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O Sobrevento sempre resistiu em escrever um livro 
sobre as suas memórias, entendendo uma publicação 
de tal tipo, de algum modo, como uma ação que 
marca o fim de uma carreira. O que talvez não 
passe mesmo de uma desculpa, de uma justificativa 
frágil, apoiada em um fazer constante e feérico e no 
desinteresse por reminiscências e passadismos, não 
se choca em nada com os projetos que culminaram 
na iniciativa, possivelmente pioneira, de recuperação 
e divulgação dos acervos de uma companhia de 
teatro brasileira. Debruçar-se sobre o seu acervo é 
tentar reconhecer a si mesmo, buscando perspectivas 
que provoquem desafios e cruzamentos insuspeitos, 
que são a própria base do fazer artístico de um dos 
coletivos teatrais mais atuantes e irrequietos do país.

Tendo nascido no Rio de Janeiro, em novembro 
de 1986, a busca de reunião e profissionalização de 
jovens artistas que acreditavam na organização de um 
coletivo independente e de repertório como forma 
de fazer Teatro, o Sobrevento constituiu, desde o seu 
início, um grupo de pesquisa teatral. Explorando as 
possibilidades e os limites de diferentes linguagens 
artísticas, movimentos e fenômenos teatrais — 
especialmente do Teatro de Animação —, buscava 
estabelecer diferentes encontros com o público. Tal 
entendimento da sua trajetória, porém, não é mais 
do que uma construção a posteriori, a partir de uma 
observação feita de um certo lugar, em um certo 
momento. Outros tantos discursos lhe serviram de 

mirante, de gávea: ser um grupo de pesquisa, de 
bonecos, de Teatro de Animação, contemporâneo, 
erudito, popular. Igualmente, alinhou-se com 
diferentes movimentos: Teatro Antropológico, de 
Grupo, para a Infância e a Juventude, para Bebês, 
de Objetos, de Objetos Documental... Estando 
em movimento constante, entre apresentações, 
montagens, ensaios, estudos, leituras, festivais, 
viagens, buscas e intercâmbios, vez por outra, precisa 
parar para olhar para trás e reconhecer o caminho 
trilhado, que, surpreendentemente, é tão movediço 
quanto aquele a percorrer.

A base do acervo

Muitas companhias perdem os seus registros 
(quando os fazem), os seus materiais, os seus bonecos, 
os seus livros, os seus elementos de cena. O Sobrevento 
percebeu a muita sorte que teve ao encontrar tantos 
documentos — e em bom estado —, no momento em 
que decidiu organizar os seus acervos. Atribui isso a 
alguns fatores:
1) Manter um repertório de tantos espetáculos, com 
apresentações frequentes: o Sobrevento ainda 
apresenta cerca de 20 dos 26 espetáculos que 
montou. Materiais de cena, em uso constante, exigem 
cuidados e manutenção;

2) Sempre ter contado com espaços de armazenamento. 
Muitos coletivos têm que se desfazer de seus acervos 
pela impossibilidade de armazená-los e poucas vezes 
o Sobrevento precisou escolher, entre documentos, o 
que manter e o que descartar. Guardar objetos pode 
ser um fardo na caminhada ou ajudar a situar e a 
nortear;
3) Ser zeloso com agendas, anotações, diários, cadernos 
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Espaço Sobrevento – Bairro Belenzinho - São Paulo.  Lugar com sala de teatro, hemeroteca e videoteca 
especializada em Teatro de Animação. Foto: Luiz André Cherubini.

de montagem, projetos: documentos que possibilitaram 
o assentamento acurado das atividades do Grupo 
desde o seu início e cultivar o hábito de manter registros 
e de não descartar documentos, quando já não mais 
em uso;

4) Colecionar livros e revistas que alimentaram e 
realimentaram as pesquisas do Grupo, largamente 
usados no desenvolvimento dos seus espetáculos.

A organização dos acervos

O reconhecimento público do trabalho — ao mesmo 
tempo, consolidado e em constante desenvolvimento 
— do Grupo permitiu-lhe criar ações de manutenção, 
registro, organização e divulgação de seus acervos, 
valendo-se de editais de instituições públicas — como 
o Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a 
Cidade de São Paulo e o Programa de Ação Cultural 
do Governo do Estado de São Paulo — e privadas — 
como o Projeto Rumos, do Itaú Cultural. Tais projetos 
receberam nomes que demonstram bem o vínculo do 
Grupo com o registro das suas realizações: Aquilo que 
Somos e de que Esquecemos; Memórias e Trajetórias 
– Sobrevento 30 anos; Bonecos, Dúvidas e Muitas 
Caixas; O Teatro Esquecido nas Coisas Guardadas, 
entre outros.

Foi o Projeto Fantoches nas Praças — uma ampla 
ação de difusão do Teatro de Animação pela Zona Leste 
de São Paulo, iniciada em 2002 — que demandou 
a constituição de uma biblioteca organizada e 
acessível aos jovens que — no estudo do Teatro 
de Bonecos e na construção de espetáculos do 
gênero – buscavam informações técnicas, plásticas 
e históricas em referências bibliográficas. Os 
fundadores do Sobrevento se viram obrigados a 
transladar os livros de sua casa para a sede do grupo, 
o que demandou estruturas de armazenamento 
com portas (pesquisa e confecção eram realizadas 
concomitantemente) e rodas (exiguidade do espaço), 
bem como a organização e catalogação dos itens. 
Investiu em ferramentas digitais de catalogação 
bibliográfica — sempre as gratuitas e as que dispensam  
mediadores para atualizações e mudanças, pelos 
recorrentes “tempos de vacas magras” —, passando 
a lutar constantemente com a pouca consistência 
e adaptabilidade destes recursos às características 
específicas de suas coleções. Tendo sempre buscado 
seguir normas bibliográficas internacionais e reunir 
uma grande quantidade de informações sobre 
cada item, foram os projetos ligados à memória e à 
reflexão sobre o seu fazer que levaram o grupo a um 
registro mais extensivo dos seus acervos, incluindo 
recortes, material gráfico impresso, fotografias, vídeos, 
anotações de ensaio, bonecos, figurinos, músicas, etc.
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Site Batelada (http://www.batelada.com).

O Sobrevento consultou profissionais nas áreas 
de Arquivologia, Biblioteconomia, Restauração 
de acervos têxteis, Fotografia de acervos e traçou 
as normas mais adequadas para a organização 
e manutenção das suas coleções. Higienizou e 
restaurou cuidadosamente cada documento: por 
sorte, a sua atriz Liana Yuri2 é especialista em papéis 
e fez cursos de restauração. Restaurou bonecos 
– com os artistas plásticos Mandy e Roberta Nova 
Forjaz. Restaurou figurinos — com o figurinista Dalmir 
Rogério3 — e adequou manequins para o registro. Com 
o renomado fotógrafo Marco Aurélio Olimpio4, criou 
um miniestúdio para garantir relevo às fotografias dos 
trajes de cena5. No escritório, registrou recortes de 
imprensa; digitalizou vídeos e músicas (armazenados 
nos mais diferentes formatos), bem como capas 
de livros, DVDs e CDs; e recuperou logomarcas e 
informações de instituições e companhias de Teatro 
de Bonecos6. O grande esforço, em um processo 
longo, terminou por revelar-se infinito, permanente e, 
igualmente, entusiasmante, engajador e congregador.

O levantamento de dados surpreendeu o Sobrevento: 
até março de 2020, o Sobrevento havia realizado 3.913 
apresentações — em média 118 apresentações por ano 
(como uma a cada três dias), por 33 anos, e havia se 
apresentado em quase todos os estados brasileiros 
(exceto RN e RO), em 42 cidades espanholas, em 207 
cidades de 17 países, de quatro continentes, dados 
confirmados por meio de documentos reunidos no 
processo de pesquisa.

Acesso público aos documentos e dados do 
Sobrevento

Se o grupo, desde os primórdios da Internet, construiu 
e manteve um site em que reuniu suas informações 
históricas — e mesmo, antes disso, em dossiês —, 
percebeu, só recentemente, a importância de divulgar 
o grande número de informações reunidas em um site 
exclusivamente dedicado aos seus acervos. Tendo 
passado por diferentes softwares de catalogação, o 
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Sobrevento incorporou-se — de forma pioneira para 
uma companhia teatral — ao Projeto Tainacan7 de 
divulgação de acervos digitais, organizado pelo IBRAM 
- Instituto Brasileiro de Museus. Primeiro grupo de 
Teatro brasileiro na plataforma e maior acervo teatral 
publicado por meio dela8, o Sobrevento desenvolveu 
um site que chamou de Batelada (http://www.batelada.
com), com a finalidade de divulgar o seu repositório 
— a coleção de suas coleções —, possibilitando o 
acesso público digital ao acervo especializado de 
livros, revistas, figurinos, bonecos, músicas e outros 
documentos que mantêm fisicamente.

O nome batelada alude à grande quantidade de 
itens do repositório, que constitui, provavelmente, o 
maior acervo especializado em Teatro de Animação 
aberto à consulta pública do país. Criado em novembro 
de 2021, o site contém o registro de seus 1.167 
livros e revistas e de 477 vídeos especializados 
— cadastrados, com riqueza de detalhes, sob 
normas internacionais Dublin Core e MARC —, 142 
figurinos, 261 bonecos, 429 peças gráficas de grupos 

(companhias, coletivos, solistas), 113 de instituições 
(escolas, museus, fundações) e 128 de eventos (festivais, 
mostras, exposições), sempre relacionados ao Teatro 
de Animação. Paralelamente, levantou o texto e 
as músicas (partituras, gravações, letras e outros 
registros) de todos os seus espetáculos, as fotografias, 
os recortes, dossiês de espetáculos (anotações de 
ensaio, projetos, etc.) e materiais gráficos do grupo 
(impressos pelo próprio grupo e por terceiros), que 
atingem a casa das dezenas de milhares de itens e 
ocupam 12 Hds de grande capacidade.

Se a consulta a todo esse material pode ser feita 
online, o conhecimento de itens específicos deve ser 
feito presencialmente. Para tanto, o Sobrevento facilita 
a pesquisa de seus acervos, em visitas programadas. 
Muitos pesquisadores e artistas têm se valido de 
pesquisas in loco, contando com a orientação do grupo 
ou com diálogos com ele.

Um dos primeiros conselhos ouvidos de arquivologistas 
e biblioteconomistas — e que passamos a seguir à risca 
— foi não descartar nenhum documento original. Mais de 

Modelo de catalogação dos bonecos do Sobrevento no site Batelada (http://www.batelada.com).
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Figurino de UBU! (1996). Grupo Sobrevento. Direção: Luiz André Cherubini. Foto: Marco Aurélio Olimpio.Figurino de UBU! (1996). Grupo Sobrevento. Direção: Luiz André Cherubini. Foto: Marco Aurélio Olimpio.



uma vez (talvez constantemente), tivemos que redigitalizar 
documentos porque a resolução alta de uma época passou 
a ser insuficiente ou porque o arquivo digital encontrava-
se corrompido. Acervos físicos e digitais não se excluem 
mutuamente, e isso demanda um custoso espaço — físico 
e digital. A sua conservação, porém, ajuda a transformar 
o Espaço Sobrevento, de um teatro, em um centro de 
pesquisa e referência: em um lugar congregador de artistas 
especializados.

Objetos, Memória e Perspectivas

Os projetos de registro e conservação de acervos 
fizeram com que o grupo pudesse, reconhecendo a 
sua trajetória, desenhar — mais do que uma narrativa 
— perspectivas. Não por coincidência, o Sobrevento 
vem se dedicando ao Teatro de Objetos e, mais 
particularmente, à sua vertente Documental, em 
que os objetos são tratados como documentos que 
registram histórias profundamente humanas. É como 
se os objetos emanassem memórias que são a base 
para a construção de espetáculos delicados que falam 
de fragilidade, de intimidade, de proximidade, de afeto. 
Mesmo pequeno, o Sobrevento trata de entender e 
transformar o mundo e, simultaneamente, a si mesmo. 
O Teatro de Objetos Documental apoia-se não no 
memorialismo, no saudosismo, no passadismo, mas 
nos sutis e estreitos laços de afeto entre as pessoas, 
que os objetos presentificam, comprovam, registram. 
Como vestígios, pegadas, objetos arqueológicos, eles 
permitem entender menos o mundo passado do que 
o presente. A história é menos uma lupa do que um 
espelho que, ao mesmo tempo, refrata e reflete.

O Sobrevento sonha que a reunião de acervos 
de muitos grupos ajude a contar a história tão mal 
contada do Teatro do Brasil, em um tempo em que 
pequenos núcleos ajudam a levar adiante uma arte 
tão antiga quanto a humanidade, tão alta quanto os 
seus sonhos, tão profunda quanto a vida e igualmente 
pujante e perene, em sua efemeridade e fragilidade.

NOTAS

2 A atriz cursou Biblioteconomia, estagiando na 
Biblioteca Mário de Andrade, de São Paulo.

3 Prof. Dr. da Universidade Federal de Goiás, cenógrafo e 

figurinista, pesquisador do Teatro de Animação, também 
foi um dos responsáveis pelo restauro e organização dos 
trajes de cena do Teatro Municipal de São Paulo.

4 Fotógrafo especializado no registro de espetáculos 
musicais e teatrais, parceiro de longa data do 
Sobrevento, também desenhou a luz para a fotografia 
dos acervos de trajes de cena do Centro de Produção 
Teatral, do SESC, utilizados nos espetáculos do diretor 
Antunes Filho.

5 Dalmir montou cada figurino e Marco Aurélio 
fotografou, em pelo menos quatro ângulos, as centenas 
de figurinos, adereços e bonecos do Sobrevento. Cada 
sessão de fotografia demandou a presença de seis a 
oito integrantes, na higienização e restauro dos itens, 
produção da imagem, ajustes da iluminação, localização 
e armazenamento, antes dos cliques finais.

6 Tarefa realizada pela atriz Melissa Mardones e Liana 
Yuri, sob a coordenação de Luiz André Cherubini, com 
a colaboração dos artistas do Sobrevento Daniel Viana, 
Sueli Andrade, Leia Izumi, Maurício Santana, Sandra 
Vargas, Agnaldo Souza e Marcelo Amaral (estes dois 
últimos desencavaram muitos objetos de cena para 
as fotografias e os acomodaram em caixas plásticas 
padronizadas, fotografadas, etiquetadas e catalogadas), 
além do técnico Vinicius Soares e do programador de 
informática Javier Cruz.

7 https://pesquisa.tainacan.org/wp-content/
uploads/2019/04/tic_cultura_2018_livro_
eletronico-61-70.pdf

8 Os Grupos Ói Nóis Aqui Traveiz, de Porto Alegre, e 
Contadores de Estórias, de Paraty, vêm trilhando os 
mesmos passos.
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