
RESUMOS DE LIVROS, 
DISSERTAÇÕES E TESES



Em cada edição, divulgaremos livros e/ou pesquisas sob as diferentes expressões do Teatro de 
Animação. Nosso objetivo é tornar os trabalhos conhecidos e estimular a leitura. Pelo endereço 
online o leitor poderá acessar o texto completo.

CARTÁGENES, Silvana Raposo. O Teatro de 
Animação e o espetáculo “A Canga”. Dissertação 
(Mestrado). Universidade Federal do Maranhão – 
UFMA, 2021. Orientador: Prof. Dr. Tácito Freire Borralho.

Resumo: Nesta dissertação analiso o Teatro 
de Animação presente no espetáculo A Canga, 
montado pelo grupo LABORARTE - Laboratório de 
Expressões Artísticas, na categoria de Teatro de Atores 
e Bonecos. Tomo como suporte documental para o 
desenvolvimento da referida análise, fragmentos 
de anotações de minhas próprias observações e 
relatos de artistas, técnicos agentes das entidades 
promotoras e lideranças de movimentos sociais 
que participaram do trabalho que envolveu o 
espetáculo. Procuro compreender sua dramaturgia, 
a estética do boneco e o envolvimento político 
desse trabalho. A pesquisa em pauta revela como 
se deu a participação desse espetáculo junto aos 
movimentos sociais que atuavam como apoio aos 
trabalhadores rurais e serviam de instrumento de 
resistência e enfrentamento à opressão, no final da 
ditadura militar. Este trabalho pretende contribuir 
com o testemunho da importância desse tipo de 
produção de espetáculo para a história do Teatro de 
Animação, no bojo das Artes Cênicas do Maranhão.

Para solicitar o texto, contatar: Silvana Cartágenes 
- silvana.cartagenes@discente.ufma.br

FREIRE, Susanita; CURCI, Rafael. Misericordia 
Campana. Buenos Aires: Tridente Ediciones, 2021. 

Resumo: A irrupção de Misericordia Campana 
como figura principal de um incipiente teatro de 
títeres uruguaio do século XIX, decididamente 
inaugural, espontâneo e popular, foi um acontecimento 
extraordinário e sem precedentes. Este livro examina, de 
forma detalhada, esse personagem criado pelo artista 
negro brasileiro Ambrosio Camarinhas, campaneiro 
da igreja Matriz e de São Francisco, bem como toda 
a comparsaria de fantoches que o acompanhava. Esta 
trupe de bonecos, chamada de Títeres Arcaicos 
Montevideanos para o propósito deste estudo, teve 
repercussão e ressonância na capital do Uruguai 
há 170 anos. O valor destes títeres como expressão 
genuína e popular vai além da sua escassa e reduzida 
transcendência, constituindo-se como um verdadeiro 
registro artístico, histórico e documental que reflete 
uma determinada época da sociedade e da cultura 
rioplatense. Em consequência, sua exposição e 
pertinente revalorização também aportam novas 
evidências que nos ajudam a entender como e de 
que maneira se gestou e evoluiu a Arte dos Títeres na 
América do Sul.

Para adquirir o livro, contatar: Susanita Freire - 
susanitafreire@gmail.com 
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GONZAGA, Jorge (Gim). INFANTOCATA 40 ANOS 
- Edição Comemorativa. Paty do Alferes: Sugim 
Produções Artísticas, 2021.

Resumo: Em comemoração aos 40 anos de atividade 
da Cia. Infantocata, os seus fundadores, Celso Ohi, Suely 
Endo e Jorge Gonzaga (Gim), editaram uma revista 
para apresentar sua trajetória aos amantes do Teatro 
de Bonecos.

Os textos abordam sua fundação numa ilha do estado 
do Pará, passando por várias cidades do país, até 
os dias de hoje em sua nova sede (em construção) 
na cidade de Paty do Alferes (RJ). A edição conta com 
a colaboração dos seguintes profissionais: Stefano 
Azevedo, Jornalista Responsável; Mira Zaramella, 
Revisora; Maria Madeira e Sandro Roberto, Articulistas 
Convidados. Alexandre Braz, Suely Endo e Celso Ohi 
formam o conselho editorial e Gim é seu redator-chefe.

Editada pela editora Print, a Revista foi lançada no 
dia 18 de agosto de 2021, na abertura da 3ª Mostra 
de Teatro de Bonecos e Formas Animadas de Volta 
Redonda (RJ), realizada pela Associação Rio de Teatro 
de Bonecos. O evento teve o patrocínio da Lei Aldir 
Blanc através do edital Fomenta Festival da Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa – SECEC-RJ.  

Para adquirir a Revista, contatar: (21) 6929-9596 
ou e-mail: sugim.art@gmail.com 

PERAZA, Javier y PERAZA Ernesto. El arte de 
los Títeres. Montevideo: Publicaciones Títeres de 
Cachiporra, 2021.

Resumo: El arte de los títeres documenta o trabalho 
de quase cinquenta anos da companhia Títeres 
de Cachiporra, sediada na cidade de Montevidéu, 
Uruguai. A primeira parte do livro reúne as pesquisas 
realizadas sobre as diferentes técnicas de animação 
como bonecos de luva, de vara, teatro de luz negra, 
teatro de sombras, manipulação direta e muitas outras. 
Revela também os processos de escrita de textos 
originais e as adaptações de obras de reconhecimento 
mundial que a companhia encenou na sua trajetória. 
Apresenta ainda os procedimentos usados na direção 
dos seus espetáculos com bonecos nas suas variadas 
possibilidades e o método de encenação que norteia o 
trabalho da companhia uruguaia, além de demonstrar 
a preparação necessária para a formação do ator-
titireteiro. Na segunda parte da obra, os causos dos 
Títeres de Cachiporra são apresentados em uma 
mescla indistinta entre vida e arte, já que para os 
integrantes da companhia, não há como separar uma 
da outra. Por último são anexados diversos textos 
dramáticos originais criados pelo grupo. Um projeto 
feito com muito carinho, com a intenção de circular 
gratuitamente e com o objetivo de aproximar os mais 
jovens de uma experiência profissional e de vida.

Interessados podem solicitar o livro em formato PDF 
para: teatrocachiporra@hotmail.com 
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