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OS DESAFIOS DE MANOEL, O AUDAZ

Luciane Figueiredo1

PERCURSOS

Referência na arte dos bonecos, Mestre 
Manoel Kobachuk representa solidariedade e 
resistência nestes difíceis tempos: passou por 
uma ditadura persecutória, forjou o espaço 
para a arte dos bonecos e insiste em não parar. 
Sua vida e arte estão intrinsicamente ligadas. 

A dedicação de sua caminhada está presente 
na história, disseminando o teatro de animação 
no estado do Paraná e no Brasil. Sua assinatura 
pode ser encontrada nos primeiros registros da 
história recente do nosso teatro. A influência no 
trabalho de muitos grupos revela a sua atuação 
marcante na construção da autonomia desta arte 
como linguagem e na preservação de sua memória. 

As dificuldades enfrentadas no 
período de censura foram marcadas por 
intervenções austeras em situações diversas:

 

No espetáculo “Hoje é domingo pé de 
cachimbo” a censura uma vez ficou 
assim, estarrecida, com duas bonecas 
sambistas, que usavam decote: – 

Não pode uma coisa dessas, tem que 
aumentar a roupa da boneca em 
cima e embaixo, entendeu? Assim não 
dá!, o cara ficou escandalizado. Isso 
aconteceu. Aconteceram outras coisas, 
que é difícil né... (KOBACHUK, 2019).

Margarida Curiosa Visita a Floresta Negra, 
espetáculo infantil, fala da descoberta de um 
lugar onde todos temem e sobre o enfrentamento 
do desconhecido. A peça foi censurada em 
diversos trechos. A ameaça da arte como “material 
subversivo” provocou a prisão de Manoel 
por duas vezes, em 1964 e em 1970, além da 
saída de colegas, artistas bonequeiros do país.

 
Após torturas, prisões e perseguições aos 
artistas envolvidos no grupo (Carreta), 
foi inevitável o reconhecimento artístico 
dos trabalhos desenvolvidos por 
aqueles artistas – escrita coletivamente 
por João Siqueira, Leonil Lara, Marilda 
Kobachuck e Manoel Kobachuck, com 
a colaboração de Suely Lara, a peça foi 
premiada em 1º lugar no VI Festival de 
Teatro Infantil da Guanabara, além de 
outros quatro prêmios: melhor direção, 
melhor música, melhor texto e melhor 
cenografia, em 1973 (Tolentino, 2015).

1Atriz, bonequeira, bailarina e coreógrafa, transita 
pelas artes cênicas. estuda a poesia dos movimentos, 
a mobilidade da narrativa e formas de hibridizar 
linguagens. dirige a cia. córtexarte na produção de 
espetáculos, performances, criaçãoe confecção de 
bonecos. e-mail: cortxarte@gmail.com
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Artista generoso, Manoel em seu percurso 
aprendeu com os livros, garimpando informações, 
desenvolveu técnicas e métodos próprios, a partir 
de estudos e discussões, em meio à carência de 
informações que existia. Sempre disponibilizou 
o seu material a quem se interessasse, abrindo 
as portas do seu ateliê, oferecendo seu acervo e 
conhecimento como até hoje o faz.  Deu origem 
a muitos grupos de teatro no qual atuou e dirigiu 
e outros que nasceram estimulados por seu 

trabalho. A partir de seus ensinamentos, muitos 
artistas construíram suas próprias poéticas e 
continuam seguindo os princípios do mestre. 

Nascido em União da Vitória, PR, em 6 de dezembro 
de 1944, aos 13 anos veio para Curitiba com sua mãe, 
cidade na qual desenvolveu sua arte e fixou residência. 

A vontade de fazer cinema impulsionou outras 
vontades. Manoel queria mesmo ser um “grande ator 
de Hollywood”. Começou sua caminhada pelo teatro 
de atores, até quando, ocasionalmente, fez um curso 

Manoel Kobachuck (2020). Foto: Cayo Vieira.
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de teatro de bonecos oferecido por Helena Barcelos 
no Centro Popular de Cultura (CPC), ligado à União 
Nacional dos Estudantes (UNE), em 1960, na cidade 
de Curitiba. O curso relacionava os bonecos como 
“recurso didático”. Contrariado, aprendeu a técnica, e 
sem perceber foi tomado como por um vírus. Então 
começou, “talvez por sina”, como ele mesmo diz, a fazer 
bonecos. Esta não era uma tarefa simples, sobretudo 
em um tempo em que não havia referências nem 
materiais disponíveis: forjar espaço para uma nova 
linguagem que começava a se desenvolver no país. 
Em entrevista concedida à Ivana Lemos, afirma:

Era uma coisa quase que inexistente. 
Então foi uma carpintaria, uma estiva 
que a gente teve que procurar no dia a 
dia. Agora eu vou montar um espetáculo 
com marionete de fios, puxa! Mas como 
se faz uma marionete com fios? Nem um 
livro pra gente, assim.... uma informação 
básica, uma imagem, uma ilustração a 
gente dispunha. Era muito difícil. Mas isso 
gerou, por outro lado, uma possibilidade 
bastante bacana, que como você não 

Manoel Kobachuck (2020). Foto: Cayo Vieira.
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conhecia, não tinha um cabedal de 
receitas muito grande à sua disposição, 
foi obrigado a criar (KOBACHUK, 2009).

Na organização do movimento de Teatro 
de Bonecos no país, Manoel se destacou como 
importante liderança, desde os primeiros anos da 
recém-fundada ABTB - Associação Brasileira de Teatro 
de Bonecos, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1977, 
foi eleito Presidente, e ali esteve até 1979. Mais tarde, 
em 1985 assumiu a vice-presidência e de 2004 a 2006 
foi secretário geral. Também participou diretamente 
da criação da APRTB - Associação Paranaense de 
Teatro de Bonecos, em 1985. Atuou estimulando 
e acreditando na importância da organização de 
associações estaduais de teatro de bonecos. Via 
na descentralização do trabalho da diretoria da 
ABTB e no estímulo à reflexão sobre os problemas 
e soluções nos contextos regionais o caminho 
para o fortalecimento do nosso teatro. Durante a 
sua gestão diversas associações estaduais foram 
criadas e, com isso, atividades formativas e festivais 
se disseminaram por diferentes regiões do Brasil.  

A ABTB foi responsável pela edição da 
Revista Mamulengo. Kobachuk contribuiu em 
diversas publicações, sendo seu editor-chefe 
nos números 6 e 7, nos anos de 1977 e 1978. 
Organizou publicações como membro da comissão 
editorial do “Boletim ABTB”, editado entre os 
anos de 1986-87, e também publicou artigos 
importantes sobre como construir bonecos de fios.

Criou diversos grupos por onde passou; entre 
eles se destacam o Carreta (1973), em São Paulo, 
que depois se transferiu para o Rio de Janeiro2, e 
o Bonecandeiros (1985), naquela mesma cidade. 
O Carreta, um dos mais importantes do Rio, 
colecionou prêmios com suas diversas montagens 
nas temporadas em teatros cariocas.  Ele assim se 
expressa sobre o trabalho do Grupo Bonecandeiros:

  

Nós os Bonecandeiros, misturamos 
lendas, mitos e fantasias a situações 
reais do cotidiano. Como “bruxos” 
damos voz e sentimento às coisas, 
permitindo que eles expressem suas 
alegrias e protestos. Até nossos bonecos 
tem personalidade própria, respeitada 
como se fosse um ente querido... 
(Revista Mamulengo, n. 12, p. 42). 

Suas preocupações com a formação e a pesquisa 
o levaram a criar o “Centro Animações”, em junho 
de 1987, em Curitiba, ateliê especializado, equipado 
com ferramentas, máquinas de costura, uma 
oficina completa com sala de exposição, biblioteca 
e palco. Mas era principalmente um espaço de 
criação de espetáculos, dedicado a bonecos de 
fios, a marionete. A expectativa era a criação de 
um espaço, no centro da cidade, que permitisse 
o aprofundamento da pesquisa da linguagem 
cênica. O grande desafio do Centro era sua 
autossustentação, uma meta a ser alcançada para 
se tornar um centro de formação, referência no país.  

O Centro produziu também uma única edição 
do Boletim do “Centro Animações”, contendo a 
programação de festivais de teatro de animação 
de diversos países, as notícias culturais de jornais 
brasileiros, dicas de confecção de bonecos, um 
espaço destinado à APRTB. Noutra parte, uma 
carta saudosa, um manuscrito de Níni Beltrame 
e o caso de uma desventura na apresentação 
de um espetáculo do repertório do “Centro 
Animações” em parceria com Adeodato Rohden. 

O caráter formativo do “Centro Animações”, 
já havia aglutinado artistas de diversas áreas 
e técnicas de animação; por isso, em 1990, 
finalmente batiza o grupo de Cia. Manoel Kobachuk, 
com elenco flexível, no qual os integrantes tem 
mobilidade nas funções e nos papéis interpretados. 
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Convidado pelo empresário Miguel Krigsner, 
homem encantado com a arte bonequeira e 
diretor do grupo O Boticário, Manoel Kobachuk 
assumiu a administração e a direção artística do 
Teatro de Bonecos Dr. Botica (2001). O teatro, 
situado dentro de um shopping center, na antiga 
estação ferroviária da cidade, é uma sala projetada 
especialmente para espetáculos de bonecos. Ali, 
antes das apresentações, ofereciam ao público 
passante uma pequena performance com bonecos, 
como estratégia de divulgação. As cenas curtas 
aconteciam em uma janela do teatro que dava para 
a parte interna do shopping, atraindo o público 
para dentro do teatro, para ver o espetáculo 
programado. A prática permanece até os dias atuais. 

Além da administração do teatro, ali foi criada a 
ONG Chico Lua, com foco em projetos de inclusão 
social e capacitação profissional, mais uma iniciativa 
direcionada à formação de artistas bonequeiros.  

Sua trajetória é marcada por apresentações em 
todo o Brasil, mas também fez turnês pela Europa 
(1994), por intermédio do brasileiro Beto Hinça, 
marionetista integrante da cia. que se transferiu 
para Portugal e levou os seus espetáculos. Na 
oportunidade apresentou Surpresa e O Curupira em 
festivais na Espanha e na França. Numa nova turnê pela 
Europa (2000), a cia. apresentou Respeitável Público 
e Tainahakã. Manoel sempre criou espetáculos 
sem fronteiras etárias, suas obras são destinadas 
para todo o público, no entanto, os trabalhos Eu, 
Joana; Tainahakã; Finismundo - El Retablo de Maese 
Pedro saem dessa vertente e se destinam mais ao 
público adulto. Tainahakã, a estrela vésper foi criado 
sobre um mito da cultura Carajá, a partir de uma 
vasta pesquisa artística e antropológica. O premiado 
Eu, Joana, escrito por Jô Martinez e dirigido por 
Manoel Kobachuk em 2008, foi construído sobre 
três pilares distintos: a vida de Joana D’Arc, a figura 
mitológica das Parcas e o universo feminino. Do 
jogo entre esses temas surge a história não como 
material biográfico, mas como uma leitura poética. 

Com a proposta de produzir uma ópera com 

bonecos, o inusitado Finismundo-El Retablo de Maese 
Pedro estreou na Capela Santa Maria, em 2011.

Manoel entende a encenação no teatro de 
bonecos como um enorme desafio. Nas primeiras 
produções estava sempre “comprando briga”, 
procurando o “caminho melhor”. Enfatiza que 
o fato de estar envolvido com uma linguagem 
nova no país causava insegurança e a sensação 
de estar, muitas vezes, perdido, sempre se 
questionando. Em um tempo de maior acesso às 
informações, as perspectivas começam a ser outras:

 
O grande desafio é a qualidade. Chegou 
o momento do teatro de animação 
começar a fazer teatro de verdade, e 
pra isso o bonequeiro tem que começar 
a ser um exímio manipulador, um 
exímio contorcionista, mas também 
começar a acoplar em seu trabalho 
as características de interpretação, de 
dramaturgia, em síntese, transformar 
o movimento em teatro realmente, 
em teatro com T maiúsculo (Entrevista 
concedida para Jorge Miyashiro). 

Afirma sobre seus espetáculos que cada 
produção é um novo desafio. Considera instigantes 
os pontos de partida da criação, as soluções de 
cena e até a própria crítica da criança. Muitos 
entraves surgem no momento da apresentação, 
quando a cena é revelada para a plateia. 

Sua direção na Cia. Manoel Kobachuk aconteceu 
até 2014, quando se afastou dos palcos e encerrou seu 
ateliê. Nesta ocasião delegou a continuidade de seus 
principais espetáculos para cada um dos integrantes 
da cia., que seguem até hoje apresentando. 

Manuel, atento, informado e atualizado, todos 
os dias lê os jornais O Estadão e Folha de São Paulo; 
sempre muito bem-humorado, segue com suas 
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tarefas criando textos; vigilante e muito generoso 
como sempre, continua sua tarefa de contribuir 
compartilhando sua experiência. É inegável que as 
conquistas em sua caminhada marcam e qualificam 
efetivamente o Teatro de Formas Animadas no 
Brasil. Provocando reflexões e sempre inquieto, 
nos lembra que “as pessoas têm que sair muito 
satisfeitas do teatro, muito prazerosas, mas têm 
que sair um pouquinho incomodadas também”. 

Em 2019, completam-se 58 anos de 
carreira do mestre Manoel Kobachuk.

NOTA

2Grupo Carreta foi inicialmente formado por Manoel 
Kobachuck, Marilda Kobachuck, Leonil Lara e João 
Siqueira. Quando o grupo se transfere para a cidade 
do Rio de Janeiro, sua conformação se altera com o 
ingresso e saída de bonequeiros. No entanto, se mantém 
um núcleo com elenco formado por Manoel e Marilda 
Kobachuck, Diana Ribeiro, Jorge Crespo e Júlia Guedes.
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ENTREVISTAS E ACERVOS CONSULTADOS:

Acervo pessoal do bonequeiro Gil Gabriel – Cia. 
Almazén.
Acervo pessoal do bonequeiro Evaldo Barros – Cia. 
Caçuarte.
Acervo pessoal do bonequeiro Claudio Muller – Cia. 
Muller.
Acervo pessoal do cenógrafo Márcio Inocentti.

Entrevista de Manoel Kobachuk para Jorge Miyashiro. 
htttps://www.youtube.com/watch?v=2pShFXBO_Dg 

Entrevista de Manoel entrevista concedida a Luciane 
Figueiredo. Curitiba em 22 nov. 2019 – 03 nov. 
2019. https://www.youtube.com/watch?v=_h_
OPdJB0fc&t=162s 

Kobachuk - A Vida e a Arte de um Brincante (Brasil, 2012, 
15 min.). 


