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ANA LÚCIA GRALA, MINHA MESTRA-MÃE BONEQUEIRA

Ana Lúcia Grala. Foto: Marco Antônio Barbosa.

Porém, agora, Ana se foi e precisamos encerrar um 
ciclo. Com sua partida, no dia 26 de julho de 2021, 
não existe mais a Cabana da Bruxa. Nossos irmãos 
e filhos estão vivendo suas trajetórias pelo mundo, 
pelos museus de bonecos, pelas casas, por trás das 
empanadas aguardando um novo espetáculo iniciar.

Leo Grala, 
Manaus (AM), outubro de 2021.
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Nascida em Canoas (RS), filha de Leda Richesky e 
Valdemar Grala, irmã de Paulo e Rita.

A família tem veia artística, Valdemar era carpinteiro, 
Leda, por sua vez, criava qualquer coisa que visse, em 
matéria de artesanato.

Foi assim que Ana e os irmãos tiveram seus primeiros 
brinquedos e os primeiros contatos com bonecos. 
Conta a história familiar que ao passarem numa 
rua de Porto Alegre (RS), Leda e os filhos viram um 
bonequinho que virava cambalhotas. Sem dinheiro 
para comprar, Leda analisou o brinquedo e chegando 
em casa conseguiu recriar o boneco. Este brinquedo, 
anos depois, serviu de inspiração para Ana e seu 
esposo, Marco (o Paulista), criarem os bonecos e 
fantoches da Cabana da Bruxa. O ano era 1992, e a 
entrada no mundo dos bonecos se deu ao mesmo 
tempo em que nascia seu filho caçula. Agora, Ana 
era mãe de Leo, Nanda e Marquinhos. Como o tempo 
passa rápido! Um tempo mais à frente, virou avó de 
Rayssa e, depois, de Lara.

E lá se foram 30 anos de histórias de alegrias e 
tristezas com bonecos, cotidiano do processo criativo 
de cada artista. Poderíamos lembrar aqui os inúmeros 
bonecos singulares que eles fizeram para grupos de 
teatros famosos, para o poder público, escolas, para 
parques de diversões etc.

Apesar disso, queremos apenas lembrar aqui os 
milhares de bonecos que fizeram parte da história 
de cada pessoa e família que abriram as portas para a 
nossa trupe de fazedores de bonecos. Seja no Brique 
da Redenção, no Festival Internacional Bonecos de 
Canela ou nas inúmeras feiras e festivais nos quais o 
casal, junto com os filhos, expunha seus bonecos. Ou 
seja, no dia a dia davam vida para cada boneco que 
levou em seu semblante o humor de seus criadores.

Nossa estimativa é de que cerca de 15 mil fantoches 
e 200 mil dedoches ganharam vida em novos lares por 
meio das mãos habilidosas de Ana e Marco nesses 30 
anos de jornada. E temos orgulho disso. É parte de nós 
que foi morar em outras casas, outras cidades, outros 
países. Nossos filhos queridos!
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APESAR DA COVARDIA, ACIOLI VIVE

José Acioli Filho. Foto: imagem captada Youtube.

Há fatos que repercutem de uma forma avassaladora 
em nossas vidas e nos vemos irremediavelmente 
devastados e impotentes. Experimentamos essa sensação 
ao tomarmos contato com o brutal, estúpido e covarde 
assassinato, no dia 16 de setembro de 2021 do nosso 
querido Prof. José Acioli Filho, pesquisador e criador do 
Laboratório de Teatro de Animação – LATA, da Universidade 
Federal de Alagoas - UFAL.

Acioli era dessas figuras completamente devotadas ao 
seu ofício, ao seu objeto de pesquisa e ao compromisso 
social de levar o teatro de bonecos para os alunos da 
rede pública. Essa era uma atividade que o deixava 
inteiramente feliz e realizado, porque tinha plena clareza que 
o resultado contribuiria sensivelmente para o despertar 
de consciências.

No dia em que a covardia o abateu, ele me telefonou 
logo cedo e conversamos longamente sobre o projeto 
que estava desenvolvendo e sobre pretensões futuras 
junto ao nosso Núcleo de Estudo e Pesquisa das Ex-
pressões Dramáticas – NEPED-UFAL. A felicidade tomava 
conta e isso nos encorajava a continuar na luta em favor 
da arte. Sim, em favor da arte, porque nos tempos atuais 
se tornou um ato de resistência e uma tarefa que o 
momento histórico nos impõe.

Durante vários anos tivemos o prazer de assistir à 
Mostra de Teatro de Animação realizada através do LATA 
e não é exagero afirmar a satisfação que se estampava 
no rosto de todas e de todos. Eram momentos de 
encantamento observar os bonecos interagindo com os 
espectadores e nessa interação constatar a manifestação 
da cultura popular mantendo-se viva e preservada.

O amor e o desprendimento pelo teatro de animação 
era a sua principal característica e esse sentimento Acioli 
socializava com seus alunos que, estimulados, passaram 
a confeccionar os próprios bonecos e a desenvolverem 
atividades nos mais variados lugares. Isso o deixava com 
a extraordinária sensação de dever cumprido e a certeza 
de que a arte de bonecos continuaria viva e atuante.

Para nós, que tivemos o prazer e o privilégio da sua 
convivência, muito nos emociona e entristece vê-lo 
transformado em boneco, porém entendemos tratar-
se da mais pura e afetuosa homenagem a um mestre 
bonequeiro. Algumas alunas o fizeram e o fizeram 
emocionadamente, com a mais absoluta certeza de 
que desta forma o nosso Acioli continuará vivo e a nos 
alegrar através do universo da arte.

Seus bonecos, habitantes do restrito universo familiar, 
com certeza estão tristes e doídos por presenciarem 

mudos e indefesos ao ataque covarde e brutal sobre 
aquele que lhes dava vida e os abrigava carinhosamente.

Saudade, muita saudade, e um desejo imenso que 
o seu novo caminho seja repleto de luz. Descanse em 
paz, amigo. 

Otávio Cabral
 Maceió (AL), outubro de 2021.

José Acioli Filho. Foto: imagem captada Youtube.
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EM MEMÓRIA DE MESTRE VITORINO

 
Viva Mestre Vitorino

Mestre Vitorino
Homem honrado,
Respeitado, sobretudo amado.
Vitorino um grande mestre
brincante, que com seus bonecos, trazia  consigo uma 
alegria contagiante
Homem cheio de luz e fé
Exemplo de como uma pessoa deve ser.
Com pouco conhecimento de educação escolar, 
mas com um grande coração e ensinamentos a 
compartilhar.
VITORINO
Que nos deixou enriquecidos de tanta coisa boa que 
plantou
E que até o fim colheu só amor.
Viva ao Mestre
Viva ao Mestre Vitorino
Que do céu nos olha com amor
E na esperança que coloquemos em prática
Todos os ensinamentos que nos deixou, como, filho, 
irmão, tio, pai, avô, bisavô e amigo.
Viva ao Mestre
Viva ao Mestre Vitorino.

 

Lilian Kelly da Silva - sua bisneta
 Igarassu (PE), outubro de 2021. 

Mestre Vitorino. Foto: Antero Assis
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José Vitorino Freires nasceu em 24 de junho de 
1923, no distrito de Palmeira, em Paudalho (PE), filho de 
Severina Maria da Conceição e José Vitorio Freires. Seu 
primeiro contato com o teatro de mamulengo se deu 
em Vitória de Santo Antão (PE), aos sete anos de idade, 
com o brinquedo do Mestre Manoel da Luz, de Chã 
de Alegria (PE). A partir daquele momento, encantado 
com Mestre Manoel, o menino Vitorino começou a 
fazer alguns bonecos ao seu modo, a reproduzir os 
textos e cantigas que via nas apresentações. Aos 12, 
13 anos, fez sua primeira brincadeira em casa, junto 
com seus dois irmãos: “mas os bonecos eram feitos 
de todo jeito”. Durante a apresentação, um homem 
que acabara de chegar por lá, achou muita graça e o 
convidou para apresentar em sua casa. Aceitou o convite 
e se apresentou! Todos gostaram! A partir de então, 
começou a brincar todos os sábados e não parou até 
os seus 97 anos.

“Sou muito grato, muito agradecido, por tudo que 
vem me acontecendo! Tudo que você faz bem, e faz 
os outros sorrirem, Deus está achando bom, ele está 
comemorando também! Porque Deus é tão bom, que 
ele dá prazer ao povo.”

Ele foi um homem de muita fé, um verdadeiro 
exemplo, um ser bom, não só pelos bonecos que o 
tornaram conhecido, mas também graças às suas rezas 
e garrafadas que fazia com ervas naturais e com as 
quais ajudou muita gente.

“Tudo o que você faz, sem esperar algo em troca, 
Deus te recompensa com felicidade!”

Com mais de 80 anos dedicados à arte do mamulengo, 
Mestre Vitorino foi considerado Patrimônio Vivo da 
Cultura de Igarassu (PE), cidade onde morou desde 
1974. Faleceu no dia 28 de outubro de 2021, aos 98 
anos de idade, e nos deixou grande legado, recheado 
de ensinamentos e aprendizados.
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MÁRCIO NEWLANDS NOS DEIXOU

que apenas a cumplicidade e a comunhão de ideias são 
capazes de produzir.

Foram 25 anos acompanhando seu crescimento e 
amadurecimento em muitas viagens, aeroportos, vans, 
coxias, camarins, palcos, cidades, temporadas, festivais, 
turnês e também... roubadas. E ali o humor do Márcio 
era fundamental para superar as adversidades que 
acompanham a nossa profissão. Nesse tempo todo, 
fomos entendendo a importância de um coletivo artístico 
e como ele é um porto seguro frente às intempéries da 
vida. Infelizmente, a pandemia nos afastou fisicamente e 
não pudemos estar por perto quando você mais precisou. 
Como é duro dizer isto...

Obrigado, Márcio, por tantas alegrias, por tantas coisas 
lindas feitas nessas duas décadas e meia de estrada em 
que caminhamos juntos. Nós nunca o esqueceremos. Eu 
nunca o esquecerei. Nunca.

Miguel Vellinho
Rio de Janeiro (RJ), outubro de 2021.
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Márcio Newlands nos deixou. Com a sua partida, 
uma parcela da alegria e da garra da PeQuod se perde 
para sempre. Márcio foi – acho que posso dizer isto – 
meu primeiro filho artístico. Levei-o para o Sobrevento e 
estreamos juntos em UBU!. Sua vontade e determinação 
de crescer como artista foram fundamentais para 
deixar claro que ele era a pessoa certa para aquele 
espetáculo estreado em 1996.

A força e a juventude de Márcio nos contagiaram e vi 
nele a possibilidade de um novo projeto coletivo, no Rio 
de Janeiro.  Foi com ele e com mais alguns companheiros 
próximos que levantamos do nada o espetáculo Sangue 
Bom em 1999, gerando uma nova companhia, com 
um perfil próprio e uma linda história em que Márcio 
esteve sempre presente. Como ator e manipulador, ele 
foi do inesquecível vampiro desta primeira montagem 
ao anjo Gabriel de Noite Feliz, nosso auto natalino; do 
maravilhoso Velho da Horta ao charmoso Detetive Race 
de Filme Noir; da inesquecível Curva de Peer Gynt ao 
Lúcifer de PEH QUO DEUX; e, por fim, um santo: nosso 
São Jorge n’A feira de maravilhas do fantástico Barão de 
Münchausen.

Márcio, portanto, era uma pedra fundamental 
na PeQuod, mas suas ambições foram além, pois 
permitiram-lhe transitar pelo videoclipe, pela televisão, 
pelo cinema e pelas ruas da cidade, sempre com algum 
boneco nas mãos. Ainda não é possível mesurar sua 
perda. Com sua partida, sai de cena também um grande 
confeccionador de bonecos e uma figura singular no 
panorama nacional do Teatro de Animação.

Por muitas vezes, suas percepções aguçadas abriram 
novas perspectivas para que a PeQuod pudesse 
experimentar outros caminhos, outras formas de 
expressão. Não raro, nos ensaios, Márcio trazia uma 
sugestão que nos levava a rearranjar tudo, solucionando 
um problema que não conseguíamos resolver. Bastava 
um olhar seu para compreender o que era preciso, algo 

Márcio Newlands. Foto: Miguel Vellinho.
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Falar de um amigo/irmão e ainda companheiro 
bonequeiro é como entrar em uma redoma giratória 
e voltar no tempo, lembrando de cada acontecimento 
sério ou simples, que nos uniu por uma amizade 
durante 60 anos. Penso em grandes acontecimentos 
como o casamento do Alaor com a comadre Auxiliadora, 
batizados de nossas filhas e o casamento delas. Lembro 
de como iniciávamos e terminávamos a criação de um 
texto.  Amigos temos muitos no decorrer da vida, mas 
amigo Anjo? Um, ou no máximo dois. Nos anos 60, 
como muitos jovens em busca de sonhos, saímos do 
interior rumo à capital paranaense cheios de sonhos 
procurando o novo. Alaor Gregório de Oliveira iniciou 
sua trajetória como aluno do Curso Permanente de 
Teatro, do Teatro Guaíra, onde tivemos nosso primeiro 
contato e firmamos uma amizade de vida. 

Os anos que antecediam o golpe de 1964 eram anos 
agitados, todos os que se propunham a fazer arte eram 
visados como esquerdistas, mas isso não o perturbava. 
Tinha emprego fixo para se autossustentar e ainda recebia 
ajuda da família para realizar seu sonho de fazer teatro. Na 
época estudava Filosofia e mais tarde Direito. No ano de 
1964 estourou a grande bomba, o GOLPE e daí... cada um 
por si. Sumimos todos!

Passaram-se quinze anos quando, do nada, este 
amigo apareceu na minha frente em um mercado. 
Coisa de louco, não há como explicar este momento, 
só dizer que foi bom demais. Retomamos nossa parceria 
como bonequeiros, dramaturgos, críticos, diretores, 
encenadores e amigos/irmãos. Isso aconteceu no 
ano de 1979 e, imediatamente, como se os anos não 
tivessem passado, ele começou a integrar o Grupo Pau 
de Fita. Trabalhou em varias montagens do Grupo, com 
destaque para Grão de Milho, texto que, como sempre, 
escrevemos a duas mãos. 

Alaor foi fundamental para o movimento do teatro 
de boneco em Maringá e no Paraná. Participou da 
criação da APRTB, juntamente com Manoel e Marilda 
Kobachuk, Renato Perré e eu. 

Escrevemos mais de 30 textos para teatro de bonecos, 
fizemos muitas produções e direções teatrais em parceria 

e, durante anos, ele foi defensor jurídico dos artistas 
maringaenses. Poeta, contista, roteirista e, sobretudo, 
militante contra o racismo, criou o Movimento 
Consciência Negra, em Maringá (PR), e seu trabalho 
ganhou projeção nacional. Alaor, meu amigo/irmão 
pessoa maravilhosa, nos deixou no dia 12 de agosto de 
2021. Agora ele está no andar de cima arrumando tudo 
para reiniciarmos o que sempre fomos. Basta um 
tempinho para novamente, juntos, voltarmos a escrever 
e falarmos de bonecos.   

Leonil e Sueli Lara
Maringá (PR), outubro de 2021.

Alaor Gregório. Foto: autor não identificado.

SENHOR DR. BONEQUEIRO, AMIGO/IRMÃO ALAOR


