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Estopa, madeira, arame e cordas, assim nascia o 
grande sonho de Carmosina Araújo (1914 – 1984). 
Pernambucana de Belo Jardim, era uma mulher 
à frente do seu tempo, visionária, forte e doce. 
Carmosina, bibliotecária por formação e sonhadora 
por opção, imaginou junto com seu marido Veridiano 
Araújo (1906 – 1989), um teatrinho de marionetes. Em 
1948, estudou com Olga Obry (1899 – 1990), artista e 
educadora ucraniana naturalizada brasileira, na então 
Sociedade Pestalozzi do Brasil, no curso de formação 
de artistas titeriteiros.

Carmosina era Bacharel em Ciências e Letras 
pelo Ginásio Diocesano de Garanhuns (PE), atual 
Colégio Diocesano de Garanhuns. Estudou piano 
com a professora Laura Rabelo e desenho com 
Horácio Siqueira. Estudou técnicas de aquarela com 
Dulcina Coelho, frequentou a Escola de Belas Artes de 
Pernambuco, onde foi aluna de Lula Cardoso Ayres 
(1910 – 1987).

Em 1951, diplomou-se no curso superior de 
Biblioteconomia, na Universidade Federal de 
Pernambuco - UFPE. Cursou Pós-graduação em 
Publicações Oficiais e Seriadas e trabalhou como 
assistente técnica da Divisão de Educação e Cultura, 
dirigida pelo educador Paulo Freire (1921 – 1997). 

Carmosina em sua residência, no ano de 1984. Foto: acervo da  
Família Araújo.
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História e Crítica da Pintura com o professor Carlos 
Cavalcanti (1909 – 1973). Com a professora Lea 
Bustamante Sá, fez um curso regular de projetos de 
Ambientes de Trabalho na Fundação Getúlio Vargas. 
Cursou Especialização em Teatro para Professores, 
promovido pelo Ministério da Educação e Cultura, 
em 1963, e na Fundação Brasileira de Teatro estudou 
direção teatral com o teatrólogo italiano Adolfo Celi 
(1922 – 1986).

Participou dos Festivais de Marionetes e Fantoches 
do Rio de Janeiro, nos anos de 1967 e 1968, eventos 

Sacy Pererê - A Lenda da Meia-Noite (2002). Cia. Teatro Lumbra de Animação. Direção e foto: Alexandre Fávero.

Curiosidade e vontade de aprender marcam a sua 
história: estudou pintura com Thomas Santa Rosa 
(1909 – 1956), no Museu de Arte Moderna, no Rio 
de Janeiro. Fez curso, em 1946, com o artista visual 
Samsor Flexor (1907-1971), da Escola Abstracionista, 
de São Paulo. No mesmo ano participou de um 
curso intensivo de Iniciação visual ministrado pelo 
professor Maldonado, da Universidade de Ulm, Baden-
Wüerttemberg, Alemanha. Estudou decoração de 
interiores com o arquiteto Wladimir Alves de Souza 
(1908 – 1994). Na Escolinha de Arte Brasil estudou 

Fachada do TeatrInho de Marionetes Monteiro Lobato. Foto: acervo da Família Araújo.



patrocinados pela Associação de Críticos Teatrais, no 
PEN Clube do Rio de Janeiro, evento presidido pelo 
crítico Augusto Freitas Lopes Gonçalves (1896 – ?).

Foi sócia-fundadora da Casa das Palmeiras de 
Terapia Ocupacional, dirigida pela psiquiatra Iracy 
Doyle. Também foi uma das fundadoras e secretariou 
a Sociedade de Auxílios Psicoterápicos, da extinta 
Escola de Medicina Psicológica do Rio de Janeiro. 
No Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, fez 
um curso de Iniciação à Filosofia, com o professor 
Roland Corbusier, do extinto ISEB - Instituto Superior 

de Estudos Brasileiros. Estudou Heráldica no Museu 
Histórico Nacional com a professora Jeny Dreyfus. 

Carmosina não parou por aí, estudou muito, 
ministrou muitos cursos. Era incansável por 
aprendizagem e aperfeiçoamento. Escreveu várias 
peças, contos, comédias musicais como a premiada 
Chica, Chica da Silva, com a qual recebeu o Prêmio 
Artur Azevedo, da Academia Brasileira de Letras, no 
ano de 1972.

Juntamente com Clorys Daly, Cláudio Ferreira, Oscar 
Bellan, Virginia Valli, Daisy Schnabl, Elza Milward Dantas 
de Araújo e Maria Luiza Lacerda, fundou a Associação 
Brasileira de Teatro de Bonecos – ABTB, no ano de 1973, 
e foi sua Diretora Superintendente. A Associação 
Brasileira de Teatro de Bonecos foi um grande sonho, 
assim como o Teatrinho de Marionetes Monteiro Lobato, 
fundado por Carmosina e Veridiano Araújo.

Os bonecos de cada espetáculo eram feitos com 
total dedicação e carinho por suas próprias mãos. Na 
sua casa, um enorme quadro do apresentador dos 
espetáculos, o palhaço Isso, ficava exposto, pendurado 
na sala principal.

O poeta e crítico teatral Paschoal Carlos Magno 
(1906-1980) assim escreveu sobre o trabalho de 
Carmosina:  

Há muitos anos – de passagem pela cidade linda do Recife 
– descobri um teatro diferente. Seus atores eram criaturas 
feitas de estopa, madeira, arame, cordas vestidas com 
riquezas indumentárias esses seres de sonho moviam-
se como se de fato fossem seres humanos. Suas vozes, 
suas danças, eram uma feitiçaria que entrava pelos olhos 
e pelos ouvidos e me restituíram a infância distante, mas 
sempre presente. Esse Teatro de Bonecos, aparentemente 
endereçado a crianças, continha uma doação de alegria 
para a gente de todas as idades. Animava-o a inteligência, 
o dinamismo, a sensibilidade de Carmosina, ajudada pelo 
entusiasmo e pela devoção do seu marido, Veridiano 
Araújo. Com o tempo esse Teatro do Recife com Carmosina 
Araújo o mantendo, mudou de paisagem. E durante 
muitos anos - e até presentemente - se abrigou numa 
casa escondida entre árvores na Radial Oeste, que não fica 
longe da Praça da Bandeira.  Ressuscitou nessa casa carioca 

Marionete Palhaço Isso - Apresentador dos espetáculos do Teatro de 
Marionetes Monteiro Lobato. Foto: acervo da Família Araújo.
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Fotógrafo não identificado: acervo da Família Araújo. Todas as demais fotos deste texto têm os mesmos dados técnicos. 

para um público cada vez mais numeroso, seus espetáculos 
de bonecos. Nesta casa silenciosa, nobremente Carmosina 
Araújo cercada de gatos, livros, móveis e Santos Velhos 
abençoada por um painel de Santa Rosa - nosso maior 
cenógrafo e um dos grandes do teatro brasileiro de todos 
os tempos,  ainda encontra tempo para servir a poesia do 
teatro, não só com seus bonecos como escrevendo peças 
para gente grande, das quais Chica da Silva é uma destas. 
Carmosinana Araújo recriou “Chica da Silva”, uma época, 
sem dar-lhe ornatos falsos. Sua linguagem nos comunica 
a emoção de seus personagens, dentro de uma economia 
de palavras. A ação flui límpida, natural. Seu convívio com 
os bonecos de seu Teatro apurou-lhe a fantasia através de 
humaníssimas situações dramáticas. 

(Paschoal Carlos Magno, texto publicado em 1974).

Parte importante da sua história está reunida em um 
arquivo encadernado que agrega recortes de jornais, 
revistas, documentos, o que possibilita conhecer melhor 
seu percurso profissional. No entanto, ao recortar as 
matérias, Carmosina não se preocupava em preservar 
o nome do jornal e as datas. O texto de Paschoal Carlos 
Magno citado à esquerda e outros que aqui utilizo 
exemplificam esse procedimento.  

Atenta ao movimento dos artistas em teatro de 
bonecos, se associou a Union Internationale de la 
Marionnette – UNIMA, fundada em 1929. 

Por ocasião do Jubileu de Prata de seu Teatrinho 
de Marionetes, recebeu o ofício 2497/74, assinado pelo 



5 Criaturas da Literatura (2020). Cia. Teatro Lumbra de Animação. 
Direção: Alexandre Fávero. Foto: Maciel Goelzer.



então Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
da Guanabara, deputado Levy Neves, enviando cópia 
de requerimento de autoria do deputado Carlos de 
Brito, que solicita “voto de louvor e congratulações” a 
Carmosina. O pedido foi aprovado por unanimidade 
pela mesma Assembleia. Posteriormente foi agraciada 
com o título de Cidadã da Guanabara, por sua 
contribuição no campo da Educação, por pesquisar e 
divulgar o folclore brasileiro junto ao público infantil, 
através do Teatro de Bonecos.

Vários jornais do Brasil a entrevistaram, oportunidade 
em que compartilhava dados e informações sobre 
seus espetáculos, o modo como confeccionava as 
marionetes e um pouco de sua história pessoal. 
Gostava de falar sobre a especialidade de seu teatro, 
os bonecos de fios, as marionetes, modalidade pouco 
usada por grupos de teatro no Brasil. Suas marionetes 
se destacavam pela qualidade técnica na confecção 
e no cuidado no acabamento. Seus figurinos exigiam 
horas de dedicação e trabalho.
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Depois de toda essa história e vasto currículo, 
destaco que minha avó Carmô (como eu gostava de 
chamá-la) foi uma mulher apaixonada pela família. 
Uma avó que fazia show de marionetes para suas 
netas no topo da escada da sua casa em Recife, que 
escrevia poemas e amava fotografias.

Minha avó Carmô nunca parou de estudar e se 
aperfeiçoar, ínsito que essa foi uma das suas peculiaridades. 

A única coisa que conseguiu pará-la foi sua doença, 
quando faleceu em 1° de julho de 1984, por complicações 
de câncer. 

Anos depois meu avô Veridiano foi morar em 
Araruama, na Região dos Lagos, Rio de Janeiro. O 
acervo de bonecos, documentos, fotos levou consigo! 
Guardava a sete chaves todo o material de vida, todos 
os sonhos e toda história de amor às artes. No arquivo 
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de Carmosina, um poema registra a mudança de Recife:

Araújo escolheu Araruama
Pra fixar sua nova residência.
E bate na tecla da insistência.

Persegue só um sonho, não a fama.
Apoio à sua causa é o que clama.

Quer ver a criançada traquina;
Não importa se menino ou menina...

Emoção, choro, grito, gargalhada!

E os bonecos fazendo palhaçada
Premiando a luta de Carmosina.

(Trecho do Cordel de autoria de Manoel Santa Maria, 
Araruama, sem data).

Devido a uma grande enchente, ocorrida em 
Araruama, no ano de 1988, grande parte desse material 
se perdeu, infelizmente. Todos os bonecos foram 
destruídos, restaram documentos, textos de peças 



teatrais, registros de homenagens recebidas, cartas e 
fotografias. Acomodados em caixas, estes documentos 
estão em posse de suas netas, Vivian Araújo e comigo. 
As dificuldades para a sua preservação são enormes 
porque não existem recursos financeiros e orientações 
técnicas para a sua conservação. Tudo tem sido feito 
pela estima e vontade nossa, suas netas e herdeiras. 
Penso em doá-los (não sei exatamente para quem) no 
intuito de que mais pessoas possam ter conhecimento 
da história de meus avós.

Veridiano, seu companheiro de vida faleceu em 
1989. Seu amado e único filho, também batizado 
Veridiano, faleceu em 2018. 

Muito da história desse casal se encontra em um 
perfil Carmosina e Veridiano Araújo, no Facebook, no 
qual tenho digitalizado e postado fotos e documentos 
sobre as suas vidas. Os versos que seguem, do 
bonequeiro Valdeck de Garanhuns, conterrâneo de 
Carmosina, foram a ela dedicados por ocasião de seu 
falecimento. Compartilho com o leitor parte dessa 
homenagem:

O boneco sempre foi seu momento
Defendendo fiel seu pensamento

Que do amor surgiu puro e oriundo
Não perdeu nessa vida um só segundo

Prá mentir ou seguir vulgar corrente
Defendeu e lutou por sua gente

Com coragem, com amor e lealdade
Carmosina partiu pra eternidade
Mas está viva em nossa mente

(...)
Sua voz viaja pelo espaço

Como o vôo sereno do condor
Falará somente do amor

Que caminha na terra passo a passo
Nesses versos que aqui agora eu traço

Eu queria dizer tão simplesmente
Que o boneco tão puro e inocente
É a imagem da própria Carmosina

Que partiu igualmente a uma menina
Com um boneco gravado em sua mente

(Cordel Carmosina partiu pra eternidade, mas está muito viva 
em nossa mente. Valdeck de Garanhuns, Recife, 1984).

Carmosina deixa importante legado: amor pela 
arte, pela cultura, em especial pela cultura nordestina e 
pelas crianças. Foi mulher visionária e culta, e enfrentou 
muitas dificuldades para realizar seus sonhos, e isso 
inspira mulheres que a conheceram e que com ela 
conviveram.    
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