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LIBERDADE PARA CRESCER: DA PRESERVAÇAO E DA DIFUSÃO DO TEATRO DE BONECOS COMO 
ARTE  VIVA, FLUIDA E EM MOVIMENTO

Luiz André Cherubini1

1 Diretor teatral, bonequeiro, um dos fundadores do 
Grupo Sobrevento, no ano de 1986, na cidade do RIo 
de  Janeiro . O vasto repertório de espetáculos do 
Sobrevento, assim como a qualidade e diversidade  de 
temas e recursos expressivos usados em seus trabalhos 
fazem do grupo um dos mais importantes do teatro 
brasileiro. Atualmente o grupo está sediado na cidade 
de São Paulo.  https: www.sobrevento.com.br. E-mail: 
grupo@sobrevento.com.br

O Teatro de Bonecos está em crise. Como sempre 
esteve. Também o Teatro está em crise. E a Música. 
E a Arte. Como sempre. Reclamamos da perda 
de manifestações culturais, saudosos das velhas 
expressões artísticas de antanho: “a canção morreu”, 
“a música de hoje não é como a de antigamente”, 
“devemos resgatar a glória dos grandes clássicos”, 
“é preciso lutar contra a arte degenerada”, “o Teatro 
perdeu o seu glamour”, “o Teatro de Bonecos virou 
peça de museu”. Tudo isso, dito não só pelos obtusos 
e brutos da vez, mas também por intelectuais e 
artistas aferrados a modelos ultrapassados. A Arte 
é dinâmica e sua força está na sua eterna busca de 
contemporaneidade, na tentativa de expressar o 
seu tempo e o seu lugar, no ânimo de propor novos 
encontros com a gente e na luta contra as adversidades.

Para falar do hoje à gente de hoje, a Arte tem 
que mudar. Para dizer o mesmo, ou mais ou menos 
o mesmo, que dizia há pouco, a Arte tem que mudar. 

Mesmo quando retoma modelos abandonados, o 
que a Arte faz é dizer algo que não havia sido dito 
e fazer algo que não havia sido feito até então: 
não há como crer que os “eternos clássicos” são, 
hoje, o que foram no tempo de sua criação ou na 
glória dos áureos tempos. Com a mudança do 
panorama cultural, também nossa visão de um 
certo fenômeno passa a ser outra. Estamos em 
constante mudança e a Arte, para ser importante, 
para se manter viva, também precisa fazer o mesmo.

Acreditando em uma história linear e cumulativa, 
tentamos proteger velhas tradições, muitas vezes da 
maneira errada, sufocando-a e aniquilando-a; outras, 
tomando-a pelo que não é ou só por parte do que é e 
pode ser. Temos visto movimentos de preservação de 
fenômenos culturais que nos parecem importantes, 
de velhas tradições que nos parecem históricas, 
por meio de práticas que se assemelham às de 
conservação de patrimônios materiais. E elas não são 
adequadas ao que é intangível, ao que não se toca, 
ao que não se pode imobilizar. Não se pode deixar a 
Cultura tal qual se apresenta em um certo momento, 
como se faz com um imóvel, com um objeto, com 
uma coisa, sob o risco de que perda significância 
e deixe de ser aquilo que tem sido ou que é. 

É claro que não há como preservar tudo, sem 
impedir o avanço do novo: então o que se faz é 
escolher, de tudo o que há, uma parte que nos parece 
significativa e representativa de um certo tempo e 
de valores culturais que nos parecem caros. Fazemos 



uma escolha: colocamos coisas acima de outras, 
damos importância a certas coisas em detrimento 
de outras, e salvamos umas e deixamos morrer – 
quando não matamos – outras, de acordo com as 
idiossincrasias de um povo e o pensamento e gosto 
de uma época. Na Arquitetura, guardamos o Barroco 
e jogamos fora o Eclético. No Teatro, escolhemos 
certas obras e autores e os mantemos como modelos, 
desprezando contemporâneos seus, mesmo quando, 
à época, estes tenham tido mais destaque do que 
aqueles. E, vez por outra, reencontramos um autor 
abandonado, um pintor pouco quisto, um músico 
esquecido ou uma obra perdida. Mas o que todas 
estas escolhas, realmente, nos revelam, é o espírito 
de uma época e de um lugar. Desta época e deste 
lugar. Estas escolhas revelam a Cultura que vive por 
trás de si. Nestas escolhas buscamos representar 
o que pensamos ser. E com elas, como obras de 
Arte estabelecemos o diálogo que nós, em nosso 
tempo, em nosso entorno, podemos estabelecer.

Na Arte e na Cultura, transformamos uma certa 
manifestação cultural destacada em patrimônio 
imaterial, mas, às vezes, buscando mantê-la viva 
para sempre, terminamos por trair o próprio 
movimento que garantiu a sua resistência e 
sobrevivência. Ao estabelecer os seus elementos 
característicos e definidores, ao registrá-la sob uma 
certa ótica, de uma certa perspectiva, terminamos 
por traçar limites, marcar margens. E impedir a sua 
renovação e o seu avanço, a sua transformação 
e a atualização que efetivamente garantiria 
a sua preservação e verdadeira manutenção 
como fenômeno artístico e não museológico. A 
reificação, a coisificação de um fenômeno cultural 
é a sua própria morte como fluidez e movimento.

No campo do Teatro de Animação, vimos 
a criação de academias na Indonésia, para a 
preservação das artes tradicionais do Teatro de 
Bonecos, patrimônio imaterial da humanidade desde 
2008 (apesar de inscrito em 2003), mantendo-a 

conservada e transformando-a em uma arte 
folclórica. Vemos, na China, o esforço governamental 
para manter o público que seu milenar Teatro de 
Sombras vem, notavelmente, perdendo junto com 
a representatividade no atual contexto social e 
histórico, considerando as grandes transformações 
que lhe foram impostas após a Revolução Cultural 

Morte. Boneco de Mestre Tonho de Pombos, PE. 
Exposição SESI Bonecos do Brasil em Joinville, 2008. Foto: Chan.



chinesa, onde se estruturou em gigantescas 
companhias estatais apresentando-se para públicos 
em larga escala. E vemos, em diferentes entornos, 
a folclorização como a busca e afirmação de uma 
identidade nacional, mais conservadora do que 
progressista; repetidora, em lugar de inovadora; 

aprisionadora, em lugar de libertária. Como na 
Itália, onde as inovações de Mimmo Cuttichio são 
desprezadas pelos pupari2 mais tradicionalistas. 
Como em Portugal, onde as tentativas dos 
Bonecos de Santo Aleixo3 de criar um repertório 
novo a partir da técnica resgatada de Mestre 
Talhinhas, o último representante vivo daquela 
Arte, foram rejeitadas e abandonadas e onde se 
manteve o Teatro restrito ao repertório transmitido.

Na Lista Representativa do Patrimônio Cultural 
Imaterial da Humanidade (Representative List of the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity) e na Lista 
do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade 
com Necessidade Urgente de Salvaguarda (List 
of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent 
Safeguarding), mantidas pela Unesco desde 20084 
(a partir de um projeto iniciado em 2001), figuram 
muitas manifestações do Teatro de Animação, 
com fenômenos culturais de diferentes países, 
abarcando o Teatro de Bonecos (Egito, Sri Lanka, 
Eslováquia e República Checa, Mali, China, Indonésia, 
Itália, Coreia e Japão), de Sombras (Síria, China, 
Turquia, Camboja e Indonésia) e de Máscaras 
(dezenas de países), além de bonecos gigantes. 
O objetivo é salvaguardar fenômenos culturais 
importantes e que correm o risco de se extinguir, 
preservando o “patrimônio vivo” (living heritage) e 
protegendo-o de ameaças. Envolve o mapeamento, 
o inventário, o reconhecimento, o envolvimento 
das comunidades, o engajamento, a assistência 
e o apoio financeiro. Trata-se de uma iniciativa 
importante, que busca a difusão, a transmissão, 
a revitalização e a sustentabilidade. Muitas vezes, 
porém, instituições governamentais e colaboradores, 
mesmo com as melhores intenções, esbarram em um 
passadismo nostálgico e em uma não compreensão 
da real complexidade da Cultura. Os fenômenos 
salvaguardados transformam-se, assim, de uma 
arte viva – da expressão artística de um indivíduo e 
manifestação do espírito de um povo e uma época 

Diabo. Boneco de Mestre Tonho de Pombos, PE. Exposição SESI Bonecos do Brasil 
em Joinville, 2008. Acervo: Fernando Augusto G. Santos. Foto: Chan.
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– na espinha de um artesanato, uma atividade 
turística, uma arte burocrática e academicista ou 
pouco mais do que meramente comercial, quando 
não de um perigoso jogo manejado com propósitos 
ideológicos, regionais ou nacionalistas, que os artistas 
mal percebem. A serviço do conservadorismo, a 
Arte folclorizada – e devidamente conservada – 
termina por ser uma armadilha para o artista, na 
pouca sustentação econômica que lhe garante.

Há alguns anos, ouvi de uma importante figura 
do Teatro de Bonecos, no cargo de direção de 
uma grande instituição internacional, que o apoio 
financeiro a um Teatro de Bonecos tradicional 
belga de varão (tringle) impediu, orgulhosamente, 
que um artista, herdeiro de uma tradição familiar5, 
trocasse o gramofone em que tocava as músicas 
que acompanhavam o seu espetáculo por um CD 
Player. A manutenção daquele disco de 78 rotações 
por minuto era uma condição sine qua non para a 
manutenção do subsídio recebido. Alegava aquele 
especialista, responsável pelo financiamento, que o 
abandono do gramofone era uma desvirtuação da 
tradição daquele Teatro de Bonecos e uma traição à 
herança recebida. A partir de um detalhe como este, 
ampliando-o, percebemos que um sobrenome pode 
condenar à morte o artista que poderia haver naquele 
herdeiro e estabelecer, para sempre, em nome de sua 
perpetuação, o fim daquele Teatro como expressão 
artística e como manifestação contemporânea. 

Também vi entusiasmadas discussões sobre 
o papel do chitão, o tecido colorido de estampas 
grandes, de provável influência africana, no 
Mamulengo nordestino e, por extensão, em todo o 
Teatro de Bonecos Popular do Nordeste do Brasil. E 
vi um bonequeiro admirável, potiguar, analfabeto, 
inteligentíssimo e espirituoso – Chico de Daniel 
(Francisco Ângelo da Costa – falecido em 3 de 
março de 2007, filho do também bonequeiro Daniel 
Ângelo da Costa) – cobrir a sua empanada, a sua 
tolda, a sua barraca (o retábulo do bonequeiro) 

com um plástico cor-de-rosa com figurinhas do 
Walt Disney, daqueles que se usam para forrar 
gavetas de cômodas de crianças. – “Chico, quem é 
esse personagem desenhado aqui na cobertura da 
tolda?” – perguntou o amigo e bonequeiro gaúcho 
Ubiratan Carlos Gomes, apontando para o Pato 
Donald ou coisa parecida. – “Isso aí? São umas 
figurinhas coloridas pra dar mais cor, mais alegria!”, 
respondeu. E eu: – “Mas por que plástico no lugar 
de chitão, Chico?”. – “Porque, se chover, não molha!” 
Contando esta história para aquela protetora do 
gramofone, mais do que do Teatro de Bonecos, eu 
a vi arregalar os olhos, em uma expressão de pleno 
horror: – “Mas isto não pode! É uma deturpação do 
Mamulengo! Você deveria ter feito alguma coisa!”. 
De fato, eu poderia: eu poderia ter tentado explicar 
a ele que “a fisionomia e o espírito” do Mamulengo 
(no caso do Chico, do João Redondo ou do Calunga 
– denominação regional do Teatro de Bonecos 
Popular que ele mesmo preferia usar) não residem 
no chitão que envolve a barraca, mas no próprio 
desapego a ele, por aquele bonequeiro. Experimente 
explicar, precisamente, para quem não conhece, o 
que é a Capoeira, sabendo, por dentro, tudo o que 
ela realmente é. Ou o Teatro de Bonecos Popular 
do Nordeste do Brasil (que não tem, nem mesmo, 
um nome único que o identifique). Chico havia 
comprado uns pirulitos que vinham acompanhados 
de reloginhos de plástico. Os relógios tinham tons 
pastel – azul, rosa, verde e amarelo – e um mostrador 
com números e ponteiros pintados em papel. 
Comprou muitos: deu os pirulitos e pôs os relógios 
na mão de cada um dos seus bonecos, inclusive de 
São José e Nossa Senhora, montados no burro, a 
caminho de Belém. Achei divertidíssimo! E bonito! 
Por outro lado, decidiu me presentear com um 
boneco que seu pai usava para “brincar6”. Relutei, 
em princípio, mas frente a sua insistência, tive que 
aceitar: Chico estava orgulhoso porque os bonecos 
acabavam de voltar de uma “reforma” encomendada 



por ele a um amigo. Voltava com olhos redondos 
de boneca, cabelo de pelúcia, pintura de tinta látex 
(PVA) cor-de-rosa: todo renovado. Suspirei, porque – 
confesso – gostaria de ter conhecido o boneco antes 
da reforma, mas compreendi que a preservação que 
eu esperava era para um colecionador, não para 
um bonequeiro. Do mesmo modo que o médico 
Dráuzio Varella disse que “quem gosta de doença é 
patologista” e que o carnavalesco Joãozinho Trinta 
disse que “quem gosta de miséria é intelectual”, tenho 

a impressão de que “quem gosta de arte conservada 
é autoridade”. Preservar não é conservar, não é frear, 
mas deixar andar, fazer andar, proteger, estimular. 

É preciso lembrar que nem toda tradição é boa 
e, identificada e registrada, às vezes precisa ser 
abandonada pela inadequação que revela em uma 
certa sociedade. É o caso da luta pela preservação da 
Farra do Boi, em um momento que a imposição de 
um sofrimento aos animais não soa bem. É o caso da 
Malhação do Judas, que não parece ser uma prática 

Conjunto de Índios. Mestre Luiz da Serra. Vitória de Sto. Antão, PE. 
Exposição SESI Bonecos do Brasil em Joinville, 2008. Foto: Chan.
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consonante com o nosso tempo e a nossa história. 
Porque a sociedade também evolui, modifica-se com 
o tempo, e certas manifestações culturais deixam 
de espelhar a sociedade e suas idiossincrasias e de 
despertar o interesse das novas gerações, por não 
atender às transformações por ela vividas. O que 
preservar e o que descartar? Que objetos levar 
e que objetos deixar em nossa mudança? Que 
valores cultivar e que valores deixar à míngua? 
Porque a Cultura vem da palavra cultivo: semear, 
plantar, regar, cuidar, manter vivo, transferir mudas, 
enxertar, arrancar ervas daninhas, colher. Cultivo 
de plantas, assim como da Arte, em seu complexo 
de saberes, crenças, capacidades e práticas7.

A salvaguarda, a preservação, deve ter como 
base a liberdade: é preciso manter, como pedra 
de toque, a liberdade de mudar, de evoluir, de 
contestar. Lutar contra a censura, contra amarras ao 
espírito artístico: lutar pela expressão livre. É preciso 
evitar as imposições, os cabrestos econômicos, 
sociais e políticos, a ditadura da adequação e da 
conveniência: há que se cultivar a humildade e 
escutar. Escutar atentamente e respeitar a lógica de 
cada fenômeno cultural – de forma ampla, em sua 
complexidade – e a autodeterminação do artista.

Em tempos de pouca sutileza, de polarizações e 
corações duros, a Arte é, especialmente, uma forma 
de resistência ao conservadorismo, de crítica aos 
vícios e costumes e está na vanguarda da luta pela 
liberdade. A Arte questiona e, mesmo a Arte mais 
destruidora, quer, no fundo, construir alguma coisa. 
O Teatro é uma Arte dialética e, como poesia que é, 
está além do que se diz, do que se apresenta e do 
que se faz: está além, até mesmo, do que é. Manter 
o Teatro de hoje como o do passado é empalhar 
um bicho. Ou pior: é conservar uma casca vazia e 
chamá-la de ovo. É guardar uma semente estéril, 
infértil, que, como planta, não germinará ou que, se 
germinar, crescerá mas será incapaz de gerar novas 
plantas. O Teatro de Bonecos é rebelde, não aceita 

cabrestos: é indomável. Disse o jornalista Artur 
Xexéo8, acerca dos artistas sob recente ataque do 
governo direitista: “Eles fazem Arte, presidente. São 
indestrutíveis”. Lembrou o verso da canção “Pesadelo”, 
de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro: “Você 
corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende 
vivo, eu escapo morto”. Os Bonecos de Santo Aleixo 
que estão vivos, logo ali, foram queimados, em 1789, 
pelo Padre Vicente Pedro da Rosa, defronte de sua 
casa, pelas zombarias com um desonesto e vil Padre 
Chanca, segundo nos conta o site da freguesia de 
Santo Aleixo9, citando o livro “Memórias de Vila 
Viçosa”, do Padre Joaquim da Rosa Espanca. O Teatro 
de Bonecos é como uma planta. É teimoso. Mas 
pode morrer. Ele é uma planta que se alastra em um 
tapete, que se agarra, como uma gavinha, que se 
reproduz por sementes, mas, sobretudo, por mudas. 
Cabe a nós, para mantê-lo, para preservá-lo, tirar 
umas mudinhas daqui e replantá-las aqui mesmo, ou 
logo ali, em um terreno fértil – se possível em um 
clima ameno –, em que cresça forte, livre, para que 
espalhe e aprofunde raízes e para que se multiplique.

NOTAS

2 O Teatro dei Pupi é uma forma tradicional de 
marionetes sustentadas por varas, típica do sul da 
Itália, particularmente da Sicília. Pupari é o nome dos 
apresentadores destes bonecos. Mimmo Cuttichio é 
um renovador da Arte dos Pupi, apresentando-se fora 
dos palcos tradicionais, à vista do público, mesclando 
tradições dos narradores de história (cuntastorie) com a 
forma tradicional dos pupi sicilianos.
3 Bonecos de varão, de pequeno porte (cerca de um 
palmo de altura), quase extintos e recuperados, como 
espetáculo e repertório, por um projeto do Centro 
Dramático de Évora, a partir de 1980. Os bonecos 
encontram-se descritos, inclusive, por Hermilo Borba 
Filho, no livro Fisionomia e Espírito do Mamulengo, por 
sua presença histórica no Brasil.
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4 Disponível em: https://ich.unesco.org
5 Não posso afirmar, com certeza, se se tratava da 
dinastia Toone, de Bruxelas. O Théâtre Royal de Toone 
é o único perpetuador de uma tradição que fez de 
José Gèal, o Toone VII e de seu filho, Nicolas Gèal, o 
Toone VIII. O site Patrimoine Culturel, da Fédération 
Wallonie-Bruxelles, afirma que a redução de subsídios 
ameaçou a sobrevivência do varão tradicional e que sua 
manutenção deveu-se a uma petição que conseguiu 
angariar 20.000 assinaturas, uma forte mobilização 
que, segundo a Federação, prova o vínculo do povo de 
Bruxelas com os Toone e suas marionetes.
6 Bonequeiros populares não representam, não atuam, 
mas “brincam”: são “brincantes” ou “brincadores”, melhor 
do que apresentadores.
7 Segundo uma definição clássica e geral de Edward 
B. Tyler, em Primitive culture: researches into the 
development of mythology, philosophy, religion, language, 
art, and custom, a Cultura é “todo aquele complexo que 
inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, 
os costumes e todos os outros hábitos e capacidades 
adquiridos pelo homem como membro de uma 
sociedade”.
8 XEXÉO, Artur. “Você tem medo de quê?”. Jornal O Globo. 
Rio de Janeiro. Disponível em: https://oglobo.globo.
com/cultura/voce-tem-medo-de-que-24072586. Acesso 
em: 9 nov. 2019.
9 Disponível em: http://www.santoaleixo.net/bonecos-
santo-aleixo/  
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