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UM OPERÁRIO DO TEATRO: A ATUALIDADE DA ARTE BONEQUEIRA DE FERNANDO LIMOEIRO

Gabriel Couto Pereira1

Não é raro o espanto quando, em minhas andanças 
bonequeiras pelo Brasil, relato que a arte do Mamulengo 
não apenas sobrevive em Minas Gerais, como ainda por 
cima se reproduz e reinventa a cada dia por obra de um 
dramaturgo e diretor teatral pernambucano de nome 
Fernando Limoeiro. 

Maior ainda é a curiosidade de meus interlocutores 
quando menciono que este artista é também professor e 
que ministra aulas, há mais de 30 anos, no Curso Técnico 
de Formação do Ator da Universidade Federal de 
Minas Gerais - UFMG, o Teatro Universitário, conhecido 
simplesmente pela sigla T.U, e que ele colaborou na 
formação de gerações e gerações de artistas, gestores 
culturais e um sem-número de pessoas que hoje não 
mais se dedicam à arte como ofício, mas carregam viva 
a lembrança do artista e de sua obra. Contrariando a 
tendência do “santo da casa não operar milagres”, os 
anos de dedicação de Fernando Limoeiro ao ensino 
e à arte na capital mineira forjaram uma reputação 
duradoura, galvanizada em montagens antológicas 
como Deu Bode, My God! (2001); As Grandes Lonas 
do Céu (2005) e A Queixa (2014), que aliam a literatura 
de cordel, o Mamulengo, a embolada e a tradição do 

Circo-teatro à dramaturgia épica de Bertolt Brecht (1898 
-1956) e à interpretação stanislavsquiana2.

Nascido na pequena João Alfredo (PE) e criado 
em Limoeiro (PE), Fernando conviveu desde pequeno 
com os mamulengos da Zona da Mata, o Coco-de-roda 
e os folhetos-de-feira (também chamados folhetos-
de-cordel). Quando garoto, assistia comovido à 
declamação estilizada que Seu Manuel Sabelê realizava 
na feira local, encantando os trabalhadores rurais, 
muitas vezes analfabetos, que dispunham de suas 
parcas economias para adquirir uma cópia de seu 
folheto preferido. Nos circos-populares alimentava 
seu espírito com a poesia e a malícia do melodrama 
e da palhaçaria, deixando marcas duradouras que 
retornariam posteriormente em sua poética teatral 
e literária. O Movimento de Cultura Popular – MCP, 
constituído por artistas e intelectuais recifenses na 
década de 1960, e em especial o Teatro do Estudante 
de Pernambuco - TEP, fundado pelo diretor e 
dramaturgo Hermilo Borba Filho (1917 – 1976), são 
suas maiores inspirações no campo teatral, o que o 
levou a criar o TAEL – Teatro Estudantil de Limoeiro, o 
qual também dirigiu, ensaiando e assinando a autoria 
das peças.

Logo, um convite inesperado de uma parente 
distante e uma bolsa de estudos abriram portas para 
o rapaz estudioso que vivia com as orelhas metidas 
entre os livros, orador empolgado dos bailes, premiado 
tantas vezes nos campeonatos de récita de poesia, 

Os títeres, como os homens, têm uma história.
Sempre viveram juntos.

(BORBA FILHO, 1966, p. 10)

1 Ator, brincador e diretor de teatro. Mestre em Artes da 
Cena pela EBA-UFMG, atua junto a diversas companhias 
de teatro e grupos de cultura popular.    
E-mail: gabrielcoupe@gmail.com
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comuns à escola desta época. E lá se foi Limoeiro para 
o mundo, lembrando-se sempre da cena tão 
candidamente “pintada” por Luiz Gonzaga (1912 – 
1989) em No Dia em Que eu Fui Embora: a mala pronta, 
o choro e a preocupação dos familiares, as incertezas 
do destino do jovem que, como tantos outros, iria 
buscar formação e trabalho na metrópole São Paulo. 
Os anos 1970 testemunharam a repressão e a luta 
contra a ditadura, os desaparecimentos, exílios, presos 

políticos e a grande metrópole em ebulição, em que 
Limoeiro foi se formar na Fundação das Artes de São 
Caetano do Sul - FASCS, com mestres consagrados 
como Antonio Petrim e Eugênio Kusnet (1898 – 1975), 
e logo teve a oportunidade de atuar junto a grupos 
como o Teatro União e Olho Vivo, de César Vieira, com 
o qual fez sua primeira turnê internacional, na 
antológica montagem de O Evangelho Segundo 
Zébedeu (1976).

Ao final dos conturbados anos 1970, terminado o 
período de formação em São Paulo, Limoeiro retorna à 
sua terra natal, atendendo a um convite para trabalhar 
no Serviço Social da Indústria – SESI, de Pernambuco. É 
nesse momento que estabelece conhecimento mais 
profundo com os mestres mamulengueiros da tradição, 
em especial com Mestre Solón (1920 – 1987), com quem 
manteria longa e profícua parceria. Entra em contato 
também com a pedagogia de Paulo Freire (1921 – 1997), 
seu predecessor no Setor de Educação e Cultura do SESI, 
e inicia o trabalho com grupos de teatro popular e de 
bonecos nas fábricas da Bombril do Nordeste. Viajando  
pelo interior do estado, Limoeiro criou grupos de 
Cavalo-Marinho e Mamulengo com funcionários das 
indústrias, exercitando e aprimorando o jogo e a 
brincadeira tradicional de sua terra. É dessa época 
também algumas direções memoráveis e contestatórias 
de sua autoria como a do Pastorial Familial (1982) e de 
Guarani com Coca-Cola (1980), do TUBA – Teatro 
Universitário Boca Aberta.

O contato intenso de Fernando Limoeiro com os 
bonecos o levou ao encontro com a Associação Brasileira 
de Teatro de Bonecos – ABTB, da qual foi secretário3, e 
com o Grupo Giramundo, com o qual colaborou em 
diversas montagens, como ator e dramaturgo, a partir 
dos anos 1980, quando casou-se com Madu, uma de 
suas fundadoras, e mudou-se para a cidade de Lagoa 
Santa (MG), onde reside até os dias de hoje. Em Minas 
Gerais lecionou e participou da criação de importantes 
escolas de teatro, como a Oficina de Teatro de Pedro 
Paulo Cava e o Curso Técnico de Teatro do Palácio das 
Artes, hoje integrante do já tradicional Centro de 

Fernando Limoeiro (2016). Foto: Gabriel Coupe.
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Formação Artística e Técnológica da Fundação Clovis 
Salgado - Cefart/FCS. É então a partir de 1982 que 
passa a integrar o corpo docente do Teatro Universitário 
da UFMG, onde ainda desenvolve sua longa trajetória 
de teatro popular e de mobilização social, devotado às 
urgências da arte e do povo brasileiro.

A partir dos anos 1990, Limoeiro desdobrou sua 
pesquisa em teatro de formas animadas em oficinas e 
montagens em projetos de grupos teatrais formados 
por operários das mineradoras Vale do Rio Doce e 

MBR - Mineradoras Reunidas Brasileiras. Segundo 
narra o diretor, era possível avistar de longe seu 
“Poderoso Exército de Brancaleone”, formado por 
cozinheiros, vigias, engenheiros, supervisores de linha 
e técnicos de segurança do trabalho, que se viam de 
pronto, transfigurados pela comicidade farsesca do 
circo-teatro popular e do teatro de mamulengos. A 
necessidade humana de expressão e a riqueza latente 
na alma dos trabalhadores levou à longa persistência 
desses grupos de teatro dentro das empresas, além 

Fernando Limoeiro e Madu Vivacqua, com os mestres Solón e Mauricio Carvalheira, em Olinda (PE), no ano de 1980. Foto: acervo do autor.
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de um efeito colateral menos óbvio da vivência 
teatral: o incentivo indireto à formação continuada 
dos participantes das oficinas, que em sua totalidade 
retomaram e completaram os estudos formais, vários 
deles ingressando inclusive no Curso Técnico de 
Formação do Ator do Teatro Universitário. Além disso, 
neste período a técnica e a estilística utilizada por 
Limoeiro na construção dos bonecos se desenvolveu 
agregando a preocupação com a reutilização de 
materiais e a sustentatibilidade ecológica das matérias 
utilizadas nas oficinas de confecção de bonecos, 

Cadê a Bailarina?. Grupo Giramundo (1995). Foto: acervo do autor.

levando o artista a criar a metodologia do “Mamulata”, 
o boneco de luva reciclado, que evoca a brincadeira 
popular ao mesmo tempo que conscientiza o operário 
no seu local de trabalho.

Foi na Trupe a Torto e a Direito, que participava das 
atividades da extensão universitária da UFMG, que 
meu caminho se cruzou com o do mestre. A Trupe, em 
atividade até os dias de hoje, a meu ver, é o projeto 
que melhor sintetiza as experimentações formais e 
dramatúrgicas da trajetória de Limoeiro, unindo o 
mamulengo, o cordel, a opereta popular, o teatro do 
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Cautela que a vida é bela . Em Itabira (MG), 2001. Grupo Vale Arte. Direção: Fernando Limoeiro. Foto: acervo do autor.



oprimido e a dramaturgia épica numa combinação 
singular. Atuando junto ao Programa Polos de 
Cidadania, da Faculdade de Direito da UFMG, a Trupe 
cria esquetes em sinergia com os núcleos de atuação 
do Programa, dedicados às questões de defesa dos 
direitos humanos, da luta pela terra, das associações 
de bairro e de pessoas em situação de rua. O processo 
inclui a pesquisa bibliográfica levantada pelos grupos 
multidisciplinares do Programa: advogados, cientistas 
sociais, psicólogos, comunicólogos se debruçam sobre 
os problemas sociais e buscam a melhor maneira de 
comunicar as questões urgentes apresentadas pelas 

comunidades com as quais dialogam. A partir daí, 
a dramaturgia, que é a espinha dorsal do trabalho 
teatral, é escrita e reescrita um sem-número de vezes 
e burilada ao longo de apresentações em leituras 
dramatizadas e ensaios abertos direcionados aos 
diversos grupos implicados na temática abordada. O 
texto é quente e mutável, exigindo grande domínio dos 
atores que, praticamente a cada nova apresentação, se 
adaptam às circunstâncias propostas em conjunto pelo 
público e pelo diretor. Foi a partir dessa metodologia 
de pesquisa e participação criativa que se originou 
o espetáculo A Queixa, que narra as desventuras da 

A Queixa (2014). Trupe a Torto e a Direito. Direção: Fernando Limoeiro. Foto: Fabiano Mendonça.

122



personagem Rosinha e seu marido violento Zé Brasil. 
Abordando a temática da violência intrafamilair contra 
a mulher, a peça busca conscientizar e incentivar o 
combate a esse tipo de violência, ao mesmo tempo 
que leva a alegria e a delicadeza dos bonecos a 
diversos centros de referência e assistência social, 
comunidades rurais, escolas e teatros do estado de 
Minas Gerais.

Inquieto, transitando entre Recife e Belo Horizonte, 
entre o São Francisco e o Capibaribe, Fernando Limoeiro 
exerce também importante papel como curador de 
festivais e jurado de mostras competitivas em eventos 
como o Janeiro dos Grandes Espetáculos do Recife (PE) 
e o Festivale de Araçuaí (MG), cidade onde tutora e 
dirige grupos teatrais locais em oficinas e montagens. 
O objetivo do autor deste ensaio é simplesmente 
apresentar às novas gerações a produção ainda pulsante 
do artista “pernamineiro” e reavivar a memória de várias 
gerações de artistas veteranos que porventura possam 
ter cruzado seu caminho. Não devo me alongar mais, 
pois enquanto escrevo essas linhas, lá vai Limoeiro 
aprontando outra das suas, criando e recriando sua 
poesia, como um corisco, difícil de capturar. Deixo aqui, 
portanto, este pequeno instantâneo de sua produção 
até o momento, ansioso pelas produções futuras, já 
que, como diria o mestre com sua usual irreverência, 
“essa história de homenagem tem um cheiro de 
defunto danado”. Entre seus alunos, é viva em especial, a 
memória de suas antológicas aulas inaugurais, nas quais 
após um discurso incendiário, no qual exorta seus alunos 
a se dedicarem com paixão e rigor ao árduo ofício, é 
costume seu proferir com um misto de severidade e 
afeto o epíteto: “Doravante sois operários do teatro!”

NOTAS

2 Konstantin Stanislavsky (1863-1938) foi um importante 
ator, pedagogo e encenador russo que revolucionou 
a prática moderna do ator e da própria criação teatral 
como um todo. (STANISLAVSKY, 1989)

3 Gestão da ABTB dos anos 1979 – 1981, presidida por
Fernando Augusto Gonçalves Santos.
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