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Começo este texto agradecendo ao convite da 
Associação Brasileira de Teatro de Bonecos - Centro 
UNIMA Brasil, que reedita a Revista Mamulengo. Aqui 
me proponho a traçar a trajetória do Prof. Dr. José 
Acioli da Silva Filho, que atuava no mesmo curso de 
que faço parte — o Curso de Graduação em Teatro 
Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas —
quando foi injusta e brutalmente assassinado em sua 
residência. Esforço-me para unir aqui a formação e a 
trajetória deste pesquisador que desenvolveu muitas 
ações cênicas e de artes plásticas focadas na cultura 
popular nordestina na cidade de Maceió, onde ele 
nasceu e viveu, como também algumas influências no 
estado de Alagoas no âmbito do teatro de animação 
e como ele mesmo chamava “objeto bonecal”. 

Pertinente à temática da memória, traço aqui o 
percurso que geriu a proposta do MIAMA2, criado e 
coordenado pelo nosso estimado Prof. José Acioli com 
seus parceiros alagoanos, e alguns de seus projetos 
nestes últimos anos.

Ainda na sua formação profissionalizante, Acioli 
teve como sua primeira referência e inspiração uma 
professora que desenvolvia projetos com teatro 
de bonecos para ensinar a disciplina de Geografia, 
a saudosa Profa. Eudora Accioly3 (24/01/1928 
– 24/01/1997), uma artista que, além de manter 
um grupo de Pastoril nos inícios dos anos 1970, 

também era bonequeira e mantinha uma Oficina e 
um Hospital de Bonecas no centro de Maceió (AL). 

Prof. Dr. José Acioli4 foi cenógrafo, figurinista, artista 
visual e bonequeiro. Formado pelo curso técnico/
profissionalizante em edificações na Escola Técnica 
Federal de Alagoas, em 1982; graduado em Educação 
Artística - Artes Plásticas, em 1997, pela Fundação 
Educacional Jayme de Altavilar; especializou-se em 
Docência do Ensino Superior, pelo Centro Universitário 
CESMAC, em 2001; cursou mestrado entre 2008/2010 
em Educação5, pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Centro de Educação/CEDU/UFAL e obteve 
o título de Doutor6 em Ciências da Educação pela 
Universidad Autónoma de Asunción, UAA, Paraguai, 
em 2017. Foi professor no ensino fundamental, médio, 
técnico e na graduação. Também foi convidado pelo 
Centro Universitário CESMAC para ministrar algumas 
disciplinas.

Na Universidade Federal de Alagoas, foi professor 
substituto, entre 2003 e 2009, do Instituto de Ciências 
Humanas, Comunicação e Artes (ICHCA), e no Curso 
de Licenciatura em Teatro, no qual ingressou como 
professor efetivo em 2010. Orientou dezenas de 
trabalhos de conclusão de curso nas temáticas dos 
teatros de animação e desde 2010 criou e coordenou o 
Grupo de Pesquisa Laboratório de Teatro de Animação, 
LATA-ICHCA/UFAL, o qual agora, após a fatalidade de 
sua partida, foi aprovado pelo colegiado do curso a 
receber a homenagem de seu nome agregado à sigla 
LATA.

Coordenou alguns Projetos de Extensão na 
universidade como: Cine Axé - NEAB/UFAL, As Cirandas 
que já Brinquei!, Mamulengos Caxapá - NEAB/UFAL. 
Foi, no ano de 2018, convidado a assumir a direção 
geral do Museu Théo Brandão de Antropologia e 
Folclore/UFAL, no qual permaneceu por um ano.

Desenvolveu experiências com: Concepção, 
Construção/Confecção, Montagem, Manutenção 



Prof. Dr. José Acioli e Profa. Dra. Ana Maria Amaral. 1º Seminário 
Poéticas do Inanimado. Universidade Estadual Paulistana – UNESP.  
São Paulo, 10 de agosto de 2019. Foto: Ivanildo Piccoli.

de Cenografia; Figurino; Maquiagem e Máscaras; 
Adereços; Teatro de Bonecos; Teatro de Sombras; 
Teatro de Máscaras; Teatro de Objetos; Teatro de 
Formas Animadas; Teatro de Brincantes; Teatro 
de Figurinos e Teatro de Ruídos. Todas estas áreas 
renderam na sua carreira acadêmica frequentes 
disciplinas eletivas no curso de Teatro Licenciatura.

Uma das últimas entrevistas do Prof. José Acioli 
foi concedida para a TV Mamulengo7, mantida por 
Andreisson Quintela, de Fortaleza (CE), na qual é possível 
conhecer um pouco mais de detalhes de sua carreira.

Destaco aqui o evento organizado pelo Prof. 
Acioli em 2016 e que gerou o MIAMA: o I Colóquio 
do Laboratório de Teatro de Animação, que contou 
com a participação da Profa. Dra. Ana Maria Amaral/
USP, com a temática Cultura Popular – Caminhos da 
Animação, proporcionando um espaço de intercâmbio 
entre estudantes, professores, pesquisadores e artistas. 

Este evento constituiu na segunda vinda da Profa. 
Dra. Ana Maria Amaral à UFAL, pois, anteriormente, ela 
já havia ministrado uma oficina de formas animadas 
para professores que deu origem à disciplina Teatro 

de Animação no Curso de Teatro Licenciatura. Com 
essa parceria e aproximações surgiu, em junho de 
2019, a homenagem no Projeto MIAMA, segundo 
as palavras do próprio professor em seu projeto de 
implementação do mesmo: 

[...] temos na Ana Maria Amaral nossa referência que nos 
proporcionou refletirmos, construirmos e vivenciarmos o 
Teatro de Animação dentro do processo criativo nos espaços 
de formação. Assim sendo, nominamos Projeto Museu 
Itinerante Ana Maria Amaral de Teatro de Animação (MIAMA) 
para enfocar o trabalho artístico e suas potencialidades 
para o aprendizado e a formação dos indivíduos, no ensino 
formal, não formal e informal. Nossa experiência referenda-
se a ações com Teatro de Animação e a variedade de 
modalidades dentro desta linguagem e suas possibilidades 

Profa. Eudora Accioly. Foto: Acervo do Prof.  Dr. José Acioli.
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I Colóquio – LATA-ICHCA/UFAL. Maceió. 2016.

dentro da escola e/ou espaço de convivência, enquanto 
lugar de encontro, entre a arte bonequeira e a relação Objeto 
Bonecal, Educação e Sociedade. Esta ação cultural que rompe 
com as rotinas escolares e comunitárias, pode instigar a 
construção de conhecimentos pela experiência estética.
[...] apreciar e vivenciar a linguagem do Teatro de Animação 
é conceber a vida e a aparência que se dá à vida através do 
vocábulo “ânima”, significado de sopro, de alento, de alma. 
Portanto, a animação vem da ação de animar. Como tratei na 
minha dissertação de mestrado “os quatros princípios básicos 
da animação: 1.Deslocamento; 2.Olhar/Foco; 3.Abrir/Fechar; 
e 4.Parada” do objeto mecânico e inanimado. [...] Os gêneros 
ou modalidades ou categorias presentes nesta linguagem 
e vivenciadas são Bonecos, Sombras, Máscaras, Formas 
Animadas, Objetos, Brincantes, Figurinos e Ruídos, os quais 
nomino de Objetos Bonecais. (ACIOLI FILHO, José. Projeto 
cadastrado no SIGAA. UFAL, 2019)

O MIAMA8 pretende desenvolver a interação 
da comunidade alagoana com a academia através 
de vários Projetos de Extensão e de Pesquisa; o 
primeiro deles é a parceria com o LATA, criado 
em julho de 2010. O Laboratório ganhou uma 
sede física no Espaço Cultural Universitário Prof. 
Salomão de Barros Lima e se integrou ao NEPED/
CNPq/UFAL9. O MIAMA está em processo de se 
tornar um movimento por diversos lugares, como 
praças, escolas, ONGs, formando-se por uma equipe 
multidisciplinar de professores/as, museóloga, 
bonequeiros/as, artistas, estudantes de graduação, 
pós-graduação e do ensino fundamental e médio:

[...] em suas ações buscamos: 1.Aprender fazendo e refletindo 
os saberes, fazeres e sabores no conhecer, refletir e modelar 
uma figura dos Objetos Bonecais: Bonecos, Sombras, 
Máscaras, Objetos, Brincantes, Figurinos e Ruídos; 2.Colocar 
as ideias e sentimentos com liberdade; 3.Trocar e enriquecer 
as experiências pessoais; 4.Desenvolver a fala e a imaginação 
criadora; 5.Brincar e superar barreiras; 6.Desenvolver o senso 
de responsabilidade pessoal e social; 7.Vivenciar um grupo 
de trabalho; 8.Distribuir e cumprir etapas; 9.Autorizar-se 
para construir e enxergar o belo numa apreensão sensível; 
10.Desinibir e encorajar para enfrentar os sabores, saberes 
e dissabores do cotidiano; 11.Conceber e construir Objetos 
Bonecais [...]; 12.Educar-se para saber ouvir e valorizar o 
outro; e 13.Animar brincando animando Objetos Bonecais [...].
[...] como também: 1.Circular com a Exposição do Acervo com 
os circuitos Objetos Bonecais Alagoanos e Objetos Bonecais 
Brasileiro; 2.Planejar Oficinas nas modalidades do Teatro de 
Animação: Teatro de Bonecos, Teatro de Sombras, Teatro de 
Máscaras, Teatro de Brincantes, Teatro de Objetos, Teatro de 
Figurinos e Teatro de Ruídos, Cenografia, Figurino Cênico, 
Maquiagem dentro de uma pedagogia do aprender fazendo e 
refletindo sobre as especificidades de todo processo criativo; 
3.Montar três espetáculos-folguedos da cultura popular com 
as seguintes temáticas: a)Bumba-Meu-Boi, b)Guerreiro e c)
Pastoril; 4.Realizar apresentações de Teatro de Animação em 
suas variadas modalidades [...]; 5.Ministrar palestras e formação 
continuada nas escolas e instituições periféricas; 6.Desenvolver 
Pesquisas dos processos criativos, educativos do Teatro de 
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Animação e suas categorias; 7.Vivenciar Experimentações 
Cênicas (Cortejos) com obras do acervo disponíveis para esse 
fim; e 8.Elaborar Publicações físicas e virtuais dos resultados 
das ações do MIAMA e suas pesquisas em forma de livro digital 
(ACIOLI FILHO, José. Projeto cadastrado no SIGAA. UFAL 2019).

Muitas experiências já foram desenvolvidas pelo 
Prof. Acioli e equipe nestes últimos anos de criação 
do MIAMA; uma delas é o projeto Caminhos dos 
Bonequeiros e Bonequeiras do estado de Alagoas10, 
que traçou um mapeamento de importantes 
bonequeiros no estado. Entre os 66 conhecidos, 
destacam: Luiz Caxapá que brincava de Cassimiro 

Participantes do I Colóquio do Laboratório do Teatro de Animação em frente ao Museu de Antropologia e Folclore da UFAL. Maceió, 2016. 
Foto: Washington da Anunciação

Coco desde o início da década de 1960, na cidade 
de Pão de Açúcar, e depois se transferiu para o 
bairro periférico de Maceió; Bento Calaça, professor 
e bonequeiro de Alagoas; Gilberto Tatuamunhada, 
cidade de Porto de Pedras; Maury Jose Ferreira, 
que possui uma boneca gigante que há décadas é 
o ícone do bloco carnavalesco Filhinhos da Mamãe; 
Mestre Delberto Santana, formado pelo curso 
da UFAL há 30 anos, que trabalha com bonecos e 
deficiência física; Mestra Vânia, a única com título de 
Patrimônio Vivo do Artesanato de Alagoas; Mestra 
Ana Ferreira, que confecciona bonecos vestidos do 
folguedo Guerreiro; Mestre Cícero, que possui uma 
boneca de tamanho natural e que se apresenta 
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dos Bonecos estudantes, artistas, crianças, jovens, 
adultos e idosos, para fazer, consertar, animar e 
brincar, tendo uma experiência estética sensível e 
pessoal por meio do Teatro de Bonecos de Alagoas. 
Disponível em: https://facebook.com/photo.
php?fbid=3209437775735899&set=pb.10000009124493
1.-2207520000..&type=3

4 Currículo Lattes não atualizado do professor. Disponível 
em: https://lattes.cnpq.br/4474661625236121

5 Dissertação: O Teatro de Animação-Linguagem 
Artística e Pedagógica Numa Abordagem Complexa e 
Multirreferencial, 2010.

6 Tese: A lei 11.645/2008 e seus Reflexos na Educação 
Étnico-Racial: uma Proposta Dialógica Através do Teatro 
de Animação, 2017.

7 TV Mamulengo foi ao ar em 03/03/2021. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=C071SVCSO_8
 
8 Vídeo disponibilizado em 13 de agosto de 
2021. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=keDx_rJ7Es4 

9 NEPED é um grupo de pesquisa formado em 2013, a 
partir de atividades coletivas realizadas entre alguns 
professores(as) e estudantes da Ufal.

10 Projeto Caminhos dos Bonequeiros e Bonequeiras 
do Estado de Alagoas. Disponível em:  https://www.
youtube.com/watch?v=-K1_vFWzGuY

11 Projeto Mamulengos do Axé. Disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=IvtWPoNqJ-s

dançando forró; João Paulo, que cria bonecos com 
ferro, madeira e sucatas; Mestra Lurdes de Piaçabuçu, 
entre outros tantos artistas e grupos que trabalham 
com os bonecos em suas criações e espetáculos.

Cito ainda outros projetos que o MIAMA 
desenvolveu recentemente: Projeto Mamulengos do 
Axé11 e a criação da Rede de Teatro de Bonecos de 
Alagoas, propondo o projeto Varal de Mamulengos 
em praças públicas, unindo os cordelistas para 
juntos difundirem uma agenda mensal de brincar 
o mamulengo com a dramaturgia dos cordéis; bem 
como o projeto Meia Banda de Pífano com o Prof. 
Washington d’Anunciação (banda Fulô da Chica Boa), é 
Meia Banda, pois os integrantes fixos são apenas os dois 
professores e os demais instrumentos são utilizados a 
cada local pelos presentes disponíveis a experimentar.

O acervo atual do MIAMA e do próprio LATA/UFAL 
ainda não passou por catalogação, mas segundo 
depoimentos de seus integrantes e parceiros de 
trabalhos constantes, como os bonequeiros Pierre de 
Almeida, Bete Miranda e Pierre Pelegrini, estes materiais 
somam mais de 300 peças distribuídas entre 
mamulengos, bonecos de luvas, bonecos de varas, 
burrinhas, cabeções, máscaras, bonecos confeccionados 
com materiais recicláveis, entre outros, produzidos pelo 
próprio Acioli, por seus alunos e parceiros de projetos.

A partida do professor ainda é recente, e o NEPED, 
juntamente com a UFAL, estuda a possibilidade de 
criação de um espaço físico para o MIAMA, onde 
acolherá o acervo resultante dos projetos e a 
continuidade itinerante das atividades desenvolvidas 
pelo Mestre.

NOTAS

2 MIAMA sigla de Museu Itinerante Ana Maria Amaral 
de Teatro de Animação: Objeto Bonecal, Educação e 
Sociedade.

3 Bonequeira que iniciou, na linguagem do Teatro 
de Bonecos, os dois mais importantes expoentes da 
Cenografia alagoana (Gustavo Leite e Beto Leão) e 
outros bonequeiros alagoanos, a exemplo de Bento 
Galaça, Delberto Santana e Márcio Ribeiro. Eudora 
conseguiu reunir democraticamente em torno 
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