
O mamulengo e seus bonecos são uma

vertente de nossa cultura material

cuja expressão vai se tornando rara.

Com histórias livres de normas e abso-

luta simplicidade, o mamulengo de

Pernanbuco, com mestres como Valdeck

de Garanhuns, ainda encanta públicos

de todas as idades e classes sociais
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Assim como a música, literatura e culinária, muitos povos

do mundo têm um teatro de bonecos próprio. Uma das

expressões culturais mais antigas da história, o formato

moderno desse tipo de espetáculo teve sua origem na

Comedia dell’Arte e se espalhou pelo mundo, adotando

em cada região o nome da personagem principal. Assim,

na Alemanha ele se chama Kasper; na França, Guignol;

na Itália, Pulcinella. No Brasil, com suas dimensões

continentais, também encontramos diversos estilos,

como o teatro do personagem Cassimiro Côco que se

apresenta no Ceará, o João Redondo no Rio Grande

do Norte e por aí afora. As técnicas de manipula-

ção também diferem em cada teatro, podendo ser

utilizados somente fios, varas, hastes, luvas ou mis-

turando as diversas técnicas.

Em Pernambuco, fugindo à regra, o teatro de bone-

cos chama-se mamulengo, uma corruptela com mão

molenga, habilidade fundamental para dar aos bonecos seus

movimentos frenéticos e para ajudar no ritmo das vozes. Como

Nesta página à esquerda, o professor Furustreca, criação de
Pedro Boca Rica e que agora, junto com Benedito, faz parte do
elenco de Mestre Valdeck. Na página seguinte, acima, a burrinha
e o boi pintadinho, alguns dos animais que frequentam os espe-
táculos de longas horas. À direita, o padre e o diabo, personagens
que representam a eterna luta entre o Bem e o Mal

E já não era sem tempo.
Tá pensando que o público ia

esperar, tá?

Senhoras e senhores, o
espetáculo já vai começar

Alexandre Arato
Fotos: Lucila Wroblewski
Xilogravuras: Valdeck de Garanhuns

sua movimentação, livre e expontânea, os roteiros tam-

bém não obedecem às falas ou às regras prédetermina-

das, sendo criados e desenvolvidos à medida que o

mestre do mamulengo brinca. Esta é também uma de

suas características: não se encena o mamulengo, brin-

ca-se. O roteiro permanece sempre o mesmo, mas

serve apenas como guia das peças com nomes cheios

de uma fantasia simples: As trapaças de Benedito, de

Manuel Amendoim; As Aventura de uma Viúva Aluci-

nada, de Januário de Oliveira (Mestre Ginu); Simão e o

Boi Pintadinho, de Valdeck de Garanhuns; As Bravatas

do Professor Tiridá na Usina do Coronel de Javunda,

de Mestre Ginu O casamento de Rosinha, de Valdeck

de Garanhuns e Mestre Saúba; e outras histórias. É

comum, durante os espetáculos, o mestre colocar em

cena um boneco apenas para recitar versos repentistas

ou falar uma frase que está em sua cabeça, liberando

sua imaginação para o andamento do roteiro. Outros

bonecos, sem fala, também entram ocasionalmente para

Filhos, a vida é um pre-
sente de Dio. E non da peste

aqui ao lado.

dançar ao som dos instrumentistas que acompanham a

história. Com muitas danças, o mamulengo também

exige que sua música, sempre ao vivo, acompanhe sua

fantasia contínua e maravilhosa. Outros bonecos podem

morrer várias vezes durante o espetáculo e voltar minu-

tos mais tarde como se nada tivesse acontecido. 

Os poucos exemplos de literatura existentes sobre o

mamulengo são transcrições de apenas um determinado

espetáculo porque o próximo já sofreria alterações de
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texto, recriado por um mestre que, por diversas horas,

tem apenas a certeza de conhecer a personalidade de

cada boneco, feito artesanalmente por ele mesmo ou

adquirido em troca com outro mestre. O mestre pode

se apresentar com um contramestre, que manipula

alguns bonecos coadjuvantes, ou com folgazões (aju-

dantes) em cenas com muitos bonecos.

Um autêntico espetáculo de rua, o mamulengo é brin-

cado nas festas e feiras que reúnem grande público ou,

às vezes, toda a população de uma cidade. Como as fes-

tas no Nordeste acontecem nas ruas, os bonecos do

mamulengo precisam ser facilmente transportáveis,

acomodados cuidadosamente em uma mala, acompa-

nhada de um cenário desmontável chamado de barra-

ca, torda, empanada ou tenda. Para criar um boneco, o

mestre entalha com seu próprio estilo o mulungu,

madeira leve e resistente extraída de grandes árvores

do brejo nordestino e que serve de matéria-prima para

a cabeça do boneco. Enquanto trabalha, ou antes

mesmo de começar, já vai desenvolvendo uma voz

característica, com sotaque e vocabulário próprio. O figu-

rino feito em cores vivas e retalhos de tecidos finaliza o

novo boneco do espetáculo. Na mala de um mestre pode-

mos encontrar personagens únicos, criados especial-

mente para uma história, mas sempre vamos encontrar

um herói (Benedito), sua namorada, um coronel ou

capitão, um padre, um diabo, um boi, uma cobra, per-

sonagens de todo mamulengo.

Valdeck de Garanhuns é um dos poucos mestres de

mamulengo em atividade no Brasil, discípulo de Mestre

Saúba dos bonecos de Carpina, Mestre Solom e Pedro

Boca Rica, este último mestre do Cassimiro Côco.

Fomos encontrá-lo em Itapecerica da Serra, município

da Grande São Paulo. Valdeck não batizou seu herói de

Benedito. Preferiu usar Simão como seu protagonista,

embora de sua mala também conste um personagem

chamado Benedito. O Simão de Valdeck é um tipo

simples, mas de grande valor moral, um paladino

como melhor define seu criador. Justamente por isso,

Marieta, sua namorada, está eternamente apaixonada

por ele. Mas este herói é orgulhoso de suas raízes, carre-

gando um nome pomposo: Simão

de Lima Condessa, primo

de Benedito Lotérico

Conrado Negreiro Albuquerque Machado e outros

tantos nomes que se perdem na voz ligeira do Mestre

Valdeck. Suas aventuras cômicas são divididas com o

amigo Zé Fom-fom, de voz fanha, com o Padre, de forte

sotaque italiano e sempre atrás de um rabo-de-saia. Zé

Caninha é um bêbado de bom coração mas que sem-

pre acaba arranjando confusão. O mestre-de-

cerimônias da mala de Valdeck chama-se

Professor Furustreca, conhecedor de

ciências ocultas, esotérico, um místico

com direito a cartola e nariz pontudo. O

patrão de Simão é o Coronel Vicente

Pompeo, dono do boi pintadinho e Quitéria,

uma personagem fixa do mamulengo. Dolores é uma

garota assanhada que vive querendo namorar o Cabo

Setenta, representante da lei, mas que não é tão valente

quanto pensa. Os tipos mais usados por Valdeck, Mestre

Saúba, Nataniel Oliveira, mestres atuantes em São Paulo,

preenchem uma mala de bom tamanho mas seus elencos

são maiores do que isso. Maiores do que a imaginação de

um homem comum.

Tradicionalmente as brincadeiras do mamulengo

O político, o norte-americano e o turco são personagens de cará-
ter questionável que tentam ludibriar o herói Simão. Ao lado,
Dolores e o Cabo Setenta fazem um dos pares românticos

Da esquerda para a direita, o roqueiro e Zé Caninha, criadores de
confusão, Quitéria e o Coronel Vicente Pompeo, e por último,
Simão e Marieta, os protagonistas das brincadeiras de Mestre
Valdeck. Acima, dois bonecos de vara, técnica também
utilizada no mamulengo

Cabo Setenta, defende
a lei e eu: Dolores sua

donzela. O negócio é esquen-
tar pra depois ferver,

meu irmão.



Ao lado, Mestre Valdeck com sua inseparável
mala e alguns de seus bonecos. A mala de um
mestre do mamulengo é sua vida, a materializa-
ção de uma imaginação fértil e de uma cultura
popular. Abaixo, o velho Odilon Teotôneo Costa
enfrenta a cobra com o porrete Deus-me-perdoe

terminariam em pancadaria, com o porrete Deus-me-

perdoe e facas sendo puxadas da cintura. Mas Mestre

Valdeck prefere se preocupar com questões sociais

como violência e drogas e está tirando lentamente a

pancadaria de cena, embora seja uma parte muito

engraçada do espetáculo. Por isso, também é comum

empresas utilizarem o mamulengo para treinamento

de seus funcionários, sobre segurança, saúde ou

qualquer outro tema. Utilizando a linguagem popular

e uma grande identificação com as personagens, o

mamulengo é capaz de passar mensagens com mais

eficiência do que outros recursos mais modernos. 

Ao contrário de outros profissionais que traba-

lham com processos criativos, o mestre de

mamulengo não tem compromisso com um

resultado final. Espontâneo em sua essência,

o mamulengo é um maravilhoso exercício

criativo, praticado incessantemente com

talento e dedicação. Como as diversas

manifestações da cultura popular, o

mamulengo está escasso, mas não deve

desaparecer. Mesmo incompatível com

a linguagem dos grandes meios de

comunicação, o mamulengo conti-

nuará a brincar. Heroicamente.

Valdeck de
Garanhuns
Tel.: (011) 7947-

Se ocê comê o boi pin-
tadinho como é que nóis vai
fazê o espetáculo, sua

danada?
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