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RESUMO: O objetivo deste artigo é demonstrar como o Giramundo Teatro de Bonecos de 
Belo Horizonte apropriou-se de representações culturais e de personagens que povoam o 
imaginário social brasileiro e como o grupo participou da (re)criação de uma mitologia no Brasil, a 
partir do mito do Saci-Pererê. Para tanto, serão analisadas as representações desse mito nos 
seguintes espetáculos: Saci Pererê (1973), Cobra Norato (1979), A Redenção pelo Sonho (1998), 
Os Orixás (2001) e O Aprendiz Natural (2002). 
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                      desenvolvimento da imprensa e dos processos de edição gráfica nos 

séculos XIX e XX propiciou a multiplicação de reproduções em livros, revistas, jornais, 

etc., e a reprodução massiva de ícones, emblemas, lendas, símbolos e mitos que 

habitavam o imaginário social dos povos e comunidades há muito tempo. O cinema, a 

televisão e – bem mais tarde – o vídeo e a internet também ajudaram a propagar e a 

figurar uma infinidade de imagens. Contudo, no Brasil, o teatro - particularmente o Teatro 

de Formas Animadas2 - tornou-se um veículo ímpar para a propagação dessas 

indicações visuais. Nesse universo, a companhia belo-horizontina Giramundo Teatro de 

Bonecos3 vem constituindo-se, desde 1970, como uma das referências de 

representações de lendas e mitos do nosso país4. E, entre essas representações, merece 

especial atenção o Saci-Pererê. 

 

No início do século XX talvez tenha ocorrido a primeira figuração do Saci-Pererê no 

Brasil. Trata-se da realização de uma exposição de artes plásticas promovida pelo jornal 

                                            
1
 Artigo apresentado como parte dos requisitos para conclusão do curso de Especialização em História da 

Cultura e da Arte, promovido pela FAFICH/UFMG em 2007. Orientador: Prof. Dr. Eduardo França Paiva. 
2
 Conforme Amaral (1997, p. 15), Teatro de Formas Animadas ou Teatro de Animação é um gênero que 

inclui bonecos, máscaras, objetos, formas e sombras, representando o homem, os animais ou idéias 

abstratas. 
3
 O Giramundo, conforme se observa no site do grupo, foi criado em Lagoa Santa, Minas Gerais, no final da 

década de 1960, pelos artistas plásticos Álvaro Apocalypse, Terezinha Veloso e Maria do Carmo Vivacqua 
(Madu). Disponível em: <http://www.giramundo.org>. Acesso em: 04 out. de 2007. 
4
 Em 37 anos de existência o grupo montou 33 espetáculos, além de construir bonecos para séries de 

televisão, para propagandas, etc. Informação disponível em: <http://www.giramundo.org>. Acesso em: 
04 out. de 2007. 
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O Estado de São Paulo, em 18 de outubro de 1917, tendo como um dos membros da 

comissão julgadora o escritor e intelectual Monteiro Lobato, que contribuiu sobremaneira 

para que o mito do Saci ganhasse status literário. Em 1918, Lobato publicou seu livro de 

estréia “O Saci-Pererê: resultado de um inquérito”, conseqüência de uma pesquisa de 

opinião pública sobre o Saci, intitulada "Mitologia brasílica", e, em abril de 1921, o mesmo 

autor lançou a obra infanto-juvenil “O Saci”. No ano de 1960, foi a vez de Ziraldo valer-se 

dessa figura em sua obra. O cartunista mineiro publicou a revista Turma do Pererê, 

representando o negrinho astuto em cores.  

 

Ademais, na televisão brasileira, o pequeno perneta de gorro vermelho é figurado por 

quase trinta anos: a TV Tupi, por exemplo, exibiu de 1952 a 1962 o programa infantil 

“Sítio do Pica-pau Amarelo”, baseado na obra de Monteiro Lobato, em que o Saci era um 

dos seus principais personagens.  

 

Nos últimos 90 anos, o mito do pequeno ardiloso de uma só perna foi tão difundido pelo 

Brasil que até se criou uma data comemorativa para ele: o dia 31 de outubro, conhecido 

como o Dia do Saci.  

 

Assim, aproveitando-se do turbilhão de representações do mito do Saci-Pererê ocorridas 

no século XX, o Giramundo montou e estreou, em 1973, o espetáculo Saci Pererê. Mais 

tarde, o negrinho malandro figuraria em mais quatro produções da companhia: Cobra 

Norato (1979), A Redenção pelo Sonho (1998), Os Orixás (2001) e O Aprendiz Natural 

(2002). Outros mitos, sejam eles gerais, sejam regionais, sejam locais, aparecem na 

dramaturgia e nas encenações desse grupo teatral, porém não constituem objetos de 

estudo para este trabalho. 

 

Enfim, neste artigo tentarei demonstrar como o grupo Giramundo se apropriou de 

representações culturais e de personagens que povoam o imaginário social brasileiro e 

como ele participou da (re)criação de uma mitologia no Brasil, a partir do mito do Saci-

Pererê. Para tanto, faz-se necessária uma rápida definição das seguintes categorias 

conceituais: lenda, mito e mitologia, representação e imaginário social. Também é 

fundamental, para este trabalho, uma análise iconológica e iconográfica do Saci-Pererê e 

dos bonecos Sacis criados pelo Giramundo. Com a insistente descrição de sua imagem, 

pretendo evidenciar que a companhia mineira representa o mito unicamente figurado e 

difundido no Brasil e que este ser mestiço pertence ao “panteão” mitológico do nosso 

país. 
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ORIGENS E FIGURAÇÕES DO MITO DO SACI-PERERÊ 

 

Em primeiro lugar, uma diferenciação: mito não é o mesmo que lenda. Muitos autores e 

inclusive dicionários da língua portuguesa os confundem, colocando-os como sinônimos. 

Para Nilza Botelho Megale5, as lendas são inspiradas em fatos históricos, transformados 

pelo imaginário social, e referem-se geralmente a fatos reais, em torno dos quais a 

imaginação cria uma série de coisas irreais e até inverossímeis. A lenda é “localizável no 

espaço e no tempo”6 e está ligada a um local ou à vida de um herói. Já o mito, conforme 

Câmara Cascudo (2000), atinge área geográfica mais ampla e não é necessariamente 

fixado no tempo e no espaço. As lendas de Barba Ruiva, de Santo Antônio, dos 

cangaceiros, do pacto com o demônio, dos tesouros escondidos, etc, diferenciam-se dos 

mitos de Édipo (“o homem de pé inchado”7), de Aquiles (“sem lábios” 8, do calcanhar 

frágil) e de Medusa (petrificava os homens com seu “olhar sinistro”9).  

 

Novamente para Megale (2003, p. 05), os mitos seriam narrativas fantásticas ou 

fabulosas, relacionadas a uma dada cultura, crença ou religião, transmitida por gerações 

dentro de uma estrutura tradicional. Eles têm por finalidade fornecer uma explicação 

plausível para a origem e o motivo das coisas, como os “fenômenos naturais e cósmicos: 

ciclos das estações do ano, do dia e da noite, da vegetação, da vida e da morte ... e para 

os fenômenos históricos”10. Encontramos mitos relacionados às origens do homem, da 

flora e da fauna; mitos de destruição; mitos aquáticos, zoológicos e florestais; mitos de 

heróis e de salvadores; e assim por diante. Alguns deles, como o do Saci, têm funções 

morais e didáticas. 

 

Um conjunto de mitos e dos seus referidos estudos formam as mitologias: grega, etrusca, 

cretense, egípcia, romana, nórdica, indiana, meso-americana, indígena, brasileira, etc. A 

do Brasil seria constituída por mitos gerais, regionais e locais. Segundo Megale (2003), 

os mitos gerais brasileiros são conhecidos no Brasil e em outras regiões do mundo, como 

é o caso do Saci-Pererê e da Mula-Sem-Cabeça. Como exemplos dos regionais 

teríamos: “A Porca dos Sete Leitões, em São Paulo; o Famaleal, no norte de Minas 

                                            
5
 MEGALE, Nilza Botelho. Folclore Brasileiro. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 50. 

6
 CAMARA CASCUDO, Luís da. Dicionário do Folclore Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000. p. 

511. 
7
 JULIEN, Nadia. Dicionário Rideel de Mitologia. 1. ed. São Paulo: Rideel, 2005. p. 77. 

8
 Id., ibid. p. 26. 

9
 Id., ibid. p. 143. 

10
 Id., ibid. p. 05. 
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Gerais; (...) Cobra-Norato, no Pará”11. E dos locais: “Alamoa, em Fernando de Noronha; 

Assombração da Rede, em Guarapiranga (São Paulo); (...) o Vulto Branco, em Poços de 

Caldas (Minas Gerais)”12.  

 

O mito do Saci-Pererê parece ter surgido, no Brasil, no final do século XVIII ou meados 

do século XIX, pois “os cronistas do Brasil colonial não o mencionam”13. Durante a 

escravidão, as amas-secas e os caboclos-velhos assustavam as crianças com os relatos 

das travessuras do negrinho fumador de cachimbo. Desde então, ele encontra-se 

profundamente enraizado no imaginário dos brasileiros. Sua história foi propagada por 

todo o país e pode ser notada em diversas regiões. Câmara Cascudo (2002) relata que, 

no nordeste, o Saci-ave ou Sem-fim é visto pelos supersticiosos como uma espécie de 

demônio que engana os viajantes nos caminhos; e, no norte, o perneta é confundido com 

o mito português “Matinta Pereira”, modalidade do Saci-Pererê na sua forma 

ornitomórfica. Essa ave produz um grito agoureiro que assusta as crianças e perturba o 

sono daqueles que descansam. Ela viria na forma de um velho ou velha de uma perna só 

que anda aos pulos. Ouvindo seu grito, os moradores prometem a ela, em alta voz, um 

bocado de fumo (dizem que, no dia seguinte, bem cedinho, uma velha passa pelas ruas 

pedindo esmola. Seria a ave buscando o que lhe fora prometido).  

 

Existem muitas lendas que tentam explicar a falta de uma perna no pequeno ligeiro. Uma 

das mais interessantes diz que, antes de se tornar um Saci, um escravo teria perdido o 

membro lutando capoeira. Sobre esse mesmo assunto, Carla Anastasia cita o escritor 

Olívio Jekupé, afirmando que “[uma] entidade indígena foi transformada no Saci-Pererê 

pelos africanos que a misturaram com Ossaim, negrinho de uma perna só, filho de Oxalá 

e Iemanjá, orixá das folhas, da cura e da magia”14. 

 

Já na língua guarani, o pequeno travesso recebe o nome de Kambaí e, em tupi, de Yací. 

O nome Saci - “o olho doente”15- é encontrado desde o Amazonas até o Rio Grande do 

Sul, porém o mito não é o mesmo em todas as regiões brasileiras. No Mato Grosso, 

existe uma variante do Saci chamado de Kilaino. Em São Paulo, ele usa um boné 

vermelho no lugar da carapuça e habita os brejos. Entretanto, o Saci-Pererê pequenino, 

                                            
11

 MEGALE, Nilza Botelho. op. cit, loc.cit. 
12

 Id., ibid. loc. cit. 
13

 CAMARA CASCUDO, Luís da. Dicionário do Folclore Brasileiro. p. 794. 
14

ANASTASIA, Carla Maria Junho. Saci-Pererê: uma alegoria mestiça do sertão. In: PAIVA, E. F. 
ANASTASIA, C. M. J. (orgs.) O Trabalho Mestiço: Maneiras de Pensar e Formas de Viver - Séculos XVI a 
XIX. São Paulo: Annablume: PPGH/UFMG, 2002. p. 382. 
15

 Cascudo, Luís da Câmara. Geografia dos Mitos Brasileiros. 2. ed. São Paulo: Global, 2002. p.127.   



GIRAMUNDO: REPRESENTAÇÕES CULTURAIS, IMAGINÁRIO SOCIAL E MITOLOGIA BRASILEIRA A PARTIR DO 
SACI-PERERÊ 

-5- 
 

 

“Existência e Arte”- Revista Eletrônica do Grupo PET - Ciências Humanas, Estética e Artes da   
Universidade Federal de São João Del-Rei - Ano IV - Número IV – janeiro a dezembro de 2009 

 

de uma perna só, de pele e cabelos pretos, usando na cabeça um barrete vermelho e 

mágico - que lhe confere poderes sobrenaturais - e fumando um cachimbo seria mais 

comum no folclore do sul16 do Brasil, não havendo, portanto, “o Saci-Pererê no norte nem 

no nordeste”17. Já, Anastasia percebe o Saci como uma “criação original do sertanejo, 

principalmente os de São Paulo e Minas Gerais (...)” (ANASTASIA, Carla Maria Junho. 

op. cit. p. 380). 

 

O Saci – com características diferentes das representações brasileiras – encontra-se 

figurado em muitos outros países. Chamado de “Yacy Yateré”18 no Paraguai e na 

Argentina, é, muitas vezes, encontrado como um anãozinho vermelho de duas pernas, 

nu, de cabelos dourados (em alguns momentos com barba), usando um chapéu de palha 

na cabeça e trazendo uma varinha mágica ou bastão de ouro em suas mãos. Depois de 

sua “siesta” pós-almoço, o “Yacy” paraguaio vai descansar nos montes e atrai as crianças 

com um assobio hipnótico, parecido com o de uma ave: primeiro ele brinca com elas, 

depois ele as alimenta com mel e frutas e, por último, as lambe e as beija, deixando-as 

tontas, mudas ou surdas-mudas, abandonando-as. Após um determinado tempo, as suas 

vítimas recuperam os sentidos e voltam para suas casas. Já, na Argentina, dizem que o 

Yacy é raptor de mocinhas, levando-as também para os montes.  

 

Assim, em muito as representações sul-americanas lembram o nosso Saci-Pererê, porém 

nenhuma delas é tão parecida quanto a do Fradinho da Mão Furada português, que, 

além da carapuça vermelha e a mão furada, tem um jeito peculiar de invadir os quartos: 

ele entra pelo buraco da fechadura da porta e escarrancha-se em cima das pessoas que 

dormem com a barriga para cima, provocando nelas enormes pesadelos. “(...) é o Diabo 

que vem com uma carapuça e com uma mão muito pesada” 19. O Saci brasileiro, além de 

causar pesadelos nos dorminhocos, adora revirar as gavetas dos armários e guarda-

roupas. Por fim, Câmara Cascudo, em sua obra “Geografia dos Mitos Brasileiros”20, 

refere-se a Elfos, Gobelins, Larvas, Lamias, Góles, Pulpicans, Trolls, etc., todos eles 

seres míticos europeus que possuem características ou comportamentos semelhantes ao 

esperto e misterioso Saci-Pererê.  

 

                                            
16

 Neste caso, a referência de Câmara Cascudo ao sul do Brasil parece incluir os estados das regiões 
Sudeste, Centro-oeste e Sul. 
17

 Id., ibid. p. 133. 
18

 Id., ibid. p.128. 
19

 CAMARA CASCUDO, Luís da. Superstição no Brasil. São Paulo: Global, 2002. p. 47. 
20

 Id. Geografia dos Mitos Brasileiros. p. 131. 
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Ser mestiço habitante das florestas, dos redemoinhos e das margens dos rios, nascido 

em “sacizeiros”21, inimigo do sol e filho das trevas, originário de lendas indígenas, 

principalmente dos Tupis-Guaranis, misturadas com crendices e superstições africanas e 

mitos europeus, o Saci não é bom, nem mau. Pode ser interpretado também como o 

senhor das matas, principalmente do Sertão, como curandeiro e como símbolo da 

liberdade, por portar uma carapuça vermelha semelhante ao Pileus romano, que, na 

Roma Antiga, identificava os escravos livres. Monteiro Lobato representa os Sacis ora 

como sendo criaturas irrequietas, conhecedoras da floresta e de seus perigos, 

intelectuais, filosóficas, dialéticas, simpáticas, brincalhonas, amigas, corajosas, arteiras e 

divertidas; outrora como seres mágicos e misteriosos, rezadores de milho e goradores de 

ovos, supersticiosos22, vampirescos e assustadores (pelo menos para o Tio Barnabé e 

para Tia Nastácia).  

 

Além do mais, não há nada impossível para os Sacis. Conforme eles mesmos nos 

contam, são gerados por sete anos dentro de gomos de taquaraçus e, lá dentro, já estão 

de pitinho aceso na boca e carapucinha na cabeça. Já nascem sabendo e têm o instinto 

de tudo. Vivem justos setenta e sete anos. “Alcançando essa idade, viramos cogumelos 

venenosos, ou orelhas-de-pau”23. Ainda não bastando, o Saci também se acha adivinho, 

“enxergador” e “escutador” de tudo: “Nós adivinhamos as coisas”24.  

 

Finalmente, para o Tio Barnabé do Sítio do Pica-pau Amarelo “exéste” [sic] Saci. Ele,  

“é um diabinho de uma perna só que anda solto pelo mundo, armando 
reinações de toda sorte e atropelando quanta criatura existe. (...) [Ele] 
azeda o leite, quebra a ponta das agulhas, esconde as tesourinhas de 
unha, embaraça os novelos de linha, faz o dedal das costureiras cair 
nos buracos, bota moscas na sopa, queima o feijão que está no fogo, 
gora os ovos das ninhadas. Quando encontra um prego, vira ele de 
ponta pra riba para que espete o pé do primeiro que passa. Tudo que 
numa casa acontece de ruim é sempre arte do saci. Não contente com 
isso, também atormenta os cachorros, atropela as galinhas e persegue 
os cavalos no pasto, chupando o sangue deles”

25
. 

 
 

Dizem que, se o Saci for preso numa garrafa sem a carapuça, torna-se escravo daquele 

que o aprisionou, dando-lhe uma infinidade de riquezas. Porém prendê-lo não é nada 

fácil. A melhor maneira seria usando uma peneira. Basta ficarmos esperando um dia de 

vento muito forte, em que haja redemoinho de poeira e folhas secas. Daí, é só pularmos 

                                            
21

 Cf. LOBATO, Monteiro. O Saci. 56. ed. São Paulo, Brasiliense, 2005. p. 18. 
22

 De acordo com o Tio Barnabé os Sacis gostam muito do número sete. 
23

 LOBATO, Monteiro. op. cit.p. 20. 
24

 Id., ibid. p. 24. 
25

 Id., ibid. p. 14. 
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em cima e prendê-lo na peneira, retirando e escondendo o seu poderoso chapéu. Depois 

de capturado, é só lançá-lo dentro de uma garrafa escura, arrolhando bem e riscando 

uma cruz. Importante: de acordo com o Tio Barnabé, o que prende o Saci na garrafa não 

é a rolha, mas sim a cruz riscada nela.  

 

 

REPRESENTAÇÕES DO SACI PELO GIRAMUNDO TEATRO DE BONECOS  

 

Descritas as representações do Saci que mais se difundiram, cabe agora discutir as 

questões propriamente relacionadas às figurações desse mito concebidas pelo grupo 

Giramundo. Antes disso, porém, faz-se necessária uma pequena definição da categoria 

representação.  

 

Num sentido mais abrangente, podemos dizer que o homem produz representações para 

conferir sentido ao real. “Essa construção do sentido é ampla, uma vez que se expressa 

por palavras/discursos/sons, por imagens, coisas, materialidades e por práticas”26. Dentre 

as várias formas por meio das quais as representações acontecem, podemos citar a que 

ocorre no teatro de bonecos, como é o caso do Giramundo, no qual notamos figurações 

de deuses, de mitos, de lendas e de elementos da natureza. No âmbito das significações, 

as figuras, sejam elas imagéticas ou materiais, são notadamente carregadas de ícones, 

de signos e de simbologias. A romã ou o cacho de uvas, por exemplo, são símbolos da 

fertilidade associados à Virgem Maria (PAIVA, Eduardo França. História & Imagens. 

Coleção História &... Reflexões. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. p. 50). Anastasia (2002, 

p. 389) diz que o Saci-Pererê pode representar o sertanejo e o sertão; e as suas 

diabruras, os elementos desestabilizadores e incontroláveis do cotidiano sertanejo. Por 

fim, é importante salientar que o termo representação teatral “insiste na idéia de uma 

representação de uma coisa que já existe, portanto (...), antes de se encarnar em cena”27. 

Se entendemos o imaginário, conforme Pesavento (2004, p.43), como um sistema de 

idéias, de sentimentos e de imagens – representações coletivas – que estão 

profundamente enraizadas na maneira de ser, de agir e de pensar das pessoas, os 

Sacis-Pererês do Giramundo podem ser vistos como as (re)figurações do Saci que se 

encontram presentes figurativamente no imaginário do brasileiro: um menininho negro, 

perneta, astuto, com um cachimbo na boca e uma carapuça vermelha na cabeça. 

                                            
26

 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História Cultural. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. p. 43. 
27

 PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1999. p. 338. 
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Pesavento (2004) diz ainda que o imaginário serve de denominador comum às pessoas, 

em todas as épocas e lugares, ajudando-as a dar sentido ao mundo. 

 

Todos os Sacis figurados nos espetáculos do Giramundo são pequeninos (representando 

crianças ou adultos baixinhos), negros, só têm a perna esquerda, estão nus e adoram 

pitar fumo num cachimbinho. Quatro deles trazem uma carapuça vermelha na cabeça e 

nenhum tem as mãos furadas como o Fradinho português. As dimensões dos bonecos, 

as suas expressões faciais e as suas técnicas de manipulação podem variar de acordo 

com a finalidade da personagem nas peças. Na encenação de O Aprendiz Natural, por 

exemplo, o Saci é uma marionete28 e tem cerca de quinze centímetros. Já em Cobra 

Norato e em Os Orixás, os Sacis medem entre quarenta e cinco e cinqüenta centímetros 

e são bonecos de balcão29.  

 

Raimundo Bento, marionetista e manipulador do Giramundo, afirma que “as técnicas de 

fios e de balcão propiciam agilidade e rapidez de movimento aos personagens Sacis” 30, 

fazendo com que suas figurações aproximem-se da representação do Saci-Pererê 

imaginada popularmente, ou seja, moleque, rápido e super ativo.  

 

Uma notícia de jornal de 1974 traz uma reportagem sobre a apresentação do espetáculo 

Saci Pererê na cidade de Vitória: 

 

“O folclore, as festas populares do Brasil e, principalmente, as lendas e 
mitos sofrem, no momento, de duas doenças: anemia progressiva e 
descaracterização. No interior, os mitos e assombrações como o Saci-
Pererê estão em pleno processo de extinção, seguindo o destino de 
centenas de outros personagens de que só se tem memória nos livros. 
O Saci ainda existe e vai continuar por algum tempo, isto enquanto 
existirem pessoas como Madu, Terezinha e Álvaro Apocalypse, para 
guardar a tradição”

 31
. 

 

                                            
28

 “Os bonecos de fios ou marionetes têm por particularidade serem manipulados por fios” (BALARDIM, 
Paulo. Relações de vida e morte no teatro de animação. Porto Alegre: Edição do Autor, 2004, p.71). 
29

 “Os bonecos de balcão, ou bonecos de mesa, possuem como características principais serem manipulados 
numa mesa ou balcão, por um número variado de atores-manipuladores” (Id., ibid., p. 74). Todavia, no 
Giramundo, eles geralmente são manipulados através de uma vara no braço esquerdo e de uma alavanca 
nas costas que propicia movimentos de cabeça, boca e olhos. 
30

 Raimundo Bento nasceu na cidade de São Paulo, entretanto, teve boa parte de sua criação realizada em 
Petrolina, Estado de Pernambuco. É também artista plástico e trabalha no Giramundo desde 2001, 
manipulando em cerca de quinze espetáculos, entre eles O Aprendiz Natural, e fazendo também a dublagem 
da voz do Saci em Cobra Norato e em Os Orixás (BENTO, Raimundo. Raimundo Bento: inédito. Belo 

Horizonte: Escola Giramundo, 04 out. 2007. 1 fita MINI-DV (45 min). Entrevista concedida a Luciano Flávio de 
Oliveira).    
31

 O Saci Pererê – A mágica estória de um menino que perdeu a perna porque era muito preguiçoso. A 
Tribuna, Vitória, 5, out., 1974. 2º caderno. In: Arquivos do Museu Giramundo, Belo Horizonte. 



GIRAMUNDO: REPRESENTAÇÕES CULTURAIS, IMAGINÁRIO SOCIAL E MITOLOGIA BRASILEIRA A PARTIR DO 
SACI-PERERÊ 

-9- 
 

 

“Existência e Arte”- Revista Eletrônica do Grupo PET - Ciências Humanas, Estética e Artes da   
Universidade Federal de São João Del-Rei - Ano IV - Número IV – janeiro a dezembro de 2009 

 

Esse trecho parece tentar evidenciar uma das filosofias de trabalho e pesquisa do grupo, 

que busca valorizar e preservar as culturas mineira e brasileira, baseadas principalmente 

na cultura popular e no folclore, como, por exemplo, as cerâmicas Marajoaras do norte do 

Brasil, o teatro de bonecos do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais e os Mamulengos 

de Pernambuco.  

 

Álvaro Apocalypse sempre tentou inserir os elementos da cultura popular e do folclore na 

concepção artística dos espetáculos, na dramaturgia e na construção das formas 

animadas do Giramundo. Ele, como os modernistas da Semana de Arte Moderna de 

1922, buscava as cores brasileiras, ou seja, a “brasilidade”, e o que seria uma 

manifestação cultural “genuína” do nosso país. Para tanto e para agregar valor à 

“mineiridade”32, Apocalypse e Madu escreveram, em 1973, o texto “Pedro Malasartes e o 

Saci”33, obra que gerou, no mesmo ano, a montagem teatral intitulada Saci Pererê. Esse 

espetáculo narra histórias do sertão de Minas Gerais, das suas músicas, das suas festas 

e danças populares e, principalmente, de seus personagens. 

 

O casal de fazendeiros formado pela velha Filó e pelo velho Quim levava uma vida boa e 

humilde, um modo de viver “típico” das cidades e vilas do interior mineiro. Eles tinham um 

burrinho chamado Mimoso, uma cabra – Branca de Neve – e uma galinha botadeira. 

Tinham também queijo de leite de cabra, que era levado junto aos ovos para serem 

vendidos na feira. Até que um dia aparece o Saci exigindo coisas: 

 

“Saci (pulando): Saci pererê qué comê / Saci pererê qué pulá /                              
Saci pererê qué bebê / Saci pererê que fumá / Saci pererê qué café /  
(bate na porta) Dona Filó, Saci qué comê 
 Filó:  Cruz credo. É o saci, Quim. (...) Sai moleque à-toa, não tem café 
não. Vai embora. 
 Saci:  Tem não? Filomena, seu sobrenome é Filó unha de fome /                              
Filomena seu sobrenome é Filó unha de fome”

34
. 

 

O danadinho do Saci insiste em pedir: ele quer pinga, quer brasa para acender seu pito, 

quer fumo de rolo. Ele “inferniza” a vida do senhor Quim e da dona Filó, que se recusam 

a lhe dar o que pede, deixando-o do lado de fora. Então o Saci vinga-se dos dois, 

gritando e assoviando nos ouvidos dos bichos, afugentando-os. O casal, sem os seus 

                                            
32

 Megale (2003, p. 152) diz que a “mineiridade” é a maneira especial de pensar, sentir e agir da população 
das “Alterosas”. 
33

 APOCALYPSE, ÁLVARO; MARTINS, Maria do Carmo Vivacqua.  Pedro Malasartes e o Saci. Giramundo 
Teatro de Bonecos. Belo Horizonte: Arquivos do Museu Giramundo, 1973. 
34

 Id., ibid. p. 04 
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preciosos animais, fica triste e arruinado. Aparece, então, o esperto e guloso Pedro 

Malasartes35, que engana o Saci, prendendo-o numa garrafa.  

“Saci: (...) Me solta. 
 Malasartes: Só depois que encontrar uma galinha, uma cabra e um 
burrinho. 
 Saci:  (...) E se eu acho os bichos para você? 
 Malasartes: Aí eu te solto. 
 Saci: (...) Então lá vai. Tititititi. Ô galinha coroca. (entra a                              
galinha).   Bitobitobito (entra  a  cabra)  vem  Branca de  Neve! Pode vir 
mimoso, sai do mato, larga ele, carrapato (entra o burro)”

36
. 

 

Saci faz voltar os bichos e é libertado, porém Malasartes o obriga a carregar sua 

bagagem, sob pena de batismo pelo padre da cidade. 

 

Saci Pererê foi a terceira montagem do grupo e a primeira a abordar temas brasileiros. 

Aqui, o Saci, nessa peça, tem sotaque e expressões lingüísticas mineiras e um largo 

sorriso sem dentes, como que para expressar os qüiproquós cômicos que ele gosta de 

aprontar. De acordo com Angelita Angélica37, ele é um menininho de uma perna só, com 

mais ou menos 60 cm de altura e manipulado por vara. Os materiais utilizados para sua 

confecção foram os seguintes: couro, madeira (cabaça e bambu), isopor, papel e tecido. 

Curiosamente, os olhos do boneco exposto no Museu Giramundo são verdes, porém, na 

fotografia a seguir, apresentam-se azuis. Parece que isso não se reveste de nenhuma 

simbologia especial, seria apenas uma licença artística e poética do Giramundo para a 

representação do mito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1 - O sorridente Saci do espetáculo Saci Pererê. 
Fonte: http://www.giramundo.org/teatro/saci.htm  

                                            
35

 Malasartes, do castelhano malas artes, ou seja, artes más. Homem de habilidades perigosas. Câmara 

Cascudo (2000, p. 536) diz que ele é uma figura tradicional dos contos populares da Península Ibérica e 
representa um burlão invencível, astucioso, cínico, sem escrúpulos e sem remorsos. A figura teria vindo para 
a América com os portugueses e espanhóis, onde se aclimatou e vive num vasto anedotário, sendo 
encontrado também em Minas Gerais. 
36

 APOCALYPSE, Álvaro. op. cit. p. 09. 
37

 TEIXEIRA, Angelita Angélica Matos. Angelita Angélica Matos Teixeira: inédito. Belo Horizonte, Museu 
Giramundo. 04 out. 2007. 1 fita MINI-DV (45 min). Entrevista concedida a Luciano Flávio de Oliveira. Angelita 
é monitora do Museu Giramundo, auxiliar de restauração de bonecos e do arquivo do Álvaro Apocalypse.  

http://www.giramundo.org/teatro/saci.htm


GIRAMUNDO: REPRESENTAÇÕES CULTURAIS, IMAGINÁRIO SOCIAL E MITOLOGIA BRASILEIRA A PARTIR DO 
SACI-PERERÊ 

-11- 
 

 

“Existência e Arte”- Revista Eletrônica do Grupo PET - Ciências Humanas, Estética e Artes da   
Universidade Federal de São João Del-Rei - Ano IV - Número IV – janeiro a dezembro de 2009 

 

                                                                                                                                                                                                                  

Ainda fiel à intenção de recriar uma arte de cunho “nacionalista”, o grupo Giramundo 

recorre mais um vez ao Movimento Modernista de 1922 e cria Cobra Norato38 (1979),  a 

quarta montagem da companhia e o primeiro espetáculo de bonecos a receber o Prêmio 

Molière. É a encenação mais famosa, a mais premiada e considerada um marco na 

história do teatro de bonecos do Brasil. Nesta peça, o grupo utiliza integralmente o 

poema do gaúcho Raul Bopp, que realizou viagens à Amazônia para coletar as 

mitologias e lendas da região, como a da serpente marinha que vira gente, além de 

referências da cultura popular de todo o país. Ocorre a introdução também de termos 

africanos e indígenas. Com música de Lindembergue Cardoso e direção de Álvaro 

Apocalypse, o espetáculo foi e ainda é um sucesso de crítica, consolidando-se como um 

dos principais trabalhos do grupo brasileiro. São várias as intenções da peça: produzir 

um espetáculo de bonecos essencialmente brasileiro, comemorar os 50 anos do 

Manifesto Antropofágico39 e homenagear o autor do Rio Grande do Sul. Apocalypse40 

disse que o grupo trabalhou com uma “forma nacional”, ou seja, formas simples e 

indígenas, com bonecos de origens brasileiras. O ritmo do espetáculo, segundo ele, 

possui uma “brasilidade”, e a manipulação dos bonecos é quase perfeita. 

 

Herói e narrador, Cobra Norato é um boneco índio e representa o próprio poeta, que, 

vestido de pele de cobra, sai correndo pelo mundo em busca da Filha da Rainha Luzia, 

que é um boneco de traços europeus. Norato sai do Fundo da Floresta Amazônica, com 

seu companheiro de andanças, o Tatu41 e se dirige à Belém do Pará. O sentido dessa 

viagem parece ser a saída da selva para a entrada na civilização. Notamos, nessa obra, 

também a confluência das três etnias que dão origem à mestiçagem dos brasileiros: o 

índio, o europeu e o africano. 

 

 

 

                                            
38

 Álvaro Apocalypse diz que o mito de Cobra Norato pertence à classe dos mitos serpentários do folclore 
amazônico - nos quais se incluem as lendas da Cobra Grande, da Boiúna e da Cobra de Óbidos – e se 
relaciona com os mitos aquáticos da Iara, da Mãe d’Água, do Cabloco d’Água, de Iemanjá e outros. “Diz a 
lenda que uma Cunhã foi engravidada pela Boiúna, parindo então duas crianças”. Obrigada pelo Pajé, a 
Cunhã joga seus rebentos no rio, onde se transformaram em cobras. (APOCALYPSE, Álvaro. Estudos para a 
montagem do espetáculo Cobra Norato. Esse material encontra-se disponível nos arquivos do Museu 
Giramundo). 
39

 O Manifesto Antropofágico foi escrito por Oswald de Andrade e publicado em maio de 1928 no 1º número 
da Revista de Antropofagia. 
40

 Cf. o depoimento de Álvaro Apocalipse sobre a montagem de Cobra Norato no site: 
http://www.giramundo.org/teatro/index.html# 
41

 Quando o Tatu deixa o seu casco, representa um boneco africano. 
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FIGURA 2- O Saci do espetáculo Cobra Norato. 
Fonte: Foto do arquivo do Museu Giramundo. 

 

Mestiço, o personagem Saci aparece bem rapidamente nesse espetáculo, inclusive não 

tendo nenhuma fala. Sua função na peça seria a de representar o mito dentro do folclore 

da região norte do Brasil e a mistura de etnias, como podemos notar na composição do 

boneco: ele utiliza um lenço vermelho (europeu?) no lugar do tradicional barrete e traz, 

no pescoço, um denso colar amarelo (africano?). Norato, em sua saga, necessitando 

atravessar a floresta, pede licença ao Curupira42, deixando-lhe um pedaço de fumo. 

Então, quem surge rapidinho para pegar a oferenda é o esperto do Saci-Pererê. Em 

Cobra Norato, o Saci é robusto, lembrando um adulto baixinho. Suas características 

físicas parecem fazer dele o mais africano de todos os Sacis do Giramundo. 

Iconograficamente, destacam-se a sua forte musculatura - tendo o seu cachimbo 

também uma forte densidade -, a pintura azul nas pálpebras, a maquiagem rigorosa de 

sua face e, por fim, a técnica de construção do rosto do boneco, que possui traços 

semelhantes a algumas máscaras ritualísticas africanas43 e que mescla movimentos 

curvilíneos e lineares.  

  

Outra montagem do grupo mineiro é A Redenção pelo Sonho, ópera de câmara em um 

ato produzida em 1998 por Sérgio Escamilla44, com música, libreto e regência de Tim 

Rescala45. A narrativa se passa no dia da morte de Monteiro Lobato, 4 de julho de 1948, 

e é uma homenagem a ele. A história narra partes da vida do escritor modernista e 

nacionalista, que recuperou costumes da roça, lendas e mitos do nosso folclore, criando 

personagens ligados à cultura popular brasileira: Visconde de Sabugosa, Emília, Dona 

                                            
42

 Conforme Câmara Cascudo o Curupira é um dos mais espantosos e populares entes fantásticos das matas 
brasileiras. O Saci, em sua subida para o norte do Brasil, foi assimilando os elementos que pertenciam a ele, 
como por exemplo, parar a perseguição a alguém para desatar nós (CÂMARA CASCUDO, Geografia dos 
Mitos Brasileiros. p. 133).                                                                                                                                                        
43

 Aliás, essa característica aparece também nos rostos dos Sacis de A Redenção pelo Sonho e Os Orixás. 
44

 Sérgio Escamilla há anos vem produzindo Óperas de Bolso ou a série Pocket Ópera no SESC-Ipiranga de 
São Paulo. 
45

 Tim Rescala é compositor, pianista, arranjador e autor teatral. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lenda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folclore
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Benta, Tia Nastácia, Marquês de Rabicó, Quindim, Rinoceronte, Jeca Tatu e, claro, o 

Saci-Pererê. Figuram também na montagem os personagens de Oswald de Andrade, de 

Mário de Andrade, de Padre Salles Brasil e de Getúlio Vargas. 

 

Vamos, então, à narrativa: em sua mesa de trabalho, Lobato responde a uma carta de 

um amigo. Como que voltando no tempo, ele passa sua história a limpo, travando com 

os demais personagens as discussões que promoveu em vida com tanto empenho e 

paixão, tendo o Brasil como principal referência. Suas criações, como o Saci, quando se 

consideram injustiçadas pelos casos contados por seu criador, brigam com ele, 

apresentando-lhe outro ponto de vista sobre a obra e a vida dele. Um parênteses: nessa 

encenação, o ficcional, a cultura popular e o imaginário contemporâneo confundem-se a 

todo o momento.  

 

Retomando: esperto, convencido e sem modéstia, o Saci aparece para seu patrãozinho – 

dessa maneira referia-se àquele que o criou – para lembrá-lo do quanto o patrão o ama, 

e também para dizer-lhe que o Saci-Pererê é uma das suas mais importantes invenções.  

Daí surge então o Visconde de Sabugosa, para pegar o desaforado com uma rede: 

 

“Visconde de Sabugosa: Chega, Saci / Sai já daí /                                          
Deixa o mestre em paz. 
Saci: Esse espigão não larga do meu pé / Ainda bem que eu só tenho 
um. 
Visconde: Essa assombração vive só pra perturbar / Sempre 
espalhando a desordem em qualquer lugar que vá. 
(...) Saci: Mentira, é só intriga / Esse sabugo invejoso não suporta que o                                             
patrão goste mais de mim (...)”

46
 

                                             

Sabugosa continua a perseguir o “desordeiro”47 “gorador de editoras”. Saci havia gorado 

nada menos que quatro editoras do seu patrão. Lobato incentiva o sabugo de milho a 

retirar a carapuça do moleque, que, assim, iria fraquejar. Sem medir esforços, o Visconde 

de Sabugosa consegue prender o Saci numa peneira. 

 

Essa mini-ópera sugere um Saci representante da “desordem” brasileira. Este boneco 

possui apenas quatro dedos nas mãos e dois dentinhos à mostra. Seus olhos, estilizados, 

são quase que orientais. Lábios grandes e grossos caracterizam um grande falador. Suas 

                                            
46

 RESCALA, Tim. A Redenção pelo Sonho. Giramundo Teatro de Bonecos. São Paulo, 1998. Obra 

encontrada nos arquivos do Museu Giramundo, 2007. p. 16. 
47

 Termos como ordem e desordem são recorrentes na dramaturgia dessa Ópera. 
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orelhas pontiagudas, parecidas com as dos Gnomos dos contos europeus, remetem-nos 

à figura de um Saci atento, astuto, pronto à prática filosófica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3- O Saci do espetáculo A Redenção pelo Sonho. 
Foto minha. Boneco exposto no Museu Giramundo. 

 

Mais tarde, em Os Orixás48, o Giramundo leva para a cena questões religiosas e 

mitológicas da cultura ioruba: lendas, ritos e mitos que vieram com os negros africanos 

para o Brasil e a contribuição religiosa dos escravos para a formação da cultura brasileira 

- miscigenação cultural. “Aliás, essa é uma das preocupações do grupo: trabalhar sempre 

com a questão da nossa formação cultural”49. Para essa montagem, Apocalypse 

“apropriou-se” de alguns orixás do panteão africano, como Exu, Ialorixá, Iemanjá, 

Katendé, Iogum Edé, Oxalá, Oxóssi e Xangô. A obra não objetiva a retratação do mito do 

Saci-Pererê e, cenicamente, ele não representa nenhuma entidade religiosa. Nessa 

encenação, ele funciona como um simples ajudante de um orixá que trabalha com ervas. 

Ele é um auxiliar que surge para buscar e entregar algumas folhas e chás para a 

entidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 4- Aroní - Saci. Espetáculo Os Orixás (2001).       FIGURA 5- Oxóssi
50

. 
 Foto minha. Boneco exposto no Museu Giramundo.            Fonte:http://www.giramundo.org/teatro/                                                                                                   
                                                                                               index.html#. 

                                            
48

 Montagem de 2001 com texto, cenografia e concepção original de Álvaro Apocalypse. A remontagem 
dessa peça foi dirigida por Beatriz Apocalypse, após a morte de seu pai em 6 de setembro de 2003. 
49

 TEIXEIRA, Angelita Angélica Matos. Entrevista citada na página 10 deste artigo. 
50

 Oxóssi, orixá da caça e da fartura. Boneco do espetáculo Os Orixás. Repare nas cores da bandeira do 
Brasil representadas no figurino da personagem. 

http://www.giramundo.org/
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O aparecimento do Saci, em Os Orixás, é muito rápido, inclusive ele não tem nenhuma 

fala. Seu nome na montagem é Aroní, de origem ioruba, talvez por representar alguma 

aproximação de um ente africano com o Saci brasileiro. Daí poderíamos fazer uma 

analogia de sua figura com o Exu, orixá de grande importância na trama do Giramundo. 

Conforme Anastasia (2002, p. 383) o Saci-Pererê tem muito do senhor dos caminhos 

africano, que, na África, era associado por algumas tribos à imagem de um menino 

irresponsável que se divertia aprontando toda sorte de confusões. No Brasil, essa 

entidade protetora das encruzilhadas foi demonizada pelos jesuítas. Daí, muitas vezes, 

advém o fato de o Saci ser adjetivado como um demônio cheirando a enxofre.  

 

Nesse espetáculo, além do Aroní, são figurados diversos personagens: entidades 

religiosas, dançarinas, baianas, crianças, adultos, animais aquáticos e terrestres, etc. O 

Saci dessa peça aparenta ser um adulto de proporções reduzidas, um baixinho - com 

cerca de 45 centímetros -, uma espécie de Peter Pan que se recusa a crescer; sendo, 

portanto, menor que os outros bonecos da montagem. Sua expressão facial recorda a 

figura de um bêbado melancólico em busca do seu ponto de equilíbrio; seu rosto fino, 

pontiagudo e maquiado traz uma boca com lábios vermelhos e carnudos e alguns dentes 

estragados. Sua barriga é um pouco avantajada. O boneco Aroní é manipulado pela 

técnica de balcão. 

 

Por último, em O Aprendiz Natural (2002), o Saci, ser mágico, guardião da floresta, com 

fins didáticos, educativos e moralista, dialoga com as demais personagens da obra. Essa 

peça pertence ao primeiro episódio da coleção Mini Teatro Ecológico51. O Saci é uma 

personagem do bem, que dá uma lição no Homem Mau, destruidor das florestas e do 

meio ambiente. Ele faz uma espécie de mágica, mudando o caráter do antagonista e os 

rumos da história, fazendo com que a figura sombria e temível do malvado passe a 

defender a natureza. Tudo que ele destruiu será mais tarde reconstruído: o perverso 

devasta as plantas, corta as árvores e, depois da lição do negrinho, resolve plantar tudo 

novamente.  

 

Por causa disso, a bicharada da floresta revolta-se contra as destruições do sujeito mal 

intencionado. Então, o Tatu tem um plano. O devastador das matas e desestabilizador da 

harmonia entre os bichos recebe uma lembrança com os seguintes dizeres: “Este 

                                            
51

 O Mini Teatro Ecológico é uma coleção de espetáculos de teatro de bonecos, vídeos e livros sobre o 
mundo natural (conjunto de seres vivos – plantas, animais e micro organismos – e do ambiente formado por 
matéria não viva, como as rochas). 
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presente é para o Homem Mau, que pensa que estragar é coisa normal. Receba esta 

linda lembrança da mamãe Natureza e dos bichos daqui, bastante pó-de-mico e um lindo 

Saci”52. De repente, surge um grande redemoinho levantando as folhas que estavam no 

chão. Aparece o Saci: 

 
“Homem Mau: Pelo amor de Deus, quem tá aí? 
Saci:  Sou eu, o seu Saci. Vim te dar uma lição! 
(...) E a rodear numa perna só, o negrinho com cachimbo e chapéu 
vermelho, cantava uma canção hipnótica que deixou o Homem Mau 
estirado no chão, duro feito um pau”

53
.  

 

Então, o moleque faz um encantamento: 

 
“Primeiro o pó-de-mico e boa educação. Com pozinho eu enfeitiço e te 
mudo a direção! De hoje em diante conserte o que estragou, os bichos 
machucados e as flores que arrancou. Desfazer esta lambança será sua 
obrigação, porque lixo espalhado é contra a evolução”

54
. 

 

O Mini Teatro Ecológico é um projeto que visa levar informações relacionadas à ecologia 

para o público, principalmente o infantil. Para tanto, o Giramundo lançou mão mais uma 

vez da “mitologia brasileira”, recorrendo aos seus mitos mais conhecidos, como o Saci-

Pererê, o Curupira e a Mãe D’água. Ademais, cada episódio da série refere-se ao 

ecossistema e aos mitos existentes em uma determinada área ou região. Em resumo, o 

Saci foi colocado em O Aprendiz Natural como um ente mágico da floresta que promove 

o equilíbrio do ecossistema, ajudando os animais a resolverem os seus problemas. 

Podemos interpretá-lo também como um ser gentil e “evoluído”, residente num bosque de 

uma “nação civilizada” e rica em recursos e belezas naturais. 

 

Fisicamente, essa entidade não se difere muito das outras representações do mito nos 

espetáculos do Giramundo. Em O Aprendiz Natural, como já foi mencionado, o Saci é 

uma marionete, ou seja, manipulado pela técnica de fios. Por esse motivo, ele é menor, 

medindo cerca de 15 centímetros, e precisou ser construído com materiais mais leves; 

sendo, portanto, um boneco mais frágil. Sua iconografia pode simploriamente ser assim 

descrita: olhos pretos e arredondados, nariz grande e retangular, braços finos, mãos com 

apenas quatro dedos e perna única bastante forte. Aliás, esta é uma característica 

recorrente em suas figurações pela companhia mineira, haja vista a necessidade de 

sustentação de um corpo dinâmico e pronto ao movimento. As bochechas rosadas 

sugerem um garoto saudável, resistente e vistoso. Por fim, esse Saci nos recorda um 

                                            
52

 TAVARES, Ulisses. O Aprendiz Natural. In: Coleção Mini Teatro Ecológico. Editora Giramundo. p. 40. 
53

 Id., ibid. p. 45. 
54

 Id., ibid. p.46 
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“cidadão” brasileiro civilizado, nobre, sensato, cuidadoso, sagaz, feliz, desenvolvido 

física, intelectual e moralmente e que luta pela liberdade e pela democracia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURAS 6 e 7  - O mágico e esperto Saci do espetáculo O Aprendiz Natural. 
 Fonte: TAVARES, Ulisses. op.cit. p. 45 e 46. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil, as representações do Saci-Pererê em mídias impressas e eletrônicas, em 

livros, em revistas, em programas de televisão, na internet, no cinema e em espetáculos 

teatrais ajudaram a propagar massiçamente a imagem dessa figura e a fixar no 

imaginário social brasileiro o seu mito.  

 

O Giramundo Teatro de Bonecos, desde sua fundação, vem percorrendo, com 

espetáculos artístico-culturais e ou didático-educativos, vários estados, cidades, distritos 

e vilas do país (e também outros continentes), auxiliando na divulgação, na (re)criação e 

consolidação de uma mitologia nacional a partir da representação dos mitos do Saci-

Pererê, do Curupira, da Mãe d’Água, da Mula-sem-cabeça e de tantos outros. Prova 

cabal desse fato são as inúmeras montagens do grupo em que esses mitos encontram-se 

figurados, em especial os cinco trabalhos da companhia que trazem figurações do 

negrinho perneta e fumador de cachimbo. 

 

Pretendendo valorizar e difundir a nossa cultura, principalmente a popular, a companhia 

de teatro de bonecos mineira sempre tentou – desde a sua institucionalização – traduzir 

para os espectadores valores e categorias como nacionalismo, organização, civilidade, 

identidade cultural, brasilidade, e o que seria uma manifestação cultural genuinamente 

mineira e brasileira. Evidentemente, além desses princípios, sempre foram preocupações 
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do Giramundo a pesquisa artística, a qualidade estética dos seus trabalhos e o 

compromisso de oferecer lazer e entretenimento àqueles que assistiram às criações do 

grupo. Passados mais de 30 anos da origem da companhia e a encenação de 33 

espetáculos (muitos deles com representações da flora, da fauna, de lendas e de mitos 

brasileiros), podemos dizer que os artistas sucessores de Álvaro Apocalypse, Terezinha e 

Madu ainda zelam por esses objetivos. 

 

Em relação ao mito do Saci-Pererê, muitas vezes socialmente interpretado como sendo 

um demônio cheirando a enxofre, um vampiro ou um ser assustador de crianças e de 

tropeiros, o pequeno mestiço senhor das matas se assemelha mais a uma criança 

ingênua e brincalhona ou a um pequeno adulto improvisador de situações. O que 

sabemos ao certo é que não existe nada impossível para ele: fazer curas; adivinhar 

coisas; andar livremente pelas matas, rotas e estradas; transformar-se em pássaros; ficar 

invisível; pitar um cachimbo; e até mesmo proteger os bichos ou as pessoas. Tudo 

depende dele e tão somente dele, dos seus desejos e interesses, evidentemente. 

Intelectual, filósofo, mágico ou misterioso, figurado em livros, cinema ou teatro, o Saci, 

com a iconografia que foi descrita neste artigo, parece ser única e exclusivamente – 

resguardadas as suas influências – fruto da criação e do riquíssimo poder imaginativo 

dos brasileiros. 

 

Enfim, no sentido figurado, podemos também interpretar os Sacis do grupo Giramundo 

como representantes e organizadores dos conflitos gerados pelas instabilidades dos 

ecossistemas, pelas dificuldades econômicas, políticas e sociais em que vivem as 

personagens que se relacionam com eles – fazendo-se aí um paralelo com a situação 

brasileira contemporânea -, e como habitantes de um Brasil vasto, belo, livre, 

democrático e civilizado.  
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