
55

DESAFIOS DO TEATRO DE BONECOS POPULAR NA PÓS-MODERNIDADE

Chico Simões1

1 Mamulengueiro, brincante, palhaço e ativista. 
Fundador do Mamulengo Presepada. Estudioso do 
Teatro de Bonecos Popular do Brasil, atua desde 1981. 
Seu espetáculo O Romance do Vaqueiro Benedito, um 
clássico do teatro de bonecos brasileiro, já circulou 
por 25 países encantando as mais diferentes plateias. 
Site: www.mamulengopresepada.com.br. E-mail: 
chicosimoes@gmail.com

Às vezes, penso. Um boneco de capim vestido com um paletó velho e um 
chapéu roto, e com os braços de pau abertos em cruz, no arrozal, não 
é mamolengo:? O passopreto vê e não vem, os passarinhhos se piam 
de distância. Homem, é. (...) O sertão aceita todos os nomes: aqui é o 
Gerais, lá é o Chapadão, lá acolá é a caatinga. (...) Viver é muito perigoso. 
João Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas, p. 506.

Como tudo que é vivo o mamulengo está em 
constante ebulição e atualização, pois se comunica 
com o espaço, com o tempo e com o público 
presente. Como arte, não escapa dos desafios 
gerais que estão colocados para todo mundo: 
acompanhar as mudanças sem se dissolver no 
liquidificador da pós-modernidade e inserir-
se na globalização sem ser devorado por ela. 

Chicó do Mamulengo, um dos mais significativos 
brincantes da nova geração, herdeiro da “pegada” do 

genial Chico de Daniel (1946 – 2007) não o conheceu, 
nunca viu, ao vivo, uma brincadeira do mestre. Como 
aprendeu? Pelo Youtube, este canal de comunicação 
que mal compreendemos e já faz parte, às vezes 
perigosamente, de nossas vidas. Então, pode o 
mamulengo navegar em espírito pela internet? 
Segundo Chicó, João Pedro, Emanuel e tantos outros 
jovens brincantes, sim, pode. Sem problema algum. 
Eles “aprendem” através de vídeos e da própria 
prática, uma vez que o público também ensina, 
aplaudindo ou reprovando os caminhos tomados pelo 
brincante. Essa novíssima “escola” se complementa 
nos encontros presenciais, festivais, seminários, nas 
oficinas, festas e em toda reunião onde, explícita ou 
implicitamente, trocam-se impressões, conectando 
a modernidade com a tradição e retroalimentando 
os contatos criados nas fronteiras do conhecimento. 

Se por um lado, a tecnologia digital facilita o 
fluxo de informações, por outro, retira o tempo de 
contato presencial, de convivência e maturação do 
aprendizado entre mestres e aprendizes, reduzindo 
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anos de experiência prática e detalhada em ilusão 
de compreensão e conhecimento superficial, 
soterrando sob os escombros do passado um 
tesouro de conhecimentos sutis e estruturais que, 
na maioria dos casos, faz falta aos jovens aprendizes 
e ao público mais fiel. De toda forma, esse não é 
um problema novo nem restrito ao teatro popular 
de bonecos, e as tradições não perecem frente 

às novidades, porque sobrevivem pela força 
intrínseca, quase mágica, atravessando gerações, 
como se tivesse algo a dizer através do tempo. 

No início dos anos 70, com o advento da 
televisão e outras tecnologias industriais, o teatro 
popular de bonecos quase desapareceu, mas pouco 
a pouco foi se adaptando, diminuindo o tempo de 
apresentação de uma noite inteira para menos de 

O Romance do Vaqueiro Benedito. Mamulengo Presepada. 
Direção e atuação: Chico Simões. Foto: acervo da cia.
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uma hora, reduzindo centenas de personagens a 
umas poucas figuras arquetípicas que sustentam 
os pilares da tradição. O público também mudou; 
levas de trabalhadores agora estabelecem relações 
de trabalho análogas à escravidão; o chicote foi 
substituído por produtos industrializados que 

alienam e escravizam através do consumo; e o padre 
católico foi substituído pelo pastor pentecostal. Mas 
os bonecos continuam afirmando que o mundo 
pode ser mostrado ao avesso, revelando estruturas 
abafadas pela hipocrisia social e denunciando que, 
mais falso que os bonecos, são os valores que 

O Romance do Vaqueiro Benedito. Mamulengo Presepada. 
Direção e atuação: Chico Simões. Foto: acervo da cia.
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sustentam a moral e os bons costumes vigentes.
Tudo muda, tudo precisa mudar para seguir 

vivendo. Não há como definir quanto cada brincante 
precisa contextualizar e adaptar para adequar sua 
brincadeira ao seu tempo e espaço. Grotowski, citando 
Monges Budistas tibetanos, afirma: “uma tradição 
sobrevive se cada nova geração avançar uma quinta 
parte com relação a anterior, sem esquecer ou destruir 
seus descobrimentos”. (1999, p. 111). É um caminho. 

Jovens mamulengueiros tendem a ser mais 
inovadores que velhos brincantes, mas esses 
velhos já foram novidadeiros, e os jovens, 
com um pouco de sorte, um dia serão velhos 
conservadores. A tensão criada ajuda a manter o 
movimento, e o mamulengo mesmo reconhecido 
como Patrimônio Cultural Imaterial segue 
vivo, contrariando os folcloristas de plantão.2

No Rio Grande do Norte, onde cresce cada dia 
mais o número de brincantes, ouvi três jovens em 
diferentes cidades afirmarem que não constroem 
mais seus bonecos em madeira;3 usam isopor, 
papel e aproveitamento de embalagens de 
plástico, dizendo estarem contribuindo com o meio 
ambiente. Outros usam olhos pré-fabricados nos 
bonecos que, cada vez mais, falam menos sobre 
suas origens. Ao mesmo tempo, inspiradas em 
Dona Dadi4, mulheres como Catarina Calungueira 
protagonizam seus brinquedos, questionando com 
eficiente humor o machismo nosso de cada dia. 
Muitas mudanças estão ocorrendo, mas nem todas 
sobreviverão ao tempo para se integrarem à tradição.

Não existem fórmulas nem receitas que 
garantam a transmissão de uma tradição em tempos 
tão fluídos, em uma época na qual o “espírito da 
época” parece ser a falta de espírito. Velhos mestres 
nos falam em “vício” ou na “fé” como motivo para 
continuarem brincando; jovens brincantes fazem 
da arte um meio de vida, onde podem conciliar 
trabalho, função social e prazer em um ofício que 
não renderá muito dinheiro mas poderá garantir 

as suas sobrevivências e a da brincadeira por 
muito mais tempo do que se possa imaginar. 

NOTAS

2 O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste – 
Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro Coco 
– recebeu o Registro como Patrimônio Cultural Imaterial 
do Brasil, em maio de 2015, junto ao IPHAN – Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
3 Tradicionalmente, as cabeças dos bonecos são 
esculpidas em madeira leve e o tronco da árvore 
conhecida como mulungu é uma das mais utilizadas.
4 O percurso de Donda Dadi pode ser melhor 
conhecido no livro de Maria das Graças Cavalcanti 
Pereira, intitulado Dadi e o Teatro de Bonecos: memória, 
brinquedos e brincadeiras. Natal: Fundaão José Augusto, 
2011.
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