
ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE TEATRO 

DE BONECOS



HISTÓRICO 

Em 1973 a Associação Brasileira 
de Teatro de Bonecos - ABTB é 
criada por Clorys Daly, com a 

colaboração de Cláudio Ferreira , 
Virginia Valli, Daisy Schnabl, 

Carmosina Araújo e Elsa Milward 
Dantas. 



Vinculada à UNESCO, a UNIMA 
é representada no Brasil pela 
ABTB, desde 1976, quando 

surgiu o Centro UNIMA - Brasil, 
dentro da estrutura da própria 

ABTB, como ocorre em todos os 
países filiados.



5º. Congresso da ABTB (1979) – Ouro Preto - MG



É através da ABTB que nasce a primeira e única 
revista especializada no assunto, a 

MAMULENGO, que alcança quatorze 
edições.



Dentro dos festivais da ABTB, as oficinas de intercâmbio 
técnico e artístico possibilitam grande troca de 

experiências e consolidam  o espírito de solidariedade e 
companheirismo. 

É também por meio da ABTB que ocorrem regularmente os festivais 
nacionais: Rio de Janeiro, Ouro Preto, Curitiba, Canela, Vitória, Recife, 

São Luiz, Nova Friburgo, Petrópolis.

Grupo Gralha Azul - SC



Bonequeiro Tiaraju (in memorian) - RS



 Em decorrência do trabalho desenvolvido pela 
ABTB e pelos núcleos estaduais, acontece uma 
grande mobilização dos grupos de teatro de 
bonecos existentes no país.

 A organização do movimento coletivo consolida 
trabalhos regionais e abre o caminho para vários 
grupos, em âmbito nacional e internacional: 
Giramundo, Gralha Azul, Laborarte, Vento 
Forte, Só-Riso, Casulo, Filhos da Lua, 
Calçada Di Verso, Cia Manoel Kobachulk, 
XPTO, Cia Augusto Bonequeiro, Sobrevento, 
Cia Pequot  e Vários mamulengueiros 
ganham destaque:Boca Rica, Solon, Saúba, 
Capitão Jatobá, Chico de Daniel, entre outros.

 



Mestre Chico 
de Daniel – 

RN
(in memorian-RN)



As décadas de setenta e oitenta, 
consolidaram-se como a época de 
ouro para o teatro de bonecos no 
Brasil, abrindo portas para uma 

produção reprimida e desconhecida 
nacionalmente. Neste período, 

ocorre o aumento na  diversidade e 
quantidade de espetáculos, 

eventos, grupos novos, assim como 
uma intensa reflexão sobre este 

fazer artístico nas várias regiões do 
país, com a criação dos núcleos 

estaduais.



Palomares - Grupo Casulo - SPCavaleiro do Destino – Grupo Laborarte - MA



Núcleos Regionais da ABTB/CUB
2008

ARTB- Associação Rio de Teatro de 
Bonecos 

  Associação Baiana de Teatro de 
Bonecos

   

APRTB- Associação Paranaense de 
Teatro de Bonecos
       

  ACTB- Associação Candanga de 
Teatro de   Bonecos - DF
     

ATEBEMG- Associação de Teatro de 
Bonecos  de Minas Gerais
       

  APTB- Associação Pernambucana de 
Teatro  de Bonecos
     

    AGTB- Associação Gaúcha de 
Teatro de Bonecos
       

  OBS: Outros estados possuem sócios  
      individuais em intensa atividade  
principalmente em Santa Catarina e São 
Paulo.

    ATBES- Associação de Teatro de 
Bonecos do Espírito Santo
       



O Teatro de Bonecos desenvolve  importantes 
experiências relacionando-se com: educação; terapia; 
televisão; cinema; entre outros.

Nesse contexto, observa-se um crescente 
questionamento dos artistas de teatro de bonecos 
sobre o porquê da identificação da criança com o 
boneco, surgindo a necessidade de um tratamento 
especial ao público infantil na dramaturgia.

A criação dramatúrgica também se fortalece por 
meio de concursos nacionais.

Oficinas de Intercâmbio internacional são 
possibilitadas por meio do Centro Latino Americano de 
Teatro  de Bonecos, instalado na Aldeia de Arcozelo no 
RJ (1995 a 2000), em Parceria com a FUNARTE, a 
UNIMA e o Instituto Internacional da Marionete, 
sediado em Charleville –Mesièré, na França.



Alunos da ESNAM- Escola Superior das Artes da Marionete -Instituto Internacional da Marionete (Charleville-França)



  Na área de formação, importantes 
mestres e pesquisadores tiveram apoio e 

incentivo da ABTB/CUB, como:

    Álvaro Apocalipse, Ana Maria Amaral, Magda 
Modesto, Fernando Augusto dos Santos, 

Humberto Braga, Nini Beltrami, Ruben Cauê, 
Manoel Kobachuk, Renato Perré, Susanita Freire, 
Tácito Borralho, Conceição Rosière, Olga Romero, 
Hector Grillo, Ilo Krugli, Marilda Kobachuk, Armia 
Escobar, Izabela Brochado, Ângela Escudeiro, 

Chico Simões, Carlinhos de Babau, entre outros.



ILO KRUGLI

“Vou andando, navegando

Se fico triste, choro um 
pouco

Se tenho medo, fecho os 
olhos

Tudo muda, tudo passa

Chorando ou rindo, tudo 
passa

O importante é o que é novo

E saber para onde vou.”



ABTB/CUB – Gestão 2017 - 2020

Presidente: Elielso Ferreira Souza (Dico Ferreira) – PR

Vice-Presidente: Heraldo Lins Marinho Dantas – RN

Secretária: Maria da Conceição Reis Rosière (Conceição Rosière) – 
MG

Tesoureira: Carolina Maia Veiga – PR

1º Suplente: Fábio Alexandre Baptista – SC

2º Suplente: Joçania Maria Fornari (Jo Fornari) – SC

Conselho Fiscal: Maria de Fátima de Souza Moretti (Sassá Moretti) – 
SC, Renato Paulo Carvalho Silva (Renato Perré) – PR, Leandro Alves 

da Silva – RS.



PLANO DE AÇÃO

1. EIXO MEMÓRIA

 Conceito 

Trabalhar pela construção de uma memória viva, 
não apenas conservacionista. Uma memória 

científica, interpretativa ( dos aspectos históricos 
e antropológicos) e interativa que coloque sempre 

o homem ou a mulher bonequeira no centro 
desse processo, promovendo a melhoria de suas 

condições de vida.



-  Dar continuidade ao processo de registro do  
   Mamulengo- o teatro popular de bonecos do 
nordeste              na condição de Patrimônio Imaterial 
Brasileiro, 
   inscrevendo-o no Livro das Formas de Expressão do 
IPHAN;

-  Requerer junto a Unesco, a inclusão do Mamulengo 
    como obra mestra do patrimônio oral e imaterial da 

    humanidade;

Ação 
Prioritária



Bonecos de  Maximiano P. Dantas – PE -  Revista Mamulengo – 9ª. 
edição



Outras Ações

- Identificar e documentar a história dos grupos e 
dos mestres bonequeiros;

- Propor espaços museológicos em cada estado, 
com o acervo de mestres bonequeiros (Carmosina 
Araújo, Dante, Maria Teresa Carvalho, Cláudio 
Ferreira, Beatriz Pinto, entre outros), incluindo a 
criação do Museu virtual;

- Produzir documentário  em vídeo, sobre a história 
do Teatro de Bonecos no Brasil.



2. EIXO FORMAÇÃO

Conceito

   Trabalhar para que a formação do ator 
bonequeiro brasileiro possa acontecer de 

forma democrática, principalmente 
atendendo demandas das classes sociais 

menos favorecidas. Esta formação deverá ser 
integral, levando em consideração os 

aspectos culturais, sociais, ambientais, e 
educacionais de cada região do país.



Proposta de Ações 
‒  Continuidade ao ABRACE O BONECO BRASIL- Festival e seminário sobre 

Teatro de Bonecos realizado anualmente em São José dos Pinhais-PR desde 
2006.

‒ Implantação dos Centros de Referência em Teatro de Bonecos no Brasil 
(CRTB) em cada estado/núcleo, com proposta de ensino do Teatro de 
Bonecos,que possibilite uma base ampla, construindo no aluno uma cultura 
artística que leve em consideração: suas raízes culturais; a relação com as 
artes visuais, literatura, expressão corporal, interpretação teatral, 
dramaturgia, cenografia e direção cênica.

‒ Integrar os CRTB à comunidade, colaborando para a melhoria da qualidade 
de vida em diferentes dimensões: social; educacional; ambiental, etc.

‒ Implantação dos cursos de extensão universitária em Teatro de Bonecos 
em parceria com os  CRTB, junto aos departamentos de arte das 
instituições de ensino superior em todo o país;

‒   



   - Promover oficinas de Intercâmbio entre os bonequeiros das 
varias regiões do país;

   - Reativação do Centro Latino Americano de Arcozelo-RJ da 
Funarte com oficinas que promovam  também o 
intercâmbio dos artistas latino americanos e de outros 
continentes;

   - Incentivar a pesquisa e publicações do gênero Teatro de 
Bonecos/Teatro de Animação. (instituições parceiras : Iphan, 
Funarte, Fundação Casa de Rui Barbosa, Universidades etc);

        
   - Publicar a edição número quinze da Revista Mamulengo;

   - Transpor as edições já publicadas da Revista Mamulengo 
na versão virtual, ofertando a versão impressa e virtual 
também para as edições novas;

    - Apoiar novas publicações, como a Revista Moín-Moín 
(UDESC/SCAR), por exemplo.



3. EIXO - FOMENTO

Conceito

   Trabalhar para construir uma consciência    
profissional solidária, exercitando  a participação 
na elaboração e execução de projetos coletivos.



Proposta de Ações

  - Assegurar mecanismos permanentes de produção de 
espetáculos, por meio de editais específicos para a área 
de Teatro de Bonecos (municipal, estadual e federal);

. - Pleitear a criação de prêmios e concursos de 
dramaturgia específicos para  teatro de bonecos,  junto 
à FUNARTE;

  - Promover a Circulação da produção por meio de 
circuitos regionais e  nacionais;

  - Discutir a inclusão do artista de Teatro de Bonecos em 
programas de seguridade social.



UNIMA
Contato: contact@unima.org

ESNAM
Escola Superior da Arte da Marionete

Charleville - Mésière- França
www.marionnette.com

Comissão Três Américas/UNIMA
three-americas@unima.org

http://www.marionnette.com/


Associação Brasileira de Teatro de 
Bonecos

E-mail: abtbunimabrasil@gmail.com  
Página Oficial: 

www.abtbcentrounimabrasil.wordpress.com 

mailto:abtbunimabrasil@gmail.com
http://www.abtbcentrounimabrasil.wordpress.com/
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