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REVISTA MAMULENGO: PARA QUE A VIDA NÃO SE TORNE AZEDA

A Mamulengo – Revista da Associação Brasileira de 
Teatro de Bonecos, Centro UNIMA Brasil - ABTB-CUB 
teve sua primeira edição no ano de 1973, data que 
coincide com a fundação da associação. Sua última 
edição, a de Nº 14, se deu no ano de 1989. Passaram-se 
mais de 30 anos e hoje acreditamos que ela constitui 
um dos importantes patrimônios da nossa entidade.

Durante muito tempo a leitura da Mamulengo 
foi uma das principais fontes de informação, espaço 
de diálogo e de reflexão para os bonequeiros. É 
inegável a sua contribuição, tanto para o registro 
da história recente dessa arte no país quanto 
para a nossa formação profissional e artística.

Devemos muito aos colaboradores, autores de 
textos, grupos e fotógrafos que cederam imagens, 
aos editores, a eles os nossos agradecimentos. 
Expressamos nossa gratidão à Virgínia Valli 
(1919 - 1990), por anos a principal editora da 
revista, a Cláudio Ferreira (1931 – 2002), primeiro 
presidente da ABTB e à Clorys Daly, secretária.

A Revista Mamulengo volta a circular, em uma 
iniciativa da Comissão de Pesquisa e Formação 
Profissional da ABTB – CUB, e isso se dá num 
momento difícil da produção teatral no nosso país.

Os últimos anos, mas principalmente o ano 
de 2019, foram marcados pelo desmonte e pelas 
tentativas de destruição do que durante décadas 
foi construído no setor das artes. A extinção do 
Ministério da Cultura é ação emblemática do 
desprezo, da visão equivocada e da ignorância 
sobre o papel das artes no país. A construção 
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negativa da imagem do trabalho dos artistas e 
das artes, capitaneada por autoridades, repercute 
na opinião do cidadão comum que desconhece 
leis e o trabalho que o setor realiza. A calúnia e a 
mentira tornaram-se instrumentos corriqueiros 
para desqualificar ações, percursos profissionais, 
artísticos, projetos sociais e culturais, universidades. 
Um conjunto de ações e decisões do atual governo, 
em diferentes setores da vida nacional vai, 
rapidamente, desidratando a democracia brasileira.

Nesse contexto, por vezes sombrio, assustados, 
nos perguntamos: o que fazer? Como agir? Como 
se contrapor ao ódio? Como reagir ao preconceito?

Resta-nos reafirmar nosso trabalho, mostrar 
nossa arte e simultaneamente refletir, agir e nos 
protegermos mutuamente. Ao invés de destruir, 
mentir, caluniar, amedrontar, destruir o que já foi 
feito e conquistado, nossa tarefa é continuar a fazer 
e propor. Nós somos propositivos, nós queremos 
construir, nós temos propostas. O compromisso em 
avançar e construir pode ser confirmado na leitura 
dos artigos aqui reunidos de autoria de Nina Voguel, 
Luiz André Cherubini, Renato Perré, Paulo Balardim, 
Fabiana Lazzari de Oliveira, Marcondes Lima, Anibal 
Pacha, Izabel Vasconcelos, Chico Simões e Humberto 
Braga; na contribuição de Luciane Figueiredo 
sobre o percurso de Manoel Kobachuk e no 
premiado texto dramático de Marcos Nicolaiewsky.

Artistas e amantes das artes do Teatro de 
Animação, estes autores demonstram que temos 
muito por realizar e precisamos fazer a nossa arte 
cada vez melhor. Mais, precisamos fazer juntos, 
de modo formalmente organizado, ou não, mas 
fortalecendo laços, trabalhando por mudanças. 
Precisamos recuperar nossos sonhos e resistir 
contra todas as formas de sufocamento das artes, 
dos direitos, da liberdade de expressão e criação.

A presente edição da Revista Mamulengo 
convidou autores para se manifestarem sobre o 
seguinte tema: Desafios do Teatro de Animação 



10

Brasileiro. O assunto é amplo, e o leitor poderá 
perceber como se abrem reflexões sobre muitas 
perspectivas, com diversos pontos de vista oriundos 
de diferentes contextos da produção do teatro de 
animação existentes hoje no país. Esperamos que a 
revista contribua para aprofundar a reflexão sobre 
as diferentes expressões do que hoje denominamos 
Teatro de Animação, Teatro de Formas Animadas, 
Teatro de Bonecos, e que no conhecimento da 
diversidade do pensamento e da criação dessa arte 
possamos fortalecer nosso trabalho e nossos sonhos. 
Meierhold, em carta datada de 1901 a destinatário 
desconhecido, escreveu: “É preciso agitar a vida mais 
frequentemente para que ela não se torne azeda.” 
Não vamos deixar a vida amarga... Boa leitura.

Valmor Níni Beltrame
editor


