ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE MAJOR SALES

O Municipio de Major Sales situado no Alto Sertão, Região
Oeste do Estado do Rio Grande do Norte região do Semi-Árido Brasileiro
conta com uma extensão territorial de 35 km, território seco de raízes
úmidas, dos saberes e fazeres sertanejos com uma população segundo o
Censo IBGE 2007 de 3.459 habitantes, de origem pluricultural, índia, afrodescendente e européia. A vegetação predominante é a caatinga, constituída
por vegetação rasteira, intercalada com arvores de pequeno e médio porte e
ainda arbustos e cactos, sendo uma região de belas paisagens, onde se
visualiza serras e planícies. A principal fonte de renda da população de
Major Sales é a agricultura de subsistência, o município apresenta um
grande índice de desemprego necessitando, portanto, da implementação de
programas efetivos de geração de emprego e renda, a economia local é
frágil, a principal cultura de subsistência do município é a agricultura
familiar limitada devido às condições climáticas (ao cultivo do milho,
feijão, arroz, frutas típicas da região, hortaliças), a referida agricultura está
se fortalecendo com a implementação do Programa de Aquisição de
Alimentos e com o Projeto de Implantação de Hortas Comunitárias. A
renda per capita do município é de 69,870. Formada basicamente pelos
Programas do Governo Federal: Bolsa Família, PETI, Hortas Comunitárias,
Desenvolvimento

Sustentável,

PSF/PACS,

Brasil

Alfabetizado, os

programas de Assistência Social (API, PAC), Projetos Educativos,
Segundo Tempo. A maior fonte de emprego da população tem sido os
serviços públicos estadual e municipal, mas ainda é alto nível de
desemprego.

O município se destaca na região pelo progresso e
desenvolvimento no ramo cultural, é uma comunidade rica em talentos
culturais, tais como: Carnaval, Rei de Congo, Caboclos, Quadrilhas
Estilizadas, Danças Folclóricas e Cantigas de Rodas. Tem como principal
característica à união entre seus habitantes e seus administradores, tendo
sempre como principal objetivo o progresso do município. É considerada
hoje o expoente cultural do Sertão devido o apoio institucional que a
Gestão Municipal vem dando às culturas populares locais, com destaque
para os Caboclos de Major Sales. O município já realizou Protocolo de
Intenção com o Ministério da Cultura, instituiu o Sistema Municipal de
Cultura e criou o Conselho Municipal de Cultura. Somos parceiros da
Biblioteca Nacional, Programa BNB Cultural (premiado nos anos de 2007
com a instalação do Clube de Leitura: Paixão de Ler – Prazer de Brincar; e
premiado em 2008 com o LÈITURIDADE), patrocínio da Petrobrás
Cultural 2007 com o Projeto Caboclos de Major Sales proposto pela
Associação Comunitária Sócio-Cultural de Major Sales, da Secretaria de
Audiovisual com a Instalação de um Ponto de Difusão Digital, do IPHAN
com a Modernização do Museu Cultural de Major Sales, FNDE/MEC
desenvolveu o Projeto Sertão Festeiro e Arte da Gente, promove
anualmente uma Marcha Cultural com a participação de todos os grupos de
cultura da comunidade, com destaque para 20 Grupos de Caboclos, todos
os anos promove um mega evento CONCURSO DE CABOCLOS –
Malhação de Judas, onde já se encontra na sua XVIII Edição, conta
também com 03 Grupos de Rei de Congo, 01 Grupo de Dança de Rua,
Quadrilha Mandacaru do Sertão, Quadrilha dos Idosos, Quadrilha da
Creche e da Escola Municipal, Grupo Reflexo (Dança de Xote e Baião),
Cantadores de Viola, contadores de histórias, poetas, realização do Arraiá
da Tio Primo.
A nossa diversidade cultural é minada de cultura indígena e
afro-brasileira, prova disso são os grupos de caboclos de Major Sales,

danças de origem indígenas e Rei de Congo dança de origem africana. Os
nossos modos de viver e fazer revelam a influencia indígena e africana que
serão comprovados pelo mapeamento cultural que ora apresentamos.

BRASÃO E BANDEIRA DO MUNICIPIO DE MAJOR SALES
Projeto de lei nº 004, de 13.05.2005, que criou a bandeira e o brasão do
município de Major Sales, foi aprovado pela câmara de vereadores em 31.05.2005,
sendo o mesmo transformado na lei nº 85, em 01.06.2005, sancionada pela Prefeitura
Municipal Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes.

MEMORIAL DESCRITIVO DO BRASÃO E BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE
MAJOR SALES.

O brasão proposto ao município de Major Sales, no Estado do
Rio Grande do Norte, está composto, dentro de uma diagramação
cromática harmoniosa, por elementos representativos na política,
economia, sociedade e cultura do município.
A sociedade e política local estão simbolizadas por estrelas. A
estrela maior, soberana, representa o município de Major Sales e as 21
estrelas menores referem-se às comunidades existentes no município.
A economia representa-se nas laterais do brasão, onde o milho,
o feijão e o arroz, base da agricultura local, unem-se sob a forma de ramos.
Na base dos dois ramos localiza-se a data de emancipação do município: 26
de junho de 1992.
O nome do município encontra-se em letras maiores sobre uma
faixa que corta o brasão em sua extremidade superior.

A cultura nordestina, Potiguar e Majorsalense é simbolizada
pela serra, pelo sol radiante no céu azul e pela manifestação cultural do
município de Major Sales: os Caboclos.
A estrela maior que simboliza Major Sales localiza-se,
estrategicamente, ao pé da serra, como na realidade geográfica do
município. As 21 comunidades, sob a forma de pequenas estrelas, estão
iluminadas pelo mesmo sol, num gesto de igualdade, fortalecendo, assim, o
principio de democracia e justiça social.
As cores da bandeira são verde, azul e branco, e representam,
respectivamente, a verde serra, o céu azul característico do nordeste
brasileiro e a paz desejada por todos, onde descansa, soberano, o brasão do
município de Major Sales.

Autora: Maria Margarete de Sousa

Margarete, professora, poetisa natural de Major Sales, escreve poesias referentes a
acontecimentos ocorridos em Major Sales e essa atitude lhe conferiu popularidade em
Major Sales. Destaca como um fato muito importante em sua vida – a composição da
Letra do Hino Oficial de Major Sales/RN

Major Sales, terra boa
Major Sales é terra boa
É uma terra de valor
É a terra da cultura
Do bom administrador
Tem Rei de Congo, capoeira e Caboclos
Só faltava academia, mas agora já chegou
Major Sales é terra boa
É uma terra de valor
É a terra da cultura
Do bom administrador
Tem sanfoneiro, zabumbeiro, violeiro
Tem até um seresteiro para a seresta da noite.
Major Sales é terra boa
É uma terra de valor
Tem três bairros bons
Que Deus abençoou
Tem a Bela Vista, a Baixada da Paixão
Tem o Bairro do Amor
Que é a paixão do povo.
Major Sales é terra boa
É uma terra de valor
É a terra da cultura
Do bom administrador

Autor: Chico Severiano
Chico Severiano, sanfoneiro, alegre, gosta de conversar com as pessoas, diz
ser uma pessoa feliz e fica muito entusiasmado, quando sobe ao palco. É
quem toca com seus Cabras da Peste a festa: Malhação de Judas – Caboclos
de Major Sales e as apresentações do Rei de Congo.

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE ORIGEM INDIGENAS
OFICIO E MODOS DE FAZER
NOME DO OFÍCIO/MODO DE FAZER: GAIOLA

Primeiramente vou a mata e procuro a árvore
que possa me oferecer as tariscas próprias e adequadas para se construir
uma gaiola. Logo em seguida, retiro essas tariscas e alguns palitos também.
A seguir levo para casa e começo utilizando a faca para limpá-los, ou seja,
tirar a casca, depois corto as tariscas da largura e do cumprimento que será
a gaiola.
Com a ajuda de um alicate corto os arames que
servirão para sustentar as tariscas entre os palitos e vice-versa.
Dentro da gaiola coloco um palito de maior
espessura, que servirá para o passarinho fazer pequenos pousos ao voar lá
dentro. Em um dos lados faço uma armação menor que servirá de quarto ou
ninho para o seu repouso. E finalmente o piso que é feito com um pedaço
de papelão do tamanho da gaiola. Pronto, agora é só esperar a chegada do
passarinho que irei pegar logo, logo.
Aprendi a fazer gaiolas desde pequeno, apenas
pelo prazer de fazer e criar passarinhos.

Dados do Entrevistado:
Nome: José Ivanaldo
Ocupação: estudante

OFICIO E MODO DE FAZER
NOME DO OFÍCIO/MODO DE FAZER: TRANÇA E CHAPÉU

Desde quando morava no Sítio Pitombeiras no
município do Paraná-RN, eu Solange Maria, com 8 anos de idade, comecei
a fazer trança e chapéu. Minha mãe foi quem me ensinou.
Primeiramente nós retiramos as folhas de
carnaúba, trazemos para casa e colocamos estendidas para secar, depois,
batemos para tirar os pelos e as engomamos. A seguir usamos a agulha, a
linha forma e as brochas para formar a trança ou o chapéu.
Este trabalho é feito dentro de casa, se colocar no
meio do tempo, o vento resseca a palha.
Além do chapéu servir para proteger o homem do
campo no sol, ele serve como enfeite nas festas juninas.
A confecção de tranças e chapéus é importante para
mim e para os que as confeccionam comigo, pois além de atender as
necessidades acima mencionados, é minha fonte de renda.

Dados da Entrevistada:
Nome: Solange Maria da Silva Flor
Ocupação: artesã
Idade: 35 anos

OFICIO E MODO DE FAZER
NOME DO OFÍCIO/MODO DE FAZER: BALADEIRA

Este é um dos brinquedos preferidos das crianças
do sexo masculino, principalmente daquelas que moram na zona rural.
Certa vez o Romário com 8 anos de idade, foi visitar o seu primo Damião,
na zona rural de Major Sales. Quando viu o seu primo com aquele objeto,
tratou logo de saber do que se tratava e para que servia. Damião mostrou e
foi logo colocando em prática o seu uso com muita habilidade. Romário
gostou tanto que resolveu logo fazer uma para ele.
Primeiramente você adquire as ligas, comprandoas no comércio, depois procura um pedaço de pau em forma de forquilha,
ou seja, em forma de Y; a este pau dá-se o nome de cabo e por fim
encontra-se um pequeno pedaço de couro cru e por fim encontra-se um
pequeno pedaço de couro cru, o suficiente para enrolar uma pequena pedra.
De posse de todo material, passamos a sua
construção: fura dois buracos em cada lado do couro que foi cortado em
forma regular, as outras pontas das ligas são amarradas no cabo e pronto,
está feita a baladeira.
Além de ser divertido treinar a pontaria em um
determinado alvo (pode ser uma lata, uma caixa, etc.) servia para as
crianças da zona rural matar passarinho, mas hoje a educação ambiental
vem mudando esse cenário e a baladeira entrou em desuso, as crianças

estão estudando e aprendendo a preservar o meio ambiente e a cadeia
ecológica deixando portanto de matar os passarinhos.

Dados do Entrevistado:
Nome: Romário de Lima
Conhecido como: Romário de Gracinha
Idade: 16 anos

OFICIO E MODO DE FAZER
NOME DO OFÍCIO/MODO DE FAZER: FOGÃO A LENHA

Dona Adelaíde ainda hoje cozinha no fogão a lenha,
diz ela: “— É para economizar o meu gás, além do mais a comida fica
muito saborosa, sem esquecer que nele fazemos todos os tipos de comida”.
A lenha é tirada da floresta, ao chegar em casa corto-a
em várias partes, coloco no fogão, que é feito no quintal, pois tem muita
fumaça, e taco fogo na lenha. Espero o fogo pegar e então coloco a panela.
Se eu quiser um fogo mais baixo tiro alguns tição do fogo”. A seguir é só
tirar a panela do fogão e servir uma comida quentinha e saborosa e sem ter
gasto nada de gás da cozinha.
“É tem uns segredos, lenha boa é de angico e de
aroeira, mas como é mais difícil agente mistura com maravalha, agora se
você for cozinhar só com lenha de mufumbo é fumaça demais. Outra coisa
boa, quando rachar a lenha de machado, aqueles gravetos você junta para
fazer o fogo, antes a gente usava o querosene da lamparina, agora eu faço
fogo é com saco de plástico ou com vasilhame seco de margarina, é uma
beleza”.

Dados da Entrevistada:
Nome: Adelaíde Ferreira de Lima
Idade: 65 anos
Ocupação: cozinheira
Reside na zona rural de Major Sales

CAÇA E INTRUMENTOS DE CAÇA:
A caça é um modo de fazer de origem indígena e africana que está presente
na historia cultural do município de Major Sales.

CAÇA DE ANIMAIS NA MATA:

A caçada em geral estende-se durante a noite com a reunião e dois ou mais
caçadores e seus cachorros que variam sempre de dois a cinco animais, eles
sempre escolhem noite de lua nova pois dizem eles que a caça sai mais pois
chegando na mata a primeira coisa que eles procuram é o vestígio de caça
seja qual for a caça e quando encontra esse vestígio soltam os cachorros
para fazer o serviço de encontrar a direção que a caça foi e ao encontrar a
direção eles partem em busca da caça sendo os cachorros encarregados de
encontrar e pegar a caça, pois ao encontra a caça e não podendo pegar por
motivo dela entrar em um buraco conhecido como morada põe-se um
tatuzeira na entrada do buraco e tampa-se as saídas que tem ao redor essa
tatuzeira é uma armadilha de metal usada para se pegar tatu, teju e outros
tipos de animais.

CAÇA DE AVES:

Com as aves é diferente pois para se pegar um pássaro não é preciso
cachorro e sim um pássaro da mesma espécie que seja manso preso em uma
gaiola para que ele possa cantar ou até mesmo chamar o pássaro que logo
vem defender seu território do invasor. Já para se pegar um pássaro que
tem hábitos noturnos e aquáticos é preciso se fazer uma espera dentro
d’água, coloca-se ave a mesma espécie amarrada dentro da armadilha para
servir de chama e com um apito de fabricação caseira para poder imitar o
som das aves.

PEGAR PREÁ:
Para se pegar preá é preciso ter um cachorro bom de caça ou até mesmo
fazer um fojo que é uma armadilha colocada no chão em cima de um
buraco na vareda que é o caminho por onde passa o preá.

Como se pegar o veado
Para se pegar o veado usa-se a arataca ou até mesmo arma de fogo com a
arataca o jeito de se pegar este animal é da seguinte forma arama-se a
armadilha na espera que pode ser embaixo de um pé de jucá planta da
região que produz umas bages que é o alimento preferido deles já com
arma de fogo os caçadores usam uma rede de renda para poderem armar em
cima da arvore e la eles ficam deitado ou sentados esperando o veado para
que quando ele vier se alimentar eles abaterem.

TÉCNICAS DE CAÇA:
Utilizando-se de armas primitivas como o Tacape indígena até as armas de
fogo mais modernas, os caçadores de todas as regiões do Brasil,
desenvolveram muitas técnicas e táticas de caça.

CAÇA COM TACAPE – Muito difundida entre os indígenas brasileiros,
o tacape é uma arma de madeira também chamada de borduna com a qual
os índios abatiam as onças batendo fortemente em sua cabeça, quebrando o
crânio do animal.

CAÇA COM ZAGAIA – A zagaia era uma espécie de lança de ferro e
foi muito utilizada pelos onceiros, caçadores especializados em abater
onças. O caçador acuava a onça e esperava que esta saltasse sobre ele para,
com a zagaia, espetar o peito do animal e contê-lo até que este não mais se
debatesse.

CAÇA DE ESPERA – Utilizando-se de armas de fogo, o caçador faz
uma espera, geralmente no alto das árvores, deixando no chão uma possível
isca para atrai a caça.

CAÇA NO PIO – É na realidade uma variação da caça de espera, onde a
caça é atraída por um apito de bambu que, quando soprado, emite um ruído

muito similar ao de um outro animal da mesma espécie, o que faz com que
o macho residente venha imediatamente expulsar o provável invasor.
CAÇA DE PERSEGUIÇÃO – Com a utilização de cães, a caça é
formada, muitas vezes depois de horas ou até mesmo dias de perseguição, a
acuar-se no alto de árvores onde estaria a salvo dos cães, mas torna-se
presa fácil para a mira das armas daqueles que o perseguem.

ARMADILHAS OU GATOEIRAS – Mais utilizada para capturar
animais de pequeno porte, as armadilhas são largamente difundidas,
principalmente com relação àqueles animais que se habitam a apredejar
aves domésticas. Consiste basicamente de uma caixa com dois
compartimentos onde o primeiro é reservado a caça e o segundo à isca. No
momento em que tenta capturar a isca, a caça é obrigado a entrar no
primeiro compartimento e pisa em uma plataforma que desarma a porta,
ficando preso até que o caçador possa abatê-lo sem maiores dificuldades.

FORMAS DE CAÇA NA CAATINGA E AS SUAS PRINCIPAIS
ARMADILHA:
MUNDÉ

Pedra escorada por pequenas traves entalhadas, à guisa de arapuca; a isca
fica espetada na vareta que deslocada, faz desabar a laje, esmagando a caça.
Anotamos dois tipos de mundé: um menor, para animais pequenos
(roedores, etc.) e um grande utilizado para matar raposas, gatos, guaxinins,
etc. As tribos da região conheciam as armadilhas ou mundéus como
registra Estevão Pinto (Indígenas do Nordeste, citando Gull Piso e G.
Marcgrav em História naturalis Brasiline, 372, Lugdun, Batavomm et
Amstelodomi, 1648). Em outro livro (Etnologia brasileira) diz que
encontrou as armadilhas ou mundéus entre os índios fulniô (Águas Belas,
PE), sob a designação de quixó. Também na área limitada por essa nossa

pesquisa, alguns sertanejos embaralham os termos quixó, mundé e quebracabeça.

QUEBRA-CABEÇA
É uma tora de árvore, pesada, erguida em armadilha a moda do mundé. De
banda, constroem pequenas faxinas que obrigam a caça alcançar a isca por
uma

única

entrada.

FÔJO OU QUIXÓ
a) PARA ROEDORES
Pequena tábua, com eixo encravado a poucos milímetros do centro para
que gire quando se faça pressão no seu lado menor, voltando, por si
mesma, à posição anterior (horizontal). É armada sobre uma lata de
querosene enterrada no chão para impedir que o animal prisioneiro fuja
cavando o solo. As alas da entrada são barradas com pedras e rosetas de
espinho (xique-xique) de modo a forçar a caça o acesso apenas pela tábua
alçapão. Estevão Pinto encontrou-a entre os fulniô com o nome de arataca.

b) FOJO DE PORCOS
Ainda como o registrava Antônio de Morais (Dicionário da língua
portuguesa):
"Cova profunda, cuja boca é tapada com rama ou caniçada sutil, e uma tona
de terra, de sorte que ceda ao peso do animal, que lhe passe por cima."

c) FOJO DE VEADO
A referência encontrada falava de uma ramada de garranchos, à moda
faxina, alevantada a cerca de 60 centímetros de altura, na vereda onde o
veado costuma passar. Depois de uns dias, quando o bicho já estava
acostumado a transpor o pequeno obstáculo — cavavam um buraco de mais
ou menos dois metros de profundidade após o mesmo. O veado transpunha
a pequena faxina indo cair no fosso onde ficava prisioneiro.

ARATACA
Armadilha de ferro que consiste em duas "queixas" (mandíbulas) impelidas
por uma mola fortíssisna. Quando armada, as queixas ficam escancaradas e
a isca no centro das mesmas. A caça muitas vezes fica aprisionada pela
mão. A armadilha é presa por uma corrente à árvore mais próxima. É usada
para onças, raposas, gatos, etc. Há muito tempo, eram importadas; agora
são manufaturadas pelos ferreiros sertanejos. O matuto vê na arataca um
modelo de feiura, donde a comparação: "feio que só uma arataca..."

CHIQUEIRO
Gaiola estaqueada no chão, de madeira resistente e tapada por cima —cuja
porta é armada em gaveta. São iscados com uma ave putrefata ou com um
animal vivo — dependendo da caça para qual foi armada. Ulisses Lins (Um
sertanejo e o sertão) encontrou a usança no sertão pernambucano:

"Ainda hoje os sertanejos pegam onças que acaso aparecem nos lugares
mais ermos, preparando armadilhas nos caldeirões, de maneira tal que,
quando uma delas pisa em determinado ponto, a tampa da armadilha cai,
ficando

a

bicha

prisioneira."

Otávio Domingues (A cabra na paisagem do Nordeste) faz detalhada
descrição

do

chiqueiro

encontrado

nos

sertões

do

Ceará:

"Trata-se de uma sólida construção de madeira, com três divisões (ou
duas): numa delas, a menor (1 x 1,80m), fica a "isca", que é em geral um
bode, mas pode ser também um cavalo; as outras duas, maiores (1,80 x
1,80), têm por fim aprisionar a onça, e ficam cada uma de cada lado da
primeira.

As paredes dos três chiqueiros são de pau-a-pique, roliço, bem fincado no
chão, com 15 cm de diâmetro, e com 1,60m de altura. Fechados, por cima,
os chiqueiros, e na altura de 1m do chão, há uma estiva de madeira roliça,
recoberta de pedras, para dar mais segurança contra a onça, que tente
escapar,

depois

de

aprisionada.

A entrada para o chiqueiro-armadilha, fica no meio da parede lateral, e tem
a largura de 40 cm por 80 cm de altura, quando aberta. Obturando esta
abertura, corre uma porta de guilhotina, que é mantida suspensa por um
dispositivo à moda de arapuca. A onça, atraída pelos berros do bode, tenta
alcançá-lo penetrando pela porta de um dos chiqueiros, únicas aberturas à
sua vista. Ao penetrar, a onça faz disparar a armadilha; a porta cai, e ela
fica prisioneira sem poder agarrar o bode, que se acha ao lado, no chiqueiro
menor,

fora

de

seu

alcance.

A onça vermelha, que é mais comum por aquelas paragens, é o Felis

(Puma) concolor greeni (Nelson & Goldman), raça geográfica do Nordeste.
A pintada ou Panthera (Jaguarius) onca onca (L.) — raça geográfica do
Norte

e

Nordeste,

é

hoje

muito

rara.

Mas a onça não ataca apenas os bodes; ela come também poldros e
jumentos, dizendo-se até mesmo que enquanto algumas preferem estes,
outras dão preferência à miunça. Por isso a isca é às vezes um cavalo e em
outros casos usam mesmo duas iscas, uma de cada espécie para maior
segurança

do

êxito

da

armadilha."

ESPARRELA
Em Portugal, A. Morais, no dicionário aludido, já definia o termo como
"armadilha

de

caçar

pássaros".

Em uma vara flexível, de mais ou menos a grossura de um dedo, fazem um
pequeno orifício (no terço mais grosso da vara). Na ponta é atada uma linha
forte que passa pelo furo da vara, então flexionada, para formar uma
laçada. A extremidade de um ponteiro é introduzida no mencionado
orifício, obstruindo assim a passagem do nó da laçada. O laço fica armado
sobre o referido ponteiro — pouso forçado do pássaro que venha beliscar a
isca. A avezinha pisando no ponteiro, desobstrui o furo que faz apertar o nó
da

laçada,

prendendo-a

pelos

pés.

ARAPUCA
Parece obedecer ao mesmo feitio em todo o Brasil. Idênticas às
manufaturadas pelos meninos sertanejos encontramos no interior do
Maranhão e do estado do Rio de Janeiro. Ribeiro C. Lessa — Vocabulário
de

caça,

a

descreve:

"Pequena armação de pedaços de pau ou taquara, em cuja armadilha
colocam alguns grãos de milho. A ave, ao picar o milho, faz desandar a
armadilha, e a arapuca perdendo o apoio que a mantinha suspensa de um
lado,

cai-lhe

em

cima

e

a

prende."

SANGRA
É semelhante, na sua forma de pirâmide, à arapuca. De tamanho, é mais
avantajada. Repousa no solo havendo apenas uma entrada, à moda de jequi,
por onde as aves penetram ficando aprisionadas. É muito empregada na
caça das ribaçãs, marrecas, paturis, etc. Não é raro, em um dia, apreender
dez

a

vinte

aves.

ESPINGARDA (Ou rifle Winchester calibre 44)
É apontado, à guisa de armadilha, para a vereda por onde a caça costuma
passar. Atravessando o caminho fica uma linha de carretel que, forçada, faz
saltar uma vara flexionada que percute em outra vara ligada ao gatilho da
arma. Empregada para caça mais grossa (onças, gatos, veados, etc.).

No município de Macaé (estado do Rio de Janeiro) encontramos o uso de
uma pequena cruz na beira da vereda onde havia armadilha de espingarda
para

alertar

os

que

por

ali

passavam.

Ulisses Lins (Um sertanejo e o sertão) registra-a na caatinga
pernambucana:

"Outros, armam um bacamarte (ou um Winchester) numa estreita vereda
por onde sabem que a onça tem de passar forçosamente para a bebida (um,
caldeirão ou uma aguada); e, quando a sua pata pousa no ponto estratégico
— um cordel, ali amarrado, é impelido, puxando o gatilho da arma. O tiro
atinge certeiro o peito da fera! Às vezes acontece que uma rês passa por ali
e recebe a descarga..."

FACHO
O sertanejo facheia a ribaçã, nas noites de escuro, de modo parecido ao que
o pescador das praias faz com a lagosta e o aratu. faz uma descrição
minuciosa

do

processo:

"... apesar da proibição do governo, ainda as apanham à noite, quando
dormem empoleiradas nos galhos dos pequenos arbustos da caatinga.
Levam dependurado ao pescoço, um saco de aniagem. Na mão esquerda,
vai um archote resinoso, ou lamparina de querosene, e com a direita as
apanham, de modo a evitar que se debatam, para não assustar as outras.
Pela posição em que as tomam, ficam elas com o pescoço entre os dedos
polegar e indicador, e com um movimento da unha daquele quebram-lhes o
pescoço de encontro à falange deste. Também costumam esmagar-lhes a

cabeça entre os dentes... Enchem um saco em menos de uma hora!"

CABAÇA
Empregada exclusivamente na caça dos palmípedes. Com antecedência de
alguns dias, deixam flutuando no açude grandes cabaças (Lagenaria
vulgaris Ser., família das Cucurbitáceas). Logo que as aves, geralmente
marrecas, se acamaradam com as cabaças, fazem, em uma maior, um
buraco que caiba a cabeça do freguês e mais dois pequenos furos, na altura
dos olhos, por onde espiar. Nadando, de manso, o caçador toma chegada
até que as caças lhe fiquem ao alcance da mão. Ali é só puxá-las pelos pés,
torcer o pescoço e guardá-las em um saco que leva preso à cintura.

ALÇAPÃO
Pequena gaiola de tampa articulada que se fecha quando o pássaro pisa no
seu

interior.

Empregado

na

captura

de

aves

canoras.

VISGO
A caatinga seridoense é escassa em árvores leitosas para visgo (exceto a
maniçoba — Manihot Glaziovii Muell. Arg., da família das Euforbiáceas —
cujo látex não é considerado bom para este fim). Daí, há uns tempos atrás,
os pegadores de papagaio mandar trazê-lo do baixo sertão. O "leite" mais
preferido era o de jaqueira (Artocarpus integrifolia Linn., da família das
Moráceas), maçaranduba — Manilkara rufula Lam., da família das
Sapotáceas e a burra-leiteira (Sapium sceleratum Ridley, da família das

Euforbiáceas).

Colhido o leite, é aquecido à consistência desejada, adicionando carvão em
pó para camuflá-lo. O visgo é espalhado em varinhas colocadas em
derredor da "ave chama". A caçada de visgo é usada sempre à tardinha para
evitar o saque pelas abelhas do arapuá. Ouvimos de um pegador de
papagaios que a ave não fica presa pelos pés, isto é, sentindo-se tolhida
começa a se debater até desprender-se, ficando porém impossibilitada de
voar em vista das penas das asas estarem grudadas de visgo.

LAÇO
Forte vara flexionada de cuja extremidade parte uma corda ou relho aberto
em laçada. Usada na apreensão dos gatos, raposas, etc. A caça fica presa
quase sempre pelo pescoço sendo por isso revestida a parte superior da
laçada com uma taquara, evitando assim que corte a corda com os dentes.
Os meninos usam também armar laços de crina de cavalo, no chão, para
pegar

passarinhos.

LATA DE SODA CÁUSTICA
A lata, depois de iscada, é deixada perto da morada do peba. Este, tentando
alcançar a isca, dizem que fica sem poder retirar a cabeça de dentro da lata,
devido as articulações dorsais ficarem presas nos bordos da mesma.

TELHA AMARRADA
Duas telhas são amarradas com as partes côncavas para o interior e de
modo que uma abertura seja bem maior que a outra. O processo de
apreensão

é

idêntico

ao

ítem

anterior.

CACHAÇA
Dizem utilizar na caça da raposa. Enchem uma casca de melão ou melancia
com aguardente e colocam nos locais mais freqüentados pela caça.
Asseguram que as raposas bebem todo o liquido e ficam bêbadas a
perambular

pelos

roçados...

ANZOL
No início da estação chuvosa (inverno) os tejuaçus, que durante a seca
ficam entocados, em latência — surgem, nas horas de sol a pino, quando
são caçados. Daí o gracejo aos que acordam tarde: "Fulano fez madrugada
de tejuaçu". A caçada do teju é feita quase sempre com cachorro. Vez por
outra, entretanto, é fisgado por um anzol iscado com carne verde.

FUNDA

A funda é um dos instrumentos de caças mais antigos mas a funda ainda é
muito utilizado nos dias de hoje para se pastorar plantações ele é feito com
duas tiras de couro cortadas em tamanhos iguais com uma pedaço de couro
ou um pano nas extremidades.

BALADEIRA
São dois pedaços de liga cortados em tamanhos iguais nas pontas se amarra
um couro para poder colocar a pedra e no outro lado se coloca um pedaço
de pau cortado em forma de gancho

PALAVRAS DE ORIGEM INDÍGENAS USADAS NO MUNICIPIO
DE MAJOR SALES/RN.

Abacaxi: Fruta;
Ai: usamos para destinguir um lugar;
Amendoin: sementes comestível;
Ananás: espécie de abacaxi;
Araçá: espécie de fruta da família da goiaba;
Arataca: armadilha muito usada para pegar raposas e outros animais de
hábitos noturno;
Babaçu: espécie de coco muito utilizado na fabricação de óleo e sabão;
Bacuri: expressão usada pelos mais velhos para chamar crianças bem
nutridas;
Beiju: comida típica indígena feita do farelo do milho;
Caatinga: vegetação típica da região;
Caboclo: etnia e expressão muito usada na região para homens do campo;
Cajá: fruta típica da região;
Caju: fruta típica e terrenos baixos e muito arenoso;
Caninana: espécie de cobra muito encontrada na mata da região;
Capão: galo capado que era usado para engorda para poder ter um maior
desenvolvimento; e alimentar as mulheres paridas durante o período do
resguardo.
Capim: vegetação nativa de lugares inundados ou abrejados;
Carão passaro que vive em açudes se alimentando de peixes pequenos;
Canaúba: arvore nativa da região usada para fazer vassouras e chapéus;
Catuaba: tipo de bebida;
Cipó: planta fina usada para açoitar crianças danadas;
Copiar: dito popular

Cumaru: arvore nativa;
Cachimbo: utensilho usado para colocar fumo para fumar;
Curimatã: espécie de peixe;
cururu: animal anfíbio conhecido como sapo;
Guará: animal de hábitos noturno;
Guri: criança pequenas;
Iça: expressão usada como motivação de alegria;
Jaburu: expressão usada para zombar de uma mulher muito gorda ou feia
demais; Jabuti espécie de tartaruga;
Jararaca: espécie de cobra encontrada em toda a região;
Jerimum: legume conhecido como abóbora;
Jirau: espécie de puleiro feito parabotar as galinhas para dormi; Tábua
pendurada no teto
Juá: fruta típica da região proveniente do juazeiro;
Juriti: espécie de ave; macaúba: espécie de coco silvestre;
Macaxeira: raiz comestível típica da região;
Mandacaru: planta típica da região da caatinga;
Maracá: brinquedo usado para emtrerte crianças;
Mingau: comida feita com milho ou farinha de mandioca usada para
alimentar recém nascidos;
Muriçoca: pernilongo chamado de muriçoca na região;
Mutuca: inseto que suga o sangue dos animais;
Oiticica: arvore da região;
Oeba: animal da região;
Oiaba: peixe pequeno;
Pipoca: comida feita dos caroços do milho;
Oitombo: fruta da região;
Pitu: nome de uma cachaça;
Potó: espécie de inseto ;
Sabiá: pássaro;

Samambaia:planta nativa;
Socó: ave aquática; ;
Suçuarana: nome de um sitio da região;
Taboca: planta usada para fazer vara de pesar;
Taioba: formiga que gosta de açúcar;
Tamanduá: animal bastante encontrado nas serras;
Tanajura: inseto de época do inverno, dizem os mais velhos que quando
tem muita tanajura sinal de inverno com fartura;
Tapioca: comida feita do derivado da farinha da mandioca;
Tatu: animal da serra;
Teu-ter: conhecido como quero- quero;
Traira: espécie de peixe;
Urubu: pássaro carniceiro muito encontrado na região;
Quenga: vasilha feita da metade do coco;
Zambeta: torto das pernas;

TIPOS DE COMIDAS TIPICAS AFRO E INDIGENAS.

O tema “culinária” ao longo da pesquisa descobri que
muitas comidas que comemos – e gostamos – são de origem africana, como
o bolo de cenoura, arroz de leite, cuca de banana, pé de moleque umas
dessas comidas e a feijoada que no passado era comida dos negros
escravos. Hoje é uma comida brasileira que todos comem. Temos o
mungunzá que é um alimento de origem afro a base de milho descascado
ou pilado em um pilão muito usado pelos índios, na época os escravos
usavam apenas o milho, água e alguns petisco usado na é poça em
feijoadas, hoje ela é preparada com vários tipos de ingredientes como: o
leite de coco, o creme e leite e o fundamental carne de sol. Temos o fubá de
milho que é uma farinha que os índios fabricavam com o milho pois eles
torravam o milhos e depois e torrado eles quebravam até o milhos ficar
bem fino para poderem guardar e assim obterem uma maior duração do seu
sustento.temos também o angu comida feita a base de milho e leite. Hoje o
angu é feito com massa de milho comprada em super-mercado, mas em
algumas casas ainda se mantêm o costume da cultura afro. Pois na cultura
afro coloca-se o milho de molho em água fervente e retira-se a água do
fogo no mesmo instante e lá deixa-se o milho a noite inteira ao amanhecer
tira-se o milho da água e vai para o moinho manual para ser moído e depois
peneirado em uma peneira ou urupemba depois cozinhado em um fogão a
lenha com água e sal em uma panela de barro que era de fabricação afro.

A dança dos Caboclos de Major Sales é um tipo de diversão de origem
indígena, 16 ou 20 figuras com rosto pintado, com máscaras ostentando
trajes em cores berrantes com enfeites de espelhinhos à cabeça dançam em
roda ao som de um tambor e uma sanfona. Simulam um combate como o
de tribos inimigas e ao final destrói um boneco que simboliza o Judas.

ANDAMOS EM MAJOR SALES
CASA EM CASA RUA A RUA
SABENDO SOBRE A CULTURA
QUE É DELA NÃO É SUA
TEM REI DE CONGO E ORQUESTRA
QUADRILHA MANDACARU
SANFONEIRO CANTADOR
TUDO QUE É DIVERSÃO
MAS FORAM SIM OS CABOCLOS
QUE CHAMARAM NOSSA ATENÇÃO

ESSA EXPRESSÃO CULTURAL
IDENTIFICA NOSSA GENTE
QUANDO UMA CRIANÇA NASCE
SE QUISER DAR UM PRESENTE
TOQUE A MÚSICA DE CABOCLO
QUE ELA OLHA CONTENTE

QUANDO COMPLETA DOIS ANOS
ELA JÁ SABE RODAR
É A MELHOR BRINCADEIRA
QUE ACHAM PARA BRINCAR
DANÇA JOVEM, DANÇA IDOSO

DE TOSAS AS ETNIAS
ESSA DANÇA DE CABOCLO
E A MAIOR ALEGRIA
E AQUI EM MAJOR SALES
ISSO JÁ VIROU MANIA.

A HISTÓRIA DOS CABOCLOS
AGORA VAMOS CONTAR
A ORIGEM E CRIAÇÃO
ELEGEU SEU TITULAR
SEU JOSÉ BERTO DA SILVA
NATURAL DO SERIDÓ
1888 ANO QUE ELE NASCEU
EM 1904 DIAMANTINA LHE ACOLHEU
CULTIVOU DANÇA E ALEGRIA
ATÉ ENQUANTO VIVEU

SEU JOSÉ BERTO ERA POETA
GOSTAVA DA BRINCADEIRA
DISSE PARA SEU FILHO JOÃO
VOU LHE ENSINAR SEM CANSEIRA
DANÇAR DANÇA DE CABOCLO
PRA SER A TURMA PRIMEIRA
GUARDE AS PALHAS DE BANANEIRA
E OS MULAMBOS DAS ROUPAS
QUE RASGAR NA BURAQUEIRA.

AS ROUPAS DA CABOCLADA
NÓS VAMOS JUNTOS TECER
PARA A TURMA DE JOÃO BERTO
EM TODO CANTO DANÇAR
O JUMENTO PREPARADO
COM CANGALHA E CAÇUÁ
O JUDÁ SEMPRE MONTADO
A TURMA TODA A CANTAR

MEU PADIM EU VENHO DE LONGE
NÃO POSSO ME DEMORAR.

NA CASA DE ANTÔNIO FERNANDES
TODOS FORAM ENSINAR
RAFAEL, MANOEL PAINHA
SEVERIANO E MAMEDE
O SR. FRANCISCO ANGÉLICO
COM JOSÉ BERTO A ENFRENTAR
O JUDÁ JÁ ARRUMADO
E JOÃO BERTO A CANTAR
“A NOITE É UMA SÓ
E NÓS TEM MUITO A ANDAR”.

O TOCADOR ERA ZÉU
LÁ DO SÍTIO CANTA GALO
UM FOLE DE OITO BAIXO
O PANDEIRO ERA COLHER
RECO-RECO DE ARAME
TOCAVAM E BATIAM O PÉ
VESTIDOS DE BANANEIRA
ROSTOS COBERTOS COM MÁSCARAS
PARECIAM SER MULHER

SAÍAM NA SEMANA SANTA
DANÇANDO EM TODO LUGAR
PEDINDO AS SUAS ESMOLAS
O JUDAS A ACOMPANHAR
“BOA NOITE DONA DA CASA
TÔ COM O PÉ DO LADO DE DENTRO
O OUTRO DO LADO DE FORA
NÃO POSSO ME DEMORAR
QUE A NOITE É UMA SÓ
E NÓS TEM MUITO QUE ANDAR”.

NA NOITE DA SEXTA-FEIRA
IAM PEDIR AS ALVIÇAS
“ALVIÇAS NOSSA SENHORA
RESSUSCITOU SEU BENTO FILHO
EM PAGAMENTO DAS ALVIÇAS
EU TE PEÇO UMA COMPANHIA
DIREITA, TRABALHADEIRA, BONITA
MAS QUE NÃO VIVA
DE BAGACEIRA E FOLIA”.

DEPOIS COM AS ESMOLAS
PLANTA DE TODO TIPO
FAZIA O SÍTIO DO JUDAS
PARA OS CABOCLOS MALHAR
O JUDAS DEPENDURADO
A MALHAÇÃO VAI COMEÇAR
DE REVOLVER, ESPINGARDA
TODOS QUERIAM ATIRAR
QUANDO O JUDAS CAÍA
TODO MUNDO IA RASGAR
E TUDO ERA REPARTIDO
COM O POVO DO LUGAR

FOI ASSIM QUE COMEÇOU
A FESTA DA MALHAÇÃO
A DANÇA DOS CABOCLOS
TEVE CONTINUAÇÃO
AQUI EM MAJOR SALES
TEM CONCURSO E PRESENTE
DANÇA JOVEM, DANÇA VELHO
CRIANÇAS E TODO VIVENTE
OS CABOCLOS SÃO A MARCA
QUE SELA A NOSSA GENTE

POR ISSO FOI ESCOLHIDA
ESSA EXPRESSÃO CULTURAL
PRA FAZER O RELATÓRIO
E SELAR AINDA MAIS
O JUDAS E A MALHAÇÃO
TÔ MANDANDO O CD
DVD COM ATRAÇÃO
ENVIO AS FOTOGRAFIAS
PARA A EQUIPE DO SELO
FAZER APRECIAÇÃO.

Essa expressão cultural está vinculada a cultura negra,
segundo Câmara Cascudo no Dicionário do Folclore Brasileiro,
“Congos são altos populares brasileiros, de motivação africanas
representados no Norte, Nordeste Centro e Sul do país. No Congos do
Rio Grande do Norte, o Rei local é Henrique, Rei Cariongo,
transformado em Rei de Congo. É trabalho da escravaria já nacional
com material negro

Vamos minha gente, vamos ajudar
Respeitar mais as mulheres
Para as coisas melhorar.
Toda mulher merece ser
respeitada
Por que ela tem o seu direito
E todo direito é igual.
Antigamente só quem mandava era o homem,
Mulher era discriminada
Não tinha direito a nada.

Antigamente só quem mandava era o homem,
Mulher era discriminada
Não tinha direito a nada.

Mais boa noite pessoal que está na praça
Meu coração declara ele ensaia todo dia
Mais boa noite pessoal que está na praça
Meu coração declara ele ensaia todo dia
Vamos ensaiar mas vamos aprender
Eu só venho aparecer dia de santa Luzia
Vamos ensaiar mas vamos aprender
Eu só venho aparecer dia de santa Luzia (2x)

Na chegada desta praça mas levanto nossa bandeira
Na chegada desta praça mas levanto nossa bandeira

Mas viva o dono da praça
E a polícia brasileira
Mas viva o dono da praça
E a polícia brasileira (2x).

Mais quando eu entro neste salão de alegria
Mais quando eu entro neste salão de alegria
Mais o governo é quem manda
Mais o governo é quem manda
Viva rei de congo,viva rei de congo, viva rei de congo
Nosso rei da monarquia
Viva rei de congo,viva rei de congo, viva rei de congo
Nosso rei da monarquia (2x)

Corta machado senhor vira bandeira
Corta machado senhor vira bandeira

Vira as meninas e a nação brasileira
Vira as meninas e a nação brasileira
Corta machado senhor vira bandeira
Corta machado senhor vira bandeira
Viram as meninas e a nação brasileira
Viram as meninas e a nação brasileira
Corta machado senhor vira bandeira
Corta machado senhor vira bandeira
Viram as meninas e a nação brasileira
Viram as meninas e a nação brasileira (2x).

Fui um passeio no jardim da Espanha
Fazia tempo que lá eu não ia
Fui um passeio no jardim da Espanha
Fazia tempo que lá eu não ia
Estava sentado em pedras de amor
E ouvindo o clamor que meu benzinho fazia
Estava sentado em pedras de amor
E ouvindo o clamor que meu
bemzinho fazia ( 2x).

Mas esse ano eu vou a Canindé
Se Deus quiser vou açude e a lagoa

Mas esse ano eu vou a Canindé
Se Deus quiser vou açude e a lagoa
Só tenho pena minha ,morena
Tenha cuidado na virada da canoa (2x)

Meu
Meu rei mariá
Meu rei Marinhinha
Meu rei mariá
Era eu era tu
Maravilha do mar
Era eu era tu
Maravilha do mar
Meu rei Marinhinha
Meu rei mariá
Meu rei Marinhinha
Meu rei mar

Era eu era tu
Maravilha do mar
Era eu era tu
Meu rei
Marinhinha
Meu rei maria

Meu rei Marinhinha
Meu rei mariá
Era eu era tu
Maravilha do mar
Era eu era tu
Maravilha do mar (2x)

Ei França, ei França
Quer que quer eu não sei
França guerriar comigo
E guerriar com nosso rei
Ei França, ei França
Quer que quer eu não sei
França guerriar comigo
E guerriar com nosso rei
Ei França, ei França
Quer que quer eu não sei
França guerriar comigo
E guerriar com nosso rei.

Autor: Nelson

Nelson é um grande compositor, é um homem da roça, valoriza a
cultura popular e participa das festas, principalmente na malhação de Judas
– festa dos caboclos como cantor e compositor das músicas dos Caboclos e
do Grupo de Rei de Congo.

Dança Indígena do Município de Major Sales/RN
Esse Grupo de Dança resultante de um projeto desenvolvido nas
escolas do município de Major Sales, intitulado um Resgate a Cultura
Indígena – compreendendo nossa identidade plural.

Grupo se Apresenta na Culminância do Projeto.

DEPOIMENTOS DOS MAPEADORES

Sou Francisco Cândido de Oliveira Júnior nascido na cidade de
Tabuleiro do Norte/CE no dia 23 de Junho de 1983, filho de Maria da Luz
Fernandes e Francisco Cândido de Oliveira, moro em Major Sales desde os
três anos de idade. No ano de 2008 fui convidado para ser mobilizador
cultural da minha cidade, e me senti muito grato e realizado, fazer parte de
um projeto como o Selo Unicef e falar da cultura afro e indígena foi
maravilhoso, me senti muito orgulhoso em realizar este trabalho do
mapeamento, pude aprender muito sobre a cultura, os costumes, a origem,
o modo de se vestir, para me uma experiência única, e espero participar
mais vezes quero agradecer a todos que proporcionaram a oportunidade de
poder estudar e pesquisar sobre a cultura afro e indígena do meu município.

Eu me chamo Rosangela dos Santos Pereira, nasci no dia 20 e janeiro de
1992, sou filha de Benilza Mascelino dos Santos Pereira e Marcos Aurélio
Pereira; irmã de Ricardo Pereira dos Santos e Rocherlândio dos Santos
Pereira, estudo o 2° ano do ensino médio. Tenho muito orgulho em poder
participar de um grupo que fala da cultura indígena e afro descendente, pois
no mesmo aprendi muita coisa e percebi que hoje essa cultura está sendo
valorizada através do projeto do Unicef. Por isso logo no inicio do
mapeamento pensei que seria uma coisa mais simples e quando começamos
a visitar algumas residências vi que seria muito interessante saber como
eram feitos as especiarias e como eram comercializadas, sem esquecer que
fomos bem recebidos em cada residência que visitamos. No mais gostei
muito em participar do mapeamento cultural da minha cidade e fazer parte
de um projeto tão importante como o Selo Unicef.

Eu sou Rocherlândio dos Santos Pereira tenho 14 ano sou filho de
Benilza Mascelino dos Santos Pereira e Marcos Aurélio Pereira tenho dois
irmãos , e o que eu tenho a dizer sobre o mapeamento da cultura da minha
cidade foi muito gratificante para minha vida pessoal pois aprendi muitas
coisas e descobri as semelhanças e diferenças que a cultura indígena e
africana e o que tem com a nossa vida no dia-a-dia, com tudo isso aprendi
também a trabalhar em grupo e valorizar cada vez mais a cultura que para
mim é uma riqueza inestimável para a sociedade.

Sou Ricardo dos Santos Pereira tenho 18 anos nasci na cidade de Catolé
do Rocha e há 14 anos moro em Major Sales aqui é minha cidade, sou filho
de Marcos Aurélio Pereira e Benilsa Marcelino dos Santos Pereira tenho
dois irmãos. Gostei muito de participar do grupo do mapeamento da cultura
de nossa cidade, pois a cultura é o principal patrimônio de um povo, gostei
de trabalhar em grupo, e quero dizer que esse mapeamento mostrou para
mim as raízes de nossa cultura e mostrou que alguns costumes são bastante
utilizados na cidade valorizando assim cada vez mais a riqueza cultural que
temos.

Eu me chamo Janaina tenho 16 anos nasci em Major Sales estudo o
primeiro ano do ensino médio e tenho muito prazer em dizer que eu gostei
muito de participar do mapeamento cultural da minha cidade pois eu sou
uma pessoa muito fechada e esse trabalho de mapeamento fez com que eu
conversasse com pessoas de diferentes tipos e me mostrou um valor imenso
que a cultura tem em minha cidade. Em grupo podemos descobrir muitas
outras coisas e essas coisas que eu descobrir foi que eu muitas vezes no
meu dia-a-dia uso a cultura indígena e africana na minha vida e não
percebo no mais muito. Obrigado a todos que me deram a oportunidade de
poder descobrir o valor que a cultura tem para nossa vida.

