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Em abril de 2004, o pedido de registro do Teatro 
de Bonecos Popular do Nordeste: Mamulengo, Babau, 
João Redondo e Cassimiro Coco como Patrimônio 
Cultural do Brasil foi encaminhado ao IPHAN – 
Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional 
pela Associação Brasileira de Teatro de Bonecos 
(ABTB − Centro UNIMA Brasil). No entanto, a pesquisa 
para o processo de registro somente teve início em 
março de 2008, tendo como eixo abarcar os dados 
referentes à circulação, comercialização, transmissão e 
continuidade da brincadeira, com o objetivo de obter 
um conjunto documental dessa prática.

Na análise dessa pesquisa, verificou-se a identificação 
de um significativo número de mestres em plena 
atividade com a sua brincadeira. Em contrapartida, 
também se evidenciou algumas dificuldades enfrentadas 
por esses brincantes, como os casos daqueles que 
atuavam eventualmente ou que já tinham cessado 
suas atividades ou por proibição religiosa ou por 
falta de convites para fazer apresentações. Essa 
pesquisa possibilitou um inventário de vários saberes 
sobre o universo desses sujeitos: a manutenção das 
características básicas quanto à utilização dos bonecos 
de luva em sua manipulação, a manutenção das 
características básicas quanto à tipologia, fisionomia 
e manipulação dos bonecos, em sua maioria de luva; 

a estética do tipo de empanada/tolda; a utilização 
da música, geralmente o forró; a extensão das cenas 
(cenas sempre curtas); o auxílio de um ajudante; 
os enredos com personagens da tradição, bem 
como a introdução de novos personagens; piadas e 
temáticas que falam de suas vivências sócio-históricas, 
econômicas e culturais.

Propostas das ações de Salvaguarda: avanços 
e desafios     
 

Essa longa pesquisa foi importante para o 
reconhecimento dessas manifestações como 
Patrimônio Cultural do Brasil, pois, além de lhe 
agregar valor, apontou para sua importância vital 
como identificador de memória e de identidade para 
a sociedade brasileira. 

Após a aprovação do processo de registro por 
unanimidade, em 5 de março de 2015, algumas 
reuniões aconteceram no IPHAN, em Brasília (DF), 
com coordenadores, pesquisadores, representantes 
de associações de teatro de bonecos do Nordeste e 
representantes do coletivo do bem registrado, para 
que elaborassem uma proposta para o Plano de 
Salvaguarda, partindo das recomendações das ações 
colhidas pelas equipes de pesquisas dos brincantes, 
dos artistas, do público e dos gestores, incluindo as que 
foram registradas nos Encontros ocorridos, a partir de 
2009, e que foram apresentadas no Dossiê de Registro 
(IPHAN, 2014).

Neste mesmo ano de 2015, o IPHAN promoveu 
duas importantes ações de salvaguarda, como as 
cerimônias públicas para a entrega do título de 
Patrimônio Cultural do Brasil aos mestres bonequeiros 
e o lançamento do edital PRÊMIO TEATRO DE BONECOS 
POPULAR DO NORDESTE – Mamulengo, Babau, João 
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(APOTB), passando a assumir papel significativo, seja 
na conclusão do inventário, seja na elaboração de 
projetos em editais para a cultura. A partir da criação 
dessa Associação, houve a promoção dos Encontros 
de Bonecos e Bonequeiros do Teatro de João Redondo 
no RN como uma forma de incentivar a discussão e a 
reflexão sobre a cultura popular.

Os dois primeiros encontros, realizados em 2011 e 
2012, foram em Natal, sob o patrocínio do Governo 
do Estado, no evento Agosto da Alegria. Em 2013, 
não houve o patrocínio governamental para a 
realização do encontro. Em contrapartida, ocorreu 
o lançamento do edital do Prêmio Deífilo Gurgel de 
Cultura Popular, que contemplou 21 mestres do Teatro 
de João Redondo com a aquisição de indumentária 
para os bonecos, de equipamentos eletrônicos, 
compra de empanadas, além de oficinas itinerantes 
para a formação e multiplicação de novos brincantes. 

Nos anos seguintes, a partir do convite da Secretaria 
de Cultura da Prefeitura Municipal de Currais Novos, os 
encontros passaram a ser realizados nesse município. 

Redondo e Cassimiro Coco. Nesse edital, o Rio Grande 
do Norte teve a aprovação de dezessete mestres 
bonequeiros/as premiados e dois mestres na categoria 
in memoriam, com o valor individual de vinte mil reais.

Percebeu-se, a partir de então, que a aprovação 
do registro aumentou o número de pesquisadores 
interessados nessa temática, destacando-se a 
presença de jovens para fazer a brincadeira, 
operando novos códigos de linguagem e atualizando 
a comunicação. A aprovação aumentou a inserção 
de mulheres interessadas nesse saber-fazer, bem 
como incentivou a realização de mais festivais e 
encontros de João Redondo/Calungas pelo estado. 
Além do encontro anual em Currais Novos, temos 
outros que, mesmo sem patrocínios, acontecem, 
tais como, o festival da Serra da Melosa, de Barra do 
Cunhaú, do Riacho fechado, de Macau e o de Ipueiras, 
promovendo intercâmbios com outros bonequeiros.

Em setembro de 2009, durante o Encontro de 
Bonecos do João Redondo, realizado pelo IPHAN, foi 
criada a Associação Potiguar de Teatro de Bonecos 

Mala de bonecos do Mestre Raul dos Mamulengos.  Foto: Vinícius Cavalcanti Rocha.
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A concordância deveu-se ao fato dessa região ser um 
polo centralizador dos mestres bonequeiros, como 
também a facilidade para liberações dos espaços, 
formação de plateia, dentre outras.

Assim, o III Encontro (2015) aconteceu em Currais 
Novos, sob o patrocínio do IPHAN, Fundação José 
Augusto e Prefeitura Municipal local, contando com 
a participação de 32 mestres. Entre as principais 
atividades programadas, destacam-se: entrega dos 
certificados, pela Superintendência Estadual do IPHAN, 
aos mestres; exposição Acervos do Teatro de Bonecos 
Popular do Nordeste, de Izabela Brochado e Marcos 
Pena, de Brasília (DF); apresentação da caixa de 
lambe-lambe da mestra Ângela Escudeiro, de Fortaleza 

(CE) e apresentações públicas em vários espaços e 
instituições.

Nessa oportunidade, ficou acertado um encontro 
posterior ao evento para as tratativas da criação do 
Conselho de Mestres do Teatro de João Redondo 
no RN e a formação de um comitê gestor para a 
salvaguarda. Mas, esse encontro não aconteceu e 
até esse momento não se concretizou por vários 
motivos, dentre eles, as exonerações ocorridas tanto na 
Fundação José Augusto, quanto na Superintendência 
Regional do IPHAN. Apesar disso, os encontros anuais 
continuaram acontecendo.

O IV Encontro, em 2016, contou com a participação 
de 30 mestres e apresentou uma inovação ao incluir a 

Exposição "Teatro de João Redondo". Encontro da SBPC – UFRJ, Natal. (2010). Foto: Fernando Pereira.



se transformasse em um Centro de Referência para 
os detentores do registro do Patrimônio Imaterial do 
RN, dentre eles, o teatro de João Redondo que terá 
como os demais, uma sala para exposições, guarda de 
acervos e espaço para pesquisas, além de um lugar 
físico para eventos e recepção dos mestres e mestras, 
que seria administrado e mantido por uma associação, 
para um contrato de cessão de uso por dez anos. 

Em agosto de 2019, aconteceu o VII Encontro 
e a homenageada foi Maria Ieda da Silva Medeiros 
(Mestra Dadi 1938 – 2021), única mulher, na época, a 
fazer todas as etapas de confecção e apresentação da 
tradição do teatro de bonecos no RN. Esse encontro 
foi realizado pelo IPHAN, pela APOTB e pela empresa 

homenagem ao mestre Severino Dantas (Mestre Bastos 
- 1911 – 1982) e o lançamento de um livro (impresso e 
digital)2 com os mestres premiados. Posteriormente, o 
IPHAN começa a fomentar os projetos de intercâmbio 
entre os bonequeiros de outros estados. No ano 
seguinte, o V Encontro (2017) homenageou o mestre 
Zé Relampo (1928 – 2002) e houve a entrega de livros 
com os mestres premiados, produzidos pelo IPHAN. 
Em 2018, o VI Encontro homenageou Francisco Ângelo 
da Costa (Mestre Chico Daniel - 1926 – 2007), e contou 
com o patrocínio do IPHAN.

Em abril de 2019, a presidente do IPHAN cedeu 
a casa da Rua da Conceição, antigo prédio da 
Superintendência Regional do IPHAN-RN, para que 

Bonecos do João Redondo – Foto: Autor desconhecido, acervo da autora.
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ganhadora da licitação para a sua execução. No ano 
seguinte, foi planejada a realização do VIII Encontro 
pelo IPHAN-RN em que teríamos como homenageado 
o mestre João Viana da Silva, além da presença 
de mestres convidados de estados vizinhos. No 
entanto, esse encontro foi adiado, com a chegada 
da pandemia mundial, provocada pela Covid-19. 

Em relação às tratativas para a ocupação do Centro 
de Referência Cultural, mesmo com a reforma da casa 
concluída, sua ocupação nesse período da pandemia 
não aconteceu, devido à espera da autorização do 
projeto para o mobiliário e para a expografia. Além 

disso, houve mais uma exoneração recente na 
Superintendência Regional do IPHAN, se fazendo 
urgente a retomada das tratativas anteriores com a 
atual gestora.

Nesta pandemia, registrou-se um material 
qualitativo e quantitativo muito grande, produzidos 
com os recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc3, 
tais como, prêmio de mestres e mestras da Cultura 
Popular; oficinas virtuais para confecção de bonecos; 
participações de mestres em curtas cinematográficas; 
apresentações virtuais; projetos de formação e 
pesquisa; participações no III Animaneco, de Joinville 

Mestra Dadi  com bonecos em sua casa, em Carnaúba dos Dantas (RN). Foto: Fernando Pereira.



No mês de agosto de 2020, a divisão técnica 
do IPHAN-RN, enviou para a diretoria da APOTB-
RN, uma mensagem para a divulgação de produtos 
(diferentes materiais artesanais confeccionados por 
mestres), assim como suas performances, oficinas e 
aulas online que seriam produzidas pelos detentores, 
por meio de um subsite do IPHAN. Esse subsite não 
tinha a pretensão de funcionar como uma plataforma 
de vendas, mas como um meio de divulgar os canais 
disponibilizados pelos próprios detentores, que eram 
responsáveis pela comercialização de seus produtos 
diretamente com o interessado, a partir de negociação 
estabelecida sem qualquer participação do IPHAN. 

(SC); lives na TV Mamulengo e na Cia. Epidemia de 
Bonecos, dentre outros. 

Muitos são os relatos de mestres que se 
reinventaram, obrigados a repensar modos de agir 
e fazer, como, por exemplo, passar o chapéu de 
forma online, não só para a manutenção da própria 
sobrevivência, como também, para não colocar 
em risco a própria saúde e a de outras pessoas. 
Nesse período, aconteceu o I Festival de Mulheres 
Bonequeiras do RN, dentre outras oportunidades 
de visibilidade, acreditando que, mesmo depois da 
pandemia, o formato continuará sendo uma opção 
para muitas trocas e afetos. 

Bonecos do João Redondo. Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão. Natal (RN). Foto: Vinícius Cavalcanti Rocha
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Em caso de vendas online, o envio dos produtos 
seria de responsabilidade exclusiva do detentor, que 
faria o acordo das taxas de envio com o comprador, 
além da postagem de um vídeo com o perfil de cada 
mestre, no Conectando Patrimônios: http://portal.
iphan.gov.br/conectapatrimonios. No nosso estado, 
não houve adesão dos mestres a essa consulta. Mas, 
para o projeto dos vídeos, que teria início com as 
mestras e os mestres da capital e, posteriormente, com 
os mestres do interior, houve consenso, mas ainda não 
foi concretizado.   

Conclusão    
 

Diante do exposto, procuramos refletir sobre a 
importância do João Redondo na cultura local e 
destacamos também o processo do inventário e do 
registro do teatro de bonecos, ressaltando os avanços 
ocorridos após a sua aprovação como patrimônio 
cultural brasileiro e os desafios que teremos que 
enfrentar nessa caminhada.

 A investigação exposta no inventário mostrou 
que a interpenetração no imaginário e nas práticas 
sociais do cidadão norte-rio-grandense vem ganhando 
novas reconfigurações devido às novas mídias, 
principalmente, nesse período da pandemia. Hoje, 
entrando em sites e em outras mídias digitais, já se 
pode ter acesso a algumas informações sobre essas 
práticas e sobre seus praticantes, como ocorre no 
Instagram/Facebook/WhatsApp da APOTB. Isso vai se 
tornando tão natural que os mestres do teatro de 
bonecos do Brasil estão se encontrando em diversas 
plataformas digitais, o que seria impensável no modo 
presencial.

Logo, parece-nos interessante relembrar que 
brincantes, aprendizes, pesquisadores, produtores 
culturais e todas as pessoas envolvidas com o João 
Redondo e com o teatro de bonecos sabem o quanto 
de caminhada ainda há por fazer para atingir uma 
condição satisfatória para esse segmento. Contudo, 
destacamos que os passos dados nesses últimos seis 
anos foram fundamentais para a conquista da meta 
de salvaguardar o teatro de João Redondo no Rio 
Grande do Norte.

NOTAS

2 Disponível em: https://portal.iphan.gov.br/uploads/
publicacao/premio_teatro_de_bonecos.pdf

3 Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020 elaborada pelo 
Congresso Nacional com a finalidade de atender ao 
setor cultural do Brasil, maior afetado com as medidas 
restritivas de isolamento social impostas em razão da 
pandemia de Covid-19.

Raul do Mamulengo - Curso online.
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