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dos bonecos, carregá-los de cima para baixo, emba-
lando, limpando, reparando... Tal zelo se explica pela 
proeminência do boneco como condição de existên-
cia do marionetista e, por consequência, dos grupos 
formados por eles. Um instinto de sobrevivência 
que influencia o marionetista a perceber o boneco 
como um ser valioso, principalmente para si mesmo.

O valor do boneco se liga a toda uma gama de 
funções que, enquanto objeto, ele executa. Para a 
memória, o boneco é fundamental por sua capacidade 
de gravar informações. Um boneco é um gravador, 
que registra coreografias, processos de construção, 
de experimentação cênica, de concepção plástica, de 
desenho e projeto. É propriado pensar o boneco como 
um documento histórico. Tudo isso está nos bonecos, 
embutido nele, de vários modos, entranhado em suas 
camadas, em seus mecanismos, forma e movimentos. 
Mas esses registros são frágeis e efêmeros porque 
muitos deles utilizam o ser humano como suporte, 
uma base pouco segura, muito exposta ao acaso e 
ao desaparecimento cabal. Então, a destruição do 
objeto é fatal para o grupo de bonequeiros, isso não 
pode acontecer, sem o boneco, não há show, assim 
como, sem o instrumento musical, não há concerto. 
Perder um boneco é como perder um violino 
(às vezes, até mais e, às vezes, menos). 

Sem o boneco, não há espetáculo. Sem espetáculo, 
não há grupo. Sem grupo a atividade teatral tende 
a mudar para atividade museográfica. Os bonecos 
deixam de ser esculturas cinéticas em performances 
dramáticas e passam a ser objetos museológicos ou 
banco de dados visual. Neste caminho se perde a 
dimensão cinética do boneco, o objeto mais relevante de 
documentação. A renovação dos conceitos museológicos 
traz novas possibilidades de exibição para o teatro 
de bonecos tradicional e uma das mais importantes 
é a atenção para o acervo imaterial representado 
pelas performances, processos criativos, know 
how laboral, contextualização das obras. 
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Os bonecos foram se sucedendo, se multiplicando, 
ocupando cada vez mais espaço. Até que começaram 
a ser amontoados, ou comprimidos em caixas. Bonecos 
sofrem com a imobilidade. Um boneco fora de cena, 
parado num mesmo lugar durante meses, num 
depósito, num corredor empoeirado, é alvo fácil para 
os insetos comedores de marionetes, em cenas de 
terror sobre as quais, nós, humanos, temos pouca 
ideia. A imobilidade torna possível a meticulosa, 
lenta e abrasadora ação da luz! Que vai, ao longo 
de décadas, destruir a superfície, consumir sua 
matéria, esmaecendo a cor, eliminando a superfície, 
apagando as expressões. Por sua vez, os bonecos 
soterrados em caixas, como múmias em sarcófagos, 
envoltos em panos ou indelicadamente apertados 
contra os semelhantes, não terão destino melhor, pois 
a umidade, a água, assim como a luz e a vida não 
permitem a imobilidade, e tratarão, em conjunto, de 
reintegrar o absurdo ser imóvel ao fluxo natural da 
matéria e energia. O boneco é o centro do marionetista. 

Não importa a forma, a natureza, a matéria do 
boneco, sem o boneco não há marionetista. O mario-
netista, quando abandona o boneco, se transmuta, 
se mistura com outros seres, se transforma e a ani-
mação de formas se torna dança, mímica, drama. 
Outros territórios, portanto. A imagem do boneco 
abandona o bonequeiro, como espelho quebrado 
que deixa de refletir, pois o boneco é um reflexo do 
marionetista, uma faixa de luz visível do seu espírito. 
Por isso, esse esforço antigo e permanente de cuidar 
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O processo de aprendizado de manipulação de um 
boneco, por exemplo, é uma atividade muito pessoal, 
e cada marionetista contribui com certo patrimônio 
criativo de invenção cênica, de movimentos, reações 
e performance para situações comuns como andar, 
assustar, lutar. Muitos bonecos passam de mãos 
em mãos, geração a geração, momento em que 
as coleções de cenas e movimentos são ensinadas, 
repetidas e aprimoradas. Esse patrimônio cinético, 
de movimentos e coreografias, forma o personagem, 
suas ações e comportamento na performance, 
seja presencial ou numa vídeo captura. Parece 
que chegamos a um momento onde é possível 
enxergar com maior nitidez o invisível, o imaterial, o 
processual e, sendo assim, também é possível registrar e 
salvaguardar essas visões. Esses documentos serão os 
papiros dos arqueólogos de dados do futuro. 

A recuperação das coreografias, de composições 
e movimentos de cena, iluminação, contrarregragem, 
das técnicas e estilos de manipulação. Toda esta 
informação é de difícil documentação porque 
fica depositada em dois aparelhos de playback 
diferentes, dois compartimentos que só funcionam 
juntos: o boneco e o marionetista. A ausência de 
um impede a decodificação do conteúdo do outro. 
Então, um programa de digitalização de acervo dessa 
natureza, imaterial, como a manipulação de bonecos 
e construção de cenas só pode ocorrer num 
momento sincrônico da performance. Esse é o 
trabalho de recuperação: documentar a cena 
e registrar processos com os marionetistas. 
Mas, nem sempre conhecemos todas as 
coreografias, nem profundamente bonecos 
que foram construídos e manipulados 
há muito tempo, por gerações anteriores.

As partituras. São os diversos tipos 
de partituras, de som, cena, quadros 
de produção, lista de músicas, textos, 
storyboards, fotos ou vídeos os modos 
mais comuns de registro, úteis para 
os processos de restauração. Sem as 
partituras, a construção coreográfica que 
integra todas as mídias do teatro - som, 
luz, cenografia, texto, música, bonecos, 
bastidores, entradas e saídas... sem 
esse conjunto reconstruído, a cena 
não acontece, estará perdida em 
sua concepção original. Não 

há o que digitalizar e todas as imagens vindouras 
serão tentativas de simulação ou emulação de uma 
composição que não existe mais. Porém, ainda há um 
depósito de informação, relevante, com alto poder de 
armazenamento de informação, mas muito efêmero 
enquanto mídia: a memória humana (individual e 
social), cérebros e fala, mitologias.  

Quando o marionetista encontra seu boneco, o 
personagem desenvolvido durante anos, em seguidas 
performances, artista e instrumento habituais, uma 
terceira realidade se forma, que é a da animação, um 
conjunto harmônico, uma ilusão, uma mágica que 
está fora, tanto do boneco, quanto do marionetista. 
É esse encontro que deve ser digitalizado e que servirá 
de base para reconstrução e análise, posteriormente, 
quando a fonte biológica, humana, de informação 
não existir mais. Verbalizações, entrevistas são bem 
vindas, abarcam uma dimensão teórica relevante para 
a reconstrução do acervo imaterial de conhecimentos, 
metodologias, crítica e reflexão. Demonstrações 
são ainda mais valiosas num critério de potencial 

Aventuras no Reino Negro (1972). Grupo Giramundo Teatro de Bonecos. 
Direção: Álvaro Apocalypse. Foto: Thierri.



documental, pois conectam marionetista e bonecos, 
provocando a fagulha da animação, entrevendo um 
limiar pouco explorado na documentação de bonecos 
que é o ensaio de manipulação, a marcação de cena, o 
treinamento de cada técnica e dos bonecos específicos.

Vagamos por um mundo estranho onde ruínas, 
destroços e destruição convivem com a arquitetura 
fluorescente dos novos artefatos e tecnologias. Diversos 
modelos pré-pandemia deterioram-se rapidamente, 
deixando de fazer sentido, desaparecendo sem deixar 
rastro. Museus, teatros, orquestras, grupos teatrais 
e centros culturais, toda uma árvore genealógica 
da performance artística presencial, em tempo real, 
movida por energia humana corre para se adaptar ao 
avassalador e, aparentemente irrefreável, processo de 
digitalização da vida humana em sociedade. Nesse novo 
mundo mediado, onde as distâncias são abolidas 
e o contato físico interpessoal é minimizado, o 
boneco sobrevive e, sem pedir opinião, se transforma 
constantemente, como um aflito mutante, adquirindo 
novas formas que revelam poderes novos reafirmando 
poderes velhos.  

O principal poder do boneco é a comunicação, sua 
capacidade de contar histórias, de realizar rituais, de 
ouvir e conversar.  O boneco é espelho do homem, 
reflete sua condição, olho no olho, e, como autorretrato, 
é um ser vivo, animado pela cultura, pelos sentidos, pelo 

antropomorfismo, pelo sentimento religioso. É essa 
familiaridade, essa cosanguinidade, que impede a 
extinção dos bonecos, eles são humanos demais para 
deixar de existir e, enquanto existirem homens, os 
bonecos existirão. Para a construção da arte, para 
comunicação, para a cerimônia, para as histórias, para 
a solidão.

O segundo poder do boneco é a abstração, sua 
capacidade de existir como idéia, sem um corpo físico. 
No Giramundo essa “dimensão vetorial” do boneco 
sempre foi claramente entendida uma vez que o 
processo de Álvaro Apocalypse entende o desenho 
como ferramenta criativa e instrucional indispensável. 
Assim, a relação entre forma construída e forma 
desenhada se estabeleceu, tanto como processo, 
como quanto forma de percepção do boneco. Os 
processos não planejados via desenho e que se 
orientam por outras formas de composição, como 
a colagem, a assemblagem, o improviso, também 
afirmam o argumento de que todo boneco é uma 
ideia, exatamente porque em muitas dessas situações 
é exatamente a concepção abstrata e conceitual do 
boneco o grande valor autoral e criativo da concepção 
do personagem.

Pirotécnico Zacarias - Zacarias na escola (2019). Grupo Giramundo Teatro de Bonecos. 
Direção e foto: Marcos Malafaia.

Pirotécnico Zacarias – Professora (2019). Grupo Giramundo Teatro de Bonecos. Direção 
e foto: Marcos Malafaia.
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Parece que o boneco desenhado, que possui 
extensa família no campo da ilustração, das histórias 
em quadrinhos e desenhos animados, tem uma 
maior resistência à destruição, porque suas réplicas 
e reconstruções maciças impedem a perda da ideia 
original. Ao modo da estatuária grega que perdeu a 
maioria de seus originais, mas não a sua poderosa 
influência artística, plástica, cultural, como o grande 
cânone da sociedade ocidental. Tudo isso por meio 
de réplicas, exatas e precisas quanto ao desenho, às 
proporções, às medidas, modos e estilos. Desenhos 
são ideias gráficas e ideias só podem ser mortas 
por uma arma ou veneno: o esquecimento, porque 
não são os originais ou o traço humano, ou o 
boneco de pano os seres vivos, são suas imagens e 
reproduções os objetos em interação com o público. 

Nas ruínas analógicas e cidades luminosas digitais 
quem vive são as imagens zumbis, em loop infinito, 
ao alcance do usufruto imediato do espectador 
capitalista, enclausurado, on demand e on screen.

A circulação sempre foi uma válvula de escape, 
uma alternativa do marionetista ancestral e urbano, 
de ganhar a vida com seu boneco. Grupos fizeram 
e fazem a mesma coisa há muito tempo, viajam 
longas distâncias com seus espetáculos, de cidade 
em cidade, temporada a temporada, vivendo como 
nômades de festivais e efemérides comemorativas. 
Mas tudo mudou. A imagem é instantânea, e as vias 
de transmissão correm à velocidade da luz. Então, 
não somos mais nós os bonequeiros a circular, são 
nossas imagens e dos bonecos que circulam, um 
simulacro do acontecimento real, artefatos audiovisuais 

Le journal - roteiro ilustrado de cena (1992). Grupo Giramundo Teatro de 
Bonecos. Roteiro e direção: Álvaro Apocalypse. Acervo do grupo.



Orixás – Okurin - estudo de forma e proporção (2001). Grupo Giramundo Teatro de bonecos. Direção: Álvaro Apocalypse. Acervo do grupo.
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automáticos que circulam para um consumo de massa. As 
apresentações remotas, transmitidas eletronicamente, 
chegaram como alternativa viável no contexto da 
pandemia e, passada a epidemia, não parece que deixarão 
de existir como produto, como evento. A tendência 
é oposta, a de aprimoramento das condições de 
produção audiovisual e interface com o espectador, 
em novos formatos específicos para a teletransmissão 
de eventos de teatro em geral e de bonecos em particular. 
A consolidação das redes de internet como sistemas de 
comunicação e plataforma de performance, ampliou 
súbita e vertiginosamente a dimensão do público 
potencial do teatro de bonecos. Nosso mercado local 
se tornou mundial.  

O fato é que o boneco não morreu. Atravessou 
a pandemia em telas de celular e chega aqui, do 
outro lado, no mundo pós pandêmico, desfocado, 
como que multifacetado em diversas imagens, já 
autônomas, por certo, mas ainda com certo grau de 
indefinição, de imprecisão, de incerteza sobre seus 
contornos. Não há retorno para o boneco digital, 
em suas diversas possibilidades, desde a reprodução 
da materialidade e mecanicidade de bonecos reais 

até o completo rompimento com as possibilidades 
gerais de comportamento da estrutura, da forma, da 
cor, do movimento, da dimensão. Ou seja, o boneco 
digital é tão diferenciado do boneco analógico que 
quase demanda uma nova definição como uma 
nova espécie de objeto de animação. Há mudanças 
importantes em conceitos como palco, público, 
espetáculo, formatos, grau de hibridização. Uma 
espécie de “boneco-filme” começa a surgir na retina, 
como um boneco luminoso projetado em superfícies 
diversas, ou como boneco real recebedor e projetor de 
imagens próprias. Ambos precisam de computadores 
e parte do seu corpo ou performance é morta, ou 
melhor, mecânica, realizada por máquinas e não por 
humanos. Ou seja, parte de sua performance ou de 
sua existência é pré-gravada, um playback ao vivo. Isso 
é um boneco? Isso é teatro de bonecos? 

Há momentos em que as condições materiais 
interferem intensamente na cultura, seus artefatos, suas 
práticas, suas formas, seus caminhos de transformação. 
Parece que estamos imersos num desses turbilhões, 
desses florescimentos cíclicos. Percebemos a mudança, 
mas nem sempre o que muda, sentimos o movimento, 
mas não identificamos a direção. Hoje, a eletricidade 
corre pelos fios dos bonecos, a imagem audiovisual e 
sua gigantesca biblioteca de referências explode aos 
borbotões por entre a tampa dessa caixa de Pandora. 
Esse artefato fugidio como os polvos, impregnado de 
desenho animado, cultura popular, mídias de massa, 
esse Frankenstein de takes, quadros, rigs, joints and 
frames, se move desenvolto, imortal e onipresente 
e parece ser o boneco de hoje, do nosso mundo. 
Certamente os bonecos não vivem apenas no nosso 
mundo.

Pirotécnico Zacarias – Acaiaca (2019). Grupo Giramundo Teatro de Bonecos. Direção e 
foto: Marcos Malafaia.


