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A primeira vez que eu vi uma abertura de mala de 
um brincante do Teatro de João Redondo fiquei 
atônita. Era a mala do mestre Heraldo Lins, de Natal 
(RN). Eu estava iniciando a minha pesquisa com esse 
tipo de teatro popular para a minha dissertação no 
ano de 2012. Eram tantas informações, que era quase 
impossível assimilar tudo o que o mestre me dizia à 
medida que retirava os bonecos e apetrechos da sua 
mala. A minha ansiedade crescia, pois queria ter a 
certeza de que estava mesmo compreendendo todos 
os códigos e as representações simbólicas contidas 
naqueles seres inanimados que saíam por alguns 
instantes da mala conduzidos pelas mãos do mestre 
Heraldo Lins. 

Neste breve texto, quero falar sobre a mala do 
brincante de Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, 
TBPN2. A mala ou o baú3 são objetos utilizados pelos 
brincantes para transportar seus bonecos e apetrechos. 
Muitos deles customizam a sua mala a fim de lhe dar 
uma identidade, pintando o nome da sua brincadeira 
e algumas figuras. Geralmente elas possuem um tamanho 
grande para acomodar todos os brinquedos. Mas será 
que a mala de um brincante, seja ela grande ou 
pequena, carrega em si, somente a função de 
transportar os brinquedos dos brincantes? O que mais 
ela guarda? Qual é a importância de uma mala para 
o artista e sua brincadeira? São estas as questões que 
trago para a reflexão. 

O TBPN, assim como muitas das manifestações 
populares, possui origem desconhecida, isto é, não 
temos uma certeza comprovada de sua criação, tudo é 
suposição. A certeza que temos é que ele é um teatro 
secular, que suas características persistem no tempo, 
que tem o poder de se reelaborar e se adaptar a novos 
contextos e novos tempos, sem perder de vez a sua 
identidade, o que o faz ser um teatro da cultura popular 
reconhecido pelo IPHAN e pelo povo que o aprecia.

Pesquiso o Teatro de João Redondo do RN, que 
pertence ao TBPN, desde o ano de 2012 e compreendo 
que os elementos principais que resistem e persistem 
no tempo mantendo a sua identidade são o linguajar 
nordestino, a improvisação das falas dos bonecos 
junto com a plateia, a música de forró, as loas, o verso 
de cordel, os personagens principais (Capitão João 
Redondo, Benedito, Baltazar e a filha do Capitão), 
os personagens secundários (a mãe do Capitão, o 
Boi, a Cobra, o Jacaré, a Alma, o Capeta, o Médico, o 
Padre, o Bêbado, a Donzela, etc.). E para transportar 
toda a família João Redondo4, os demais que fazem 
parte do elenco e os apetrechos que ajudam no 
desenvolvimento da brincadeira, como copo, vaso 
com flor, espelho, oratório, faca, notebook, celular, 
orelhão, chuveiro, caixa d’água, ambulância, vassoura, 
mangueira, pente, talco, etc., o brincante utiliza a sua 
mala. Principalmente para os brincantes mais antigos, 
a mala é motivo de muito orgulho por guardar um 
número significativo de bonecos. Existe brincante 
que possui mais de 50 bonecos dentro de sua mala, 
precisando de duas malas para transportar tudo. É o 
caso do mestre Francisquinho de Passa e Fica (RN). 
Porém, existem brincantes que possuem poucos 
bonecos, não chegando a dez, como é o caso do mestre 
Edicharles do RN. Sua mala é tão pequena que parece 
uma valise, mas dentro ele carrega seus pequenos 
bonecos de madeira, comandando uma brincadeira 
que dura horas arrancando muitas risadas da plateia.



João Viana,  São José do Campestre (RN). Foto: Zildalte Macêdo.
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Este tipo de teatro popular carrega a voz do 
passado que ainda ecoa no presente por ter grande 
força simbólica e ainda fazer sentido. É uma arte 
popular alicerçada na oralidade e na performance com 
os bonecos. Ao analisar a voz nas manifestações 
populares de transmissão oral, Paul Zumthor (2010, 
p. 9), faz a seguinte reflexão: 

... a voz é querer dizer e vontade de existência, lugar 
de uma ausência que, nela, se transforma em presença; 
ela modula os influxos cósmicos que nos atravessam e 
capta seus sinais: ressonância infinita que faz cantar toda 
matéria... como o atestam tantas lendas sobre plantas e 
pedras enfeitiçadas que, um dia, foram dóceis. 

      
       O TBPN é uma manifestação que existe e persiste 
dentro da oralidade, pela presença da voz, que ecoa 
um passado e dialoga com o presente, dando vida ao 
inanimado, os bonecos. Cada boneco carrega em si a 
vontade da existência, de uma infinita presença, de 
uma emanação da vida. Mais do que carregar bonecos 
e apetrechos, a mala de um brincante carrega uma 
sociedade, sua história, sua cultura, sua gente, através 
das representações em bonecos. Remeto o meu 
pensamento neste momento à teoria desenvolvida 
por Tim Ingold e analisada por Steil e Carvalho (2012). 
Ingold buscou compreender o fluxo da vida que 
perpassa os objetos. Para Ingold, tudo o que existe faz 
parte de uma cosmologia onde se observa o fluxo de 
materiais que se diluem na aparência da vida. Ele situa 
tanto aos seres vivos como os não vivos, múltiplas 
possibilidades de existir e de estar no mundo. Para 
ele, existem forças vitais que atravessam os corpos 
constituindo-os, ao mesmo tempo que suas trajetórias 
os constituem. Assim, precisamos estar atentos não 
só na forma de se habitar este mundo, de se lidar 
com a natureza e de se criar cultura, mas também à 
vida como a dimensão fundante que atravessa todos 
os seres vivos e não vivos. O teatro de João Redondo 
é um produto da cultura popular e da tradição, um 
organismo vivo não humano feito por humanos, é 
possuidor de um fluxo vital que o fez percorrer o tempo 
e espaço até os dias atuais, mas também é afetado por 
outras forças vitais em sua constituição. O teatro de 
João Redondo é tecido dia a dia por um parlamento de 
fios de vida que possuem um fluxo e que lhe dão forma.

A mala se constitui num local não só de reclusão 
da brincadeira, mas também num espaço simbólico 
em que a tradição é guardada para ser ecoada no 
momento que os bonecos são retirados dela para 
mais uma função. É dentro da mala que o brincante 
guarda seus brinquedos, libertando-os sempre que 
necessário para se tornarem o seu duplo na atuação 
do teatro. A mala não é só o espaço físico, o objeto 
de acomodação dos brinquedos do brincante, é mais 
do que isso. A mala é guardiã de uma memória, de 
uma tradição, de um passado, que ecoa em nossos 
dias. Dentro dela encontramos a identidade do TBPN, 
o estilo de cada brincante com as histórias criadas e 
contadas, com os personagens retirados do cotidiano, 
revelando que apesar de cada brincante possuir sua 
maneira de brincar com os seus bonecos, eles se 
unem num único modo de expressão popular por 

Erinaldo dos Bonecos e Zildalte Bonequeira com a mala de bonecos, 
Natal (RN). Foto: Alyana Macêdo.
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articularem os elementos que dão identidade ao TBPN. 
Para Catarina Calungueira, Ipueira (RN), “a mala dos 
bonecos é o mundo todo, portal por onde entram e 
saem narradores e contadores de histórias. É caminho 
de comunhão”.

A mala de bonecos faz parte da vida do brincante; 
perdê-la, ser roubado ou ter que vendê-la é algo 
doloroso que marca seus sentimentos e sua memória. 
Existe uma relação de intimidade, de cumplicidade, de 
apego entre o brincante e a sua mala de bonecos. Por 
isso, existe um zelo por parte dos brincantes com a sua 
mala, pois ela é guardiã da sua brincadeira e de toda 
a sua história. Para o brincante Erinaldo dos Bonecos, 
do Grupo Os Galantes, Natal (RN), a mala é onde ele 
guarda seus brinquedos para dar vida a eles durante 

as brincadeiras. Nela, complementa, “... eu guardo 
toda a minha memória da brincadeira, com quem eu 
aprendi, o que eu aprendi. Para mim, a mala é como 
um mundo de conhecimentos, que libertamos quando 
brincamos, provocando muitas risadas nas pessoas”. 

Quando, em 2015, eu estive na cidade de Passa e 
Fica (RN) para entrevistar o brincante Francisquinho 
para a minha pesquisa de doutorado, conheci o seu 
neto, Antonio Alisson Ferreira da Costa, que tinha 12 
anos. Ele ficou muito atento a toda a conversa que eu 
tive com o seu avô naquele dia, e quando eu dei por 
encerrada a entrevista, ele começou a falar sobre o 
teatro de João Redondo o que me deixou encantada. 
Me falou que também fazia a brincadeira e mostrou 
uma malinha encostada cuidadosamente num canto 

Brincante Alisson e sua primeira mala de bonecos. Passa e Fica (RN). Foto: Zildalte Macêdo.
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de parede. Naquele dia, ele fez a sua primeira abertura 
de mala da sua vida, mostrando todos os seus bonecos, 
histórias, falas, vozes, personalidade de cada um. Para 
Alisson, a mala de bonecos é um lugar onde ele 
guarda toda a magia do teatro, quando os bonecos 
saem, eles mostram o seu encanto. Disse não ter uma 
quantidade definida de bonecos, pois sempre está 
criando mais e mais. O brincante Emanuel Bonequeiro, 
de Caicó (RN), me falou sobre a sua mala em uma de 
nossas conversas dizendo-me o que ela representa 
para ele:   

 

Alguns bonecos da mala de Heraldo Lins. Foto: Zildalte Macêdo.

A minha mala representa a minha vida, o meu mundo. A 
forma pura e simples de viver a minha mala é uma das 
coisas que dá sentido à minha vida. Atualmente tenho 
16 bonecos, sendo os principais da minha brincadeira o 
Capitão João Redondo, o Baltazar e a Rosinha”. 
 

Para Emanuel Bonequeiro, a mala é a extensão de sua 
própria vida, local onde ele pode guardar seus encantos, 
seus sonhos, seu mundo singular. Ao abrir a sua mala ele 
liberta o seu ser através da brincadeira com os bonecos, 



dando sentido à sua vida. A mala se constitui aqui num 
local de proteção de toda imaginação, criatividade, 
sentimentos, espaço da memória e da tradição. 

Para o mestre Genildo Matheus, Natal (RN), a mala 
é “o espaço de acomodação onde se encontram as 
minhas personagens bonecos que transmitem a 
comédia, a tragédia e a tragicomédia do brincante. 
Em minha mala tenho 13 bonecos, sendo os principais 
o Capitão João Redondo e o Benedito”. 

Bem mais do que um espaço de acomodação e 
de transporte dos brinquedos da brincadeira do João 
Redondo, o brincante possui uma relação com a sua 
mala, pois ela é guardiã de um saber e de uma prática 
que eles necessitam para manter viva a brincadeira. A 
mala se constitui num lugar de memória, de tradição, 
de inovação, de representações sociais. Ela encerra em 
si uma cosmologia singular transportando mundos.

NOTAS

2 Este tipo de teatro popular foi patrimonializado pelo 
IPHAN, em 2015, com esta titulação.

3 Alguns brincantes guardam e transportam os seus 
brinquedos em um baú, mas hoje é mais comum 
utilizarem uma mala.   
 
4 Segundo alguns brincantes, existe uma família João 
Redondo e uma história que atravessou gerações.
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