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CHEGA JUNTO, BENEDITO!

Renato Perré1

1 Ator, bonequeiro, diretor, dramaturgo, fundador do 
Grupo  Teatro Filhos da Lua, em 1979. Atua e mora em 
Curitiba. E-mail: renatoperre@gmail.com

Benedito, o boneco do Mamulengo, 
entra em cena na empanada, na Comedinha 
de Manoel Amendoim. Entra ligeiro:

Benedito- (Declamando)
Benedito veio da fiança

cabelo no peito que dá trança
mundrunga de pau seco jereba

É pau qui inverga mas não se quebra
(In: BORBA FILHO, 1987, p. 132).

Não quebramos nestes anos todos, mas estamos 
aí envergados. Somos de madeira, pano, poliuretano 
ou de resina, não há como não entortar um pouco. 
Somos bonequeiros, e Benedito certamente é primo 
de Macunaíma. Ele, com sua cara de pau, pretinho que 
só e os zoinhos piquininhos da esperteza, nos convoca 
a botar a mão na luva, nas varetas e na animação 
direta ou transversa, como dizia Magda Modesto.

Somos convocados a enfrentar a jornada do herói. 
No tempo e espaço. É preciso ter coragem, pois nos 
deparamos com grandes saídas de cena: De Álvaro 
Apocalipse à recente partida do mago Ilo Krugli, 
tanta gente querida já passou para o outro lado 
celestial da empanada. Ficamos meio assim como 
bonecos pendurados após o espetáculo, olhando 
para o vazio arenoso repleto de novos dragões. Mas 
valerá sempre o nosso grito: - Benedito! E lá vem ele 
subindo para o alto da empanada cantado e dançando 
diante de qualquer otôridade ou fera rabuda. E só de 
imaginar a chance de jogarmos com esse brinquedo” 
botarmos esse boneco” aposto, já nos fortalece. 

Vamos em frente, e quais, e quantos são os 
desafios do Teatro de Animação Brasileiro? Muitos... 
E cada um com seu sotaque estadual. Mas vamos 
nos exercitar com pelo menos dois que, creio, 
são de pertencimento geral. Como duas árvores 
a serem cuidadas na terra de nosso quintal. 

A primeira árvore - E vamos prosear do primeiro 
que é o desafio de resistirmos em nossa trajetória 
Histórica e Política. E só para lembrar, a ABTB/Unima 
Brasil, fundada em 1973, é uma senhora bonequeira 
de 46 anos. Caminhamos até aqui e avançaremos 
sempre se reconhecermos da onde vem o rio? E 
o rio vem de longe... Como dizia Ilo Krugli em sua 
obra prima, O Barquinho, Esse menino navegador. 

Agora, se aprocheguem e tomem um chimarrão 
comigo: a primeira vez que vi e me impressionei 
com um par de bonequeiros foi no início da década 
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de setenta no Rio de Janeiro.  Eu estava na rua, no 
subúrbio, jogando bola quando vi caminhando 
um casal de titeriteiros e mímicos argentinos: 
Olga Romero e el brujo Hector Grilo. Levavam um 
saco branco cheio de títeres. Estavam morando 
na república de estudantes que meu irmão tinha 
organizado com outros amigos. Meu irmão, Reinaldo, 
que também foi preso, torturado e por um milagre 
solto pela Ditadura Militar brasileira, encontrou 
Hector no centro da cidade do Rio, recém-chegado 
e fugindo da Ditadura Militar argentina. A dupla 
argentina frequentava nossa casa, e minha mãe, 
Maria Teresa, acabou aprendendo a fazer bonecos 

com Hector Grilo. Lembro do Hector usando o gargalo 
de uma garrafa como molde para confeccionar um 
fantoche a partir do frasco de vidro. Mas por que a 
lembrança de uma história aparentemente pessoal? 
Talvez para aproximar os rostos, os gestos, os dedos 
que escreveram histórias reais e animadas. E ver 
que tudo depende de nossa atitude de dar uma 
piscada amorosa, divertida e atenta para o passado.

Num relance de olhos fechados por um fio, como 
uma marionete, sonho com festivais e congressos 
acontecidos nos Festivais Nacionais de Teatro de 
Bonecos: Petrópolis, Vitória, Nova Friburgo, São Luiz 
do Maranhão, Ouro Preto... Vejo a turma hospedada 

Zé de Vina, PE. Foto: Dudu Schnaider (gentilmente cedida pelo Festival SESI Bonecos do Brasil).
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em escolas, ginásios com tecidos dividindo os 
espaços de decisões, trocas, aprendizados, paixões 
e por aí foi e vai. Me passam pela cabeça figuras 
pioneiras como Clorys Dayle, Virgínia Vale e tantas 
outras. Mas uma fica por mais tempo e carimba a 
mente: Manoel Kobachuk. Figura que aglutinou, 
simbolizou e impulsionou um coletivo chamado 
ABTB/UNIMA BRASIL. Vejo-me nesse contexto 
também dirigindo a ABTB de 2006 a 2010, ao lado 
de Graziela Saraiva, Gilmar Carlos e Tadica Veiga, 
reativando Encontros Nacionais com quatro edições 
do Abrace o Boneco Brasil, também levando em 
frente o projeto de registro do Teatro de Bonecos 
Popular do Nordeste, hoje reconhecido como 
Patrimônio Imaterial do Brasil pelo IPHAN. Todas 
essas conquistas e muito mais que virão só foram 
possíveis porque a Fênix ABTB/Unima Brasil teve 
continuidade, renasceu sempre e está novamente 
viva pelas mãos da atual diretoria: Dico Ferreira 
(presidente-PR), Heraldo Lins (vice-RGN), Carolina 
Maia (tesoureira-PR) e Conceição Rosière (secretária).

Esta é a primeira grande árvore desafio que 
temos que cuidar.  Ela é estrutural e fundamental 
para o avanço das políticas públicas para a Cultura 
que garantirá recursos, intercâmbios internacionais 
e programas para a produção e formação do nosso 
Teatro de Animação, incluindo aí os planos de 
salvaguarda para o Teatro de Bonecos Popular do 
Nordeste. Nos mantermos unidos e organizados no 
rodar da cuia deste mate quente é no mínimo uma 
atitude estratégica e inteligente de resistência. Não 
podemos deixar a ABTB/UNIMA Brasil enfraquecer. 
Toda a força à entidade nacional e às associações 
estaduais que compõem seu conselho deliberativo! 

Grita Benedito!: Eu desafio tudo esses bonequeiro 
a formarem em cada estado um Centro de Referência 
em Teatro de Bonecos integrado à Comissão de 
Formação Profissional da ABTB/UNIMA BRASIL.

A segunda árvore - E agora vamos prosear 
sobre a segunda grande árvore que nos 

desafia? Ela balança aos ventos das experiências 
contemporâneas de criação.  E o desafio é cuidar 
de nossas raízes. Nossas vertentes culturais. 
Ouvir Shakespeare: Ser ou não ser. Eis a questão!

Por onde anda nossa força e nosso jeito brasileiro 
de escrever e atuar? Vamos olhar na lente do 
microscópio de nossa história produtiva. O desafio 
é investigar! Por onde anda o pai e a mãe da criança 
chamada produção do Teatro de Animação Brasileiro?

 Da onde vem nosso sangue que percorre bonecos 
de luva de vareta ou de outras formas animadas? 
Nosso DNA vem de lá. De onde? Do brincante 
popular brasileiro? Por mais que naveguemos pelas 
influências europeias de se fazer o Teatro de Animação, 
tem um jeito que é nosso que vira volta, retorna e 
torna a ir. Tudo se mistura e vamos aprendendo com 
as escolhas. Fico olhando nesta lente que amplia 
e detecto um vírus contaminante: enxergo a força 
criativa de alguns grupos que produziram um jeito 
brasileiro de encenar com bonecos. Ainda sinto no 
ar a vibração dos espetáculos do Grupo Carreta, do 
Laborarte, do Gralha Azul, do Casulo, do Vento Forte 
e também do Lambe-Lambe das baianas Denise 
e Ismine... Só para falar de alguns que de Norte 
a Sul deixaram na dramaturgia bonequeira um 
carimbo, um caminho genuíno e ao mesmo tempo 
antropofágico ao se nutrirem da Cultura Popular. 

O desafio é mantermos viva a brasa que ficou 
de tanta fogueira boa. E creio que a base de tudo, 
dessa força cênica bem Brasil veio do contato que 
sempre tivemos com o Teatro de Bonecos Popular 
do Nordeste. Aos mestres do Babau, Mamulengo, 
Cassimiro Coco e João Redondo, nossa eterna 
gratidão! E não acho que ao colarmos nossa 
alma na cultura popular brasileira estamos sendo 
regionalistas. Somos uma nação multicultural 
e podemos em nosso ofício, principalmente de 
intérpretes animadores, visitar os princípios cênicos 
que transitam entre as culturas bonequeiras 
populares de todo o mundo. A propósito, Eugenio 
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Barba (1994, p. 24), mentor da Escola Internacional de 
Antropologia Teatral, escreve no livro Canoa de Papel: 
“O conhecimento dos princípios que governam o 
bios cênico permite algo mais: aprender a aprender. 
Isso é de enorme importância para os que escolhem 
superar os limites de uma técnica especializada...” 

Sei que descobrimos outras dramaturgias, que 
aprendemos muitas técnicas, que transformamos 
nossa cena em muitos delírios plásticos de grande 
qualidade estética, mas me reporto às palavras 
do mestre Álvaro Apocalipse, o nosso Gepeto. Ele 
escreveu na Revista Mamulengo nº 8, no relato 
sobre Estruturas e Mecanismos: “É evidente que 
não é a quantidade de mecanismos que torna o 
boneco mais expressivo e sim a habilidade e o 
talento do manipulador.” (APOCALIPSE, 1978, p. 
9). Ana Maria Amaral, nossa fadinha madrinha, 
também nos beliscou no seu Livro Teatro de 
Animação: Boneco/objeto animado não é senão 
energia refletida do ator-manipulador (1997, p. 22).

Eu também me arrisco a contribuir e 
transcrevo trecho do meu pequeno ensaio O 
Ator no Teatro de Formas Animadas, de 1996: 

Entendo que o títere, o boneco, a forma 
animada, inventou-se para que a 
interpretação cênica partisse para o exercício 
pleno da metáfora poética. Onde estará o 
corpo do ator no teatro de formas animadas? 
Estará integrado a verdade das coisas, dos 
objetos, dos bonecos. Estará dançando dentro 
de luvas, em corpos de pano, descendo 
através de fios, dissimulado em silhuetas 
de sombras, hiper dilatado nos gigantescos 
bonecos de rua ou concentrado nas máscaras 
(PERRÉ, 1996, p. 7).

Claro que tudo neste texto é pura provocação de 
desafios. Sei de nossa qualidade investigativa, mas 
sejamos generosos na construção coletiva e famintos 

em nossa antropofagia cultural. Vem vindo outra 
geração por aí. Em sua formação (acadêmica ou não) 
vamos contaminá-la com esse nosso sangue rebelde. 
Essa nossa maneira criança de fazer as coisas...

Venha, Benedito! Suba a empanada e com seu 
jeito Mamulengo nos ensine a colocar no lugar a 
cobra perigosa, o Cabo Setenta e o Capitão Boca Mole.
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