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Saci Pula na Aldeia Alta 

 

 

Resumo: texto curatorial da exposição do Museu Afro Brasil na cidade de Taubaté cujo nome também 

foi dado por Renato Araújo “Saci Pula na Aldeia Alta”. Essa exposição itinerante do Museu Afro Brasil 

em parceria com o Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP), juntamente com a Prefeitura 

de Taubaté e o Museu Monteiro Lobato levou à Taubaté obras do artista visual Thiago Vaz, além de 

obras do artista popular Nhô Caboclo (1910-1976) e do modernista Menotti Del Picchia (1892-1988). 
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È o...(Saci Urbano)  

http://revocultura.blogspot.com.br/2011_06_01_archive.html 
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Saci Pula na Aldeia Alta 

 

O Saci e a cidade de Taubaté têm muitas coisas em comum. Além de possuírem um nome surgido no 

seio da tradição indígena tupi, eles têm uma história e uma estória permeadas de lendas e de mistérios. A 

própria “Aldeia Alta”, uma das inúmeras traduções possíveis para a origem do nome “Taubaté”, em língua 

tupi (Taba = aldeia) e possivelmente (Ibaté = alta) também tem sido um ótimo palco para o reaparecimento 

do nosso pequeno e grande Saci.   

Embora suas estórias sejam mais comuns no sul e no sudeste, a figura ao mesmo tempo simpática e 

arteira do Saci é a personagem folclórica mais conhecida de todo o país. Desde tempos imemoriais ou pelo 

menos desde o séc. XVIII nossos ancestrais indígenas contavam, ao redor de fogueiras, estórias em que 

aparecia aquela figura impressionante do “caboclo de uma perna só”, que vivia fumando seu cachimbinho e 

adorava fazer suas estripulias pela floresta. Características físicas e adereços que compõem esta personagem 

foram se desenvolvendo ao longo dos contatos indígenas com outros povos vindos de longe, como os africanos 

e ibéricos. Não tardou muito para que o Sacy caboclo dos indígenas se transformasse naquele negrinho 

brincalhão de gorro vermelho, culminando num dos múltiplos “Sacis-Pererês”, dentre eles o das deliciosas 

estórias do taubateano Monteiro Lobato (1882-1948). 

 O Museu Afro Brasil, em parceria com o Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP), 

juntamente com a Prefeitura de Taubaté e o Museu Monteiro Lobato trazem essa exposição como uma singela 

homenagem à cidade que foi palco da aparição de algumas das inúmeras versões do nosso Saci nacional.  De 

Taubaté para o Brasil, essa mostra procura em seu intento variar aspectos das artes plásticas, objetos industriais 

e de souvenir, além de incluir alguns exemplares da arte das figureiras e figureiros, cujos trabalhos têm raízes 

tão profundas com esta cidade. Assim, lado a lado de modestas elaborações, a exemplo das obras de artistas 

populares como Adriano, filho do também artista popular Nhô Caboclo (1910-1976) podem ser vistas obras 

tais como o belo Saci dourado do grande modernista Menotti Del Picchia (1892-1988). Portanto, nesta 

exposição, organizam-se modelos de “Sacis” manifestados nas brincadeiras, na arte popular, mas também no 

cotidiano.  

E quando certas abóboras e certas bruxas de paetê e casaco de vison ameaçam o pretinho das zonas 

rurais e das florestas já não mais tão virgens, eis que ele também marca sua aparição em uma forma urbana.  

Que saboroso se deparar com o colorido que È o... Saci Urbano numa encruzilhada da cinza selva de pedra, a 

sorrir aquele seu sorriso matreiro, dizendo e aprontando das suas malandragens aos olhos dos passantes. O 

artista visual Thiago Vaz começou a marcar as aparições dessa nova face do Saci em impagáveis intervenções 

urbanas e passou a tocha do spray para outro talentoso artista popular Iderê Dudu da Silva.  

Insigne perneta, travesso e zombeteiro, Saci é um mutante encarnado em anti-herói brasileiro. Ele tem 

o jogo de cintura e resiliência como à de quem saíra para sempre da escravidão; tem a força de um bandeirante 
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e a sabedoria de um pajé. Saci é mágico, mais que um anjo, porque endiabrado. Ele é um libertário que 

escancara porteiras. Saci é preto como piche. Saci dançarino, redemoinho... Saci trançador de crinas de 

cavalos, o saci das mil molecagens – o Saci que resiste!  Assim pula o Saci, ele não pula pouco, não pula baixo 

ou torto, nem em qualquer lugar, ele pula bem, precisamente bem aqui na aldeia alta. 
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