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RESUMO 

 
 

A pesquisa que apresento consiste em uma investigação acerca do corpo do 
brincante popular, e a manutenção da sua tradição. O objeto da pesquisa é o 
universo dos Caboclos de Major Sales/RN, figuras presentes e atuantes da 
tradicional “brincadeira” de Malhação de Judas. Os sujeitos investigados na 
pesquisa são as personagens representativas, mestre e brincantes, 
responsáveis pela efetivação da brincadeira. Falarei sobre o impulso gerador 
da pesquisa, as questões que me surgiram, como dei conta delas, bem como 
o percurso metodológico que adotei. Dedico-me também ao encontro com o 
objeto de pesquisa, recorrendo a um olhar etnográfico, buscando 
compreender os sentidos que motivam a brincadeira, e como estes sentidos 
constituem um elo significativo para a interação destes com a sociedade. 
Trato ainda de uma reflexão sobre as questões de espaço-tempo, itinerâncias 
cênicas e corporais, pensando na cena construída historicamente, 
socialmente e culturalmente por estes corpos, de modo que o foco 
investigativo não estará direcionado à realização de movimentos 
sincronizados, mas sim às expressões de corporeidade vividas 
tradicionalmente por estes corpos brincantes, e o modo como eles se 
relacionam com o mundo.  

 
 
 

Palavras-chave: Dança; Corpo; Cultura Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
  
 

The research that I introduce consists of an investigation of the body of the 
folk dancer and the maintenance of his tradition. The object of the research is 
the universe of the “Caboclos” from Major Sales/Rio Grande do Norte, active 
figures in the traditional "play" of the Burning of Judas. The investigated 
subjects in the research are the representative figures, master and players, 
responsible for the happening of the play. I will address the main impulse of 
the research, the issues that arose, how I treated them, and the 
methodological course I adopted. I also dedicate myself to the encounter with 
the object of research using an ethnographic approach, seeking to understand 
the senses that motivate the play, and how these senses constitute a 
significant link for their interaction with society. I also deal with the reflection on 
the issues of space-time, scenic and corporal itineraries, thinking about the 
scene historically, socially and culturally constructed by these bodies, so that 
the investigative focus will not be directed to the realization of synchronized 
movements, but rather the expressions of corporeality traditionally lived by 
these playing bodies, and the way they relate to the world. 
 

Keywords: Dance; Body; Folk culture. 
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“Com sua licença ABNT...” 

 

Existem regras de como deve ser estruturada uma dissertação para uma 

pesquisa de Mestrado. Ela divide‐se em capítulos, e tem tópicos específicos 

(obrigatórios e opcionais), bem como normatização de fonte, espaçamento, tamanho, 

etc. Tenho um grande respeito por este modelo que a academia e a ciência 

construíram ao longo da história. Muitos trabalhos e fontes de consulta para 

construção deste trabalho seguiram esta linha e me ajudaram imensamente a chegar 

a esta escrita. Estas normas são importantes para uma compreensão uniforme e que 

será compartilhada com vários tipos de pesquisadores e leitores no mundo. 

 

Peço licença por me arriscar e pretender aqui o diferencial, sem fugir na 

totalidade à regra, mas propondo um modelo que se mova com esta pesquisa. Quero 

dançar junto com quem lê este trabalho. No contexto da minha pesquisa, a palavra é 

“pisada”, e a pisada forte estremece, tira do eixo, te suspende, desloca... Arrisco-me 

a empreender essa e outras metáforas aqui. 

 

Dito isto, minha estrutura de elementos textuais será nomeada como as 

partes que compõem meu objeto de pesquisa: o universo dos Caboclos de Major 

Sales RN. Num “Arrastão”, eu te mostro a que vim. Em seguida, você pula comigo a 

cada verso de música. E no ápice da brincadeira, nós “Malhamos o Judas”, e quem 

sabe, cheguemos a uma conclusão juntos. 

 

Opto aqui por transitar por imagens, que não servirão apenas como ilustração 

ao trabalho, mas como expressão imagética articulada com a expressão verbal. 

Quisera eu que fosse possível a você leitor, ouvir o som que a minha pesquisa traz. 

Por isso, não considero esta escolha um desrespeito às normas da academia, mas 

um respeito às pessoas que integram o lócus desta pesquisa, e que merecem voz. 

Mais que voz! Merecem imagem, merecem som! Estas pessoas pulsam, são vida. 

Com este formato, não pretendo apenas questionar a liberdade e a criatividade que o 

pesquisador da área de Arte deva ter. Pretendo contribuir com uma visão 

diferenciada para os trabalhos acadêmicos em arte, de modo que o artístico e o 

sensível também estejam aqui. Proponho um modo de imersão ao leitor, proponho a 

dança da leitura. E com todo respeito, peço sua licença ABNT. 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Arrastão” 

 

♪“Se você dança pra frente. Se você dança pra trás (bis) A pisada dos caboclos é 

bonita e é demais (bis)”.
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A pesquisa que apresento consiste em 

uma investigação acerca do corpo do brincante 

popular, e a manutenção da sua tradição. O 

objeto da pesquisa é o universo dos Caboclos de 

Major Sales/RN, figuras presentes e atuantes da 

tradicional “brincadeira” de Malhação de Judas. 

Os sujeitos investigados na pesquisa são as 

figuras representativas, mestre e brincantes, 

responsáveis pela efetivação da brincadeira.  

Minhas vivências com a cultura popular1 

vêm da minha infância no Agreste 

Pernambucano. Pois é... 

“Eu sou mameluco, 

 sou de casa forte, 

 sou de Pernambuco, 

eu sou um Leão do norte!”2. 

E em contato com tradições efervescentes 

da cultura popular, foi inevitável meu 

encantamento por estas manifestações. 

No decorrer da minha formação acadêmica 

(Graduação em Artes Cênicas – UFRN), já 

morando no Estado do Rio Grande do Norte, 

minhas atividades em Projetos de Pesquisas e 

Extensão Universitária na UFRN continuaram a 

me manter em contato com a cultura popular, 

                                                           
1 A escolha da expressão “cultura popular” no decorrer desta dissertação, é 

utilizada na perspectiva de saberes tradicionais, desapartada da visão 
folclorizada/elitista, que pensa a tradição e o povo como massa passível de 

manobra. 
2 LENINE. Leão no Norte. Disponível em https://www.letras.mus.br/lenine/88967/ 

. Acesso em 20 jun. 2016. 
 

https://www.letras.mus.br/lenine/88967/
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mas me aventurando no universo das 

manifestações produzidas pelos 

potiguares3. De cidade em cidade, 

trabalhando com grupos de teatro, de 

dança, ou até mesmo em pesquisas de 

campo para aplicação de questionários, 

que nem da minha área eram, alguém 

sempre me dizia: “Já foi a Major 

Sales/RN? Já conhece os Caboclos? 

Deveria!”. 

 Parecia um encontro difícil, onde em 

todos meus roteiros, esta nunca era a 

cidade contemplada, ou nunca nos 

encontrávamos em suas apresentações em 

Natal/RN. Entre idas e vindas, nos 

encontramos e ali se deu um momento 

importantíssimo, pois qualifiquei através do 

olhar, intuitivamente, um campo de 

pesquisa. Surge para mim, um impulso. 
                                                           
3 É uma denominação dada a quem nasce no estado do Rio Grande do Norte. Termo derivado de “potiguara”, que em tupi significa comedor de camarão. 
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O Rio Grande do Norte é rico em manifestações 

populares, tais como: Bambelô, Coco de zambê, Boi de 

reis, Caboclinhos, Congos, Pastoril, Rei de Congo, entre 

outros. Há uma diversidade e riqueza de manifestações 

populares no estado, dentre elas, estão também os 

Caboclos de Major Sales – Malhação de Judas. 

 

A malhação de Judas é uma prática da Semana 

Santa4, na qual grupos de crianças, jovens e adultos 

confeccionam um boneco a partir de materiais diversos e 

aguardam, a meia noite da Sexta para o Sábado de Aleluia, a 

fim de surrar o boneco que reconhecem como sendo Judas 

Iscariotis5. Sobre as origens deste rito, falarei mais a fundo, 

no decorrer da dissertação.  

 

                                                           
4 A Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a Paixão, a Morte e a 

ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada 
triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no 
domingo de Páscoa. 

 
5 Judas Iscariotis foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, que, de acordo com os 

evangelhos canônicos, veio a ser o traidor que entregou Jesus aos seus captores por trinta 
moedas de prata e, entrando em desespero, enforcou-se. 

O fato de a manifestação cultural pesquisada 

integrar o contexto religioso da Páscoa, apresentando-se 

como resistente e lúdica em nome do sagrado, também 

deve ser considerada pelas suas mudanças, ao longo do 

tempo, o que nos leva a considerar a reflexão de Gurgel 

(2008, p. 40), quando afirma que:  

 

As formas espirituais de cultura, passam 

também por transformações profundas. A 

Semana Santa, por exemplo, terá sido o 

caso mais evidente, de tais mudanças. 

Aquele espírito de respeito e recolhimento, 

que os católicos assumiam outrora, pela 

morte de Jesus, transformou-se, para a 

juventude de hoje, numa alegre expectativa 

pelas animadas comemorações do sábado 

de aleluia. (GURGEL, 2008, p.40). 
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Nas primeiras brincadeiras de Caboclo, em 

1924, o cunho era mais focado na 

religiosidade, porém, na atualidade, as 

tradições tendem a se ressignificar. E hoje, há 

nesta manifestação um modo de se relacionar 

com o Rito, com a tradição, com sua origem, e 

seu cotidiano, com foco principal em não 

deixar a “brincadeira morrer”. 
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Acredito que são os desejos que enriquecem a manifestação. O desejo 

religioso e punitivo, da Malhação do Judas, e o anseio de expressar-se, de 

deixar o corpo comunicar. Os movimentos corporais básicos, o trupé6 (como 

se denomina em muitas manifestações tradicionais), transmitidos de geração 

a geração, são atos tradicionais.  

 

A tradição aqui é a “pisada”. E esta pisada também é a técnica, e a 

maneira como estes Caboclos servem-se destes corpos. Posso assim 

tecer um paralelo com o que pensa Mauss (1974), ao se referir ao corpo e 

as suas técnicas corporais, compreendendo que o corpo é o primeiro e o 

mais natural instrumento do homem. [...] sem falar de instrumento, o 

primeiro e mais natural objeto técnico, e ao mesmo tempo meio técnico 

do homem é seu corpo (MAUSS, 1974, p.217). 

 

Major Sales, é uma cidade do Rio Grande do Norte que se 

intitula como “Terra da Cultura”, e de fato, representa o estado 

em vários eventos locais e nacionais. Em seu livro “Terras 

Potiguares”, MORAIS (1998, p.146), nos relata a 

representatividade e envolvimento cultural que há na referida 

cidade: “a cultura e o folclore andam juntos, com a presença 

do grupo Caboclo [...] em trajes típicos, por ocasião da 

semana santa”. Esta representatividade reforça meu interesse 

pela pesquisa, pois o modo como eles se relacionam com o 

lugar, também traz uma enorme contribuição para a 

manifestação. A relação estabelecida entre as pessoas e a 

cidade está diretamente ligada à história construída ao longo 

dos anos, e a um sentimento de pertencimento. As escolhas e 

os rumos que esta manifestação vai tomando, ao longo do 

tempo, são fortalecidos pelo desejo de continuidade. 

                                                           
6 Alguns dicionários informais, denominam a palavra “trupe” como sendo um ato de bagunça, barulho. Em muitas 

manifestações da cultura popular nordestina, o termo “trupé”, tem haver com o barulho da pisada do pé no chão 

durante as danças. 



7 
 

 

E quem são estes “Caboclos”? Qual a relação do corpo com o rito, com sua história, a origem, e a 

tradição. Que corpo é esse? O que motiva o Mestre e brincantes a manter viva a tradição, e como a 

ressignificam? Quais as dificuldades que encontram, e como as superam? Que cenário político-cultural 

se apresenta para eles, quando falamos em Cultura Popular no Rio Grande do Norte? Todas estas são 

questões que me surgiram. 

 

Como pesquisadora, venho descobrindo que apenas a paixão que me impulsionou para o meu objeto 

de pesquisa não basta para dar conta de tantas questões. Estar mais próxima do meu objeto, sem 

dúvida, me dará a dimensão exata da vivência e do modo destes corpos relacionarem-se com o mundo.  

 

Trago para o diálogo e reflexão deste trabalho, Carvalho (2010), Alves (2006), Hall (2005), Bauman 

(2003), Merleau-Ponty (1945), Ávila (2007), Gurgel (2008), Cascudo (2004), Laplantine (2004), Mauss 

(1974), e tantos outros que contribuam para uma análise satisfatória da pesquisa. 

No primeiro capítulo, intitulado: 1ª Pisada: “Não me chame não caboclo que eu quero brincar”, 

falarei sobre o impulso gerador da pesquisa, as questões que me surgem, como pretendo dar conta 

delas, bem como, o percurso metodológico que adotarei. 
 

Em seguida, apresento estes “Caboclos” e sua história, procurando localizar a origem histórica da 

“brincadeira”, compreender o rito e como ele se ressignificou ao longo do tempo.  
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O segundo capítulo chamado de: 2ª Pisada: “Entrei na 

brincadeira e não sei quando eu vou parar”, será dedicado ao meu 

encontro com o objeto de pesquisa. Recorro a um olhar etnográfico, 

buscando compreender os sentidos que motivam a brincadeira, e como 

estes sentidos constituem um elo 

significativo para a interação destes 

com a sociedade.  

Entendo que assim, o corpo se 

manifesta e mantém sua tradição 

através das gerações. A investigação in 

loco, norteou epistemologicamente a 

pesquisa, onde empreguei técnicas de 

observação participante, entrevista 

semiestruturada, diário de campo e 

análise de conteúdo. Além de registro 

verbal, considero que a utilização de 

fontes iconográficas e audiovisuais foi 

de extrema importância. Faz-se necessário, já neste capítulo, iniciar 

uma reflexão sobre o corpo do brincante popular. 

No que concerne à etnografia, enquanto atividade de 

observação, segundo Laplantine (2004): 

 

 “É antes de tudo uma atividade visual, ou, como 
dizia Marcel Duchamp acerca da pintura, uma 

"atividade retiniana". Mas a descrição etnográfica 
(que significa a escrita das culturas), sem a qual não 
há antropologia no sentido contemporâneo do termo, 

não consiste apenas em ver, mas em fazer ver, ou 
seja, em escrever o que vemos.” 

(LAPLANTINE, 2004, p. 10). 
 

O que me dizem os mestres? O 

que me dizem os brincantes? Entre 

motivações, dificuldades e superações, é 

aqui que eu entro na brincadeira e não sei 

quando vou parar. 

As análises foram realizadas por 

meio das bibliografias consultadas e 

orientadas, sobretudo, pela minha vivência 

direta com o meio estudado. Vivência esta, 

que enquanto pesquisadora em Artes 

Cênicas, estou produzindo conhecimento, 

“vivendo e pesquisando junto ‘com’ a 

pesquisa e não ‘sobre’ a pesquisa.” (GALLO, 2012, p.18).  Portanto, em 

relação a esta pesquisa, considero que assim construirei saberes, em 

contraposição ao conhecimento entendido como linear e acumulável. 
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No terceiro capítulo, que intitulei de: 3ª Pisada: “Rebole esse corpo e cuidado pra não errar”, inicio a reflexão sobre as 

questões de espaço-tempo, itinerâncias cênicas e corporais, bem como, procuro compreender os modos de se relacionar com a 

manifestação sob o aspecto de tradição e espetacularização.  

No intuito de ter um percurso de convívio, e para bem estabelecer relações com a pesquisa, faz-se necessário compreender 

a construção cultural e social estabelecidas no campo de pesquisa. Assim, quando me refiro a “itinerância cênica e corporal”, 

pretendo uma aproximação a uma cena e um corpo que percorrem um espaço-tempo, e herdam conhecimentos. Falo da cena 

construída historicamente, socialmente e culturalmente por estes corpos, de modo que o foco investigativo não estará direcionado 

à realização de movimentos sincronizados, mas sim, às expressões de corporeidade vividas tradicionalmente por estes corpos 

brincantes, e o modo como eles se relacionam com o mundo.   

Para Alves (2006), a presença do homem no mundo se dá através do corpo, pelas suas vivências, sua história, e pela sua 

existência. Há uma história incorporada, que se perpetua na relação com o mundo, orientada pelo nosso habitus, que é o que nos 

liga a nossas origens e produz nossas heranças. 

No contexto do Grupo pesquisado, o corpo brincante parece-me construir-se pela sua história vivida, incorporada. Nesses 

termos, cabe refletir a partir do pensamento de Ávila (2007), quando esta aponta uma visão desta itinerância corporal, ao dizer que 

“o corpo que itinera percorre diferentes espaços e tempos, e herda conhecimentos deixados por nós pelos ancestrais, assimilando 

seus ‘corpus culturais’. Dentre esses repertórios encontra-se latente o ato de dançar”. (ÁVILA, 2007, p. 69). No contexto desta 

pesquisa, quando falo em “ancestrais”, trato aqui da ideia de ligação aos antepassados, e assim como Ávila (2007), “das heranças 

imateriais que estes nos deixaram, através da cultura e de nossos corpos. Portanto ao o utilizarmos em nossas rotinas diárias, 

imprimimos nossos saberes ancestrais nas ações cotidianas, ainda que inconscientemente” (ÁVILA, 2007, p. 32).
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Ao tentar desvelar as questões 

apontadas, estarei também detectando 

aqui questões de identidade cultural. 

Nesse sentido, Stuart Hall (2006) 

analisa o impacto da globalização 

sobre as identidades culturais, 

relacionando as dimensões de espaço 

e de tempo, onde para ele e estas 

dimensões são coordenadas básicas 

de todos os sistemas de 

representação. “Diferentes épocas 

culturais possuem diferentes formas 

de combinar essas coordenadas 

espaço-tempo” (HALL, 2006, p. 70).   

Analisando questões que Hall (2006) e 

Bauman (2003) nos trazem, também 

será possível discutir a questão da 

identidade na pós-modernidade. A 

história da manifestação em questão 

não está, ainda, detalhada em 

bibliografias, mas na memória do povo 

de sua cidade, e nas músicas dos 

diversos grupos da cidade, dentre 

eles, destaco o grupo de Caboclos 

“Moleques de Bebé”, que cantam:  

 

“Olha só como é o presente 

Veja aí preste atenção 

Essa dança é do passado 

mostrando a tradição. 

E por muito tempo essa dança 

emocionou. 

Agora tudo tá lindo, tudo se 

modernizou.” 

 

De modo simbólico, os corpos destes 

“Caboclos”, nos contam uma história, 

que não é compreendida de modo 

racional. Estes são corpos que 

pensam. E a forma como o corpo 

desenvolve e percebe o espaço 

constrói ali uma série de significados. 

A cultura popular brasileira deriva de 

um âmago de ações e práticas ligadas, 

ou feitas pelo povo do nosso país. 

Cascudo (2004) nos confirma que o 

povo tem a cultura que recebeu dos 

antepassados, pelos exercícios 

práticos e a audição de regras de 

conduta, religiosa e social. É preciso 

considerar a tradição e seu percurso 

ao longo do tempo. A renovação é 

característica da dinâmica própria de 

cada espaço-tempo vivido, quando 

falamos em cultura popular, e é 

preciso considerar o caminho 

percorrido. 
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E sendo impossível finalizar de outro modo, não há como definir minhas 

considerações finais se não a intitulando de: Chegou a hora de “malhar”. A 

malhação do Judas é o ápice da brincadeira dos Caboclos. A ação final. E 

assim como o bom Caboclo, que “tem pisada bem marcada”, que brinca com 

originalidade na indumentária, nos personagens, na dança, e “em malhar bem 

o Judas”, é aqui que teço o que apreendi ao longo do processo da pesquisa. 

Longe de fechar conceitos, definições, ou chegar a conclusões, lembro que 

sempre haverá outras “Semanas Santas”, e outros “Judas”, pois a 

“brincadeira” está apenas começando. 

 

Nesta introdução, que chamo de “Arrastão” (expressão utilizada em 

Major Sales/RN, que procura indicar o início dos trabalhos do Sábado de 

Aleluia na cidade, com um grande cortejo de Caboclos), apresento a trajetória 

adotada, indicando o campo de pesquisa, o objeto de investigação, as 

questões que me surgem, aponto os objetivos, indico orientações teóricas e 

metodológicas, apresento os capítulos e reflito sobre algumas questões que no 

decurso do trabalho desenvolvo. 

E vamos às pisadas!!! 
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1ª Pisada: “Não me chame não caboclo que eu quero brincar” 

♪“Chega menino que os Caboclo quer brincar.  
Chega menino que os Caboclo quer dançar. 

Eles chegaram já estão nesse salão. 
Pula Caboclo batendo forte no chão”. 
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1.1 Os Encontros 

 

Ao vivenciarmos determinados fenômenos durante toda nossa vida, percebemos quais deles 

podem ter sido suficientemente significativos, ao ponto de impulsionar outros sentidos e significados, que 

ajudaram aquele fenômeno a se tornar ainda mais relevante para quem o vivenciou.  

Sou natural de Garanhuns, um município do estado de Pernambuco, a cerca de 230 km da capital 

pernambucana, Recife. Originalmente, suas terras eram ocupadas pelos índios do ramo dos cariris, 

quando, por volta do século XVII, brancos e negros, fugidos da sujeição dos holandeses, ocuparam as 

regiões de brejos, lá estabelecendo-se em aldeias esparsas. A influência de manifestações de cultura 

popular de negros e europeus é bem marcante na região. Entre as manifestações, destacam-se o os 

Reisados, as Cirandas, o Pastoril, Danças como o frevo, a capoeira. 

Eu cresci assistindo, com entusiasmo, as apresentações, e quando possível, as experimentava no 

ambiente escolar. As manifestações de rua, durante Carnaval e São João, eram emocionantes para mim. 

E mesmo sabendo disso tardiamente, me emocionou saber que minha mãe já foi integrante do Pastoril da 

cidade, na sua juventude. Refletindo que “seremos incapazes de ver bem se não formos capazes de olhar 

para nós mesmos” (ALVES, 2006, p.16 apud MORIN, 1986, p.36), creio que tudo isso reverberou no 

corpo que sou e nas minhas escolhas presentes. 

Quando então, me daria conta de que aquele encontro com as danças, contos, causos, fogueira, 

pé no chão, pintura no rosto, máscaras, cores, seria significativo por tanto tempo? 



15 
 

 

Durante a minha graduação, no curso de Educação Artística/Artes Cênicas, entre 2005 e 2009, e em minha 

especialização em Arte Educação, entre 2012 e 2014, sempre estive em contato com a cultura popular, envolvida com a 

dinâmica das comunidades e as produções dos grupos tradicionais espalhados pelo Rio Grande do Norte. Isto deu-se 

graças ao meu contato com a Extensão Universitária.  

A “Extensão Universitária é atualmente entendida como um processo acadêmico definido e efetivado em função das 

exigências da realidade, além de indispensável na formação do estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com a 

sociedade” (FORPROEX, 2012, p. 5). Portanto, considero que toda a experiência tem vários prismas, e é necessário um olhar 

atento e múltiplo, para que a experiência possa ser explicada. O olhar interdisciplinarmente me permitiu ter uma visão mais 

coerente da realidade. Segundo Fazenda (2014), a interdisciplinaridade direciona o homem em busca de um saber que 

transcenda o saber-saber e o saber-fazer, conectado com as dimensões objetivas e subjetivas que o envolvem e o constituem.  

Enquanto experiência acadêmica, a Extensão Universitária cria uma nova maneira de ver as coisas e pensar sobre o que 

se aprende dentro das paredes da academia. Ela favorece a aproximação com a realidade social e uma nova leitura das 

dimensões socioculturais que envolvem os sujeitos no processo. O encontro do saber produzido na universidade com o saber 

popular, propicia, via extensão, uma trajetória para transformação de si e da sua relação com os outros.  

Neste contexto, conhecer diferentes culturas é o mesmo que conhecer espaços, crenças e possibilidades. Os 

resultados serão relações duradouras que se tornarão importantes para reavaliar a proposta formativa da universidade 

com aquilo que realmente desejamos. Segundo Freire (1983, p. 22), "Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos.” O 

que, para mim, reafirma que a troca, o diálogo e a interação, possibilitam ações concretas dentro e fora da 

universidade.  
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O fato de, durante a graduação, estar envolvida em projetos de extensão e pesquisa do Grupo de Estudos 

Urbanos e Regionais, coordenado pela Profa. Dra. Rita de Cássia da Conceição Gomes7 (Departamento de Geografia da 

UFRN), e em projetos do Prof. Dr. Deusimar Freire Brasil8 (Departamento de Oceonografia e Limnologia da UFRN), me 

permitiu andar por diversos municípios do Estado, interagir com áreas temáticas que se diferiam muito da minha e com 

isso ser interdisciplinar. E em todos os projetos, tive a liberdade de trabalhar e pesquisar o que era interessante para 

minha área, dialogando com as demais, conhecer comunidades e suas dinâmicas artístico-culturais.  

De 2006 a 2009, como aluna da UFRN, pude trabalhar efetivamente com vários grupos tradicionais de vários municípios, 

no Programa de Extensão Universitária Trilhas Potiguares/UFRN9. Em 2010, tornei-me servidora efetiva da instituição, e passei 

a coordenar atividades pelo mesmo Programa em vários municípios (em 2014, coordenei o município de Major Sales), e a 

colaborar com Projetos de Extensão e Pesquisa do Departamento de Artes, entre eles, alguns com coordenação ou orientação 

da Profa. Dra. Lara Rodrigues Machado10, que tinham como foco a pesquisa em capoeira, e o Jogo da Construção Poética11. 

                                                           
7 Professora Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Participa dos Programas de Pós-graduação em Geografia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Tem experiência acadêmica na área de Geografia Humana, com ênfase em história do Pensamento Geográfico e Teoria Geográfica. Desenvolve pesquisa que contemplam os estudos 
do ordenamento do território, as pequenas cidades; Estudos sobre o comércio e serviços, turismo, desenvolvimento regional e local e políticas públicas. 
 
8 Professor Adjunto I da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, com ênfase em Aquicultura. Atuando 

principalmente nos seguintes temas: Piscicultura, Reprodução Induzida, Morfologia.  

 
9 O Trilhas Potiguares consiste em um Programa de Extensão da UFRN 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 que 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. 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. 
 
10 Professora Doutora da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Coordenadora do Colegiado dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Dança da UFBA. Professora 
Colaboradora do Programa de Pós-graduação em Dança da UFBA. Possui Graduação em Dança (1994), Mestrado (2001) e Doutorado (2008) em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de 
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Neste percurso, encontrei e trabalhei com Grupos de Pastoril, Cocos de Roda, Bois de Reis, Caboclinhos, Repentistas, 

Mamulengueiros, Cordelistas, Capoeiristas, Reis de Congo, Lapinhas, e enfim, com os Caboclos de Major Sales. Estes 

encontros criaram possibilidades, e despertaram em mim uma relação de encantamento, mas principalmente, de trocas. Não fui 

uma mera observadora. Meu pé estava ali no chão, em contato com a terra, dançando, interagindo, me compreendendo antes 

de tentar compreender o outro. Não chegaria a este momento da pesquisa sem este entendimento, sem esta sensibilidade, pois: 

 

Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas causalidades que determinam meu corpo ou 
meu "psiquismo", eu não posso pensar-me como uma parte do mundo, como o simples objeto da 
biologia, da psicologia e da sociologia, nem fechar sobre mim o universo da ciência. Tudo aquilo que sei 
do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo 
sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é construído 
sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu 
sentido e seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência do mundo da qual ela é a 

expressão segunda. (MERLEAU-PONTY, 1999 p.3).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Campinas - SP (UNICAMP). Líder do Grupo Interinstitucional de Pesquisa Corpo e Ancestralidade UFBA. Participa como Segundo Líder do Grupo de Pesquisa em Dança Cultura e 
Contemporaneidade (UFBA), e do Núcleo Transdisciplinar de Pesquisa em Artes Cênicas e Espetaculares- (UFAL). Mestra de Capoeira e Presidente da ASSOCIAÇÃO ARTEIROS NA DANÇA, 
PONTO DE CULTURA DO MINISTÉRIO DA CULTURA DO BRASIL. Foi professora do Departamento de Artes Corporais da UNICAMP (2000 / 2009) e Professora do Departamento de Artes 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte nos Cursos de Licenciatura em Dança e Teatro - UFRN (2009 à 2012).  
 
11 Metodologia de pesquisa desenvolvida pela Profa. Dra. Lara Rodrigues Machado (UNICAMP 2008). 
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Em todos os encontros, quer seja como professora, 

colaboradora, ou simplesmente apreciadora, o primordial foi a 

troca, a alegria desta troca, e a busca por aprender. 

Lembrando as palavras de Freire (1996): “A alegria não chega 

apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 

busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, 

fora da boniteza e da alegria” (p. 16), e para mim, isto tem a 

ver com a qualidade em nossas relações pessoais e 

profissionais. 

Falar de uma manifestação da cultura popular, significa 

refletir sobre os saberes de corpos e de uma dinâmica cultural. 

Tenho consciência de que estarei compartilhando aqui um 

diálogo construído através de minhas vivências, memórias e 

experiências. 

Aventuro-me, então, ao encontro com o objeto de 

pesquisa e o conhecimento construído através dos estudos e 

leituras realizados, durante a trajetória acadêmica, sem perder 

de vista que a responsabilidade com o rigor científico andará 

de mãos dadas com a criatividade e os saberes empíricos.  
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Em seu livro “Herdanças de Corpos 

Brincantes”, Teodora de Araújo Alves (2006, p.15) diz 

que: A relação pesquisador(a)- pesquisa é tecida 

por fios de motivações, criatividade, histórias de 

vida, encontros e desencontros que se revelam 

numa rede de significados que dão sentido à vida 

do(a) pesquisador e aos seus estudos.  

O que me impulsiona é o contato com cada 

uma das diferentes manifestações populares, seus 

aspectos sagrados, lúdicos, sua resistência. Este é o 

impulso que me move. O Impulso, que para as leis da 

física, define o seguinte: para que um corpo entre 

em movimento, é necessário que haja uma 

interação entre dois corpos.12  Daí, compreendo 

que, para mim, a força presente na dança daqueles Caboclos (o som da pisada, das vozes, da música), além das relações com 

o espaço-tempo e o modo como lidam com a herança ancestral (o respeito a seus antepassados e as heranças imateriais que 

estes os deixaram), tudo isto é o impulso que os corpos destes Caboclos exercem sobre o meu corpo.  

                                                           
12 SANTOS, Marco Aurélio Da Silva. "Impulso e Quantidade de Movimento"; Brasil Escola. Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/fisica/impulso-e-quantidade-de-movimento.htm>. Acesso 
em 05 de agosto de 2016. 

http://brasilescola.uol.com.br/fisica/impulso-e-quantidade-de-movimento.htm
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Aqueles corpos, que eu via na infância, expressavam sua arte a cada gesto, numa dinâmica muito própria. A dança, o 

suor, os olhares, a espontaneidade, me mostravam corpos cheios da intenção em criar histórias e significados. E de um modo 

especial, hoje, o encontro com os corpos destes Caboclos, reverbera em mim o mesmo encantamento, com a força impressa 

em cada movimento, com a espontaneidade dos olhares e das falas, a fé nas intenções, e a alegria que, na infância; eu 

percebia ao ver as tradições típicas da minha cidade. Nos dois momentos, me coloco nos espaços, interagindo ao som, ao 

movimento, com a habilidade de me deixar afetar, e de sentir. E tudo isto trouxe consigo alguns questionamentos.  
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O olhar intuitivo necessita ser mediado, instrumentalizado, e 

contextualizado para que a pesquisa comece a se delinear. Portanto, a 

pesquisa que apresento tem o objetivo de realizar uma investigação acerca da 

manifestação corporal do brincante popular, e a manutenção da sua tradição 

(compreendendo que tradições não são estáticas). O universo dos Caboclos de 

Major Sales/RN, figuras presentes e atuantes da tradicional “brincadeira” de 

Malhação de Judas, no referido município, é o objeto investigado na pesquisa. 

Com suas figuras representativas, mestre e brincantes, responsáveis pela 

efetivação da brincadeira.  

A partir desse objetivo, e de um olhar inquieto e questionador, trago à 

tona as seguintes questões:  

1. Qual a relação do corpo com o rito, com sua história, a origem, e 

a tradição do Caboclo de Major Sales?  

2. O que motiva o Mestre e brincantes a manter viva a tradição, e 

como a ressignificam?  

3. Quais as dificuldades que encontram, e como as superam?  

4. Que cenário político-cultural se apresenta, para eles, quando 

falamos em Cultura Popular no Rio Grande do Norte? 

 

O olhar etnográfico e fenomenológico me guiam na busca de 

compreender os sentidos e significados que motivam a brincadeira, e como 

estes sentidos constituem um elo significativo para a interação destes com a 

sociedade. Entendo que assim será possível o entendimento a cerca deste 

corpo que se manifesta e mantém sua tradição através das gerações. 

 1
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Mas não se trata apenas de ver, trata-se de emergir, e 

de ser sensível ao que se vê, de afetar-se.  Diz-se de uma 

experiência de imersão física em uma sociedade, ou um grupo 

específico, no qual eu (pesquisadora), além de entender, devo 

partilhar e estabelecer trocas.  Isto é a integração do 

observador no campo de pesquisa.   

Foi na pesquisa de campo que suei, dancei, compartilhei 

alimentos, me emocionei. E, eis-me aqui, dançando junto com 

minha pesquisa, transformando em palavras, a dança, a pisada!  

Como princípio metodológico, esta abordagem foi 

necessária para a construção deste trabalho, pois é apropriada 

para captar as dinâmicas de vivência corporal e cultural do 

grupo. A investigação in loco, norteou epistemologicamente a 

pesquisa, onde foram empregadas técnicas de observação 

participante, entrevista semiestruturada, diário de campo, 

interpretação dos dados e o desvelar do fenômeno. Além do 

registro verbal, considero que a utilização de fontes 

iconográficas e audiovisuais são de extrema importância, uma 

vez que compõem e fazem parte diretamente da dissertação.  

A abordagem fenomenológica e escolha de aspectos da 

pesquisa etnográfica são um caminho por onde creio conseguir 

compreender o objeto de pesquisa aqui apresentado. Esta 

técnica de pesquisa significa, para mim, o mesmo que aponta 

Gallo (2012): 

 

“Assim, a etnografia passou a denotar um processo através do qual se 

transcorre um determinado período e tempo com os grupos estudados 

utilizando técnicas de pesquisas entre as quais a observação, a 

entrevista o diário de bordo, com a finalidade de coletar um conjunto 

de dados que, depois de serem interpretados, tornassem possível a 

compreensão da cultura examinada. Ritos, rituais, regras, valores, 

crenças, comportamentos e produtos eram os principais objetos de 

interesse do etnógrafo, através dos quais a cultura se tornaria 

inelegível.” (GALLO, 2012, p. 7). 
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Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, com leituras bibliográficas, 

para o contexto social em que se aplica, e com autores que vem enriquecendo 

as temáticas condizentes com a pesquisa, além dos que já citados até aqui. 

Para a compreensão do fenômeno, o corpo aqui é visto a partir de uma 

perspectiva fenomenológica, partindo do princípio apontado por Merleau-Ponty 

(1999), em que o mundo é aquilo que nós percebemos, a partir de nossas 

experiências13. Neste contexto, interpretar as experiências dos corpos desses 

Caboclos significa entender a essência desse fenômeno e o que o mesmo 

significa para seus brincantes. Enquanto pesquisadora, me dou ao encontro da 

espontaneidade das falas, procurando abrir possibilidades de relatos fluidos, 

em busca da linguagem própria, e tal qual ela é, com suas verdades. 

“O mundo fenomenológico não é a explicitação de um ser prévio, mas a fundação do 

ser; a filosofia não é o reflexo de uma verdade prévia, mas, assim como a arte, é a 

realização de uma verdade.” (MERLEAU-PONTY, 1999 p.19).   

As análises foram conduzidas pela minha vivência direta com o meio 

estudado. Vivência esta, que enquanto pesquisadora em Arte Cênicas, estarei 

produzindo conhecimento, “vivendo e pesquisando junto ‘com’ a pesquisa e 

não ‘sobre’ a pesquisa.” (GALLO, 2012, p.18).  Portanto, considero que assim 

construo saberes, em contraposição ao conhecimento entendido como linear e 

acumulável.  

A meu ver, este olhar necessita ser crítico para assim considerar a 

cultura em seu contexto histórico, simbólico, social, político e econômico.  

A etnografia tem sido bastante usada como uma abordagem para 

realização de algumas pesquisas em dança, cultura popular e teatro. Esta 

metodologia confirma a importância e capacidade de auxiliar a compreensão 

do fenômeno. Espero ter desenvolvido um olhar ampliado, e com diferentes 

perspectivas. 

                                                           
13 Quando falar em “experiência” ao longo do texto, me detenho ao mesmo significado definido por 
Jorge Larrosa.  Para ele a experiência tem a ver com paixão, tem a ver com “o que nos passa”. É 
diferente de conhecimento. O senso comum pensa a experiência como aquilo que foi vivido, indiferente 
ao que foi extraído dessa vivência. Para Larrosa a experiência requer que algo nos aconteça ou nos 
toque. É necessário parar, pensar, sentir, suspender, escutar, cultivar, calar, ter paciência e dar-se 
tempo e espaço.  
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1.3 Venha ver como 

é que é 

1.3.1 A cidade 

 

Mapa de localização Município de Major Sales RN.  
Fonte: Malha Municipal do IBGE/2010. Bases de faces de logradouros do IBGE, 2010. MT/DNIT, 2002. 

Elaboração cartográfica: Joabio Alekson e Hilca Honorato, 2016. 

Major Sales é um município brasileiro 

localizado no interior do estado do Rio 

Grande do Norte, Região Nordeste do país. 

Situa-se na região do Alto Oeste, na 

mesorregião do Oeste Potiguar e 

microrregião da Serra de São Miguel, 

distante de 429 quilômetros da capital do 

estado, Natal. Sua população, de acordo 

com o censo de 2010, era de 3.536 

habitantes, sendo o 142° município em 

população do Rio Grande do Norte (em 167 

municípios). 
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A cidade emancipou-se de Luís Gomes, na década de 1990. Seu nome é uma referência a Francisco Evaristo de Queiroz 

Sales, natural de Luís Gomes, e um antigo benfeitor das terras, hoje, correspondentes ao município. Antes de ter sua 

denominação atual, a localidade era denominada "Sítio Cavas", sendo depois alterada para Major Sales, ao ser elevada à 

categoria de vila. Com o crescimento do local, a vila é desmembrada em 1992, tornando-se município do Rio Grande do Norte. 

Sobre seus habitantes: 

Os habitantes da comunidade são de origem indígena, afrodescendentes e europeias, marcando-se as diversidades de 
povos que habitam o município de Major Sales/RN. Destacamos que a comunidade majorsalense é formada por pessoas de 
diferentes níveis econômicos, na sua maioria, são pessoas de baixa renda que buscam na agricultura familiar fontes para a 
sua subsistência, porém, enfatizamos que, a principal fonte empregatícia tem sido os serviços público, estadual e municipal 
que proporcionam a população a sobrevivência econômica. Devido a essa insuficiência econômica, o município necessita da 
ajuda de programas assistenciais da esfera governamental federal para beneficiar a sua comunidade. (NASCIMENTO, 2017, 
p. 47) 

 

O município é reconhecido pelo envolvimento da população com a cultura. A política de cultura local procura fortalecer 

projetos e ações desenvolvidas, assim como, buscar parcerias na área cultural. Há um esforço em preservar suas manifestações 

populares, e isto trouxe parcerias importantes, como a Biblioteca Nacional (com a instalação da Biblioteca Pública Municipal Ivi 

Mafaldo da Silveira), diversos projetos aprovados no Programa BNB Cultural (recebendo prêmios, por suas ações, em 2007 e 

2008), patrocínio da Petrobrás com o Projeto Caboclos de Major Sales (executado pela Associação Comunitária Sociocultural de 

Major Sales), projetos da Secretaria de Audiovisual (instalação de um Ponto de Difusão Digital – Cinema), modernização do Museu 

Cultural de Major Sales (convênio com o IPHAN - Ministério da Cultura), ainda em parceria com FNDE/MEC, desenvolveram o 

Projeto Sertão Festeiro e Arte da Gente (que promove anualmente uma Marcha Cultural). Destacam-se, ainda, os mais de 12 

grupos de Caboclos, Orquestra sanfônica, Sanfoneiros independentes, Grupo de Rei de Congo, grupos de teatro e dança dentro 
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de projetos sociais. A Prefeitura e Secretaria Municipal de Cultura procura dar apoio as ações locais e a difusão das ações que 

ocorrem fora do município, para isso, apoiam a viagem dos grupos e dão suporte para a participação destes em diversos eventos.  

O histórico artístico-cultural da cidade justifica o modo como seus habitantes a intitulam: “Terra da Cultura”. Percebe-se a 

referência ao modo como se relacionam com a cultura local e as práticas artísticas. E, aproveitando o ensejo, a política local utiliza 

o mesmo título para movimentar a sua economia. É comum vermos cidades serem intituladas com jargões, que se referem às suas 

principais características. Natal/RN é a “Cidade do sol”, a “Noiva do Sol”; Garanhuns/PE é a “Cidade das flores”, a “Suíça 

Pernambucana”, e por aí vai. Desenvolver uma estratégia de marketing numa determinada cidade resulta da necessidade de 

melhorar a sua imagem e atratividade. 

Sobretudo, e aparte qualquer outra questão, este é um título que traz orgulho a seus habitantes. As pessoas, em Major 

Sales/RN, tem orgulho do seu lugar. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

1.3.2 A história dos Caboclos 

 

A Malhação do Judas é um rito da Igreja Católica, dentro da celebração 

da Semana Santa, período que marca a morte e ressurreição de Jesus Cristo. 

A data varia no calendário, de acordo com o período do Carnaval e da Páscoa. 

É um ciclo, iniciado no Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa, e corre 

os sete dias até o Domingo de Páscoa.  

De acordo com o Dicionário Histórico de Religiões (AZEVEDO, 2002, p. 

284), com o decorrer das gerações, foi necessário fixar uma data para a 

celebração da vida e morte de Jesus Cristo. E foi então, durante o Concílio 

Ecumênico de Nicéia (ano 325 D.C), que a Igreja católica decidiu que a 

celebração da Paixão de Cristo ocorreria, no mesmo dia da semana em que os 

evangelistas apontam como o domingo da celebração da Páscoa judaica. Este 

festejo Cristão foi estabelecido com base nas das raízes históricas dos 

Hebreus. 

A época em que o rito da Malhação do Judas foi inserido como costume 

à Semana Santa, no Sábado de aleluia, não é certa. Existem referências de 

fins do século XVIII, em que o rito acontecia na véspera São Pedro (durante o 

ciclo junino). Mesmo com esta imprecisão, encontramos no Dicionário do 

Folclore Brasileiro (CASCUDO, 1998, p. 417-419), a informação de que a 

tradição de confeccionar um boneco de Judas, durante os festejos da Páscoa, 

tem sua raiz na Península Ibérica e chegou ao Brasil ainda no período colonial.  

Segundo ele, os bonecos eram feitos utilizando-se palha ou panos, 

sendo rasgados e queimados, no final do Sábado de Aleluia. Diz ainda que o 

rito foi banido dos centros urbanos das cidades e passou à periferia. Ele conta 

como era comum pendurarem o boneco num galho de árvore ou poste de 

iluminação pública até o romper do Sábado de Aleluia, quando o Judas seria 

malhado. 

O fato é que Judas Iscariotes é a figura que representa o traidor e, 

portanto, “merece ser punido”. Como seu arrependimento não foi aceito, e lhe 

restou apenas a alternativa do suicídio (que reforçou ainda mais a sua imagem 

de traidor), esta foi a punição encontrada por Judas para ele próprio, e 
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simbolicamente, é o modo que as pessoas encontram para puni-lo na 

atualidade. Confeccionam um boneco a partir de materiais diversos e 

aguardam a meia noite da Sexta para o Sábado de Aleluia, a fim de surrá-lo, 

queimá-lo.  

Neste contexto, na cidade de Major Sales RN, surge uma ideia: “Vamos 

fazer a matança e festa do Judas!”. E a preparação para esta “festa” não podia 

ser de qualquer jeito. Não compreendo outra forma de falar sobre esta história, 

a não ser dando voz a um de seus atores principais. Com a palavra, o Senhor 

Francisco de Assis Silva, mais conhecido como Mestre Bebé: 

 

Os Caboclos/Malhação de Judas são 

de origem indígena. O primeiro a criar 

um grupo de Caboclos, em nossa 

região de Major Sales/RN, foi meu 

avô, o senhor José Berto da Silva, 

nascido em 1888, natural do Seridó e 

chegou ao sitio diamantina em 1904, 

daí em diante, se elegeu como um 

dos maiores mestres na cultura 

popular porquê de tudo sabia um 

pouco, era boiadeiro contador de 

história, gostava de fazer forró de 

latada em sua residência e convidava 

toda vizinhança, e nesse embalo todo, 

durante vinte anos, foi sempre bem 

acolhido por todos dos sítios vizinhos, sempre cultivando a dança e 

alegria.                

No ano de 1924, ele pensou, vou convidar meus amigos e formar o 

primeiro grupo e sair brincando nas casas de nossa região, convidou 

primeiro Zéu, o tocador com um fole de oito baixos do sitio canta galo, 

convidou também Chicó, Severiano, Zé Rafael, Manoel Painha e 

outros, e juntamente com seus filhos, Chico Berto, Antônio Berto e 

João Berto, que batia na zabumba, se prepararam uma semana antes 

da semana santa, e começaram a fazer suas veste com vários 

adereços, tais como: estopa, cordas de agave, palhas de carnaúbas, 

palhas de bananeiras, cabaças, fiapos de pano, chocalhos, mascaras 

de couro de caprino e também de papelão pintado de carvão, na 
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mão, usava um bastão com uma bolota de couro ou de meia que ao 

bater no chão, fazia um som de estalo para espantar os cachorros, no 

domingo de ramos, a indumentária estava quase pronta, só faltava o 

boneco de pano "Judas".  

Na segunda feira, às cinco horas da tarde, todos se reuniam e se 

vestiam, parecia um bicho e colocava o Judas no meio da cangalha 

de um jumento, com dois caçoares e saia de casa em casa, cantando 

e dançando e pedindo esmola para o jejum e cantava assim: O 

senhor dono da casa que estar dentro saia fora/Traga sua esmola 

que os caboclos querem ir embora. 

Era assim que todos se divertiam, durante a semana santa. No 

sábado de aleluia, dava aquela paradinha, para iniciar a matança do 

Judas que acontecia sempre no domingo de páscoa pela manhã, 

todos reunidos a fazer uma grande festa, uns se destinava cuidar do 

círculo, que era feito com cordas amarradas em volta de estacas, e 

cada estaca tinha o seu enfeite com palha de coqueiro, folha de 

bananeira e palha de carnaúba. No meio do terreiro, no centro do 

círculo, cavava-se um buraco e colocava um galho de aroeira nova 

com vários metros de altura com o boneco “Judas” pendurado por 

uma corda no pescoço, dando a demonstração de que ele estava 

morrendo enforcado. Então, enquanto o Judas ficava na pontinha se 

balançando, todos os caboclos se aprontavam para atirar, fazer a 

malhação e derrubar o Judas, e convidava toda vizinhança para 

participar do tiroteio, que às vezes acontecia de dar 

cerca 150 tiros até cortar a corda, e quando o boneco 

caia era estraçalhado imediatamente por todos os 

caboclos, significando a vingança de quem traiu o 

nosso salvador Jesus Cristo, enquanto isto, todos os 

familiares cuidavam da festa, com o maior carinho, 

com um forró de latada até o dia amanhecer.  

Daí em diante, nunca mais parou, virou a maior 

tradição em nossa região, no sitio chamado de 

Cavas, que logo passou a se chamar de vila Cavas e 

atualmente cidade de Major Sales, que vem se 

desenvolvendo e trazendo em seu nome a cidade da 

cultura.14 

                                                           
14 Relato disponível em: http://caboclosereidecongodomb.blogspot.com.br/p/historicos-caboclos.html 

Acesso em 10 out de 2016.  

http://caboclosereidecongodomb.blogspot.com.br/p/historicos-caboclos.html
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 E por que “Caboclo”? Por que essa dança? O motivo deve estar 

associado a uma das falas do próprio Mestre Bebé que me responde:  

 

Ele descobriu devido ver os índios. Lá onde ele morava tinha os 
índios... Ele morava no Seridó e lá tinha índio naquele tempo lá no 
Seridó num sabe? Ele viu os índios com aquela dança. E veio pra 
semana santa devido o Judas né? A diferença nossa aqui é que é por 
causa do Judas, que foi o traidor que judiou do nosso Senhor né? Ele 
judiou e nós vamos judiá com ele! Colocava ele no jumento... 
antigamente era assim, pra sair pedindo as esmola. Hoje bota num 
carro, na moto.  

  

O termo "caboclo" é definido como mestiço de branco com índio, 

cariboca, carijó (FERREIRA, 2010, p. 371). Na umbanda, caboclos são 

entidades. Existem os Caboclos de Lança do Maracatu Pernambucano. Ser 

Caboclo, no sertão, é sinônimo dos pequenos produtores no meio rural (os 

caboclos do campo, os sertanejos, os sem instrução escolar). O Nordeste 

Brasileiro popularizou o termo como sinônimo de "homens de força e coragem". 

O Historiador Câmara Cascudo (1998) diz que “caboclos” são oriundos 

da Península Ibérica, mas são comuns em toda a América Latina. Em seu 

Dicionário do Folclore Brasileiro, afirma que, até fins do século XVIII, a palavra 

“caboclo” era sinônimo oficial de indígena e, devido ao conteúdo pejorativo que 

carregava, pelo Alvará de quatro de Abril de 1755, El Rei D. José de Portugal 

“mandava expulsar das vilas os que chamassem aos filhos indígenas de 

caboclos”. Ainda segundo Cascudo (1998), nos dias atuais, serve para indicar 

“o mestiço e mesmo o popular, um caboclo da terra. Discute-se ainda a origem 

do vocábulo, indígena ou africano”. O autor chama a atenção também para 

dois aspectos importantes relativos ao termo: que, no folclore brasileiro, o 

termo designa “o tipo imbecil, crédulo, perdendo todas as apostas e sendo 

incapaz de uma resposta feliz ou de um ato louvável”; e que “essa literatura 

humilhante é toda de origem branca, destinada a justificar a subalternidade do 

caboclo e o tratamento humilhante que lhe davam” (CASCUDO, 1998, p. 156-

157). 

O senhor José Berto da Silva, ressignificou essa experiência da dança 

que ele viu nos indígenas. Retratou os sentidos e os motivos, uma vez que a 
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dança que ele viu, não tinha a intenção contida em uma “Malhação de Judas”. 

De Acordo com Lúcia Gaspar (2011): 

 

O índio dança para celebrar atos, fatos e feitos relativos à vida e aos 
costumes. Dançam enquanto preparam a guerra; quando voltam dela; 
para celebrar um cacique, safras, o amadurecimento de frutas, uma 
boa pescaria; para assinalar a puberdade de adolescentes ou 
homenagear os mortos em rituais fúnebres; espantar doenças, 
epidemias e outros flagelos.[...] São utilizados, ainda, símbolos 
mágicos, totens, amuletos, imagens e diversos instrumentos musicais 
e guerreiros em danças religiosas, dependendo do objetivo da 
cerimônia. Em algumas delas muitos usam máscaras, denominadas 
dominós, que lhes cobrem o corpo todo e lhes servem de disfarce. A 
linguagem do corpo em movimento, sua organização estética e 
coreográfica, além do canto, ocupam um lugar fundamental no 
desempenho do ritual indígena.15 

 

Os motivos do senhor José Berto da Silva, aqui, não representam uma 

ciência exata. Eles estão em uma linha tênue do sensível e da poesia contida 

no hábito, no costume, na brincadeira. A escolha está para além das intenções, 

ela reside no modo como ele deixou-se afetar pelo que viu. E sem dúvida, além 

da indumentária, o movimento que mais o impressionou, é o que mais dá 

significado a dança do indígena, e hoje, a dança do Caboclo de Major Sales: a 

pisada. 

Ser Caboclo em Major Sales significa ser brincante, dar movimento ao 

corpo, e com este movimento, relacionar-se com o outro. “Pular caboclo”, ou 

“Dançar caboclo”, como eles costumam dizer, é um modo de manter viva a 

tradição, e de se divertir, de contagiar. Assim eles cantam: 

 

Vem cá caboclo, se prepara pra entrar! 

Vem caboclo pisa e vem contagiar! 

Entra caboclo pisa forte no salão 

Se não pula com seus pés, pule com seu coração.  

(...) 

Pisa Caboclo! De frente e de lado 

De banda, de quina, não esquece o passado 

‘Tô preparado’ 

                                                           
15 GASPAR, Lúcia. Danças indígenas do Brasil. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, 
Recife. Disponível em: < http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/>. Acesso em: 29 ago. 2018. 
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É assim que se faz! 

Bonito rapaz! Seja forte demais 

Não se esqueça do pulo pra trás 

Pisadas iguais já vai completar 

Sem ter embaraço de pisar no chão 

Que essa emoção não pode esquecer 

Pra fazer como eu faço 

Vamo arrebentando, querendo e lutando me acompanhar. 

 

Sou, sou, sou! Eu sou caboclo do sertão! 

Sou, sou, sou moleque que pisa no chão!16 

 

 “Caboclo bom e teimoso tem gingado diferente, contagia essa gente”17. 

Os brincantes vêm ressignificando a dança, modificando o trupé, baseados em 

seus corpos. O corpo do brincante de hoje não é o mesmo do brincante de 

cinquenta anos atrás e é natural que eles não brinquem do mesmo modo. O 

próprio Mestre Bebé diz: “essa pisada de hoje é mais forte, não é como a de 

antigamente”. Mas a brincadeira é linda e viva. Está aí... forte. E dela falarei a 

seguir. 

 

 

                                                           
16 Trecho da música de 2017, dos “Moleques de Bebé”. 
17 Idem 16. 
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1.3.3 A Brincadeira 

 

Os modos, que os 

grupos escolhem para se 

expressar artisticamente, 

estão ligados às 

características que os 

animam, e estudar estas 

formas significa estudar uma 

sensibilidade (GEERTZ, 

1983). Considero importante 

entender o conceito de 

“brincadeira” como uma 

experiência que explica o 

sensível. O “brincar 

caboclo”, ou “pular caboclo”, é algo interligado com a vida e o cotidiano dos 

brincantes. Em outro contexto, mas aplicável facilmente aqui, Da Matta (1997) 

diz: “o verbo brincar significa também relacionar-se, procurando romper as 

fronteiras entre as posições sociais, criar um clima não verdadeiro 

superimposto à realidade” (1997, p.144). Assim, não falamos aqui de uma 

brincadeira infantil (ainda que, em alguns casos, envolva crianças), mas de um 

vínculo que entre os Caboclos inicia-se na infância, atravessa a adolescência e 

consolida-se na vida adulta.  

 

“A brincadeira aqui é a pisada. A pisada forte é a dança, é o trupé. E a 

dança é o principal do Caboclo”, diz o Mestre Bebé. O brincante está ali pelo 

prazer de brincar com o outro, pela alegria, o relacionar-se e atrair pessoas 

para seu entorno. Os gritos, os sons da pisada no chão, e a música que vem 

dos instrumentos, são elementos que atraem, aproximam. Quem brinca aprecia 

um tipo de diversão que envolve o riso, a disputa. “Qualquer um pode brincar 

caboclo, basta ter vontade e disposição”, afirma Bebé.  
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Inseridos no 

contexto da Semana 

Santa, onde os ritos são 

vivenciados de forma 

intensa e coletiva, em uma 

celebração que mistura o 

Sagrado e o Profano, 

encontramos estes 

Caboclos. 

A parte religiosa fica 

por conta da Igreja 

Católica, com vias-sacras, 

caminhadas e missas, que 

iniciam no domingo de ramos e se estendem até o domingo de páscoa. Na 

Sexta-Feira Santa, à noite, ocorre à encenação da Paixão de Cristo, que 

relembra sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. 

A parte considerada profana fica por conta dos caboclos. A cidade 

possui cerca de 12 grupos, todos formados entre 12 e 26 dançarinos, além do 

trio regional (sanfona, zabumba e triângulo), que percorrem as ruas, os sítios e 

povoados, dançando de casa em casa.  

A semana inteira é uma alegria contagiante. Crianças, jovens, adultos e 

idosos, todos entram na brincadeira, as pessoas saem para as portas de sua 

casa, e as portas são abertas para receberem os caboclos que como 

recompensa são gratificados com a tradicional esmola que pode ser em 

dinheiro, ou em alimentos. 

A semana encerra-se, então, no Sábado de Aleluia, dia da efetiva 

Malhação do Judas. Neste dia, todos os grupos de caboclos participam, bem 

cedo, do “Arrastão” onde correm a cidade com suas máscaras, roupas 

coloridas, sua dança e pisada forte, tocando músicas que exaltam a cultura 

local, o nordeste e a cultura popular. À noite, disputam a premiação do 1º lugar 

no Concurso de Caboclos (evento realizado e patrocinado pela Prefeitura 

Municipal de Major Sales), que já acontece a vinte e seis anos em praça 
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pública. Na região, municípios como São Francisco do Oeste, José da Penha, 

Luís Gomes, Tenente Ananias, dentre vários outros, mantêm-se a tradição da 

cultura dos Caboclos, mas o destaque é para a pequena cidade de Major 

Sales, que realiza a brincadeira a mais tempo, e a cada ano, tem ganhado 

espaço e atraído centenas de pessoas de outras cidades do Médio, Alto Oeste 

Potiguar, e até mesmo, do Alto Sertão Paraibano. 

 

A manutenção dos trajes usados durante a semana é de 

responsabilidade de cada brincante. “Na semana, eles usam a roupa mais 

tradicional, feita de farrapos, e cada um tem a sua em casa. Muitas pessoas na 

cidade tem a sua”, explica o Mestre Bebé. São estas roupas que eles usam, ao 

longo da semana no Itinerário18 e nas ruas da cidade e sítios. Já o traje para o 

concurso é confeccionado por cada grupo de caboclo e fica sob a guarda dos 

“Chefes de Turma”19, e trancados a sete chaves, até a hora do concurso. E 

sobre o Concurso... 

 

 

 

 

 

                                                           
18 O “Itinerário dos Caboclos” são apresentações que os Grupos de Caboclos fazem na Semana Santa, 

todas as noites, antes do Sábado de Aleluia. Nestes dias, cada grupo usa as roupas mais tradicionais. 
Apresentar-se no “Itinerário”, tornou-se obrigatório, dentre os critérios para participação no Concurso de 
Caboclos que ocorre no Sábado de Aleluia. 
19 O único grupo de Caboclos da cidade que tem a figura do Mestre, são os “Moleques de Bebé”, do 
Mestre Bebé. Nos demais grupos, aqueles que representam a figura do “Mestre” eles se intitula como 
“Chefe de Turma”. 
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1.3.4 O Concurso 
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O Concurso de Caboclos foi criado em 1990, Major Sales não era emancipada, e ainda fazia parte da cidade de Luís 

Gomes. O Dr. Pio X Fernandes teve a iniciativa, com o intuito apenas propor um novo jeito de brincar. Já nesta época, os grupos 

de caboclos se encontravam pelas ruas, tentavam roubar o boneco do Judas um dos outros, "disputavam" ali quem melhor 

"pisava", quem melhor "pulava". Dr. Pio X Fernandes reunia todos numa festa e premiava as turmas mais animadas, com o melhor 

figurino, a melhor pisada, e alguns moradores faziam o 

papel de jurados. Ser vencedor do concurso era a garantia 

de ganhar a premiação em dinheiro e pagar os gastos com 

as roupas e festa final da turma. O primeiro concurso 

ocorreu na residência do senhor Raimundo Matias de 

Oliveira, contando com cinco grupos, e por alguns anos, ali 

ocorreu. 

Com o tempo, e após a emancipação da cidade, o 

concurso foi também se tornando tradição, e passou a ser 

realizado no Centro Cultural. Cresceu, e o Centro Cultural, 

então, ficou pequeno para abarcar tantos grupos e o público 

que começou a ir torcer pelas suas turmas de caboclo 

preferidas. Foi então que as apresentações passaram a ser 

realizadas ao lado da Igreja Nossa Senhora do Sagrado 

Coração, e permaneceu neste local, até o ano de 2008. 
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A gestão local foi sensível ao fato de que o Concurso 

demandava da necessidade de um espaço específico. Em 2009, eram 

11 grupos de caboclos, com uma média de 10 a 12 pessoas em cada 

grupo. A premência de um espaço maior fez com que o Concurso 

fosse deslocado para a Praça de Eventos, ou como eles chamam nos 

eventos atualmente: 

“Arena Cabocla”. Mudanças e adaptações na infraestrutura da praça são feitas 

anualmente para melhor adequar às conveniências dos grupos, dos artistas e do 

público. O Concurso é apenas uma parte da Festividade que a cidade realiza, na 

Semana Santa, pois a programação inclui apresentações artísticas, o “itinerário dos 

caboclos”, todas as noites, bandas de renome local e nacional, e ainda exposição fixa, 

contando a história da manifestação cultural, bem como o “arrastão dos caboclos”20.  

 

 

 

 

 

                                                           
20 O “Arrastão dos Caboclos”, é uma expressão utilizada em Major Sales/RN, que procura indicar o início dos trabalhos do Sábado de Aleluia na cidade, com um grande 

cortejo de Caboclos. Durante o “Arrastão” eles correm a cidade com suas máscaras, roupas coloridas, sua dança e pisada forte, tocando músicas que exaltam a cultura local, 
o nordeste e a cultura popular. 
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O Concurso trouxe consigo algumas questões que se diferem da 

dinâmica da brincadeira. Tanto os figurinos, como a montagem da coreografia, e 

o tempo de apresentação, são pensados de forma mais metódica. Existem 

edital, normas para participação, e a apresentação na praça de eventos utiliza 

recursos mais modernos do que aqueles usados nas andanças pelas ruas, 

durante a semana. Cada ano, os critérios exigem mais criatividade das turmas 

de Caboclos. Eles trabalham para superar os outros. Quando comparamos a 

dança de caboclos, realizada nas ruas, nos sítios e nas casas, com a dança de 

caboclos apresentada no concurso, ficam evidentes as transformações sofridas, 

como relata o Mestre Bebé: 

O Concurso mexeu, vamos dizer assim, no figurino, depois começou a mexer na pisada, no trupe 

(...) não dá mais tempo de ir nos canto, o povo cobra demais, de nois ir nos sítio, mas devido ao 

Concurso(...) não dá mais tempo. Quando eu era menino, porque no tempo do meu avô que 

fazia, ele brincava com uma camisa velha da roça, toda rasgada, ai emendava mais um pedaço 

de palha, de carnaúba, de bananeira, uma sainha aqui de carnaúba com corda, estopa, e a 

máscara de papelão pintada de carvão. Porque antes do concurso nois brincava, não tinha esse 

problema de criatividade, de originalidade, não tinha essa história de critérios, cada um fazia seu 

figurino, se enfeitava de uma maneira que quisesse, que soubesse fazer, era um de um jeito o 

outro de outro. Hoje, hoje não (...) A mudança foi total, pra derrubar o Judas, que nois chamava 

de "pai vei" (...) era mais 120 tiros pra poder derrubar o Judas.(...) Hoje mudou porque o Judas é 
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derrubado na praça de eventos, a gente faz só aquele gesto que tá 

derrubando porque lá dentro não pode fazer o que fazia antes (...) 

antes era um tiroteio de chumbo, 120 tiros, eu contei, botaram tudo 

no mundo dentro da espingarda, pra torar a corda, e a corda não 

torava, e quando derrubava o Judas, saia rasgando ele, correndo no 

meio da rua, pra aqui, pra acolá. e na arena não pode nem sujar. 

Tem que malhar e deixar limpo. 

  

O depoimento do Mestre Bebé revela estas mudanças e também os desejos que se percebem na fala. Assume-se, a partir 

de então a ideia de espetacularidade do Rito. Sobre isto, me aprofundarei mais adiante. 

 

Dedico o próximo capítulo às reflexões que fiz, após meu encontro com o objeto de pesquisa. Na busca de 

compreender os sentidos que motivam a brincadeira, e como estes sentidos constituem um elo significativo para a 

interação destes com a sociedade, mantendo sua tradição através das gerações. 
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2ª Pisada: “Entrei na brincadeira e não 

sei quando eu vou parar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪“Caboclo bom e teimoso tem gingado diferente. 

Contagia essa gente.” 

“Caboclo rebole o corpo, cuidado pra não errar!!!” 

“Nosso corpo fala preste muita atenção. 

Se não pula com seus pés, pule com o seu coração”. 
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2.1 Motivações e Dificuldades 

2.1.1 Palavra de mestre 

 

Etimologicamente, a palavra “mestre”, deriva do latim "magister", que 

significa professor, ou aquele que se dedica à arte de ensinar. Atualmente, 

esse vocábulo apresenta diversos sentidos. Ser mestre é ter um conhecimento, 

guiar, orientar, instruir, dar conselhos, mediar. É ser exemplo de doação, 

humildade, dedicação, ética, respeito, paciência. Entre outras coisas, ser 

mestre é saber compartilhar experiências e saberes. 
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Quando conheci o Mestre Bebé, vi nele um homem humilde, respeitoso, 

ético, paciente, dedicado. Gosto de fazer a seguinte analogia sobre ele: Pra 

mim, o Mestre Bebé é como uma cebola! Cheio de camadas, e sempre me faz 

chorar (pois me emociona). E após as primeiras conversas, ele carameliza e a 

gente vê toda sua doçura. 

Sempre fui bem acolhida em sua casa. Sua família é o sinônimo de 

“amor”. Eles te acolhem, respondem com prazer a tudo, cuidam e se importam 

em manter viva uma tradição, que consideram extremamente importante para a 

sua história. A família reflete o que vê no dia a dia, com o exemplo que tem 

neste marido, pai, avó. E não podia ser diferente. 

Neste trabalho, trago sempre as falas do Mestre Bebé, ou de pessoas 

do seu grupo e família. Os demais grupos apresentam-se somente durante a 

Semana Santa, e seus responsáveis não se intitulam “mestres”, apenas 

“chefes de turma”. Fica a cargo da família e do grupo “Os Moleques de Bebé” 

representar esta tradição, dentro e fora do município. 
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Durante uma Semana Santa (em 2017), pedi para ficar por ali 

apreciando, quietinha. Eu não queria atrapalhar. A semana é uma correria, e 

eles se dividem entre ensaiar, aprontar roupas, preparar detalhes, dar 

entrevistas, participar de outras atividades da cidade. E mesmo com a casa 

cheia, fui recebida com carinho e atenção. Fizeram questão de me mostrar 

detalhes, de ouvir sobre meu trabalho de dissertação. 

Em meio àquela correria, com um Concurso que os grupos de Caboclos 

da cidade levam tão a sério, e tão competitivamente, vi o Mestre Bebé ainda 

encontrando tempo para incentivar a participação dos outros grupos. 

Exatamente! Ajudando os outros grupos, que em tese, seriam seus 

concorrentes no Concurso. Vi a admiração de outros Chefes de turma por ele, 

e a admiração das crianças (Ele não passa em uma rua sem ouvir a voz de 

uma criança dizendo: “Bebé!”). 

Dito isto, não encontro exemplos melhores que este para descrever o 

que é um Mestre. Esta postura e atitude, diz muito mais, que qualquer definição 

científica. Não há como escrever um trabalho como este, sem dar voz a este 

Mestre.  

Sentada na calçada de sua casa, perguntei: O que te motiva a continuar 

com a tradição? E ele me disse: 

... é difícil nós parar. Porque a brincadeira é boa. É difícil eu parar 
porque eu tenho amor pela brincadeira. O que motiva eu continuar é 
somente uma coisa que encascou na minha cabeça, e que não sai. 
Tu acredita? Toda hora eu me lembro disso aí. Toda hora. Toda hora! 
É a tradição do meu avô, que eu não quero deixar se acabar, sabe? 
Porque vem de geração pra geração e eu quero dar continuidade por 
causa disso. Então entrou na minha cabeça e não quer sair mais. Se 
eu comecei... Tem histórico do meu avô, que quem começou foi ele. 
Apesar de que os caboclos não é dele, mas quem plantou em Major 
Sales, a primeira turma de José Berto da Silva, de 1924. A ideia 
primeira do meu avó era brincar. Ele trabalhava a semana toda, mas 
com o sentido de malhar o Judas. A semana toda brincando, mas 
com a intenção de malhar o Judas. Chegou um ponto de eu não 
querer deixar mais não. Só quanto Deus quiser. Primeiro de tudo nós 
brinca por amor, pra mostrar ao povo aquilo que nós sabe. E é uma 
coisa que já pegou. Eu tenho tudo anotado no computador. O meu 
grupo é registrado, tem as músicas da nossa autoria (da minha, da de 
Simone, da outra que canta). Eu tenho que continuar. E já tem a 
família dentro. Tem genros, tem neto, filho, sobrinho, primo. Então 
não tem como mais nós sair da brincadeira, porque mesmo que eu 
pare, mas eles continuam. O que motiva eu é continuar com a 
tradição. E os netinhos que dizem ‘oi vô, pode deixar que quando eu 
crescer, eu vou tomar de conta’. 
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Mas e as dificuldades Bebé? Não é difícil manter a tradição? 

 

A dificuldade é porque ainda nós não temos condições de bancar do 
jeito que nós quer, eu e Simone21, de gastar o total ‘x’ de dinheiro pra 
gastar. A despesa todo ano é grande, com merenda e tudo. Eu tenho 
as criatividades já na cabeça, mas sem dinheiro não dá. A gente vai 
pra aqui e pra acolá... Faz a brincadeira durante a semana, junta o 
dinheiro... A dificuldade é grande! Tem turma ai que pede patrocínio. 
Meu medo é o Concurso modificar muito e queiram colocar coisa... 
Pra não ficar como escola de samba. Pra não fugir da tradição. 

 

E ali, ouvindo... Já com uma xícara de café na mão, eu perguntei: A 

tradição é importante para cidade? 

 

Acho que a tradição é importante pra cidade. Os caboclos é que tá 
levando o nome da cidade. Em cultura mesmo. É a cidade da Cultura 
de Caboclo. E essa festa de Sábado de Aleluia só faz devido aos 
caboclos e é importante pra cidade. O incentivo no estado tá lá 
embaixo. Tá apagado. Nunca mais teve um convite pra apresentar 
em Natal. Isso é um dos pontos fracos pro Estado. Isso é uma coisa 
que crescia a cultura no Estado. 

 

 O que nos move, nos impulsiona a fazer algo, está sempre relacionado a 

uma necessidade, a uma paixão, a um desejo. O que anima o corpo, supera 

sempre as dificuldades.  

Quando falamos em Cultura Popular no Rio Grande do Norte, 

encontramos claramente um cenário de superação por parte dos grupos que 

optam por manter vivas estas tradições populares. O cenário político-cultural 

que se apresenta para eles, quando falamos em Cultura Popular no Rio 

Grande do Norte, não é dos mais favoráveis. 

Mesmo existindo alguns projetos de incentivo à cultura no Estado do Rio 

Grande do Norte (leis, editais, eventos), estes passam por um momento de 

poucos recursos para difusão de ações, o que prejudica a efetividade das 

práticas culturais no estado. 

A cultura tem uma importância e papel fundamental para sociedade. Não 

bastam apenas incentivos de políticas locais para os grupos presentes no RN. 

                                                           
21 Simone Silva, filha do Mestre Bebé. 
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Em âmbito nacional, as políticas públicas precisam considerar a importância 

destas ações e como elas constituem a identidade de cada local.  

Historicamente, estas manifestações tradicionais não representam fonte 

de renda principal, para quem as pratica. Elas configuram um hábito que 

regista histórias de vida das sociedades e são importantes, pois explicam o 

ontem, o hoje e o amanhã das comunidades. 
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 2.2 O corpo do brincante popular 

 

Ao iniciar a pesquisa de campo, em contato direto com o objeto de pesquisa, ao olhar aqueles corpos e aquela brincadeira, 

entender a dinâmica daqueles corpos, me pareceu fundamental para que a minha imersão no campo e meu olhar fossem guiados 

de forma mais clara. Refletir sobre o corpo do brincante popular me parece um início. E aqui teço as reflexões que fiz. 

O corpo é lugar de nossa escrita para o mundo, da nossa comunicação, onde inscrevemos nossa história, e registramos as 

memórias. Ele move-se no dia a dia, com cada aprendizado, e experiência vivida. É ele que registra, no espaço e no tempo, toda 

uma dinâmica e um conjunto de sentidos que podem ser compreendidos, tanto por quem se move, como por quem observa. A 

ciência vive a estudar o corpo e, ao longo da história, construímos diferentes modos de saber, e de interpreta-lo. Quer seja na 

Ciência, Religião, Antropologia, Filosofia, Educação, ou 

na Arte, o corpo é apresentando de diversas formas. 

E o corpo da Cultura Popular Tradicional, também 

constrói uma escrita no mundo. Move-se, e é movido no 

mundo. Assim, creio que para entender onde este corpo 

se insere, antes, se faz necessário compreender o que 

entendo como Cultura Popular e Tradição, uma vez que 

são conceitos amplos e trazem à tona uma série de 

outras discussões, críticas, e também contradições. 
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Geertz (1926) defende um conceito de cultura que ele define como sendo essencialmente semiótico, acreditando que o 

homem é um animal amarrado a teias de significados, que ele mesmo teceu, assumindo a cultura como sendo essas teias. Ele 

propõe ver a cultura não como complexos de padrões concretos de comportamento (costumes, usos, tradições, feixes de hábitos), 

mas como um conjunto de mecanismos de controle (planos, receitas, regras, instruções) para governar o comportamento. A 

cultura popular relaciona-se, na maioria das vezes, ao anônimo, ao coletivo, ao espontâneo, à tradição. De modo geral, Vannucchi 

(1999) a define como: 

 

“O conjunto de conhecimentos e práticas vivenciadas pelo povo, embora possam ser vividos e instrumentalizados pelas elites. 

Pense-se no candomblé, no carnaval, na feijoada, nos usos folclóricos, no jogo do bicho e na capoeira. (...) Cultura popular 

simplesmente [é] o que é espontâneo, livre de cânones e de leis, tais como danças, crenças, ditos tradicionais. (...) Tudo que 

acontece no país por tradição e que merece ser mantido e preservado imutável. (...) Tudo que é saber do povo, de produção 

anônima ou coletiva.” (VANNUCCHI, 1999, p. 98). 

 

Câmara Cascudo (1983) interpreta a cultura popular como resultado da “sabedoria oral”, da memória coletiva, anterior aos 

conhecimentos transmitidos pela ciência. Ela possui “bases universais”, e um “instinto de conservação para manter o patrimônio 

sem modificações sensíveis, uma vez assimilado” (CASCUDO, 1983, p. 679).  

Porém, devo levar em conta que este instinto de conservação, apontado por Cascudo (1983), deve considerar que a cultura 

popular é capaz de abranger várias dimensões e está aberta ao contato com o novo. Não acredito na visão estática, que muitos 

folcloristas imprimem às manifestações tradicionais populares. Isto seria o mesmo que impedir a criatividade e relegá-las ao 

espaço do obsoleto e ultrapassado.  
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Penso então que a cultura popular é o resultado de vários processos e 

não um mero suporte para a tradição, baseado apenas no passado, mas na 

verdade, é também o hoje vivido. O hoje é o resultado de coisas vividas no 

passado, ou das vivências passadas que reverberam em nós.  

Mas definir cultura popular não é algo simples, não é uma receita de 

bolo, um cálculo de engenharia para construção de um prédio. É necessário 

também que eu consiga estabelecer uma relação com a palavra “povo”. E entre 

as várias concepções para o termo “povo”, algumas associam-se a questões 

ideológicas, políticas, sociais e econômicas. 

Quando intuitivamente pensamos em “povo”, pensamos, de imediato, 

em camadas sociais, e neste caso, à camada mais pobre da sociedade, que 

está em oposição à classe dominante, a dita elite. Assim, o fator econômico 

demarca o significado do termo.  

Sem sombra de dúvidas, isto impacta os conceitos de cultura popular. 

Cada manifestação da cultura popular vive uma experiência estética diferente 

da outra, independente da região do país em que acontece, e tem a ver com 

sua percepção e o modo de se relacionar com o mundo. Uma importante 

reflexão sobre o que falo encontra-se nos estudos de Nóbrega (2000, p. 54), 

quando afirma que: 

 

“... as danças populares brasileiras, com seus gestos e dramaticidade 

próprias, configuram uma estética, ou seja, uma percepção que 

conforma um estilo, visível nos códigos gestuais, criando uma 

linguagem que pode vir a ser tematizada na Arte e na Educação, 

considerando-se os diferentes modos de fazer e compreender o 

conhecimento.” (NÓBREGA, 2000, p. 54). 
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As manifestações das tradições populares reúnem 

diversos elementos, que determinam uma linguagem 

estética expressa nas formas de ser e de viver em 

sociedade, no espaço e no tempo, criando modos de 

ser e de fazer dos sujeitos envolvidos. É neste espaço 

que circula o conhecimento, e onde os brincantes, 

dentro da organização de seus grupos, estabelecem 

diferentes estratégias de leitura de mundo. E é olhando 

para o corpo do brincante popular, que acredito poder 

compreender como se dão as estratégias de produção 

do conhecimento. 

Na perspectiva de um olhar fenomenológico, 

como propõe Merleau-Ponty (1999), o corpo é um corpo 

vivo que escreve sua história e tem sua técnica corporal 

ao dançar e festejar seus rituais. Este corpo faz parte 

de um universo que o mantém vivo e sustenta-se 

através da transmissão de informações. Este corpo não 

se considera como partes distintas, mas como um corpo 

social, onde os canais de interação é que constroem 

sua estrutura, através do tempo, cria significações, 

interage com o meio e consigo mesmo. Assim, 

 

O corpo é nosso meio geral de ter um 

mundo. Ora ele se limita aos gestos 

necessários à conservação da vida e, 

correlativamente, põe em torno de nós 

um mundo biológico; ora, brincando com 

seus primeiros gestos e passando de seu 

sentido próprio a um sentido figurado, ele manifesta através deles um 

novo núcleo de significação: é o caso dos hábitos motores como a 

dança. Ora enfim a significação visada não pode ser alcançada pelos 

meios naturais do corpo; é preciso então que ele se construa um 

instrumento, e ele projeta em torno de si um mundo cultural. 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 203). 
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Quando os brincantes dançam, eles reafirmam, através de seus corpos, 

histórias, memórias e as comunicam, ligando o passado ao presente e construindo 

uma ponte para o futuro. Trazem no seu corpo toda a sua história e técnica de dançar, 

sem necessariamente denominar de técnica, mas ali está a sua técnica corporal, ou 

maneiras como usam seus corpos para a dança. 

Há um jogo de ações, movimentos, um rito, que somente após compreendidas, 

são transmitidas pelo fenômeno da tradição. Mauss (1974, p. 217) cita o seguinte 

conceito de técnica: “Chamo de técnica, um ato tradicional e eficaz (e vejam que nisto, 

não difere do ato mágico, religioso, simbólico). É preciso que seja tradicional e eficaz. 

Não há técnica e tampouco transmissão se não há tradição”. 

E me vem, então, a questão da tradição, do tradicional. A tradição que acaba 

por ser compreendida, muitas vezes, como tendo a função de conservar ou engessar 

a memória coletiva. Contudo, “os saberes tradicionais são uma das formas de 

explicação de fenômenos e fatos da vida social, a partir da articulação de um conjunto 

de relações priorizadas, sistematizadas coerentemente” (ALMEIDA, 2001, p. 81). 
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No contexto de uma comunidade, a noção de tradição e perpetuação 

das expressões artísticas, nela presentes, representam um modo de 

manutenção, que afirma a importância da arte, atravessada por memórias.  

Consideremos uma concepção de tradição, que pense a renovação, e 

considera os saberes inscritos nos corpos, como saberes que podem ser 

renovados, através dos tempos, pois o corpo vivo cria novos hábitos, novas 

significações. Cabe à cultura popular e ao povo reinventar, recriar e 

ressignificar o seu saber. Para Amorim (2004, p. 6), em se tratando de cultura 

popular, a “tradição está em permanente adaptação, atualização, frente à 

realidade contemporânea”. 

Quaisquer que sejam os apontamentos sobre cultura popular e tradição, 

nenhuma delas engessam os corpos que nela buscam expressar-se. O corpo 

brincante interage e reage a diversos estímulos. É um corpo que se move na 

espontaneidade da brincadeira, embalado por sons, canções, pulsações, um 

ritmo que dita as batidas de mãos e pés. Movimenta-se a partir de uma 

pulsação, um ritmo e uma melodia, sustentados por uma história, e sua origem 

que afirma identidades.  

É um corpo marcado pela sua história, pelo cotidiano, que em qualquer 

que seja a manifestação, traz na sua gestualidade sinais do seu trabalho, ou de 

sua espiritualidade. Algumas danças populares estão diretamente ligadas a 

ciclos de plantação, colheitas, atividades rurais, outras ligadas a festividades 

sagradas, ou profanas. 

 
Bata caboclo pode bater, pisa para o chão estremecer 

Bata caboclo pode bater, bata logo nesse Judas 
Se precisar de ajuda vou aí também bater 
Esse Judas é folgado, foi o grande traidor 

Essa é a verdade que vovô me ensinou 
E com essa tradição é do meu tataravô 

Bata logo nesse Judas e se precisar de ajuda 
Chama eu que também vou 

Bata caboclo pode bater, pisa para o chão estremecer 
Se precisar de ajuda eu também vou bater 

Dê um chute nesse Judas, bote ele para voar 
E depois da Semana Santa vamos todos perdoar 

Mais ainda não passou, cacete vai descer 

Pode bater nesse Judas e se precisar de ajuda chama eu que também vou bater.
22 

 

                                                           
22 Algumas das motivações para a brincadeira dos Caboclos de Major Sales é expressa nas letras das 
músicas. Este é um trecho Letra autoral de Mônica Isadora da Silva, feita para apresentação dos 
“Moleques de Bebé” no XXVI Concurso de Caboclos no munícipio de Major Sales/RN. 2016 
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Os brincantes, então, são aqueles que “brincam”, divertem-se, 

sustentam a brincadeira, ano após ano, e integram uma irmandade coletiva. É 

um corpo produzido, também, em um espaço que considera um ritual. Há aí 

uma junção do lugar da memória, do ritual e da brincadeira. E o suporte para 

isto está na gestualidade, na simbologia de suas indumentárias, adereços, 

ritmos, na maneira como esse corpo move-se. 

Mais adiante, será importante compreender as heranças que existem 

neste corpo. E consideramos que, além dele carregar marcas significantes de 

sua tradição, e de saberes construídos na coletividade, há algo que o 

acompanha. Em Alves (2006), temos a seguinte contribuição: 

 

A fonte principal desses saberes então é a convivência. No 

entanto, essa convivência não se refere apenas à relação entre 

sujeitos, mas diz respeito também à relação entre sujeito e a 

sua história étnica e cultural, de modo que é na cultura e a 

partir da história étnica do indivíduo que são construídos e 

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

93). 

 

Pensar o corpo brincante é considerar outrossim o movimento 

espontâneo, a relação do olhar, a valorização do ritual, do prazer e da 

brincadeira, e, conectado a tudo isso, um sentido de compromisso consigo e 

com o outro. 

Com esse olhar de brincante (que também considero ter), em breve, 

concluirei a minha brincadeira, na sequência desta dissertação. É só me 

aguardar pular. 
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3ª Pisada: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rebole o corpo e cuidado pra não errar” 
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Percorrer um espaço-tempo e 

desvendar como a identidade é 

construída em um recorte definido, a fim 

de encontrar os sentidos e motivações, 

antes de mais nada, pede compreensão 

do conceito de identidade, e pensar 

acerca das mudanças na relação do 

sujeito com o espaço. E para isto, aqui 

irei estabelecer paralelos com a Dança 

dos Caboclos de Major Sales/RN. 

Considerando a análise de Cultura já 

feita anteriormente, utilizando como 

base Geertz (1926), onde a cultura é um 

conjunto de mecanismos de controle 

(planos, receitas, regras, instruções, 

etc), para governar o comportamento, 

posso então falar aqui de uma cultura 

aprendida, ao longo do tempo, e não 

apenas adquirida, e também modificada, 

ao longo deste tempo. Em consonância 

a este pensamento, há também Laraia 

(2009, p.45) que diz: “O homem é o 

resultado do meio cultural em que foi 

socializado. Ele é um herdeiro de um 

longo processo acumulativo, que reflete 

o conhecimento e a experiência 

adquirida pelas numerosas gerações 

que o antecederam”. 

No decorrer deste processo 

acumulativo, sofremos várias 

interferências e influências, que 

reverberam nas nossas escolhas e nos 

rumos que damos ao que escolhemos 

fazer. Estes impactos nos forçam a 

reorganizar todo um sistema, ao qual 

estamos habituados, e de certo modo, 

ajuda a nos repensar enquanto seres 

sociais e culturais, e assim, reinventar 

nossas identidades. 

Stuart Hall (2006) analisa o impacto da 

globalização sobre as identidades 

culturais, relacionando as dimensões de 

espaço e de tempo, onde, para ele, 

estas dimensões são coordenadas 

básicas de todos os sistemas de 

representação.  

“Diferentes épocas culturais possuem 

diferentes formas de combinar essas 

coordenadas espaço-tempo” (HALL, 

2006, p. 70). As coordenadas estão em 

um “começo”, um “meio”, e um “fim”.  
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Para este trabalho, cabe a sequência temporal: 

1 – Como era a dança destes caboclos (começo) 

2 – Como foi seu percurso ao longo dos anos (meio) 

3 – Como está atualmente (fim) 

Hall (2006, p. 13) destaca a Identidade, relacionando-a com a transformação na “modernidade tardia”, o processo de 

“globalização” e o “impacto sobre a Identidade cultural”. Num contexto de globalização, a cultura assume papel fundamental 

diante da realidade econômica, política e social. Ela representa o pensamento, o sentimento e aquilo que as pessoas vivem 

em um determinado tempo. Mesmo que a globalização tenda a transformar o mundo em um lugar único, ela também cria 

resistências. Para Hall (2006), além da tendência a homogeneização cultural, há outra que aponta para a diferença, onde 

mesmo no processo de globalização, ocorre um interesse pelo local, a globalização não vai destruir o local e o global, mas 

sim, construir novas formas de identificações locais e globais. 

A sociedade pós-moderna possui uma dinâmica em que as transformações se dão de forma mais acelerada. Bauman (2003) 

prefere denominar de “sociedade da modernidade fluida”, ou ainda de “sociedade da modernidade líquida”. Estes conceitos referem-

se às dinâmicas das relações na contemporaneidade, destacando a fluidez e volatilidade, que causa uma descontinuidade que se 

dará de forma especifica, levando em consideração os atores sociais envolvidos. Esta ruptura ou descontinuidade interfere na 

organização, no convívio, e nas práticas em comum. Aparecem aqui os conflitos com a identidade, que para Bauman (2003): 

As identidades parecem fixas e sólidas apenas quando vistas de relance, de fora. A eventual solidez que podem ter 

quando contempladas de dentro da própria experiência biográfica parece frágil, vulnerável e constantemente 

dilacerada por forças que expõem sua fluidez e por conn'acorrentes que ameaçam fazê-la em pedaços e desmanchar 

qualquer forma que possa ter adquirido. A identidade experimentada, vivida, só pode se manter unida com o adesivo 

da fantasia, talvez o sonhar acordado. Mas, dada a teimosa evidência da experiência biográfica, qualquer adesivo 

mais forte - uma substância com maior poder de fixação que a fantasia fácil de dissolver e limpar - pareceria uma 

perspectiva tão repugnante quanto a ausência do sonhar acordado. (BAUMAN, 2003, p.99) 
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Para compreender as questões sobre identidade, faz-se necessária a 

compreensão do espaço social e simbólico construído, no qual historicamente este 

se alicerça. “(...) as identidades se situam frente ou num espaço simbólico, 

social/historicamente produzido (...)” (HAESBAERT, 1999, p. 179). No contexto dos 

Caboclos de Major Sales/RN, percebe-se a necessidade de criar condições para a 

continuidade de sua trajetória, de reafirmar sua identidade, e o sentimento de 

pertencimento ao lugar.  

Eles têm orgulho do seu lugar, de suas origens, do lugar em que vivem, e que 

representam. Têm principalmente orgulho de sua trajetória e do caminho percorrido, 

ao longo dos anos, apesar das dificuldades e enfrentamentos do contexto social em 

que vivem.  

Neste sentido, a identidade destes revela características de transformação 

social, uma vez que, para além da tradição, a estratégia é favorecer o futuro da 

manifestação. Percebo este caráter transformador, analisando o contexto do grupo 

social, a partir da resistência que vem dos seus ideais e princípios. 

Resistir, persistir, comunicar... A construção da Identidade está interligada 

com o contexto (CASTELLS, 2008), e cada característica ligada diretamente a um 

ser social, baseadas em suas necessidades para com a sociedade. E sobre os 

atores sociais envolvidos, a Identidade é um 

 

 

 

 

 

 

processo de construção de significado com 

base em um atributo cultural, ou ainda um 

conjunto de atributos culturais inter-

relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) 

sobre outras fontes de significados. Para um 

determinado indivíduo ou ainda um ator 

coletivo, pode haver identidades múltiplas 

(CASTELLS, 2008, p. 22). 
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Ao longo dos anos, estes “Caboclos” assumiram diversos papéis. Se atrevidamente eu arriscar um esquema cronológico básico 

de fatos, resumidamente, visualizaríamos do seguinte modo: 

IN
ÍC

IO
 

Um boiadeiro, contador de histórias, um dia reuniu um grupo de homens e pensou um modo de brincar e vingar a morte do 
“Nosso Senhor Jesus Cristo”, traído por Judas (mas calma! Não havia nenhum ódio, ou violência, implícita aqui. Tudo não 
passava de uma brincadeira). 
 
A malhação de Judas tradicional não era completa para ele, então, lembrou dos índios do Seridó, que viu dançando, e aí estava o 
mote! “Vamos fazer a festa da Matança de Judas” 
 
Então, saíam pelas casas, o boneco do Judas no lombo de um jumento, vestidos com roupas produzidas com farrapos e 
diversos materiais, sem falar das máscaras. E isso era também assustador.  
 
Abrir, ou não, a porta para aquelas figuras estranhas? Que trupé era aquele?  
 
A semana era tomada por estas figuras que pulavam e tocavam música. E enfim, no domingo de manhã, lá iam eles “massacrar” 
o boneco de pano, beber e comer o que ganharam na semana.  
 
E haja tiro pra matar esse Judas! Não tem espingarda que dê conta! 

M
E

IO
 

Ano após ano, já não dava mais pra passar sem aquelas figuras. Eram estranhas, mas eram a “diversão”.  Mais que uma 
vingança, seu papel era divertir. O judas na cangalha, e cada um que proteja o seu. 
 
O profano, numa semana considerada “Santa”. Passaram a ser figuras necessárias, pois não tem como não os ter ali. Não há 
medo, e sim vontade de ser um. 
 
Agora já não é mais um pequeno grupo. É uma parcela da cidade que sente a necessidade de ser também caboclo. 
 
Numa cidade com economia rural, sair das lavouras e ainda ter fôlego para pular, dançar, malhar o judas... nunca foi problema. 
Isso é coisa de caboclo! 
 
Passou a ser uma necessidade, passou a ser tradição. Não há como ter uma Semana Santa, sem ter caboclo. Os mais esperados 
nos sítios e nas portas. Quem não quer um caboclo pulando na sua porta? A “esmola” já está guardada. 
 
É hora de assumir a brincadeira e reconfigurar suas formas de brincar. Quem é o melhor? Quem pula melhor? Vamos fazer um 
“Concurso” e decidir! 
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Não apenas mais simples brincantes. Mas responsáveis 
pela economia local. O profano na “Semana Santa”, 
agora, é bandeira de movimentação econômica da 
cidade. Movimenta o turismo. Movimenta os corpos! 
 
Querem conhecer o trupé? Vá a Major Sales. Tem 
Concurso! Tem slogan! “Semana Santa em Major Sales, 
só Judas que achar ruim!” 
 
O tempo de passar de casa em casa mudou, não dá 
mais tempo, pois estão nos galpões arrumando “a 
criatividade” para o Concurso. A corrida nos sítios 
também mudou. O concurso tem etapas a serem 
cumpridas, tem edital. As ruas ficaram para as crianças. 
Criança brinca de caboclo, a semana toda, pois ainda 
não dá para brincar no concurso. 
 
Os Caboclos agora se enfrentam na praça feita para o 
seu concurso, a “arena” cabocla. Medo? Ninguém tem 
mais. Há encantamento, expectativa. 
 
“Para que abrir a porta? Vamos para a ‘arena’, lá pulam 
todos!” 
 
A matança do Judas acompanhou as mudanças 
impostas pela economia e também pelo contexto social. 
Não dá mais para usar espingarda, os confrontos 
mudaram. Os tempos são outros, a violência social 
também modifica o contexto. 
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Ainda que a construção da identidade esteja relacionada à tradição, vejo como os significados e sentidos dessa 

construção norteiam cada grupo no tempo. Como? A partir de que? Quem? Para que? 

Em função das tendências e necessidades sociais, os grupos sociais se organizam, e sua visão de tempo-espaço vai 

acompanhando tais situações. A identidade vai se construindo a partir de mudanças, dos anseios, de novos rumos. 

Contudo, pode-se ainda estabelecer condições para continuidade, reafirmando o sentido de pertencimento. O cronograma 

temporal, que me atrevi a resumidamente apresentar, exemplifica a afirmativa de Hall (2006), e reforça que ao longo do 

tempo, estes caboclos se articularam de modo a combinar de diferentes formas as coordenadas de espaço-tempo.  

A identidade não é algo pronto e acabado, historicamente, ela vai se modificando através do tempo, e ainda no espaço, 

conforme a situação com a qual se depara. É então uma questão histórica (HALL, 2006) e menciono a questão de 

pertencimento, pois o que liga estes caboclos e que não se modifica é como estes se reconhecem em seu lugar e a 

relação do corpo com a manifestação. Falo de um “lugar” que vem das relações humanas e sociais, tendo em vista que 

a Dança de Caboclos faz parte de um encontro de coletividade, que envolve a família, amigos, profissionais da área 

cultural. Trata-se de uma expressão cultural que traz consigo os símbolos, as vivências, os laços.  

O corpo tem presença forte nesta coordenada espaço-tempo. Ele carrega a história, faz parte da tradição, 

e é o meio de transmissão, que parte de um contexto familiar e amplia-se para a comunidade, demarcando 

os espaços sociais, familiares, afetivos e tracionais. As heranças, o herdado, e suas ressignificações no 

presente, criam também identidades incorporadas, e que vão além dos processos cotidianos. Criam laços 

de pertencimento, valores, crenças. Os brincantes reforçam essa ideia, nas suas falas:  

“É um sentimento de pertencimento com a cultura dos Caboclos. Outros municípios praticam a dança, mas 
a nossa é diferente. Porque a gente sente que é nosso. Sente que é nosso. Sente que essa tradição é da 

nossa gente. Tem a territorialização. É nosso!”. 
VANILSON MOISÉS DA SILVA 
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Na família do Mestre Bebé, praticamente todos estão envolvidos. Seja como 

brincante, tocador, produtor [...] Os laços afetivos aqui atravessam o tempo. Na fala do 

Mestre: 

Eu vi brincar uns primos meu, mais velho. Meu pai já nem brincava mais, era o 

zabumbeiro, batia num surdo. [...] e o que ficou na memória era a alegria do 

povo quando a gente chegava nas casa. [...] peguei a herança do meu avô, do 

meu pai, dos meus primos, que cantava e pulava [...] a tradição foi seguindo pela 

família, hoje meus filhos e netos também tudo faz parte da dança de caboclos. O 

que motiva eu continuar é só uma coisa que encasqueta na minha cabeça. É A 

tradição do meu avó eu não quero deixar se acabar. Porque vem de geração pra 

geração, e eu quero dar continuidade por causa disso. [...] Tem histórico do meu 

avô, que foi quem começou, a primeira turma quem fez foi ele. Em Major Sales 

quem plantou, quem fez a primeira turma de 1924, foi meu avó. [...] caboclos de 

José Berto da Silva, de 1924. O que motiva eu, é não deixar a tradição do meu 

avô. 

De modo simbólico, os corpos destes “Caboclos” nos contam uma história. Em 

sua forma, desenvolvem e percebem o espaço, construindo uma série de significados. 

Mas relembro que é preciso considerar a tradição e seu percurso, ao longo do tempo, 

pensando que a renovação é característica da dinâmica própria de cada espaço-tempo 

vivido.  

Os símbolos presentes na dança de caboclos, representam aspectos de sua 

identidade local e reforçam a tradição: as roupas, os adereços, a “pisada”, a músicas, a 

sonoridade dos dançarinos na hora da dança. Todos estes aspectos percorreram o 

espaço e o tempo destes Caboclos, considerando as características locais e a 

referência indígena que eles buscaram para o corpo e apropriaram-se. O ritual da 

semana de brincadeira demarca a dança e a história dos atores envolvidos, percorre 

um espaço-tempo, constroem uma cena, insere os sujeitos no contexto, e escreve uma 

história nos corpos. 
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Um corpo... 

Uns corpos... 

“Tempo, tempo, tempo... És um dos Deuses mais lindos...”23 

Uma cena... 

Um contexto... 

 

Ninguém passa em vão pelo tempo. Sem levar, sem deixar algo que te afete, 

que te garanta ser, no tempo. 

Durante toda a construção desta dissertação, procurei dialogar com as questões 

mais sensíveis da minha pesquisa. Utilizei um mecanismo de diálogo, que entendi que 

conseguiriam exprimir a minha aproximação com os corpos dos quais falo. Assim, 

quando me refiro a “itinerância cênica e corporal”, pretendo uma aproximação a uma 

cena e a um corpo que percorrem um espaço-tempo, e herdam conhecimentos e 

experiências. Corpos que fazem reverência a sua história, a seus antepassados e seus 

símbolos. 

                                                           
23 Trecho da Música: “Oração ao tempo”. Composição de Caetano Veloso, do ano de 1979. 

 3.2 Itinerâncias cênicas e corporais 
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Falo aqui da cena construída historicamente, socialmente e 

culturalmente, por estes corpos, sem o foco investigativo direcionado à 

realização de movimentos sincronizados, mas sim, às expressões de 

corporeidade vividas tradicionalmente por estes corpos brincantes, e o 

modo como eles se relacionam com o mundo.   

Para Alves (2006), a presença do homem no mundo se dá 

através do corpo, pelas suas vivências, sua história, e pela sua 

existência. Há uma história incorporada, que se perpetua na relação 

com o mundo, orientada pelo nosso habitus, que é o que nos liga a 

nossas origens e produz nossas heranças. Quando Alves (2006), fala 

de habitus, faz referência a obra de Pierre Bourdieu, que trata de 

“pressupostos referentes à dialógica individual-coletivo e a ideia de 

história incorporada de cada agente social”. Cabem neste trabalho 

também estes pressupostos. 

A esse processo de registrar e renovar nos corpos tudo o que nós e 

nossos antepassados vivemos, Pierre Bourdieu denomina de 

habitus. Pois, o habitus, ‘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’. (ALVES, 2006, p.52) 

 

 Mas o habitus também nos possibilita ter 

predisposição a gostar, ou não, de algo. Aquilo que faz 

sentido para nós, e com o que nos identificamos, muitas 

vezes, não faz sentido algum para o outro. Agimos no dia-a-dia sem 

sistematizar nossas escolhas, apenas deixamos o habitus nos guiar. 

Como algo que é incorporado, é importante acrescentar que é também 

uma escolha, e que necessita de uma disposição para ser, sentir, fazer.  
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 Quando estava andando pelas ruas de Major Sales, 

durante a Semana Santa, via crianças nas calçadas 

“pulando caboclo”, sem música tocando, ou com qualquer 

tipo de música que tocasse. A noite, antes dos “Itinerários” 

do Festival, as crianças corriam pela praça, aguardando a 

apresentação da noite. É comum ver crianças brincando de 

“pega-pega”, de “carrinho”, com brinquedos, e mais 

recentemente com algum celular na mão. Para meu 

espanto, via as crianças caminhando e correndo a praça 

inteira “pulando caboclo”.  

 

[...] a ideia de saberes incorporados e perpassados entre as gerações, a 

nosso ver, transcende o momento de uma predisposição à realização de 

ações que, de certa forma, já foram realizadas por gerações anteriores 

ou entre pessoas de gerações diferentes que convivem num mesmo 

tempo histórico, ou não. Portanto, essa disposição não é algo apenas da 

natureza genética, mas também de cunho cultural e étnico. Afinal a 

convivência, o diálogo estabelecido entre os indivíduos faz emergir a 

construção ou a transmissão desses saberes (ALVES, 2006. p. 60). 

 

Peguei-me na Praça de 

eventos, repetindo a pergunta: “O que me dizem estes 

corpos?”. Estes corpos herdaram algo que já estava inscrito 

em corpos antepassados, e cada vez que “pulam” repassam 

novamente a herança. Estes são corpos itinerantes, 

transitam no espaço e no tempo. A cena é simples, linda, 

cheia de sensibilidade. Estes corpos construíram-se pela sua 

história vivida, incorporada. Ávila (2007), aponta uma visão 

da itinerância corporal, ao dizer que: 

 

o corpo que itinera percorre diferentes espaços e 

tempos, e herda conhecimentos deixados por 

nós pelos ancestrais, assimilando seus ‘corpus 

culturais’. Dentre esses repertórios encontra-se 

latente o ato de dançar. (ÁVILA, 2007, p. 69).  



66 
 

 

No contexto desta pesquisa, quando falo em “ancestrais”, trato aqui da ideia de 

ligação aos antepassados, e assim como, Ávila (2007, p. 32), “das heranças imateriais 

que estes nos deixaram, através da cultura e de nossos corpos. Portanto ao o 

utilizarmos em nossas rotinas diárias, imprimimos nossos saberes ancestrais nas 

ações cotidianas, ainda que inconscientemente”. Não há um pedido para que as 

crianças fiquem pela praça “pulando caboclo”, antes da apresentação iniciar, elas 

simplesmente vão, é cotidiano, natural.  

O corpo dentro da manifestação dos Caboclos de Major Sales/RN, é corpo que 

dança, performa, canta, atua, que carrega história, traz para o tempo presente, o 

passado, sendo também atual. Ele não finge, não imita, ele é. Falo em atualidade, pois 

é um corpo também global, com outra relação com o mundo, um corpo que se 

reinventa. Lembro quando perguntei ao Mestre Bebé, se ele ainda pulava caboclo, e 

ele me disse:  

 

A pulada de caboclo é muito forçada [...]. Hoje eu não pulo, porque quem é doente da coluna não 

pula (risos). Pra hoje o meu pulado é diferente. Quando eu pulava era diferente de hoje. Hoje eles 

têm uma ginga diferente sabe? Nós 

fomos criando isso aí. Eles foram 

criando aquele estilo de dançar com 

mais evolução no corpo [...]. A pisada é 

uma só, a pisada é uma só. O que muda 

é a ginga do corpo, do braço, do 

levantar, do abaixar. O que muda é isso 

aí. Hoje em dia. Porque antigamente 

você podia pular caboclo em pé. 

Quando nois era pequeno. O que valia 

antes era o figurino, era o figurino, com 

a máscara feia, o figurino feio, que a 

gente levava isso pra frente durante a 

semana. Não tinha isso de coreografia, 

até um ano desse não tinha história de 

coreografia, até no concurso mesmo. [...] não tinha história de X, história de cruz, história de letra, 

depois a gente foi criando esse tipo de coisa. Aí foi aparecendo a criatividade de cada um. 

 

Pular Caboclo é trazer para o corpo a dança de um povo indígena. Dança esta 

que se materializa em um corpo negro, um corpo branco, um corpo. 
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 O senhor José Berto da Silva, gostava de contar 

histórias populares, transmitia seus saberes e a comunidade 

o reconhecia como um mestre de cultura popular. Seu 

percurso foi marcado pela influência da cultura indígena e 

por sua religião católica. Ele não fez uma pesquisa científica, 

não se aprofundou no motivo que os índios tinham com 

aquela dança. Ele inspirou-se, apropriou-se da força que viu 

naqueles sons, pisadas e reinventou. Agregou isso ao ritmo 

sertanejo, incorporou um trio de forró, típico da cultura 

nordestina. 

 
Essa é minha história... Minha história... Minha história... 

 
Esse ano, José Berto que viu um índio dançar 

Um senhor apaixonado por cultura popular 
Foi esperto e criativo, fazia o povo dançar 
Veio para Major Sales fez o caboclo pular 

Essa é minha história... Minha história... Minha história... 
 

Caboclo pula é assim que tem que pular 
Dança com força para o povo empolgar 
Pensando nisso veja só o que Bebé fez 

Fez o breque da minha banda para parar toda de vez 
Pula caboclo, bate forte o pé no chão 

Sinta os caboclos de peso e de amor no coração 
Pula caboclo, bate forte o pé no chão 

Sinta os caboclos de peso e de amor no coração 
 

Pisa caboclo de frente e de lado 
De banda e de quina, não esqueça o passado 

Eu estou preparado, é assim que se faz 
Dança bonito rapaz, seja forte demais 

Não se esqueça do pulo para trás 
Pisadas iguais para completar 

Sem ter que parar, pisa o pé no chão 
Pegue o bastão para no Judas bater 

E a malhação não pode esquecer 
Fazendo na face, vou arrebentando, 

Querendo e lutando para me acompanhar 
 

Atenção povo presente, atenção que agora vai começar 
Os moleques de Bebé o Judas já vai malhar 

Deixe ele bem malhado, com as cordas vão bater 
Para pisar os caboclos, olha tantos jurados 

Marcam ponto para vocês24 

 

 

                                                           
24 Letra autoral de Mônica Isadora da Silva, feita para apresentação do Grupo no XXVI Concurso de Caboclos no 
munícipio de Major Sales/RN. 2016 
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3.3 Tradição x Espetacularização 

 

Já falei bastante sobre tradição. Vamos, 

então, a outra definição importante neste 

capítulo, que vem de José Jorge de 

Carvalho (2010):   

Defino "espetacularização" como a operação típica 
da sociedade de massas, em que um evento, em 
geral de caráter ritual ou artístico, criado para 
atender a uma necessidade expressiva específica 
de um grupo e preservado e transmitido através de 
um circuito próprio, é transformado em espetáculo 
para consumo de outro grupo, desvinculado da 
comunidade de origem. O termo espetáculo, com 
sua raiz specs, de olhar, vem do latim que significa, 
basicamente, “tudo o que chama a atenção, atrai e 
prende o olhar” (Cunha 1982). Dessa raiz derivou-
se uma enorme gama de termos vinculados à ideia 
de distanciamento e objetificação de tipo ocularista: 
spectator, aquele que vê, é o espectador que 
aprecia o spectaculum, a festa pública ou 
espetáculo. E se speculum é o espelho, aquele que 
observa pode também dedicar-se à speculatio e 
especular, isto é, realizar um escrutínio objetificador 
a respeito do outro que para ele se espetaculariza, 
ou por sua própria decisão ou porque foi, por sua 
vez, espetacularizado a serviço de um terceiro 
(Chauí 1988). (CARVALHO, 2010, p.47) 
 

Quando vou a Major Sales/RN, no período 

de Semana Santa, tenho dois tipos de 

experiência: 

1- Andando pelas ruas, indo aos sítios, 

eu encontro com as pessoas da 

comunidade em geral, divertindo-se 

vestidas de Caboclo, fazendo aquilo que o 

Senhor José Berto da Silva fez, em 1924. 

Pessoas sem pretensões estéticas, 

definidas com a forma da roupa que estão 

usando, sem se importar com sincronia, 

detalhes, letra de música... apenas 

brincando, e pisando forte. Posso seguir 

atrás, entrar nas rodas, pisar junto... 

2- No Sábado de Aleluia à noite, me 

coloco na Praça de Eventos como 

espectadora, esperando cada Turma de 

Caboclos com expectativa de ver a 

criatividade estética de cada turma. É 

possível, sentir a vibração das pisadas, os 

sons... Mas no lugar de espectadora, ali, 

meus olhos exigem mais, pois o ambiente 

de confronto entre as Turmas me faz exigir 

mais, ficar atenta à letra da música, à 

coreografia, ao figurino, à engenhosidade 

na hora da matança do judas, ao 

espetáculo que cada um tenta apresentar. 

 

"A 'espetacularização' é um processo 

multidimensional" (CARVALHO, 2010). 

Para apreender o que se vê, recorremos a 

observar a forma, a exigir da forma. Os 

indivíduos envolvidos no movimento mais 

popular e tradicional, redirecionam seus 

sentidos para entreter, para um olhar 

consumidor que não está associado à 

tradição, e por vezes, a aquela tradição. 

No momento em que estamos na Praça de 

eventos de Major Sales/RN, assistindo ao 

Concurso, participamos como 

apreciadores, mas também como quem vai 

a um estádio torcer pelo seu time predileto. 

Fora do contexto da Praça de Eventos, e 
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da Cidade, em apresentações em eventos 

pelo RN ou pelo país, vemos o "evento", 

mas não participamos efetivamente dele, a 

não ser apenas como espectador que não 

se entrega totalmente, por não conhecer os 

motivos e intenções da brincadeira. 

Neste momento, a distância entre a 

manifestação tradicional e quem vê, 

aumenta. Ver a brincadeira tornada 

espetáculo é como consumi-la e defender-

se dela. O encontro com estas 

manifestações da tradição popular aponta 

para uma experiência emocional, afetiva, 

que te conecta, ou reconecta com a 

comunidade, a qual pertence tal tradição.  

Nos últimos anos, a preocupação das 

Turmas de Caboclo com o concurso, tem 

feito com que a dinâmica deles mude 

rigorosamente. Quase não dá para estar 

nas ruas e nos sítios como antes. A 

necessidade de tratar os detalhes do 

espetáculo está tirando estas figuras das 

ruas, e de sua dinâmica tradicional. Mas 

será que isso faz falta para eles? 

Respondo, então, com base em uma 

vivência, que vem do meu campo. 
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Em 2017, escrevi um projeto 

aprovado e contemplado pelo Edital 

UFRN/PROEX 010/2016 - Memória, 

museologia, documentação e arquivologia. 

Denominei o projeto de “Memória e 

Tradição: Na pisada dos Caboclos de Major 

Sales/RN”, e o objetivo era realizar uma 

exposição/encontro sobre os Caboclos de 

Major Sales/Malhação de Judas, e ainda, 

conhecer sua história, percurso e a 

tradição. O projeto estava integrado ainda 

com as ações do Plano de Cultura da 

UFRN, mais especificamente, o "Cultura no 

Centro", do Núcleo de Arte e Cultura da 

UFRN (NAC), através do Plano de Cultura 

da UFRN e seus Programas Chão de 

Saberes e SigaArte na UFRN. Em 

Agosto/17, fizemos uma 

exposição/encontro na UFRN, e a 

programação contou com oficina ministrada 

pelo Grupo os Moleques de Bebé, para os 

alunos e comunidade externa à UFRN; 

Exposição Fotográfica dos Caboclos; 

Cortejo Cultural no Centro de Convivência 

da UFRN; Apresentação no pátio do 

Departamento de Artes; Roda de Conversa 

sobre Memória e Tradição; e a Qualificação 

deste trabalho dissertativo de mestrado que 

escrevo. Este mesmo encontro/exposição 

se daria na cidade de Major Sales/RN, 

porém questões financeiras do projeto não 

permitiram o segundo encontro. 
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Todas as atividades realizadas na 

exposição/encontro promoveram uma 

oportunidade de troca do grupo com a 

comunidade universitária, como uma 

possibilidade de conhecer mais a história 

desta manifestação, que muitos dos 

participantes do evento não haviam tido 

contato ainda. E foi durante a Roda de 

conversa, que ocorreu a possibilidade de 

entender mais sobre a relação deles com a 

sua tradição e a espetacularização de sua 

tradição. Durante a troca, que muito 

emocionou aos presentes, vimos também a 

preocupação do Mestre e de integrantes do 

grupo com a continuidade de sua tradição, 

na essência, e com os rumos que a 

tradição tem tomado diante do Concurso 

que é realizado. 

Este momento foi importantíssimo 

para mim, enquanto pesquisadora, pois 

diante da metodologia de pesquisa que 

adotei, foi possível uma aproximação, e 

uma troca que não seria possível explicar 

aqui, se este momento não tivesse 

acontecido. Na Roda de conversa, tivemos 

a mediação importantíssima de minha 

orientadora Profa. Dra. Teodora de Araújo 

Alves, o membro interno na minha banca, o 

Prof. Dr. André Carrico, e a membro 

externo, na época, Profa. Dra. Lara 

Rodrigues Machado. Importantíssimo, pois 

eles trouxeram contribuições para a minha 

escrita, e desenvolveram um diálogo e 
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questões junto ao grupo, que também 

reverberou neles. Este olhar externo foi 

valiosíssimo para mim e para o grupo. 

Diante das inquietações apontadas 

por eles, da preocupação do Mestre com a 

essência da sua brincadeira, do incômodo 

percebido nas falas, diferentemente das 

falas que coletei em campo, quando estive 

lá, me preocupei principalmente com os 

rumos da escrita deste trabalho. E então, 

tive a confirmação de que este evento, e 

este encontro, estas trocas, não foram 

apenas importantes para mim. Recebi a 

notícia de que, em 2018, eles não 

participariam do Concurso como um grupo 

concorrente. A filha do Mestre Bebé, 

Simone Silva, me escreveu:  

Pai e eu decidimos não participar esse 
ano do Concurso. (...) Aquelas 
conversas... foi o que mais ajudou pai a 
entender, obrigada. Obrigada. 
Obrigada. Vamos ajudar em tudo 
sabe? Nos preparativos. Mas longe do 
concurso. Meu irmão vai fazer uma, 
mas sem pressão. Apenas uma 
homenagem(...). Estamos felizes 
demais. Um novo olhar, uma nova 
história agora. Nós estamos com medo 
de acabar com a nossa tradição. E isso 
foi um pedido de socorro. 

 

Como precursores da tradição, a família 

Silva sempre se sentiu na obrigação de 

estar no Concurso, e principalmente, de 

ganhar. “Como o neto do criador dos 

Caboclos não participa e nem ganha?”. Isto 

tornou-se uma exigência dele, com ele 

mesmo, sem perceber que o mais 

importante, não é comprometer-se com 

obrigatoriedades, e sim, com a essência e 

a espontaneidade. O Mestre Bebé já faz 

um trabalho fundamental, ao longo do ano, 

indo nas escolas, ensinando sua tradição 

às crianças, sem pedir nada por isso. O 

que o move é o amor que tem a sua raiz. 

Era nítido o incômodo dele com o fato de 

não ter mais tempo de estar nas ruas e 

sítios, como antes. O mais interessante foi 

perceber que o fato de não estar, não 

caracteriza descompromisso com suas 

origens. E nada o obriga a participar, pois 

agora, ele vai quando quer. 

Para compreender o que falo, os relatos do 

Mestre Bebé e de sua filha Simone Silva 

são essenciais. 

 



73 
 

Mestre Bebé 

O que fez eu não participar do concurso de 2018, primeiro foi a parte 

financeira que eu estava sem condições de enfrentar. Segundo veio o 

desgaste físico e emocional. Terceiro, veio a parte do sossego, ficar mais 

voltado pra igreja, e achei melhor dar uma paradinha pra ver o que vai 

acontecer. 

Sobre o que eu me senti... Eu me senti bem porque participei mais da 

programação religiosa da Semana Santa na igreja.  

E o que eu penso em 2019, é fazer com que os Moleques de Bebé façam um 

trabalho perfeito pra descontar o que não aconteceu em 2018. Durante a 

semana santa os Moleques de Bebé se dividiram para duas turmas: a turma 

do Bom Jardim, e a Turma do Baixio. A participação nos sítios foi pouca, mas 

dentro da cidade foi bem divertida. E no concurso foi aquele show de 

apresentação. O Bom jardim ficou em segundo lugar, e a Turma do baixio 

ficou em terceiro lugar. 

 

Simone Silva 

Eu fico meio assim com esse assunto, sabe? Porque eu fui o pivô assim... Eu 

que dei o ponto de partida para que pai não fizesse a turma esse ano. Como eu 

era cabeça da turma assim, no caso dos filhos, a mais que ajudava né, em 

tudo. Eu tava cansada, e decidi não fazer. E o cansaço também era muito, 

muito mental, mais psicológico mesmo. Tava abalada psicológicamente. Não 

vejo o concurso assim como... não vejo mais o concurso como eu via antes. 

Não mais por prazer.Não tem mais prazer, e a gente começou a carregar nas 

costas como se nós fossemos obrigados a ganhar. e não tá mais divertido 

como era. 

Aí foi por isso que eu dei o ponto de partida pra não fazer mais turma. Minha 

família também tava super abalada psicologicamete. Só pensava nesse 

corcurso, só pensava em ganhar. E tava desustruturando mesmo a nossa 

família. Por conta do concurso, da participação dos Moleques de Bebé no 

concurso, sabe? E eu via que eu era uma das que enfrentava, e tava 

transformando aquilo que a gente tanto ama em algo negativo. 

Não foi fácil essa decisão. eu passei noites acordada, para poder chegar até 

pai, até a minha família e dizer. E quando eu disse aí que foi difícil porque uns 

filhos concordaram e outros não. Mas eu já tinha tomado a decisão de não 

participar mais do concurso. E como tudo tava nas minhas mãos, e de pai, ele 

decidiu também que não ia fazer sem mim. aí alguns filhos quiseram ficar 

revoltados, mas respeitaram a decisão deles. 
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Eu me culpo em relação a fazer com que ele decidisse sair fora, mas por outro 

lado eu vi a paz que foi. Apesar de meu irmão ter feito uma turma também, e 

de alguma forma a gente se envolveu, mas não era a nossa turma, não era os 

Moleques. Então aquela pressão tirou um pouco das nossas costas né? 

O concurso em si, as pessoas... A gente pode perceber, os caboclos sentiram 

falta dos ‘Moleques’.  

Pai ainda participou como ele gosta. Foi pouca a participação nos sítios, mas 

nas ruas ele ainda andou com os meninos, andou nas casas. Mas como os 

caboclos estavam muito divididos, os Moleques de Bebé estavam divididos, 

não ficou um clima muito legal não. Eu não senti um clima muito legal. tipo, 

eles nos mostraram que estava faltando a turma, os Moleques de Bebé. E isto 

assim, parando pra pensar Hilca, foi bem legal que eles sentissem na pele o 

quanto que eles são importantes, e o quanto os ‘Moleques’ né, é uma turma 

que é importante.  

Eu ainda tô vendo o que eu posso fazer por ele ano que vem. Eu não quero dar 

expectativa. Mas ele já tá firme e forte. eu disse que ia ajudar nos temas, e vou 

mesmo. O que eu puder ajudar eu vou. Mas eu não vou enfrentar como a gente 

enfrentava antes. Mas ele tá firme, ele vai reunir os ‘Moleques’ denovo e com 

certeza vai ser uma bonita apresentação.
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A espetacularização das culturas tradicionais está inserida em um ambiente mercantilizado. O Brasil conta com 

inúmeros gêneros de espetáculos de cultura popular que são produzidos, e absorvidos pelas comunidades a que pertencem. 

Mas, também encontramos grupos de Cavalo Marinho, Bois, Cabocolinhos, Coco de zambê, e outros que ainda não foram 

absorvidos pelo mercado.  A sociedade de massa, do mundo globalizado, também aponta para a produção de espetáculos, 

como forma de entretenimento, desde que traga novidades, dinâmicas sempre diferentes e que surpreendam. Como aponta 

CARVALHO (2010): 

 
À primeira vista, o processo de 'espetacularização' coloca artistas populares na condição de objeto: deverão apresentar-se, 
alterando as bases de seus códigos específicos, para deleite de espectadores de classe média, em seus momentos de 
consumo de lazer ou cultura de turismo. Colocados no palco, são objetificados pelo olhar desses sujeitos que se entretêm. 
Visto o processo mais de perto, porém, também os espectadores são objetificados pelos mesmos agentes que contratam os 
artistas populares. Afinal, brincantes, ainda que objetificados, são sujeitos que seduzem espectadores, que passam agora a ser 
objetos dessa sedução. (CARVALHO, 2010, p.52) 

 
Isso aponta para uma estrutura que sujeita os artistas. E era assim, que de certo modo, o Mestre se sentia. Neste 

sentido, o Projeto não teve como foco mudar a dinâmica deles, mas trazer reflexões. Foi um modo de abrir um canal de 

discussão. 

 
Em algum momento, contudo, será preciso abrir a discussão com os mestres e as mestras acerca das injunções estritamente 
políticas que condicionam a 'espetacularização' das suas expressões artísticas. Se grupos e associações correm o risco de 
descaracterização (diante dos olhos da própria comunidade, inclusive) e perda de sua autonomia estética, simbólica e 
espiritual, isso se deve também à cooptação de mestres e mestras por parte das classes políticas locais e regionais. 
(CARVALHO, 2010, p.53) 

 

O Festival de Caboclos, promovido pela gestão municipal, é um evento que tenta alavancar o município, colocá-lo no 

calendário de eventos do Estado, projetar Major Sales/RN, atrair incentivos e mostrar a cultura local. Na sua programação, 

tenta também dar ênfase ao tradicional, com momentos importantes como os “Itinerários” e o “Arrastão”. Mas sem dúvida, o 

ápice passou a ser o Concurso. Vemos, inclusive, uma maior participação da comunidade local, no dia do Concurso. É no 
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momento do concurso, e dos shows que as demandas de consumo se dão, de forma mais clara, e em função disso, era 

necessária uma reformatação da tradição. 

 
[...] quando um folguedo popular é reformatado para atender às demandas do consumo, o sentido que transmite quando é 
encenado no espaço comunitário tende a desaparecer. A 'espetacularização' atua assim como se fosse uma tradução 
realmente traidora (lembremos da célebre expressão italiana:traduttore/tradittore), pois o espectador assimila um sentido 
enganosamente distante do que acredita ser o original. (CARVALHO, 2010, p.56-57) 

 

Enquanto entretenimento, a espetacularização passa 

a negociar quase tudo. É definido o tamanho do grupo (com 

seu número mínimo e máximo de brincantes), as partes da 

manifestação que serão ajustadas, ou retiradas, o que afeta 

todo o sentido original. E entra na negociação ainda, o 

tempo de apresentação, onde basta um "resumão" para os 

consumidores, que esperam por outra atração que virá após, 

e encerrará a ocasião. Nesta negociação, entram os Mestres 

de Cultura Popular, os brincantes, o poder público, os 

produtores, os gestores de cultura, e outras pessoas 

envolvidas com o evento em questão. Por trás de uma 

intenção romantizada de "manter a tradição", ou apresentar 

"a tradição local", há uma atividade calculada e pragmática, 

que tem a estratégia comercial e/ou política com grupos de 

cultura popular. Aí está contida a finalidade de: produzir eventos, registrar iconograficamente, divulgar turisticamente, e 

incluir-se num calendário de eventos a nível estadual, o que transforma um rito em apenas uma exposição. 
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Como então olhar para o “espetáculo” e encontrar nele o “tradicional”? A experiência do rito, não consegue ser substituída, se não for 

vivida na sua totalidade e contexto fielmente. Cria-se um novo rito, e uma nova tradição na manifestação, que não podem ser desconsiderados 

como tradicionais. O Concurso, e o Festival de Caboclos, é uma nova dinâmica que surge a partir da tradição. Este formato cria paralelamente 

uma estrutura que não se aparta totalmente, apesar de diferir-se, do rito que originou tudo, e cria um movimento tradicional com um intuito 

comercial.  

Quando os caboclos dançam no Concurso, ou em outras cidades, eles estão fora do contexto original. Então, não conseguem transmitir 

fielmente a todos os aspectos originais da sua dinâmica. Mas atentemos para o fato de que, aqui: A tradição é a pisada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A pisada é um dos seus maiores atos tradicionais. E isto eles carregam para onde quer que forem. Talvez quem assista a 

uma apresentação deles fora do seu ambiente tradicional, fora da dinâmica local (as ruas e os sítios), não compreenda a história 

por trás, mas a força que eles trazem nos seus corpos é verdadeiramente um ato tradicional. Não é à toa que me tocou e 

reverberou em mim, pois quando eles dançam, quando pulam Caboclo, a energia presente naquela pisada forte, te desloca, traz 

sensações, e possui uma energia que te liga a eles. Falei de corpos que carregam uma tradição, para além do espetáculo, da 

indumentária, e do espaço onde estão. 
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Chegou a hora de “malhar” 
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Cheguei ao ponto da minha pesquisa em que é preciso “fechar”, “arredondar”, “concluir”, 

“considerar”. Mas o que todos estes verbos querem, após toda a caminhada das palavras escritas 

neste trabalho?  

Na Semana Santa em Major Sales/RN, o ápice da brincadeira é o momento da “Malhação do 

Judas”. Chego também ao ápice da minha “brincadeira”, ao ponto mais alto, quando os olhares se 

voltam ao momento de saber se respondi aos questionamentos, se contribuí ou não. E com a mesma 

espontaneidade dos corpos que integram minha pesquisa, aqui este momento não deixará de conter 

espontaneidade.  

Estes “Caboclos” dos quais, tanto falei são a espontaneidade, são os corpos brincantes, são a 

brincadeira. O corpo está no centro do rito, ele é a história que encontrou um mote para “ser” na história 

sagrada da Semana Santa. 

O percurso destes corpos atravessa o tempo, itinera e cria relação com o lugar, com sua história, 

a sua origem, e constrói uma tradição. A tradição da “pisada”. O tempo criou novas condições para a 

continuidade de sua trajetória, reafirmando sua identidade, e o sentimento de pertencimento ao lugar, 

mesmo quando foi necessário assumir novos papéis. E novos papéis sempre surgirão. 

Ousei perguntar: “que corpo é esse?”.  São corpos que fazem reverência a sua história, a seus 

antepassados e seus símbolos. É o corpo do homem, da mulher, da criança, e é principalmente, aquele 

que atravessa gerações, perpetuando movimentos, ressignificando-se num mesmo corpo, em novos 

corpos, pois compreende que corpos mudam, e as mudanças não alteram a tradição. A renovação é 

uma dinâmica do espaço-tempo desses Caboclos.  
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Resistentes?  

 Persistentes? 

Pertencentes!!! Eles pertencem a esta tradição, assim como, esta tradição pertence a eles. 

 

Escrever pode ser uma tarefa complicada, quando esta envolve falar de questões por vezes "invisíveis", é necessário mais 

que um registro das memórias, da descrição de um espaço, das concepções de identidade, da história de tradições.  

Tratei aqui do encontro de mundos, de corpos, de histórias e suas relações. E toda relação estabelece aprendizado mútuo. 

Não há como não se afetar nos encontros. No que diz respeito ao que aprendi nesta troca, e somente dela posso falar, foi 

indescritível estar imersa na comunidade, na experiência da tradição dos Caboclos de Major Sales/RN, em todo contexto artístico-

cultural e social. Durante cada "pisada", procurei um percurso dos sentidos, levando em consideração os saberes da comunidade. 

Cada momento me fez olhar para trás, para o meu próprio percurso e escolhas, para o meu próprio habitus. 

Toda a construção deste trabalho resulta também em uma reflexão sobre a prática do pesquisador de Artes e como é 

importante dar voz ao objeto de pesquisa. E, sem receio, afirmo que esta é uma pesquisa com arestas, onde não há como 

“arredondar”. As arestas são as pessoas e suas histórias. 
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É então, preciso “fechar”, mas não há como fechar corpos que pulsam, que fazem estremecer. Não poderia trancar os 

corpos desta pesquisa como se pausasse o espaço-tempo. Eles irão sempre se ressignificar! 

 Consideremos, finalmente, que a espetacularização da manifestação objetifica estes corpos, os prejudica, e limita o seu 

maior ato tradicional: a sua “pisada”. Cabe considerar, porém, que é impossível afirmar isto, e mesmo afirmar o contrário disto, 

uma vez que onde quer que estejam, no contexto, ou espaço onde brinquem, lá está a “pisada”. No contexto do Concurso, é 

construída uma nova tradição, e esta compreensão deve ser considerada por Mestre, Chefes de turma, brincantes, e pela 

comunidade. Deste fato, não há como escapar. Há de se compreender como conviver, nestas duas relações, sem que para isto 

uma deva existir em detrimento da outra.  

 

 Então, vamos “concluir”! Sim, vamos “concluir”!  

NÃO 
Não, não vamos concluir! Creio que não seria possível, pois se assim o fizesse, teria que alterar a última página desta 

pesquisa, a cada ano. Mesmo após o Judas ser malhado, sempre haverá outras “Semanas Santas” e outros “Judas”. A última 

página desta pesquisa é construída todos os anos, a cada Semana Santa, na cidade de Major Sales/RN. Posso “bater neste Judas 

até ele estraçalhar”, ver “pedaço de Judas no chão”, e até “botar ele pra voar”, mas, no ano seguinte, estes corpos estarão 

construindo esta página novamente. 
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 E por respeito a cada corpo que integra esta pesquisa, e aqui incluo o meu próprio, e o seu (leitor), as últimas palavras aqui 

serão as palavras deles: 

 

♫ “Oh meu caboclo chegou a hora de malhar, bate no Judas até ele estraçalhar. 

Oh meu caboclo chegou a hora de malhar, bate no Judas até ele estraçalhar. 

 

Esses Caboclo é os Moleques de Bebé, faça com o Judas o que você bem quiser. 

Esses Caboclo é os Moleques de Bebé, faça com o Judas o que você bem quiser. 

 

Esses Caboclo pisam forte no salão, eu quero ver pedaço de Judas no chão. 

 

Esses Caboclo pisam forte direitinho, a malhação eles fizeram bem certinho. 

 

Quem foi que disse que os moleque aqui não pisa? 

Pisa! Pisa! Pisa! Pisa! 

 

Pra quem disse que os moleques aqui não pisa: 

Pisa! Pisa! Pisa! Pisa!” 

 

  

“Sábado de Aleluia em Major Sales/RN, só Judas acha ruim...” 
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