é 

percebê-lo dentro da brincadeira e no meu jeito de brincar como um criador de 

brincantes, o carrego dentro dos meus escritos e da minha maneira de brincar. Os 

momentos em que vi Zé de Moura brincar podem ser nomeados como uma 

encruzilhada de possibilidades em que a brincadeira é uma fonte geradora para o 

fazer teatral. 

A imaginação sempre fez parte da história do homem. Desde os primórdios, o 

homem precisou recriar o mundo a partir de si. A imaginação sempre foi o impulso 

que fez o homem inventar, reinventar, construir, desconstruir aquilo que a 

necessidade do seu tempo foi pedindo.  

 Nesse momento do trabalho, percebo o quanto estou envolvido no mundo da 

brincadeira e vejo que sou um menino, contador das minhas histórias. Sou um 
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contador de histórias de um mundo conduzido por brincantes e pelas suas 

brincadeiras. No entanto, me percebo como um sujeito contaminado por todos esses 

mundos e como isso foi sendo recriado dentro-fora de mim, ou seja, como essa 

forma de ver a partir da brincadeira me atravessou a ponto de me fazer outra 

pessoa. Transformo-me enquanto me permito brincar. 

  Brincar de ser um menino-boi é uma descoberta, é uma herança que até 

poderia já estar comigo, mas que descobri há pouco tempo. O meu pai, que também 

é um homem alto, negro, bonito e de corpo retilíneo, foi um brincante de Boi de Reis, 

ele também era um Mateus – ele nunca tinha me dito, talvez por medo que eu 

quisesse seguir os caminhos dele, já que é de costume no interior o filho seguir a 

profissão do pai, afinal “filho de peixe, peixinho é”. 

No entanto, quando algo tem que acontecer, a vida dá um jeito para que as 

peças do quebra-cabeça sejam ao menos compreendidas, pois quando algo tem 

que ser, será. Você pode até fugir para fora do Brasil, se esconder debaixo de uma 

cama, mudar de fisionomia, “ser outra pessoa”, quando o destino traceja, risca, 

marca no senhor chamado Tempo, as coisas podem até seguir como você pensa... 

Imagina você que é dono do seu próprio nariz e da sua história, mas o que tem que 

ser, será. 

Então serei, recebi com muito apreço essa herança. Descobri que tinha esse 

tesouro escondido em uma de minhas conversas com o meu pai, estávamos nas 

cadeiras de balanço ao pé da calçada, ao cheiro do café, ao apreço das paisagens 

do interior. Falava da pesquisa, da vida, de como tudo estava se encaminhando.  

 Dessa maneira, a brincadeira é uma herança passada de pai para filho. 

Existe na minha história uma re-significação desse corpo que se constitui brincante. 

Passei bom tempo sem entender o porquê de gostar tanto de ver o Boi de Reis 

brincar. Deixei de fazer coisas que os meus amigos faziam para correr atrás da 

brincadeira do Boi de Reis, fui enfeitiçado pela magia da brincadeira. É ela que me 

transforma. O meu pai pouco fala de quando ele brincava Boi de Reis, talvez com 

receio, não sei. Acredito que seja medo de mexer com as histórias passadas 

advindas do nosso povo, das lutas travadas pela resistência mundo afora, da luta 

pela sobrevivência.  
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O meu mundo de menino-boi é marcado desde a minha fecundação. Sou 

atravessado por memórias que me formam e por homens, mulheres que significam 

muito para mim. O meu pai é filho de Sebastião Boi, ele é conhecido por Chico Boi e 

eu sou o menino Boi – é uma herança atravessada por gerações. 

2.2. A brincadeira do Boi de Reis e suas figuras 

O Boi de Reis – é a expressão cultural mais antiga de Vera Cruz/RN. Por 

volta dos anos 50 do século XX, andavam pelo Sítio de Santa Cruz, marujas vindas 

de Redenção, Laranjeiras do Abdias, Belém/PB. Alguns jovens da comunidade 

como, Belchior que foi mestre, Seu Possidônio, Chico Pedro, Baltazar, dentre outros 

resolveram aprender esta dança e integraram a primeira maruja de Reis da 

comunidade.  

Segundo alguns moradores da comunidade, proseando sobre o Boi de Reis 

de antigamente com o senhor José Paulino e com as senhoras Maria do Céu e 

Francisca José de Sales estes grupos que se apresentavam no sítio vinham a pé, 

realizavam uma longa jornada de um canto a outro para fazer a brincadeira.  

O grupo era acompanhado por um tocador de fole, um pandeirista e um 

zabumbeiro. Passado o tempo e por volta dos anos de 1962 os senhores “Jovelino” 

e “Zé Moura” começaram a brincar. Eles chegavam a passar 60 dias no mundo 

brincando para sobreviver, e de lá mesmo, por onde passassem, mandavam o 

sustento para suas famílias.  

Saíam da comunidade sempre no mês de agosto ou de setembro e só 

retornavam no dia 06 de janeiro para realizar a queima do Boi. Queimar o Boi 

significa encerrar a brincadeira, queima-se o vivido pelo mundo afora, queima-se o 

que o tempo “destinou”, essa ação representa o início de um novo ano. Depois disso 

a brincadeira tem um novo ciclo que se inicia desde a feitura do novo Boi até as 

saídas de casa. 

Passado o tempo, o Mestre e o Mateus resolveram não sair mais de suas 

casas, realizavam um percurso menor por volta da cidade e passaram a brincar em 

datas comemorativas, como a mais popular festa de reis (6 de janeiro) em frente da 

Capela de São Caetano, da comunidade do Sítio de Santa Cruz.  

Apresentavam-se também na festa do Padroeiro da comunidade, São 

Caetano e da cidade, o Divino Espírito Santo. O grupo permaneceu com as 

festividades e sempre que eram chamados a brincar nas casas, nos terreiros dos 
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vizinhos, amigos e conhecidos, cumpriam com sua parte levando a festa e a alegria 

para o povo daquele lugar. 

“Zé de Moura” – com suas caretas, seu trupicar dos pés – erguia a lamparina 

em sua mão e encantava a todos com a sua dança, com sua brincadeira que fazia 

feito criança. 

O tempo fez com que o grupo de Boi de Reis perdesse um dos brincantes 

mais famosos de toda região agreste – “Zé de Moura”, que pulou da terra para o céu 

e deixou a sua dança, seus gestos e sua brincadeira21.  

 O motivo de sua partida nós não sabemos ao certo. O que sabemos é que 

ele desgastou as pregas vocais, ninguém diz ao certo se foi pelo uso excessivo 

pelas cantorias e apresentações, ou se foi a fumaça da lamparina, ou a poeira 

daquela terra vermelha e seca, ou se foi o conjunto de tudo isso que o fez 

desenvolver um câncer na garganta. Foi uma questão de dias e a sua voz se perdeu 

na estrada do tempo (ele não falava mais), ficou hospitalizado e descansou da 

brincadeira da vida.  

Um homem do campo e que com sua sabedoria sobre as manifestações 

populares transmitiu tudo que sabia para os seus filhos, e que posteriormente foram 

hoje os responsáveis pela brincadeira junto com o Mestre Jovelino e a Secretaria 

Municipal de Educação da Cidade que mantém essa manifestação pulsando. 

A pulsos rápidos o grupo começou a esvaziar-se, praticamente, três pessoas 

do sítio dançavam: Jovelino, o Mestre – que faleceu ano passado e passou 

sabiamente o apito para o seu neto mais novo – Tota, o Mateus, e o Professor Zé de 

Moura Filho, o Birico. 

Com o intuito de não ver o desaparecimento desta expressão cultural, a 

Secretaria de Educação e Cultura de Vera Cruz/RN enviou o projeto “Não deixe meu 

boi morrer”, em 2010, ao BNB solicitado patrocínio para a realização de várias ações 

através desse projeto. Com este patrocínio foi adquirido um novo figurino, além de 

ter sido confeccionado um Boi bastante colorido, um Jaraguá e uma Burrinha. O 

projeto foi contemplado também com oficinas para preparar jovens e crianças com o 

intuito de que estas conduzissem o Boi fazendo dele uma “nova brincadeira”. 

O Boi de Reis é uma das manifestações culturais mais antigas do local, sendo 

presença marcante no Sítio de Santa Cruz. Em conversas com o Mestre Jovelino, 
                                                           
21“Zé de Moura” brincou no ventre da sua mãe e resolveu vim ao mundo no dia *30 de abril de 1930 e 
partiu para brincar em outro lugar em +22 de setembro de 2006.  
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antes dele cair de cama, ele me dizia que a pessoa que fundou o Boi de Reis foi o 

Sr. Possidônio Moura – este por sua vez também não esqueceu de transmitir a 

cultura para o seu filho “Zé de Moura” – que como herança da família também 

preparou filhos e amigos para dar continuidade a essa manifestação que até hoje 

traz alegria e marca traços da identidade da cultura local.  

Nesse sentido, essa passagem, essa herança passada de pai para filho, pode 

ser entendida como uma pedagogia popular que transcende a ideia apenas de um 

ensinamento. Essa pode ser compreendida como uma maneira de manter viva as 

manifestações populares, que ainda perduram como uma política de resistência, 

como um grito manifesto. 

Para garantir a continuidade desse grupo cultural, surgiu a iniciativa de 

envolver os jovens e adolescentes na brincadeira, o que se deu através de oficinas e 

da presença da Secretaria de Educação que atuou diretamente nas escolas 

realizando convites aos jovens para experimentar brincar o Boi.  

Era um dos principais objetivos do projeto que acontecesse o envolvimento de 

crianças e jovens da comunidade na brincadeira do Boi de Reis. O projeto tinha 

como título “Não deixe meu boi morrer”, elaborado na gestão da pessoa de Maria de 

Fátima Viegas (Secretária de Educação) e da Coordenadora Cultural do município, a 

senhora Eliana Cabral.  

Elas juntamente com os recursos disponibilizados pelo Banco do Nordeste 

(BNB) encontraram uma forma de não deixar cair/morrer uma das manifestações 

populares que faz parte da tradição histórica do nosso município do Agreste 

Potiguar.  

Pensando na manifestação como uma tradição do povo, que se renova com o 

passar do tempo, o professor-pesquisador Raimundo Nonato Assunção Viana (2006, 

p. 22) expõe que: “O Bumba-meu-boi enquanto manifestação de uma tradição, como 

saber inscrito nos corpos que dançam, estão constantemente renovados, pois o 

corpo que dança está sempre criando novos hábitos, novas significações”, ou seja, é 

um corpo inscrito sobre ele mesmo. Um corpo constituído de sua história na história-

corpo do outro, é um encontro de corpos que dançam e se manifestam sobre um 

fazer.  

 Neste cenário, espera-se que os novos brincantes construam os seus 

significados acerca do folguedo e não que sejam impregnados de conceitos ou 

comparações do que foi ou do que será o Boi de Reis de “Jovelino” e “Zé de Moura”, 
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pois cada corpo dança a sua história e a história do seu tempo. O que os referidos 

brincantes faziam pertencia a eles, e cada qual tem a sua forma de ver e viver a 

brincadeira. 

 Por isso, que a passagem do tempo sirva para a construção de novos 

saberes, fazeres e prazeres ancorados no saber popular dos homens, mulheres e 

meninos, não só da comunidade do Sítio de Santa Cruz, mas da cidade como um 

todo. Passando esse contexto de permanência do grupo, das fases dos projetos, 

faz-se necessário voltar a falar das marujas que os brincantes realizavam.   

As funções dentro do grupo sempre foram divididas. Nas marujas – que são 

as longas viagens realizadas a pé, os homens-brincantes se revezavam para 

carregar o Boi na cabeça. Já os figurinos, como por exemplo, calças, camisas, 

chapéus, cada um levava o seu em uma mochila ou mala, e os objetos específicos 

de cada um, como no caso do Mateus que usa o matulão, a macaca e o candeeiro, 

era de responsabilidade dele de organizar tudo e ver se algo lhe faltava. Era uma 

viagem muito cansativa e pesada, pois caminhavam a pé, e além de levar os 

figurinos necessitavam carregar as figuras.  

Estas figuras podem ser classificadas em: animalescas, zoomórficas e 

fantásticas. Das figuras apresentadas no Boi de Reis do Mestre “Jovelino” e “Zé de 

Moura”, faziam parte da brincadeira: a burrinha, o jaraguá, o gigante e a alma.  

As figuras fazem partem da brincadeira do Boi de Reis como um dos 

momentos da relação direta com a plateia. Elas anunciam, preparam o público para 

a chegada do Boi – este que é a figura que morre e ressuscita em cena. Nesse 

contexto, as figuras têm o papel de cortejar o público (cada uma com a sua dança e 

intenção).  

A Burrinha, por exemplo, abre o espaço da cena, vai ao encontro do público 

com o seu gracejo – é ela quem anuncia a chegada das outras figuras na história – é 

uma espécie de narradora, uma narração cantada/dançada em que se fala sobre o 

espaço da dança, sobre a terra e suas plantações, sob a condição do homem no 

mundo, ela cumprimenta o público e vai embora. Vejo a burrinha do Boi como a 

grande Mestra que fala das relações do homem com a natureza, uma figura que 

galopa sobre o tempo e se apresenta também ao homem em transformação, metade 

homem, metade bicho.  
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O Jaraguá é aquele que dança para o público “Lá vem ele, lá vem ele, lá vem 

ele jaraguá. O bichinho é bonitinho ele sabe vadiá”22, ele vem bonitinho, vadio, 

participando, cumprimentando, mordendo, pegando o público. Em sua dança são 

oferecidas fitas de diversos tamanhos, os agraciados em recebê-las, devem retribuir, 

pagando a dança-fita de acordo com o tamanho da mesma – é uma das maneiras 

do Boi ganhar dinheiro, cada fita presenteada tem que ser paga. 

“Gente, agora vai sair a figura dono da fazenda total. É ele, o velho gigante, 

aquele que antigamente era dono daquelas fazendas, mais rico, era ele, lá vem 

ele”23. O Gigante é uma figura de corpo estranho e que muitas vezes amedronta as 

crianças – sua dança é uma espécie de anúncio do que está por vim. Ele é a alma 

da fazenda que vagueia pelo público procurando a sua mulher, esse é uns dos 

personagens mais antigos da brincadeira.  

Ele tira a atenção de todos enquanto o Mestre prepara o Boi para fazer a sua 

dança – a dança da morte que faz nascer o novo, pois assim como “o tempo cíclico 

não tem começo nem fim, já que são as fases (uma descendente e outra 

ascendente) do círculo que o formam. Desse modo, a morte não é mais fim, mas 

recomeço, renascimento”. (PITTA, 2005, p. 34).  

Dessa maneira, a morte, o queimar o Boi, tem que acontecer para que novos 

tempos sejam anunciados. Muitas vezes precisamos “comer a língua” e deixar pulsar 

novos conflitos que permitirão um novo viver-sentir-ser-vida. 

Conversando com os filhos de “Zé de Moura”, eles me contavam que as 

figuras do Boi eram transportadas num burro. Quando o Boi era convidado a cair na 

brincadeira por alguém da comunidade ou das cidades circunvizinhas, a pessoa que 

fazia o convite era o responsável em oferecer aos brincantes, o café, o almoço e o 

jantar, além disso, pagava um valor que não era muito barato, pois uma maruja é 

composta no mínimo por sete homens de fitas e três mascarados – Mateus, Birico e 

Catirina. 

Os homens de fitas, conhecidos popularmente como os Galantes – homens 

garbosos que se vestem com as melhores roupas, elegantes com as suas 

ornamentações espelhadas – são os responsáveis em manter a organização da 

roda, representam a população e espelham a brincadeira de dentro para fora. 

                                                           
22Trecho da música do jaraguá retirado do encarte “Canta Meu boi” do Mestre Manoel Marinheiro. 
Realização: companhia TerrAmar. Patrocínio Petrobras. Apoio RN Econômico.  
23Palavras do Mestre Manoel Marinheiro. Trecho retirado do encarte “Canta Meu boi”. Realização: 
companhia TerrAmar. Patrocínio Petrobras. Apoio RN Econômico. 
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Pensando na relação que a brincadeira faz com o ato teatral, os galantes 

assumiriam o papel do coro que responde ás cantorias do Mestre, com isso, estes 

assumem um papel muito importante, eles projetam o anúncio que a brincadeira é 

feita para festejar, que brincar é uma manifestação que nasce com o homem, que 

faz parte da sua formação.  

No contexto social, os galantes são aqueles que preparam a terra para o 

plantio, eles cortam, brigam, estruturam o terreno, eles são guerreiros de 

lanças/espadas que estão prontos para massarear (de massêra) a terra, ou seja 

prepará-la para a plantação.   

O Mestre é o grande organizador da brincadeira, aquele que pensa o Boi. É 

ele que germina, que convida os parteiros, que veste a roupa do menino, que coloca 

este para dançar-brincar.  

O nome já diz muito... Mestre. E, ser Mestre não requer apenas a 

responsabilidade de colocar o Boi para brincar – que já é muita coisa. Ser mestre de 

uma brincadeira, da vida, é descobrir que podemos organizar o mundo a partir de 

como o entendemos e não como as grandes estruturas nos impõem.  

O Mestre do Boi de Reis que eu conheci de pertinho, seu Jovelino, foi um 

homem íntegro em tudo que ele fez. Seu papel na comunidade do Sítio de Santa 

Cruz era de agente de saúde, um homem sério, que cuidava de algumas ruas, 

casas, famílias. Ele tinha a sua função, o seu trabalho, mas nos dias de cair na 

brincadeira existia a brincadeira e com ela, a alegria que tomava conta do seu rosto, 

das ruas, das casas e das famílias envolvidas no brincar.  

Nisso, brincar de Mestre era o que ele sabia fazer de melhor e sabiamente 

transmitiu a brincadeira/missão para o seu neto Pedro Henrique que já 

acompanhava o avô nas brincadeiras – o menino brincava na fita, vestido de 

galante; depois da morte do seu avô ele ficou com o apito e os trajes do Mestre. Seu 

Jovelino sabia que um dia partiria desse mundo para brincar em outro, mas que aqui 

não poderia ficar sem o apito que anuncia a manifestação de um povo. Ser Mestre é 

passar o apito quando for preciso, é fazer com que o outro se descubra Mestre de si 

e acredito que o menino Pedro um dia vai abrir a roda pra cair na brincadeira.  

O Mateus, falar dessa figura é anunciar, é evocar a transgressão. Transgredir 

significa ultrapassar, atravessar um espaço-tempo. A figura do Mateus na 

brincadeira do Boi de Reis tem essa característica, ele é o responsável em 

transpassar o contexto em que está inserido, reinventando o meio em que vive, ele 
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cria as suas ordens. Ele é a desordem. É ele que queima a casa se for preciso, que 

vende inutilidades como sendo as mais úteis.  

O Mateus é o que dorme, que bebe, que não gosta de trabalhar, que fica 

cansado em ter sempre que obedecer, mas é ele também a figura que faz tudo com 

maestria, com alegria, que contagia, que contamina, que traz o mundo da 

brincadeira para dentro da brincadeira.  

O seu brincar é uma fonte de energia que não tem fim, enquanto os tocadores 

tiverem fôlego e dedos para cantar/tocar ele estará ali, brincando de ser menino, que 

descobre que pode criar um mundo fantasioso e que nesse mundo da fantasia tudo 

lhe cabe e acontece. O Mateus é uma figura que transcende os tempos. Ele supera 

a regência de um mundo tirano e transforma a todos que o assistem com a sua 

dança, com o seus dizeres, com a sua meninice, com o seu corpo. 

O Mateus que conheci por nome de “Zé de Moura” foi um brincante admirável. 

Na comunidade, um homem simples que criou a sua família brincando de Boi da 

cara preta – viajando mundo afora para colocar comida na mesa.  

Para singularizar o momento dessa escrita em que relembro quem foi “Zé de 

Moura” e sua figura na brincadeira do Boi de Reis, apresento alguns depoimentos 

pessoais, entendendo o depoimento como algo que “é construído pela memória 

criadora, e suas singularidades processuais atestam a riqueza de possibilidades que 

essa função nos oferece para reinventar a existência” (LEONARDELLI, 2008, p. 6). 

Nesse sentido, aproprio-me dos depoimentos pessoais da família do 

brincante, pois eles ajudam a construir um mundo que o pesquisador não viveu 

diretamente, mas que a partir do momento presente é atualizado num tempo de 

recriação da memória, da figura, da história desse homem-brincante a partir dos 

relatos de seus familiares. 

 Os depoimentos são um convite à recriação de um tempo. Recriar significa, 

atualizar, atravessar, reinventar experiências a partir do corpo-memória, ou seja, 

trabalhar na construção, na rememoração de sujeitos que se encontram, se cruzam 

em suas histórias-corpos.  

Um pedido, um relato memorável em que os filhos reconhecem o pai-

brincante. Apresento a seguir alguns depoimentos24 dos filhos que choram um tempo 

                                                           
24Depoimentos registrados em uma conversa/entrevista com os filhos de Zé de Moura no dia 22 de 

agosto de 2015 em sua residência na comunidade do Sítio de Santa Cruz/RN.  
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recriado, chamado de: “Saudades papai”. “Saudades brincante” ou simplesmente, 

“Saudades Z (é) .... 

2.2.1. Primeira Recriação: o homem Zé 

“Tinha um caminhão que vinha de Vera Cruz e que ia pra São Paulo do Potengi pra 

feira. E ele mandava pelo caminho a feira. Até a gente ficava na estrada esperando 

o caminhão pra pegar a feira. Aonde tinha feira, ele ia pra feira pra mandar. Ele 

mandava pelo povo de Vera Cruz e a gente ficava aguardando. E, perto como 

mamãe disse, ele vinha deixar”. (Por: Maria Moura – Papai mandava a feira). 

 

“As pessoas que acompanhou ele pro médico, uns dizia que era mode a fumaça do 

lampião, ora foi pro mode a poeira e assim foi... disseram que era porque ele gritava 

demais. Ele começou... num dia que fomo brincar um Boi do Rei, nesse dia lá em 

Pedro Cândio, nesse dia era véspera de São João ou São Pedro, não era de Santo 

Antônio não – desse dia prá cá já foi perdendo a voz e vinha perdendo mais. Até 

quando ele foi brincar lá em Pedro Cândio, aí na hora do Mestre chamar, aí ele 

balançava a cabeça dizendo: Jove hoje não tá saindo não, a voz”. (Por Tota – Papai 

perdeu a voz). 

 

2.2.2. Segunda recriação: o brincante Zé 

“Brincar o Boi de Reis de Reis foi a profissão de papai, ele começou com o João 

Redondo. E, depois ele fez o Pastoril, ele foi mestre do Pastoril. Ele era o palhaço do 

pastoril, ele apresentava o grupo. Depois ele foi para o Boi de Reis. Ele sempre 

gostou dessas coisas culturais. Se apresentava mundo afora... ele era o solteiro e 

vinha pra casa de mamãe e também gostava de embolar. O pai de mamãe gostava 

dessas festanças – e foi aí que papai e mamãe se conheceram. Papai vinha dançar 

no terreiro do pai de mamãe. O pai de mamãe, ele sempre reunia o povo na frente 

de sua casa e botava o Pastoril, o João Redondo e o Boi de Reis. Começava no 

mês de agosto e terminava em janeiro. Papai passava esse tempo todo viajando. 

Começava em agosto e quando se aproximava o dia de Reis ele ia pra Arês, pois só 

podia queimar o Boi aonde os Reis eram padroeiros. Ele brincou muito. E com 

Jovelino ele brincou muito mais; desde que papai morreu que Jovelino nunca mais 

acertou brincar. Jove perdeu as forças das brincadeiras. Era ele e papai, um dava 

força ao outro”. (Por: Maria Moura – Papai brincou muito). 
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“Quando ele começou a brincar de Reis, ele começou na fita, não era nem como 

Mateu, aí ele brincava mais os outro, aí Jove chamou ele pra montar um Boi de Rei, 

aí ele começou a brincar como Mateu. Pelo que ele disse, ele tinha 18 anos quando 

começou. Ele saía era uns seis meses sem vim em casa, ele saía pro sertão. Só 

vinha de 15 em 15 dias deixar umas coisinhas. Ele criou os filhos com o Boi de Reis. 

E, somos 9 filhos. Logo cedo ele se preparava, já ajeitava o material dele (a macaca 

– aquele é como um chicote, o matulão – aquele que é tem o chocalho) e botava 

num saco. Aí botava o chapéu, quando ele ia brincar próximo aí ele deixava pra mim 

levar os troço. Ele sempre ia de pei, e eu ia de bicicreta ou então em um cavalo. Ele 

sempre ia na frente primeiro, depois é que a gente voltava todo mundo junto. Ele 

sempre se preocupava com os objetos tanto quando ia, tanto quando voltava, ele já 

levava eu para prestar atenção nisso”. (Por: Tota – Papai começou na fita). 

2.2.3. Terceira Recriação: o Boi de Zé 

“Papai era uma coisa, ele tirava da mente, vinha da mente. Ele não sabia lê não. 

Vinha da mente aquela coisa satisfatória. E, o bonito era que as pessoas gostavam. 

Era isso que eu achava bonito nele. E, hoje não tem mais como papai né... ninguém 

brinca como ele. Papai fazia umas coisa bonitas, ele chegava no salão e se 

ajoelhava no meio. E quando ele se ajoelhava, ele cantava uma música chamando o 

boi, todo mundo se emocionava. Era uma alegria de chamar o povo, o boi para 

aquela roda, ali no salão. Ele dizia as qualidades do boi, ele dizia como era o boi, ele 

trazia o boi pra roda e boi começava a dançar. Era bonito. Durante o tempo que 

papai ficou doente, veio muita gente de fora visitar ele sabe... todo mundo se 

emocionava com ele. Ele não falava, mas ficava dando gesto para as pessoas. Aí, o 

povo dizia: “olhe, esse aí, foi o grande ator da cultura do Boi”. Aí o povo dizia: “tá 

vendo, agora acabou, nunca mais vai ter um assim, nunca mais vai ter Boi de Reis, 

pois esse acabando, acabou tudo. Esse aí fazia porque sabia”, isso era o povo aí na 

sala que dizia”. (Por: Maria Moura – Papai era bonito). 

 

“É uma responsabilidade grande, mas nem eu, nem Jaílson faz o que ele fazia não. 

A gente tenta imitar o que ele fez, mas não vai ter outro não, não vai ter outro Zé de 

Moura não. Nem aqui, nem em lugar nenhum. As rima que faço quando eu tô 

brincando, eu peguei dele, umas eu ainda invento. Ele não, ele pintava a cara, 
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colocava o matulão e inventava a brincadeira sozinho. Ele não tirava nem daqui, 

nem de acolá, metia o pé e se tivesse desanimado o Boi do Rei, ele animava 

sozinho. Se ele chegasse num canto, o povo triste ali, o sanfoneiro parado, ele 

chegava, pedia forró, dançava a primeira parte e se não tivesse ninguém pra dançar 

ele continuava dançando sozinho – e você sabe né, que dança homem com 

homem”. Toda vez que tenho uma brincadeira e que eu digo: eu não vou brincar 

não, eu sonho com ele incentivando eu ir brincar o Boi de Reze. Se eu tô aqui com o 

pé doendo, se eu saio mancando, quando eu pinto a cara o pé não dói mais”. (Por 

Tota – Papai pedia forró). 

Recriar esses três tempos (homem-brincante-boi) faz de “Zé de Moura” uma 

figura que tem um valor sociocultural muito forte e que ainda representa muito para o 

seu povo, para os brincantes e para os admiradores de sua forma de colocar o Boi 

na roda da brincadeira. Essa recriação nos permite imaginar que nessa encruzilhada 

temos não só a presença dele na fala dos seus filhos, mas a denúncia, a evocação 

da história de tantos outros homens de sua época, que brincavam ou não Boi de 

Reis.  

Dessa forma, recriar uma memória também pode significar uma maneira de 

deixar registrado o que a história oral não deu conta. Aqui, faço apenas um recorte 

sobre um dos brincantes dessa manifestação, mas tenho certeza que existem 

muitas outras vozes que precisam ser ouvidas e registradas no corpo-mente da 

humanidade, e essa forma de registro abre espaço para pensarmos sobre a 

importância que é dada às manifestações culturais, às manifestações do povo, de 

suas histórias-memórias.     

Voltando às apresentações da brincadeira do Boi de Reis, existem ainda 

outras figuras que têm o seu valor significativo, quais sejam: o Birico, a Catirina e o 

próprio Boi. 

O Birico é o grande parceiro do Mateus, na brincadeira eles fazem parte dos 

grupos de mascarados – os homens da cara preta. Essa figura é o seguidor de 

ordens. Ele tenta fazer tudo que o Mestre pede, mas enganado pelo Mateus. Na 

relação deles é visível que o Mateus é totalmente desordem e que ele assume para 

si a ordem que o Mateus deveria ter por ser o homem de confiança do Mestre.  

No entanto, o Birico é um sujeito que também faz uso de artimanhas, é 

companheiro-brincalhão. Na brincadeira, enquanto o Mateus faz medo as crianças 

com as suas caretas, ele prepara, reorganiza a cena para a entrada das figuras 
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animalescas – ele conduz junto com o Mestre a entrada destas, isso quando ele não 

assume uma ou outra figura.  

Por sua vez, a Catirina é a presença do feminino na brincadeira. Na história 

do Boi de Reis, ela é a mulher do Mateus que está grávida e que tem um desejo 

estranho – comer a língua do boi mais bonito, mais mimoso, o boi premiado da 

fazenda. Com a inquietação de que o filho possa nascer com cara de boi, ela faz uso 

de suas artimanhas e convence o Mateus a matar o boi precioso do seu patrão. Ele 

mata o boi, ela sacia a sua fome e no final da história, ela consegue enganar o 

fazendeiro que quer saber por onde pasta o seu boi premiado. Narram algumas 

histórias que Catirina tem a ideia de vestir o Mateus de Boi – ela joga um pano de 

mesa sobre o corpo dele e pede para o Mateus ir dançar na sala na tentativa de ir 

enganando o fazendeiro enquanto ela reza o Boi com o intuito de ressuscitá-lo.   

A presença de Catirina na brincadeira é realizada por homens, ou seja, a 

presença feminina é uma visão masculina do que seria a mulher – aquela 

responsável por toda desgraça ocorrida, a que pecou e que trouxe o pecado ao 

mundo, a feiticeira – que com a sua reza faz o boi ressuscitar, ela é a responsável 

em trazer a alma do bicho para o corpo dele. 

Contudo, nos Bois que tenho acompanhado, percebo que no momento em 

que acontecem os embates entre Catirina, Mateus e o Mestre, o público aceita a 

condição dada a figura de Catirina. Ela é uma mulher engraçada, brava e que 

conquista muitos com os seus “gracejos”, inclusive o fazendeiro – Mestre.  

Falando em ressuscitar, a figura do Boi é a responsável por finalizar a história. 

O prometido, o ofertado, o que nasce para morrer. Toda a brincadeira é uma grande 

preparação para a sua chegada. Como a brincadeira do Boi de Reis assume um 

caráter religioso, sua história atravessa e narra o contexto do que foi vivido pelo 

menino Jesus – desde o nascimento quando o Mestre (Deus) pede ao Mateus e ao 

Birico (Apóstolos) para se apresentarem, pois na casa Dele ninguém pode chegar 

assim não, do nada, requer uma chegança festiva para celebrar o filho amado. As 

figuras animalescas podem ser entendidas como os animais que foram ver o menino 

nascer na manjedoura.  

O Boi de Reis anuncia a história do menino Jesus da lapa – o sagrado, aquele 

a quem tudo é ofertado. Esse sagrado era mantido nos dias das festividades 

religiosas, como o dia do padroeiro, do Natal, do Ano Novo e do próprio dia de 

Santos Reis. No entanto, quando eram convidados para colocar o Boi pra brincar 
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nos terreiros de alguém, o sagrado existia, mas o profano se fazia presente nas 

danças, nas loas e na maneira de conduzir a brincadeira. 

A brincadeira do Boi de Reis é isso – é uma grande brincadeira em que se 

revela, se manifesta a história de um povo, de uma tradição, de um esquecimento, 

de uma lembrança. Brincar o Boi de Reis é entrar no mundo da fantasia, onde tudo 

pode acontecer. É um momento de auto-realização, de autoconhecimento que se dá 

a partir do corpo que brinca.  

Existe nesse espaço da brincadeira uma pulsação de emoções, sensações e 

de criações. Existe um espaço-tempo de imaginações que para aqueles que fazem, 

que olham, que apreciam, se encontra a partir de algo singular que se universaliza 

quando percebe o outro enquanto um ser-brincante.  

2.3. O menino-brincante e suas narrativas 

Estou sentado, pensando sobre as minhas descobertas, se é que 

descobrimos alguma coisa nesse mundo. Na minha mente-corpo relembro instantes 

das minhas memórias de infância, da minha vida e do meu fazer-artista. Desses 

fazeres, a melhor feitura, posso dizer sem medo que foi encontrar, construir um 

corpo brincante, que revive, que aciona, que menciona, que transmuta, que 

atravessa ou que simplesmente brinca.  

Lembro-me certa vez que estava na praça do meu pequeno interior, um sítio 

de sobrenome Santa Cruz. Eu corria pela praça com os meus amigos feito louco... 

sabe quando as folhas dançam no ar? A imagem é bem essa... corríamos e 

brincávamos de tica-tica e nessa brincadeira aquele que corre mais “nunca” será 

“pegado” – assim como dançam as folhas jogadas ao vento, aquela que se 

contorciona, se ergue das outras será dificilmente alcançada até que o vento 

descanse e dê uma pausa – e ele deu, a minha pausa foi o chão duro da praça. 

O vento parou, o menino caiu e de longe só escutava os meus amigos 

gargalharem daquele tombo de menino franzino no chão. Eles sorriram até olharem 

para mim e perceberem que da minha boca saía um sangue tão vermelho, mais 

vermelho do que a coloração feita pelo urucum (colorau) – tenho até hoje marcas 

desse meu tempo de criança, perdi metade de um dente, mas não perdi a vontade 

de brincar, de me esguiar, de me contorcionar, de correr, de descobrir um mundo de 

brincadeiras.  
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Sempre fui esse menino. Ficar parado para mim não é uma questão tão fácil. 

Gosto do movimento. Sei que quando estamos “parados” também estamos nos 

movimentando. O nosso sangue corre por todo o corpo e isso também é mover-se 

pelo mundo, é uma maneira de sentir o ‘parado em movimento’. Por exemplo, 

quando estou aqui escrevendo, sei que o meu cérebro se movimenta em uma 

velocidade que não tenho dimensão e nem sei explicar a totalidade de quantos 

movimentos estão sendo realizados, não tenho domínio do todo, mas sei que tudo 

isso me completa e me faz pensar sobre o meu fazer-escrever.  

O pensamento se constrói rapidamente. A mente cria, recria, faz, refaz cada 

letra, palavra, frase e construções. Só sei que vivo em constante movimento e nessa 

largada-chegada da escrita sobre o meu brincar recordo-me de outro momento: 

Estava um dia em casa e como de costume gosto de tomar um bom café na 

calçada, de olhar quem passa, de cumprimentar, de receber amigos, de ficar 

sozinho com as minhas memórias e certa vez olhando para o meu quintal, um 

mundo se recriou. 

Era uma vez...  

Um menino f r a n z i n o que brincava feito louco no interior de sua cidade. 

Sebastião mora no Sítio de Santa Cruz (um lugar rodeado de árvores, de animais, 

de meninos e meninas que correm na chuva e brincam de pular as poças d’água 

(thaaaa, ploc, thaaaa, ploc, thaaaa, ploc).  

Certo dia chegou um circo naquele distrito, e não sei se vocês sabem, mas 

quando chega um circo no interior, ahhhh não tem quem segure a meninada. O circo 

chega, procura um local central, estica a sua lona, coloca um pau e   n  o   r   m   e  

que parece que vai tocar o céu e toca, né verdade? (risos). Em instantes, como num 

passe de mágica, o picadeiro está formado. Os palhaços trazem um monte de 

brincadeiras, fanfarras, junto com as bailarinas, as famosas “baianas” que vão para 

as ruas fazer um cortejo pelas ruas estreitas do interior.  

A criançada enlouquece os seus pais, os palhaços, espertos, começam a 

cantar: Pompeu Pompeu, tua mãe morreu e a cabeça do cabeça do palhaço? O 

urubu comeu. Risos, gritarias e gargalhadas para todos os lados. E continuam, só 

que agora fazendo as famosas perguntas. Hoje tem espetáculo? O grupo de 
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meninos que corre atrás do calhambeque velho responde: - Tem sim, senhor! Hoje 

tem marmelada? Tem sim, senhor! E o palhaço, o que é? Ladrão de mulher (mais 

risos, gargalhadas e o empurra-empurra para todos os lados).  

Sim, o nosso personagem Sebastião se envolve com tudo aquilo e não perde 

um dia se quer de espetáculo, decorei todas as partes, falas e jogos propostos pelos 

brincantes debaixo daquela lona. Eis aqui mais um exemplo da memória como 

recriação do vivido. 

Um dia, assim como tudo na vida, tudo se acaba, e o circo precisa tirar a 

bandeira do céu, desfazer o picadeiro, dobrar as lonas, guardar o nariz, o sorriso e ir 

embora mundo afora. Sebastião assim como todas as crianças se entristece com a 

partida do carro velho que puxa e leva consigo toda a alegria instaurada naquele 

lugar.  

Ele sendo um menino esperto e tendo prestado atenção em tudo, decorando 

inclusive os quadros e as falas, resolve montar o seu próprio circo: Pega sacos 

velhos, escolhe um dos cajueiros de seu quintal, monta, divulga pelas ruas, convida 

seus irmãos e primas para fazerem parte do elenco, e assim não deixar a alegria 

daquelas crianças irem embora com o circo. Agora, a alegria e a brincadeira dos 

meninos da comunidade fazem parte e acontecem no entardecer dos dias.  

Sebastião, o nosso personagem, é o proprietário, que administra o preço da 

entrada, é o vendedor de pipocas e para encerrar as apresentações é o palhaço 

principal – ele faz tudo isso com o apoio de sua mãe – esta sempre apoiando as 

loucuras desse menino que deseja apenas montar um circo no quintal de sua casa. 

Eis aí a origem do ator brincante, daquele que subverte a ordem... a origem do 

Mateus! 

Tudo é fantasia da cabeça de um menino. Tudo se transforma no corpo desse 

menino franzino. Em sua cabeça cabe um mundo de brincadeiras e ele, além de 

gostar de circo gostava também das brincadeiras das ruas – bandeirinha, morto-

vivo, esconde-esconde, tô no poço, pula corda, e tantas outras, mas é o Boi de Reis 

de seu “Jovelino” e seu “Zé de Moura” (Mestre, e Mateus respectivamente) que 

fascina a cabeça desse menino. 
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É chegada à noite de Reis e mais uma vez Sebastião estava lá, prestando 

atenção naquela brincadeira, que tanto o encanta. O seu encantamento se dá a 

partir da chegança, do “boa noite” dos brincantes, da dança, dos pastores-galantes, 

do jeito minucioso de condução da brincadeira pelo mestre, do Birico que roda a 

roda feito um menino, da Catirina com a sua barriga grande como a vontade de 

comer a língua do Boi, do Jaraguá, da Burrinha, do Velho e também de todas fitas 

coloridas que pulam, dançam e rodopiam contando uma história. 

 De toda história que é contada, tudo tem um valor simbólico para o menino 

Sebastião, mas é o homem alto, negro, bonito da cara pintada que o encanta.  

“Zé de Moura”, que considero uma das figuras mais importante da brincadeira 

do Boi de Reis do Estado do Rio Grande do Norte por ter difundido por onde 

passava a importância de levar ao povo uma das manifestações que denuncia os 

modos e as relações sociais, ele fez tudo com muita generosidade, acredito que fez 

o melhor que podia. Ele morreu e deixou a sua dança, o seu teatro, a sua arte e a 

sua voz suspensa no ar.  

 Sebastião é um apaixonado, um louco alucinado pelos festejos populares. 

Fazia teatro há tanto tempo, mas diz ele, que conheceu o que era teatro de 

“verdade” quando o Programa Trilhas Potiguares25 da UFRN foi à sua comunidade 

realizar oficinas de jogos teatrais. No entanto, não sabia ele que o teatro, que a 

dança, que as brincadeiras sempre fizeram parte da sua história e do povo que 

rodeava aquela comunidade. Que bom que o tempo passa e hoje parece que esse 

menino se faz homem, mas descobre que o brincar é responsável por sua 

reconstrução em um ser humano melhor.  

                                                           
25O Trilhas Potiguares consiste em um Programa de Extensão com efetiva interação entre a 
Universidade e a comunidade de pequenos municípios do Rio Grande do Norte, com até 15.000 
habitantes. A ação em cada município participante constitui um Projeto de Extensão e o conjunto de 
municípios (projetos) forma o Programa Trilhas Potiguares. Este programa tem por missão propor 
novas formas de aplicação do conhecimento gerado na universidade, a partir do contato com as 
demandas da comunidade externa, buscando a construção solidária do saber, voltado para o 
desenvolvimento sustentável das comunidades. Colocando em pauta o desafio de trabalhar, na ótica 
da educação ambiental, o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente, as ações do projeto estão 
objetivamente voltadas à melhoria da qualidade de vida da população potiguar, priorizando o respeito 
à cultura e tradição locais, estabelecendo uma sintonia fina entre o saber acadêmico e o saber 
popular. A UFRN assume, através do projeto, a sua participação no processo de retomada do 
conhecimento crítico e participativo da sociedade, com uma visão interdisciplinar sobre a realidade na 
qual se insere. Além do cunho acadêmico, o projeto tem elevado conteúdo social. Disponível em: 
http://www.trilhaspotiguares.ufrn.br/apresentacao. Acessado em 16 de janeiro de 2017. 

 

http://www.trilhaspotiguares.ufrn.br/apresentacao
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Às vezes quem tem o poder diz quem sabe ou deixa de saber... eu já sabia o 

teatro, um teatro que vivia dentro de mim, nas brincadeiras, na história de minha 

comunidade... e hoje, depois de estudar, depois de terminar minha graduação e 

quase defender o mestrado, percebo que sou dono de um conhecimento que a 

academia não tem, sou dono deste “brincar”, e eu sou dono de um poder que 

ninguém pode me dar, de um poder que é meu. Depois de estudar tanto, percebo 

que já habitava em mim o princípio da brincadeira, e por isso me identifico como um 

ator-brincante. 

Das borras do café nasceram as histórias desse menino-brincante. É 

interessante que quando me vejo brincando descubro que o mundo bem que poderia 

ser uma grande brincadeira – tudo seria mais prazeroso, o mundo seria melhor. No 

entanto, tenho em mim a certeza de que existem forças opressoras que impedem 

essa minha vontade. As pessoas não sabem mais o prazer do viver. O homem vive 

aprisionado nas instituições, ao mercado e a si mesmo – o seu maior opressor. 

Descubro na brincadeira uma possibilidade de ter uma vida mais saudável. 

Brinco a todo momento e recrio memórias em meu corpo-metáfora. Tenho vontade 

de sair mundo afora e reinventar um modo de viver, mas sei que cada ser humano 

precisa descobrir o seu, não posso ser mais um opressor que dite o que deve ser 

feito ou como deve ser feito. O homem precisa se reinventar a partir dele mesmo, de 

suas relações e percepções sobre o seu papel no mundo.  

A cada dia percebo que preciso brincar mais, por isso escolhi o Teatro. Vejo a 

brincadeira como uma porta escancaradamente transgressora que me atravessa e 

não permite que a minha criança interior seja sufocada pelas cobranças, pelas 

regras, pelos ditames do mundo.  

Sei que tenho responsabilidades desse mundo adulto, mas no Teatro posso 

viver o era uma vez quantas vezes eu quiser, posso remontar o circo e brincar de 

Boi. Sou um menino-homem brincante que tenho um corpo que recria a minha 

história a partir de si mesmo e dos outros corpos que encontro. 

Estou vivendo momentos de transformações em minha vida. Percebo o 

mundo com o meu corpo por inteiro e nele me refaço, me metamorfoseio sempre 

que necessário. Descubro que nesse mundo da brincadeira desse menino boi, 
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acontece também a morte e a ressurreição de um corpo, de histórias, de memórias, 

de mim mesmo. 
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CAP III.  INTINERÂNCIAS DE UM ATOR-BRINCANTE: “SAUDADES Z(É)” 

 

 “Saudades Z(é)” é o espetáculo fruto da minha pesquisa. Ele nasceu de uma 

pedagogia do sujeito, nasceu das minhas entranhas, do avesso do avesso do meu 

corpo. Quando percebi, o ato já tinha acontecido, a semente da brincadeira já tinha 

marcado o meu fazer. O espetáculo culmina momentos da minha autodescoberta. 

Tive revelações de um tempo que sempre marcou a minha história, a minha infância; 

a minha criança, os meus medos, os meus outros.  

Na infância, assim como a maioria das crianças, sempre brinquei de ser 

outros, vivia no mundo da fantasia, e neste tempo era possível ter asas e voar pelo 

mundo sem medo de cair. E quantas vezes não cheguei em casa chorando por ter 

caído ou sorrindo contando histórias das minhas aventuras pelo universo 

fantasioso? 

 Brincar sempre foi uma grande descoberta. Descobri que existem regras que 

podem ser quebradas, que existem mundos dentro de um. Descobri que foi a 

brincadeira a grande responsável pelo que sou hoje, sou um ator-brincante. Resolvi 

mais uma vez ser guiado pela brincadeira. Acredito que o ser humano necessita 

urgentemente se reinventar e essa transformação social pode ser conduzida pelo 

corpo que brinca, pelos pulsos e impulsos, pela recriação que deve ser concebida no 

momento, no tempo presente.  

Diante desses impulsos que a brincadeira nos proporciona, um que tem 

significado especial no “Saudades Z(é)” e acredito que o mundo é regido por ele, é o 

tempo. Que tempo o tempo tem? Que tempo a brincadeira tem? Que tempo existe 

para a suspensão e respiração do próprio tempo? Que tempo tem sido dado aos 

marginalizados – àqueles que ficam à margem de uma sociedade? Existe mesmo 

essa estrutura social? O mundo adoeceu! E a cada dia vejo, percebo e sinto que a 

humanidade esqueceu da sua existência e de suas responsabilidades, dos seus 

direitos e também dos deveres perante uma sociedade que não consegue mais 

caminhar. Será que o tempo parou de existir?      

“Saudades Z(é)” fala do tempo, da terra, do brincar, do pertencimento, das 

coisas simples da vida, dos homens galantes de fita, das mulheres que desejam 

viver sem cobranças, dos “animais” amordaçados pela estrutura social, dos terreiros 

da brincadeira, dos atravessamentos das memórias de um tempo imbricado, 
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entrelaçado. No espetáculo temos o passado/presente/futuro – a reinvenção do 

tempo.  

“Saudades Z(é)” é um grito manifesto que estava sendo germinado, mas que 

demorou muito para nascer, pois o medo de revelar aquilo que teme sufocava o 

processo de nascimento dessa história. Ele nasceu, cresceu e vem se 

transformando a cada dia. O espetáculo é efêmero, é político, é transeunte. É o 

menino da rua que adentra os muros da academia e solta a pipa sem medo de 

cortar, de ferir, de revelar as camadas estruturais que marginalizam o conhecimento, 

que aprisionam a liberdade e “esquecem” da sabedoria popular. Não posso negar 

também que o espetáculo é uma homenagem à figura de Zé de Moura, o Mateus 

que inspirou toda essa pesquisa. 

 

3.1. Começou a brincadeira  

A preparação corporal deste trabalho se deu a partir das minhas brincadeiras 

de infância, quais sejam: tica-tica, morto-vivo, o dono do apito ‘o rei mandou’ e 

algumas brincadeiras de roda. Tudo partiu de encontros/ensaios com alguns atores-

colaboradores (Adriel Bezerra, César Ferrario, Igor Barboá, Hianna Camila, Makários 

Maia e Thulho Cezar) – pessoas que convidei para brincar, para fazer a roda girar, 

para morrer e viver um processo que fala muito do mundo da brincadeira através da 

transememória26 que acontece entre a figura de Zé de Moura e o meu corpo.  

As brincadeiras foram o primeiro sinal de que viver esse tempo atravessado 

por memórias não seria uma volta ao passado, mas sim uma recriação no tempo 

presente, pois brincar significa viver o agora, no qual a reinvenção do tempo se dá 

pela rememoração do corpo que viveu o momento lúdico que a brincadeira 

proporciona, e esta recriação é conduzida pelo prolongamento da memória.  

Nesse sentido, a brincadeira é um lugar de evocação de memórias, e essa se 

dá atravessada e vivida no corpo. Na construção do espetáculo, sempre que 

começamos a nossa preparação nos sentimos suspensos pelo tempo presente e 

somos lançados para um mundo que não é o cotidiano – é a mágica do teatro, do 

lugar extraordinário, da criação de uma fantasia que se dá tanto no imaginário de 

                                                           
26 O transememória pode ser entendido como as memórias atravessadas de um passado prolongado 

(na pessoa de Zé de Moura) e que também foram vividas por mim e das memórias que transitam a 

construção desse ator-brincante no tempo presente, no agora.    
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quem faz, como no de quem observa – Nisso, a brincadeira nos transporta e nos 

permite viver em tempos e espaços extraordinários. Trocar, jogar, brincar, receber, 

doar, suspender são palavras que definem bem a preparação corporal do “Saudades 

Z(é)”.  

Antes mesmo de a brincadeira começar os nossos encontros/ensaios se 

davam a partir de uma boa conversa, muitas vezes com a temática de como seria o 

mundo regido pela brincadeira e também sobre as memórias das brincadeiras 

vividas por cada colaborador em seu tempo de infância.  

Aproveitando a conversa, íamos caminhando e enquanto caminhávamos 

puxava uma perna, um braço, um dedo, uma mão ou ia mexendo o quadril, o rosto, 

os pés, o corpo. Logo, como dono do apito27 e condutor inicial da brincadeira, fui 

dando alguns comandos – estes muitas vezes foram dados corporalmente, sem o 

uso precisamente da voz – o nosso jogo/brincadeira era comprado de forma muito 

rápida, um entrava na roda do outro com muita facilidade. Vale salientar que já havia 

certa afinidade entre os atores. 

O apito foi muitas vezes passado e cada colaborador ia conduzindo a 

brincadeira que viesse na memória. Foi um processo colaborador e muito 

enriquecedor, pois cada um podia fazer a brincadeira a partir da recriação do seu 

tempo de infância e isso permitiu ao espetáculo um jogo que se dá essencialmente 

através do princípio da troca, pois brincar é um jogo que depende inteiramente da 

relação estabelecida com o outro e sem a presença deste, o jogo não acontece.    

Depois de jogar, de brincar, de suar e suar muito! A brincadeira/preparação 

estava apenas começando. E era ao som da zabumba, do triângulo e da rabeca que 

a brincadeira foi se desenhando. Essa atmosfera musical nos transportava 

diretamente para um lugar interiorano. Era “como se” fosse o forró em que “Zé de 

Moura” estava se apresentando.  

Na sala de ensaio, estávamos recriando em nossos corpos pulsantes a 

imagem de uma brincadeira feita não somente pelo “Zé de Moura”, mas por tantos 

outros brincantes mundo afora. Em nossos corpos-brincantes transitavam uma 

                                                           
27Assim como na brincadeira do Boi de Reis, na construção do Espetáculo “Saudades Z(é) aquele 

que estivesse com o apito seria o Mestre. 
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experiência vivida no corpo, projetada na imagem e expulsada em grande proporção 

a cada gesto, grito e também pelo   

s           i           l           ê           n           c           i           o. 

Assim como fazia “Zé de Moura” em sua brincadeira de Boi de Reis, 

recriávamos o espaço-tempo do brincar e no momento da construção, do fazer, 

estávamos nos permitindo ser conduzidos pela lembrança da brincadeira e de seus 

brincantes. O corpo brincante é o resultado de todos os corpos aqui já descritos. Um 

corpo que passou pelos laboratórios, que virou memória recriada enquanto marca de 

um tempo. 

Na construção da nossa brincadeira, a figura de “Zé de Moura” é a todo 

momento invocada a partir das minhas memórias. Ele se presentifica na brincadeira 

como condutor-mestre do nosso fazer, dentro do qual, ele pode ser entendido como 

o veículo que transporta todo o nosso modo, a nossa maneira de brincar, o nosso 

fazer artístico. Ele é um ser que transita - através das minhas memórias - o corpo e o 

espaço da brincadeira, além de atravessar a minha história dentro e fora desse 

lugar.    

O nosso aquecimento tinha como porta de entrada as nossas memórias de 

infância, além de ser conduzido a partir de um bom forró. Dançar o forró na 

brincadeira de Boi de Reis é sinônimo de divertimento e no “Saudades Z(é)” pode 

ser entendido também com o mesmo significado, além de transportar os sujeitos 

envolvidos para outro lugar – a música é um veículo de transição na configuração do 

espetáculo. 

 O forró na construção do espetáculo foi revelador, potencializando estados 

corporais da ordem do extracodiano, pois o mesmo instaurou uma potência/energia 

que permitia aos atores-brincantes elevarem os seus estados que estavam 

adormecidos. É o forró que instaura também o espaço da brincadeira, contudo, a 

brincadeira foi ganhando carne, foi sendo redesenhada, reinventada.  

Dessa maneira, a dança-brincadeira foi sendo sentida na pele e assim fomos 

sentindo a necessidade de ter uma preparação que expulsasse do corpo as nossas 

energias parasitas. Foi a partir das experimentações de deixar o corpo ser levado 

pelo forró que descobrimos e que construímos os personagens do “Saudades Z(é)”, 
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pois, nesse caso, dançar significa laborar, preparar, desconstruir, potencializar, viver 

a transformação de corpos que estavam adormecidos.  

Além de ter o forró como construtor dessas personas, tínhamos também, em 

alguns momentos, a embriaguez do corpo pela cachaça. A cachaça também faz 

parte da brincadeira do Boi de Reis, ela permite aos brincantes a transição de um 

estado corporal a outro. Ela tira o ser do estado de sobriedade e o coloca em outros 

lugares que só entende aquele que se permite passar por esse ritual. 

Um fato curioso é que na minha vida eu nunca tinha experimentado nada com 

álcool. Sempre vinha construindo o meu “Zé” – o brincante a partir das minhas 

memórias e sendo potencializado a partir do estímulo da atmosfera musical. No 

entanto, fui desafiado por alguns atores a experimentar fazer o “Zé” e viver de fato 

todo o processo de sua transformação, inclusive o de beber a cachaça como parte 

do ritual de passagem que leva o sujeito envolvido na brincadeira de um estado a 

outros. 

Então, resolvi aceitar o desafio e no primeiro gole que deveria ser o “do 

santo”28, emborquei de uma vez o líquido que rasgou a minha carne e fez subir um 

fogo que parecia não querer mais parar de arder.  

Reza a lenda, que nas crendices do agreste potiguar, um homem poderá virar 

um bicho em noite de lua cheia em uma sexta-feira 13 – uma passagem que 

transforma o humano em animal –, foi assim que me senti, e pude viver as dores de 

uma transformação que posso dizer ter sido transgressora na construção do meu 

Mateus Tião. 

  Quando senti a cachaça adentrar o meu corpo, me senti virando bicho, pois 

a mesma me deu uma energia que nunca tinha sentindo na minha vida. O meu 

corpo dilatou-se, senti como se tudo estivesse crescendo – as minhas orelhas 

pareciam que estavam crescendo e as senti ficando pontudas, a minha pele ficou 

dormente e uma latência reverberava em todo o meu corpo – sentia-me outro e o 

meu “Zé” pulava feito o lobisomem.  

                                                           
28“A do santo” é uma expressão utilizada pelas pessoas que bebem cachaça – eles dizem oferecer o 

primeiro gole ao santo para que nunca venha “a abençoada” em seus encontros. É um oferecimento, 

um pedido de proteção. Acredita-se que todo bebum seja protegido por Nossa Senhora, deve ser por 

essa crença que eles bebem, bebem, tombam, mas não caem.    
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Naquele momento estava vivendo um transe que no ato efetivamente não 

sabia se estava consciente. Sei que o ganhei uma resistência, o meu corpo pulsava, 

brincava de uma maneira elevada, pulava, dançava, tentava parar os movimentos do 

corpo para tentar entender tudo aquilo, mas reverberava em mim a frase: “não 

pensa, faz!”. Foi um atravessado que me fez sair do eixo e que transformou o meu 

personagem, no sentido de que até a sua sensibilidade poética foi aflorada – 

chegava a dizer, a denunciar coisas nunca ditas antes, foi um elemento que me 

proporcionou viver, sentir a transição de outros no e pelo meu corpo.    

Vale destacar que a nossa preparação corporal teve como espelho a mesma 

preparação dos brincantes do Boi de Reis – tudo à base de uma boa brincadeira, de 

um bom forró, de uma cachaça, além de um cafezinho no final do ensaio para 

voltarmos ao nosso eixo, ao lugar da sala de encontros.  

Toda essa preparação e criação teatral do espetáculo nos levava rapidamente 

ao mundo fantasia e vivíamos histórias que parecia-nos ter vivido antes. 

Transitávamos por terreiros conhecidos e desconhecidos, por sonhos e pesadelos. 

As preparação-criação aconteciam de forma correlatadas, se davam 

espontaneamente nos corpos que ali brincavam, vivíamos momentos que se davam 

na pele sobre pele, entre o preparar e o fazer.  

Na preparação, o fazer e a criação já aconteciam ao mesmo tempo, não 

existia a separação. No “Saudades Z(é)” não existiu esse momento de ‘agora 

estamos nos preparando’ e ‘agora estamos criando’. No fazer teatral em que nos 

propusemos, tudo aconteceu de forma imbricada como um laço que ao se fazer se 

desfaz, e que com o tempo vai ganhando contornos diferentes. 

Dessa maneira, a preparação-criação em “Saudades Z(é)” se fez a partir de 

memórias entrelaçadas de tempos vividos e recriados.   

       

 3.2. O espetáculo: a recriação do vivido 

 Em sua gênese, são entoados gritos em rememoração aos espíritos de todos 

os brincantes. Os gritos/“aboios” evocam um estado em que os atores em cena 

presentificam outro estado de vida – é a pele que reveste o corpo, é carcaça das 

entranhas que se revela para aqueles que fazem e também para aqueles que 

observam a brincadeira. 
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 Os aboios representam os cantos dos vaqueiros que conduzem as grandes 

boiadas para pastar. Partindo dessa premissa, no espetáculo, os aboios evocam, 

chamam os brincantes que já partiram, que se encontram em outros terrenos, ou 

seja, “os bois que já morreram” – a morte faz parte dessa brincadeira – ela é cíclica 

e faz nascer e morrer a passagem do tempo.  

 Nesse sentido, comungamos com o pensamento de Pitta (1984, p.60), 

quando ela se reporta a esse ciclo dizendo: 

 
 A morte e ressureição do boi poderiam ser vistos, no caso, como a morte 
de uma situação fundamentalmente dolorosa (uma injustiça social, tocando 
até à sexualidade, ao poder vital) e o renascimento de uma vitalidade em 
meio a uma nova organização, desta vez dando o real valor almejado ao 
grupo. O que explicaria o chamado das mulheres, chamado feliz, cheio de 
entusiasmo, pois o boi que chamam é símbolo de uma força vital redimida, 
recolocada pelo desenvolvimento do auto no seu justo lugar dentro da trama 
social. No auto, um mundo imaginário é criado, no sentido de oferecer uma 
estrutura harmonizando os conflitos do grupo, de oferecer passagem para 
um mundo melhor. 
 
 

A partir desse prenúncio a morte deve ser vista no espetáculo como a 

possibilidade do ser se reinventar. É preciso matar as estruturas que aprisionam o 

humano. Durante o espetáculo, são enterradas as mazelas que atravessam a 

história desse animal – o boi – aquele que pode ser visto como o brinquedo que 

determina o tempo da brincadeira, mas que por hora é dominado pelos brincantes 

que fazem este animal que simboliza o tempo nascer e morrer. O tempo aqui é 

controlado não pelo relógio que marca uma hora determinada, mas pela ação que se 

transporta do mundo real para o imaginário. 

 Simbolicamente, além de anunciar ao público e dar o sinal que a brincadeira 

já começou, os aboios marcam o tempo da brincadeira. Eles trazem ainda uma 

saudade profunda dos velhos brincantes. O aboiar permite um lugar de lembrança, 

onde a memória é embriagada, e faz com que os atores em estado de brincadeira se 

manifestem e se renovem a partir do fazer teatral, pois assim como dizia Artaud 

(1993, p. 7) “é preciso acreditar num sentido da vida renovado pelo teatro, onde o 

homem impavidamente torna-se o senhor daquilo que ainda é, e o faz nascer”.  

 Não só o teatro, mas as artes como um todo nasceram para a humanidade e 

o homem é o reservatório que recebe essa feitura, e é ele também o corpo que se 

oferta em sacrifício para o mundo com o intuito de anunciar, denunciar, revelar e 
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transbordar os segredos mais profundos que o universo pode esconder. Dessa 

maneira, as artes são manifestações humanas feita pelos homens e para os 

homens; esta acontece como uma tentativa de transformar, de tirar o humano dos 

eixos das estruturas sociais, na qual, faz-se preciso de uma vez por todas quebrar a 

“organização” civil e este ato só será possível através da arte.  

Acredito que a arte nasceu para a humanidade, mas o humano ainda não tem 

a dimensão do quão representativa e simbólica a arte pode ser. Existem vários 

espaços para a arte acontecer e se fazer presente, cada um com as suas 

singularidades e importância, no entanto, a arte precisa manifestar-se na rua, na 

margem e chegar ao povo no sentido horizontal, no qual, seja percebível o público 

em seu tamanho real, de igual para igual. O “Saudades Z(é)” tem essa pretensão – 

ganhar as ruas como um grito de resistência contra as opressões sociais e como 

uma manifestação que arde e contamina a todos os envolvidos. 

 Com o passar do tempo, os aboios vão sendo transformados em gritos, 

assobios e chamadas de brincadeiras de rua. Os atores vão ganhando seus 

espaços na cena. A ideia de espaço cênico é de roda, tudo é um grande festejo que 

deve ser trocado para e com o público. A ideia é abrir espaço para o corpo-

brincante, e com isso, vamos propondo dentro da cena a construção de dois 

espaços: o de dentro de uma casa – a instauração do lugar dos atores e o de fora de 

casa – o lugar do escambo com o público, que se faz co-ator dessa brincadeira. 

Com o intuito de brincar com a desconstrução dos aboios vamos nos 

apropriando de um dos costumes da vida interiorana. Um hábito popular que 

geralmente acontece no interior do Estado é de que quando chegamos na casa de 

alguém temos que dizer:  

“Oh de casa”? 

E quando o dono da casa escuta, responde:  

“Oh de fora”! 

Esse vai e vem de pergunta e resposta; “oh de casa, oh de fora” faz com que 

os personagens do espetáculo se apresentem – de um lado, os tocadores de Reis 

(zabumbeiro, sanfoneiro e rabequeiro) e do outro, “o dono da brincadeira” e suas 

vagas lembranças. O momento é instaurado a partir da música tradicional Reisado a 
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São José – “Ô de casa, ô de fora, ô de casa, ô de fora, Maria vai ver quem é, Maria 

vai ver quem é”. Acontece então o encontro dos atores-brincantes com seus 

personagens e assim é estabelecido um jogo, uma sequência de perguntas e 

respostas que propõe e que prepara o público para a sacralização do espaço cênico.  

Partimos da ideia de que o espaço da cena é o espaço do sagrado. É o lugar 

do respeito, e como a Brincadeira de Boi de Reis não é uma brincadeira que fez 

parte do cotidiano de todos os envolvidos e o teatro é o lugar que permite a 

aproximação com o desconhecido – realizamos o pedido de licença aos Mestres. 

Em especial pedimos licença ao Manuel Marinheiro, Elpídeo, Possidônio Moura e 

Jovelino Sales – grandes Mestres dessa brincadeira de Reis que contribuíram 

significantemente para a elaboração do cenário popular norte-rio-grandense. E 

assim, pedimos licença para cair na brincadeira.   

O espetáculo tem uma atmosfera musical que elabora o desenho das cenas. 

A música é um dos princípios que rege a construção do espetáculo e logo depois da 

brincadeira “oh de casa, oh de fora”, de pedir licença aos Mestres, os tocadores 

sacralizam o espaço da cena a partir da música Boi Bonito – “meu boi bonito, boi 

maravilhoso, a primeira reza é da dona da casa, eeee boi, é da dona da casa”.  

Essa música enfatiza o lugar da reza como sendo a porta de entrada para cair 

na brincadeira e esta deve ser oferecida primeiramente para a dona da casa. É a 

presença do feminino em uma brincadeira realizada em sua grande maioria por 

homens. A reza é a limpeza do terreiro e quem a faz é a mulher, essa pode ser 

entendida como aquela que gerou a brincadeira. É ela, ‘a Catirina’ que carrega no 

ventre o boi, o personagem que morre em sacrifício da sociedade e também o que 

ressuscita em favor dela.  

Logo depois da reza, da limpeza do terreiro, a brincadeira ganha potência e 

aos poucos as figuras da Brincadeira do Boi de Reis vão aparecendo. Durante o 

processo criativo, muitas figuras apareceram, mas ficaram no espetáculo algumas, 

como a figura do Mestre, da Catirina, do Boi e do Mateus, são estes quatros 

personagens que se emaranham na minha memória de ator-brincante.  

Os personagens mencionados acima são a cruz cravada na minha 

encruzilhada, cada um tem um lugar especial na brincadeira e rememora a imagem 
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de um tempo vivido, que presentifica a saudade do tempo da brincadeira de “Zé de 

Moura”.  

“Saudades Z(é)” foi construído por dois aspectos que sempre fizeram parte da 

minha história, do meu processo de formação, do que eu sou. Os dois fatores que 

laboram esse fazer são as brincadeiras do meu tempo de infância e as músicas 

tradicionais do Boi de Reis. Sempre gostei de brincar, acredito que a brincadeira 

permite expurgar os entraves que a vida nos impõe ou que impomos a ela. A 

brincadeira dá espaço para viver em mundo superior ao terreno, a brincadeira nos 

lança num espaço-tempo liminar (TURNER,1974), quando brincamos somos 

elevados para o mundo imaginário e nele podemos ser tudo e todos.  

O espetáculo caminha com a premissa de transformar aquele que coparticipa, 

tentando aproximar ou distanciar o sujeito, que muitas vezes é impedido pela 

sociedade de viver um mundo transbordado de sonhos e enunciações. Os 

personagens vão aparecendo conforme uma tradicional brincadeira do interior do 

Estado, popularmente conhecida como “Reizinho Mandou”, mas que adaptamos 

para o “Mestre Mandou” e antes mesmo de mandar algo, fomos descontruindo a 

brincadeira e propomos dentro da cena a ideia da chegança dos personagens para o 

lado de dentro da brincadeira, como por exemplo, digo a seguinte frase: “o mestre 

está chegando” – os tocadores respondem: “deixa chegar”, e assim por diante, cada 

personagem vai mostrando a sua figura, colocando-a na roda para girar, brincar. 

Dos colaboradores da construção do espetáculo, permaneceram Adriel 

Bezerra, Igor Barboá e César Ferrario, estes formam o trio de músicos/atores; os 

outros, o processo de criação foi tirando, foi sendo realizado o desmame aos poucos 

e hoje temos uma base estrutural, o nosso grupo é composto por homens amantes 

da brincadeira.  

Com o passar do tempo, o público já está inteirado de como acontece o jogo, 

de como é a regra e de como se estrutura a brincadeira. Durante os ensaios abertos 

realizados para a qualificação deste Mestrado, percebemos que o público começa a 

brincar a partir da relação estabelecida com os personagens, especificamente com o 

“Mateus” e assim a relação, o encontro tão necessário e primordial do fazer teatral 

vai acontecendo, mas este deve ser vivido a partir do que Antonin Artaud (1993, p. 

78) chamou de crueldade: “no teatro da crueldade” o espectador fica no meio, 
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enquanto o espetáculo o envolve”. O “Saudades Z(é)” busca a todo momento esse 

envolvimento e aproximação com o público, ele não faz parte, ele é parte dessa 

construção. 

Além dos personagens característicos da Brincadeira do Boi de Reis, 

aparecem também no espetáculo figuras da família de “Zé de Moura”. Durante 

entrevistas realizadas no primeiro ano do Mestrado, Maria Moura – uma das filhas 

do brincante me relatava o desejo que o pai tinha em dançar um bom forró e como 

ele se preparava para cair na brincadeira:  

 “Quando era dia do Boi de Reis. Ele sempre começava organizando as 

coisas. Fazia primeiro a barba. Pegava o espelho, ele sentava no canto e começava 

a fazer a barba e ariar os pés, até os pés ele lixava. Depois preparava todas as 

roupas e colocava numa sacola. Ajeitava as macacas, saber se tava forte. Olhava os 

cordão, as almofadinhas dele para colocar na macaca. Preparava a lamparina, via 

se tinha gás. Trocava os pavilhos. Nessa cultura do Boi de Reis ele era muito 

preparado. Foi um dom que ele trouxe. Ele tinha dom pra essas coisas. Pra ele o Boi 

começava pela manhã, apesar de dançar só a noite. Ele não ficava preocupado não, 

era coisa já dele, estava pronto pra enfrentar. A brincadeira já tava dentro dele. 

Ahhh, e quando ele ia pra feira, as pessoas faziam questão de sentar perto dele e 

pediam pra ele dizer alguma coisa sobre o Boi de Reis. Aí ele sentava nos carros e o 

povo pedia, diga aí aquela loa. Ele dizia e era aquela festa e ele era respeitador. 

Ahhh, e quando ele via um forró de sanfona ele não perdia uma, dançava que 

rodava! Forró de sanfona Selma dizia: só ficou parecido com papai! Ele dançava 

muito bem e o Boi de Reis foi um dom que Deus deu a ele”. 

A figura de Selma, uma das filhas de “Zé de Moura” aparece na brincadeira 

do “Saudades Z(é)” para anunciar a passagem do tempo da cena, toda vez que 

Selma aparece na cena e diz: “Forró de sanfona só ficou parecido com papai”, 

essa frase denuncia a presença do Mateus de Zé de Moura e ele aparece como se 

fosse uma lembrança da cabeça de Selma. Selma assim como tantos que viram “Zé 

de Moura” brincar, rememoram, asseiam e afirma que só “Zé de Moura” sabia 

brincar Boi de Reis. Com isso, assumimos o grande desafio em homenagear um 

brincante que fez com tanto esmero o seu trabalho. Fazer o “Zé de Moura” é um dos 

grandes desafios e presentes enquanto ator.  
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 Depois da presença de Selma na brincadeira, aparece aquele que é 

considerado o mais astuto, que por ora leva tudo na “brincadeira”, mas por vezes ele 

assume uma função social no que cerne a brincadeira que é o de denunciar através 

da sua relação com o ‘Mestre’, questões voltadas para a relação de poder, do 

oprimido e do opressor, do patrão e do servo, da pirâmide social.  

A figura do Mateus emerge das lembranças de Selma quando via o seu pai 

dançar o Boi, além da frase memorável, existe também tanto nas lembranças de 

Selma quanto na dos brincantes do Boi a música da “masseira minha masseira”, que 

é um canto popular que retrata a vida do trabalhador, especificamente, o padeiro e 

sua feitura do pão, do amassar a terra, e diante desse fazer se revelam as relações 

de dependência do homem com o seu trabalho.  

Na trajetória do espetáculo, é a figura do Mateus a que enaltece todo o 

percurso do Boi de Reis, é ele que prepara o terreno, a comida, que dá água e que 

coloca para aboiar todas as questões relacionadas às vertentes sociais. Uma das 

questões presentes que aparece em toda brincadeira é relação do patrão com o 

empregado.  

No “Saudades Z(é)”, essa relação acontece quando Mateus chega dizendo as 

suas loas e toma de conta da brincadeira como se ele fosse o dono. O mestre 

incomodado pelas denúncias que o Mateus vem dizendo pára e faz com que o povo 

interfira na apresentação de Mateus. 

As loas de Mateus anunciam aquilo que muitas vezes a sociedade acredita 

ser o ridículo, como por exemplo, a velhice que muitas mulheres tentam esconder ao 

máximo, as rugas do tempo que passou. Mateus sendo uma figura que mexe com 

todos ao seu redor, que é visto na brincadeira como aquele que desestrutura a 

forma de brincar, a “forma correta” vista pela sociedade, ele tem um discurso que 

denuncia a partir dele as temáticas sociais e as relações humanas, quais sejam: a 

infância, a velhice, a sexualidade, a religiosidade e a ordem.  

A partir dessas temáticas o Mateus vem se aproximando do público e no 

espaço liminar da brincadeira - que leva as pessoas para o lugar da suspensão do 

tempo e na oralidade, no discurso que denuncia a realidade - o brincante ao mesmo 

tempo fantasia questões sociais e revela as mesmas com o objetivo de ridicularizar 

tudo que deve ser entendido como padrão e ordem social.  
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O embate entre o Mestre e o Mateus é estabelecido dentro do espetáculo a 

partir das ordens que o Mestre dá ao Mateus – o servo que tem que cuidar do Boi, 

que tem que respeitar os convidados, que não pode falar palavrões, que deve 

apenas obedecer às regras e ao jogo que “O mestre mandou”. É nesse jogo de 

“mandar e desmandar” que se estabelece a aparição e o sumiço do mestre, pois 

Mateus sendo o “servo e senhor da brincadeira”, ele faz com que o lugar do mestre 

desapareça. É a figura do Mateus, a ordem e a desordem, a estrutura e anti-

estrutura (TURNER, 1974) que se manifesta nessa brincadeira popular. 

Como dito anteriormente, a música “masseira minha masseira” é a grande 

responsável pela forte presença do Mateus na brincadeira. Ela transporta o 

brincante para vários lugares da cena. Depois das ordens e desordens do Mestre, 

aparece mais uma vez a personagem de Selma rememorando a imagem de “Zé de 

Moura” nas casas de forró. A frase “forró de sanfona só ficou parecido com 

papai” anuncia a chegada do brincante, que canta e dança a masseira. A partir 

dessa ação vão emergindo cenas que deflagram o retrato das pequenas cidades 

interioranas, em que o marido sai de casa, trocando a sua família por uma mesa de 

bar e/ou por um forró onde encontram outras mulheres.  

No espetáculo, a masseira é descontruída, ganhando outro sentido, passando 

simplesmente de uma dança para um jogo, para uma relação mais carnal. Ele brinca 

com o público e a transformação vai acontecendo quando ele no final da música diz: 

“das cadeiras de Luzia ai ai ai aiiii”, é com as “cadeiras” das mulheres que Mateus 

vai brincando, vai transformando e revelando as intenções de Mateus naquele forró. 

Enquanto Mateus vai realizando esse jogo, de ir “brincando” com as meninas 

da plateia, Catirina (sua esposa) está em casa e acorda com o famoso desejo de 

comer a língua do Boi. Ela, percebendo que Mateus não está em casa, saía à 

procura dele e chega no dito forró. Ela vai percebendo que naquele espaço existem 

outros homens, e o seu desejo é também saciar a sua fome de outras formas.  

Como uma serpente que rasteja pela areia quente, a Catirina brinca e joga os 

seus feitiços para os tocadores que ali se fazem presentes. Os homens que tocam 

no forró têm características típicas dos homens do sertão do Estado. O zabumbeiro 

atende por nome de Bezerra – um menino magrelo, com barbicha e que tem um 

molejo nas costas; o rabequeiro tem a graça do nome Barboá – a Catirina o chama 
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de ‘o diferenciado’, por conta da sua forma de se vestir e pelo seu jeito de se 

comportar (muito tranquilo para tocar na noite), por último tem o sanfoneiro Neto, um 

homem galante no jeito de olhar e que se mostra todo trapalhão. Ela deseja os três, 

pois acordou com desejos e não encontrou o seu marido Mateus na cama, ela quer 

saciar a sua fome.  

Diante do jogo que se estabelece com os outros, ela vai triangulando também 

com o público e com isso vai se aproximando da plateia; com ela divide as suas 

angústias e desejos. Depois de não conseguir nada com os tocadores, ela resolve 

acordar o seu esposo – que se encontra dormindo, caído e embebecido por cima 

das meninas.  

Catirina cansa de todo o jogo e resolve gritar, anunciar o seu maior desejo: 

 – “Mateuuuuuuuuuuuus,  

EU QUERO COMER A LÍNGUA DO BOI”! 

O desejo de Catirina anuncia a chegada da morte na brincadeira, pois o 

desejo de uma mulher grávida deve ser atendido, mas este ato não se justifica pelo 

fato dela estar grávida ou não, é pelo ciclo da vida/morte – um menino está para 

nascer e não pode morrer. É o momento em que o Boi mais bonito da fazenda, o 

“filho” do dono das terras, do patrão, do mestre será sacrificado, crucificado, 

expiado, ofertado em salvação dos pecados de Mateus, para atender o desejo de 

sua esposa que não pode deixar o seu filho nascer com a cara de Boi. Ele não pode 

ser o filho do Boi da cara preta. 

Nesse momento, é preciso matar para dar vida à outra vida. É preciso limpar. 

No entanto, outra questão que é deflagrada é relação do patrão com o servo – 

Mateus para atender ao pedido de sua mulher tem que matar o Boi mais bonito da 

fazenda. Essa ação representa tanto o desejo da mulher quanto o desejo de 

desestruturar a ordem. Mateus que sempre cuidou tão bem do Boi do mestre, é ele o 

responsável por sacrificar o filho do dono da fazenda. 

Nesse contexto de morte e vida, a brincadeira do Boi de Reis é uma 

representação simbólica que exige do homem uma tomada de decisão frente ao 

próprio ato de viver, matar ou morrer, ter que decidir ou aproveitar-se do desejo de 

sua esposa como uma justificativa para realização desse drama social. 
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Sobre o drama social, Dawsey (2005, p. 30), coloca que este “privilegia um 

conhecimento que se adquire nos momentos extraordinários do cotidiano, o teatro, 

ou melhor dizendo, o metateatro dos “bóias-frias” pode provocar um efeito inverso. 

Ilumina-se nesses palcos o lado cotidiano do extraordinário”.  

Nessas margens, o que lampeja é a história do homem. É dado ao homem, o 

poder de decisão, de escolha, mas, ao definir um caminho, o outro será negado e 

este continuará a faiscar sobre os percursos, sobre as interrupções da vida social. 

Nisso, a morte é uma premissa, em algum momento ela vai acontecer, ela faz parte 

do cotidiano, do ciclo vital.  

Nesse sentido, a morte/vida faz parte da brincadeira do Boi de Reis, lançamos 

o olhar sobre esse ciclo a partir do pensamento da pesquisadora e estudiosa da 

mitologia do imaginário, corroboramos com a ideia de Pitta (1984, p.64), quando 

expõe: 

A primeira destas funções é a função eufemizante. Como foi visto em 
relação ao Bumba-meu-boi, o fato de poder determinar a morte e a 
ressurreição do Boi faz com que o grupo domine no plano imaginário algo 
impossível de se dominar no plano real: o tempo e a morte.  
 

Dessa maneira, o espetáculo se configura e se aproxima do momento 

histórico da morte e ressureição de Cristo – a brincadeira do Boi de Reis é um 

festejo e uma representação desse ciclo de morte e vida. É preciso entregar o filho 

em sacrifício para a humanidade.  

Nesse jogo de morte e vida, Mateus se transforma em Boi, ora é a morte do 

homem que está acontecendo, ora é a do bicho, ou ainda a fusão dos dois. É 

preciso matar e nascer. Aquele que mata, dá vida – dessa forma, acontece a 

recriação do vivido e da própria vida. O homem se reinventa, reinventa o mundo ao 

seu redor e brinca com a possibilidade de ser o criador. 

No espetáculo, esse jogo de morte e vida representa também a morte de “Zé 

de Moura” – o homem que brincou e morreu de ser Boi. Ele viveu a história do 

próprio Cristo. “Zé de Moura” viveu para a brincadeira e se ofertou para a sociedade. 

Ele colocou o seu corpo como sacrário daquilo que existe de mais sagrado e mais 

profano, o ser humano. Com sua brincadeira, ele adquiriu um câncer na garganta, 

advindo da despreparação vocal e da fumaça que saía de sua lamparina. 
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“Zé de Moura” não morreu, ele virou recriação e memória. Ela pulsa agora em 

outros corpos. Ele é história, vida, morte, paixão, lembrança, dor, alegria, é um 

transbordar de fitas que enlaça o meu corpo e me faz dançar a sua história que se 

tornou minha. Tudo isso, é teatro, é vida, é manifestação, é afetação, é uma 

brincadeira.  

No “Saudades Z(é)”, o desfecho da história revela que saudade é.... uma 

peste que se manifesta; que mata e faz nascer um novo tempo a partir da 

brincadeira. “Saudades Z(é)” é o último grito dado por “Zé de Moura” que ficou 

suspenso e que se fez eco no meu corpo, na minha vida e na história do povo do 

Sítio de Santa Cruz.  

“Saudades Z(é)” ...        

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da família. Zé de Moura em brincadeira de Reis. 
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Fonte: Acervo da família. Zé de Moura em brincadeira de Reis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Quando ele começou a brincar de Reis, ele começou na fita, 

não era nem como Mateu, aí ele brincava mais os outro, aí 

Jove chamou ele pra montar um Boi de Rei, aí ele começou a 

brincar como Mateu. Pelo que ele disse, ele tinha 18 anos 

quando começou. Ele saía era uns seis meses sem vim em 

casa, ele saía pro sertão. Só vinha de quinze em quinze dias 

deixar umas coisinhas. Ele criou os filhos com o Boi de Rei. E, 

somos 9 filhos. Teve um que morreu ele tava brincando boi do 

Rei, ele veio brincar em Lagoa de Pedra, aí ficou sabendo que 

tinha morrido, ele era o mais velho – ele tinha 9 anos, era um 

capeta o danado, se ele fosse vivo hoje, ele brincava e era 

melhor do que Jaílson, eu acho. Quando papai chegou no sítio 

já tinha até enterrado, ele nem chegou a ver”.  

(Por: Tota – Um dos seus filhos que herdou a brincadeira). 

É preciso queimar o Boi...   

 Memórias são recriadas sim. Elas são construídas e ativadas a partir do 

prolongamento do passado no momento do tempo presente. O trabalho aqui 

emaranhado pelas minhas memórias, me fez perceber que tudo que eu preciso 

nesse instante é pegar a minha maruja e queimá-la por completo. A memória de 

escrever sobre os meus atravessamentos me fez refletir sobre o meu processo de 

aprendizagem teatral e sobre a minha formação humana.  

Sei que é difícil queimar aquilo que construímos ou aquilo que construíram 

sobre nós, mas é necessário deixar para trás todos os princípios que não me 

pertencem, que não contam a minha história, que não fazem parte do corpo-

memória. O corpo aqui colonizado precisa desconstruir algumas partes dessa 

história para reencontrar a ancestralidade que a ele pertence. Tenho percebido 

através do artifício do fazer teatral que o meu corpo precisa se fechar para algumas 

coisas, que é preciso queimar tudo que me prende, que me faz descriminalizar a 

mim mesmo. É preciso fechar esse corpo, matar esse homem para que nasça outro. 

Preciso me reinventar enquanto ser humano, enquanto um ator que deseja brincar.  
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  Posso dizer que esse tempo do Mestrado foi um momento do meu 

amadurecimento. Comecei a investigar o meu corpo e percebo que ele almeja 

transgredir a pele que reveste o meu avesso. O meu encontro com a figura do 

Mateus foi um momento de transformação do que sou hoje. Sinto o mundo com o 

corpo da brincadeira e isso pode parecer estranho para quem não a conhece.  

Fui atravessado pelas dinâmicas sociais e culturais presentes na brincadeira 

do Boi de Reis. Eu caí na brincadeira de ser boi e revivi sensações do meu tempo de 

criança. Quando estou brincando vem fortemente a imagem de “Zé de Moura” 

queimando ali na frente do público, o seu corpo em estado de consciência alterado. 

 Quando eu me jogo no campo da brincadeira, almejo acessar essa 

dinamicidade, esse ritual que pertence ao meu povo – esse festejo que faz nascer e 

morrer as representações daquele lugar. O corpo-brincante é o espaço de acesso 

entre o mundo dos vivos e dos mortos.  

 Na tentativa de queimar o outro com a sua brincadeira, o brincante também é 

queimado. Existe nesse festejo do Boi de Reis uma troca, uma resistência, um ritual 

que permite aos envolvidos com a brincadeira encontrar através do arrebatamento 

e/ou suspensão da vida social, no espaço-tempo liminar (TUNER, 1974), os seus 

desejos amordaçados, que a partir do corpo que brinca passam a ser libertos das 

amarras sociais.  

 A brincadeira dá espaço para o homem se reinventar e reencontrar-se 

consigo e esse é o meu desejo, encontrar o que o avesso do meu corpo “esconde”. 

Eu quero queimar e viver a história do meu corpo.  

Nesse sentido, essa transformação do corpo-brincante, que foi entrecortado 

pelas memórias recriadas a partir do corpo do brincante “Zé de Moura”, buscou 

ultrapassar a ideia de um estudo do corpo enquanto uma matriz. As memórias 

corporais aqui recriadas perpassam pelo que Ligiéro (2011, p. 6) propõe: “a 

existência não apenas de uma “matriz africana”, mas sobretudo de “motrizes” 

desenvolvidas por africanos e seus descendentes na diáspora, presentes nas 

celebrações festivas e ritualísticas no continente americano independentemente dos 

limites territoriais e ou linguísticos dos seus habitantes”. 
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 O processo criativo aqui desenvolvido foi realizado por um corpo que 

conhecia a brincadeira, os seus brincantes e o que era desconhecido era a potência 

desse ritual de transitar por estados alterados de consciência de um corpo ancestral.   

 

É preciso fazer outro boi... 

 Nessa dinâmica de brincar de ser outro, de recriar memórias, ao finalizar a 

dissertação entendo que preciso fazer rodar o meu Boi. “Zé de Moura” já me 

carregou durante toda essa trajetória. Preciso deixá-lo quieto. Ele me entregou as 

fitas da brincadeira e agora preciso pegar a carcaça do meu corpo, cuidar dele e 

limpar o terreiro de algumas memórias.  

Nesse ato de receber do outro, de ser fecundado do corpo desse brincante, 

preciso dizer que o esquecimento também é uma memória. Ela também acontece 

nesse campo mesmo que não seja do nosso desejo. Nesses escritos, escolhi 

metaforizar alguns instantes desse corpo que foi se construindo ator-brincante e que 

ao se construir se desconstruía, se transformava, ganhava outra forma, torna-se 

outros.  

Dessa maneira, a brincadeira do Boi de Reis é para mim um ritual que me 

transforma toda vez que me disponho cair na brincadeira. Brincar de serestar 

Mateus de “Zé de Moura”, ou por que não assumir a partir de agora Mateus Tião e 

me permitir ser fundido pelo jogo da brincadeira com o jogo da vida social? 

Os atravessamentos de ser e de estar ator-brincante permitiram-me viver um 

tempo nesta encruzilhada de memórias recriadas; estas me deram a possibilidade 

de experimentar através do meu corpo transitar entre o mundo dos vivos e dos meus 

ancestres a partir da dinâmica extraordinária da brincadeira.  

O corpo que brinca é um corpo que transgride a ordem social transformando o 

mundo ao seu redor, não importa o tempo da vida cotidiana, nem os limites 

geográficos. O corpo-brincante pulsa a ancestralidade que existe dentro de cada 

sujeito brincante. Ele revela as memórias que estavam adormecidas.   

Este é o meu fazer. Esta é a minha pesquisa: ela conta a história dos 

brincantes do Boi de Reis da minha comunidade Sítio de Santa Cruz, ela fala da 

história de um homem que se dedicou à brincadeira como seu ofício, ela conta ainda 



90 

 

as minhas memórias e diz um pouco do que eu sou hoje. Finco o meu estandarte de 

ator-brincante na expectativa de que essa dissertação possa contribuir como um 

grito, como uma peste popular, como uma manifestação de uma pedagogia da 

autodescoberta. 
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ANEXOS: MEU ÁLBUM DE FIGURINHAS DO BOI (o processo de criação, o corpo 

metaforizado Z (é) e “Saudades Z(é). 
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 Fonte: Jéssyca Galvão. Imagem: o 

portal. 2016. 
Fonte: Jéssyca Galvão. Imagem: o despertar do 

corpo. 2016. 

Fonte: Jéssyca Galvão. Imagem: a chegança do 

mestre. 2016 

Fonte: Jéssyca Galvão. Imagem: a despedida do 

mestre. 2016 

Fonte: Jéssyca Galvão. Imagem: Catirina à procura de 

Mateus. 2016. 

Fonte: Jéssyca Galvão. Imagem: a 

transgressora. 2016. 

O processo criativo do corpo que brinca... 
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Fonte: Jéssyca Galvão. Imagem: a chegada do 

boi. 2016. 

Fonte: Jéssyca Galvão. Imagem: encontro com o 

boi. 2016. 

Fonte: Jéssyca Galvão. Imagem: Z(é) contra a 

ordem. 2016 

Fonte: Jéssyca Galvão. Imagem: Z(é) ô de casa, ô de 

fora. 2016. 

Fonte: Jéssyca Galvão. Imagem: Z(é) e suas 

loas. 2016. 

Fonte: Jéssyca Galvão. Imagem: o corpo atravessado de 

Z(é). 2016. 
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O corpo metaforizando Z(é) 

Fonte: Claudiene Lima. Imagem: astúcias de Mateus e 

Catirina. 2014. 
Fonte: Claudiene Lima. Imagem: encontro de Mateus e 

Catirina. 2014. 

Fonte: Thiago Lima. Imagem: quando Z(é) se 

redime. 2015. 

Fonte: Thiago Lima. Imagem: quando Z(é) impõe 

medo. 2015. 

Fonte: Thiago Lima. Imagem: quando Z(é) 

transcende. 2015. 
Fonte: Thiago Lima. Imagem: quando Z(é) vira 

menino. 2015. 
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Fonte: Paulo Fuga. Imagem: quando Z(é) alumia o 

Tempo. 2016. 

Fonte: Paulo Fuga. Imagem: quando Z(é) mexe com 

as cadeiras de Luzia. 2016. 
Fonte: Paulo Fuga. Imagem: quando Z(é) está 

light. 2016. 

Fonte: Paulo Fuga. Imagem: quando Z(é) dá conta dos 

bois. 2016. 

 

 Fonte: Tiago Lima. Imagem: quando Z(é) é    a   t   r   a   v   e   s   s   a   d   o. 2015. 
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“Saudades Z(é)” 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alexandre Santos. Imagem: o boi está 

brincando. 2017. 

Fonte: Alexandre Santos. Imagem: beijo no biquinho 

do peito. 2017. 

Fonte: Alexandre Santos. Imagem: o mestre está 

chegando. 2017. 

Fonte: Alexandre Santos. Imagem: a Catirina está 

mandando. 2017. 
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Fonte: Alexandre Santos. Imagem: o convite para cair na brincadeira. 2017. 

Fonte: Alexandre Santos. Imagem: o menino brincante. 2017. 


