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A MATÉRIA EFÊMERA ANIMADA - O DESEJO DE ETERNIDADE 

Sandra Cordeiro1

Diz a fantasiosa liberdade poética do autor, 
história gravada na minha memória e que não 
consigo localizar a fonte, que no tempo das hordas 
primeiras, uma criança pode ter transformado um 
graveto em um brinquedo, dando-lhe movimento 
e vida e dessa brincadeira, bonecos foram sendo 
gerados e espalhados pelos continentes, dando 
início assim, a uma provável história da arte da 
bonecaria. A natureza nos presenteando com a sua 
generosa matéria e possibilitando um vôo sem volta: 
um graveto, um brinquedo, uma ideia, mil histórias. 
Imaginação à parte, o certo é que os bonecos 
necessitam da matéria para materializarem-se. Não 
só os bonecos, mas toda a família que compõe o 
teatro de animação. E os de luz? Isso é outro assunto! 

De que é feito o teatro de animação, as criaturas 
que povoam as malas, as caixas, os sacos, os baús; 
as praças, os teatros, as salas e salões, da realeza aos 
terreiros, aguardando calados o instante esperado 
para iluminarem-se? São feitos de muitos materiais, 
por certo, mas aqui vamos versar um pouquinho com 
os nascidos da matéria orgânica, saber como são 
conservados, como sobrevivem às intempéries do 
tempo. Como nós bonequeir@s que fazemos a história 

Feito de madeira represento o papel dum respeitável velho.
Com a plumagem do galo ou do cisne assemelho-me à realidade.

Param de mover-me? Então descanso sem cuidado, igual aos 
homens, aos homens cuja vida é apenas um sonho.

(Siuann-Tsong.Ming-Roangi-Ti)

do nosso Pés de Fulô – Núcleo de Teatro e Bonecos, 
cuidamos das nossas crias e sondar outros brincantes 
e bonequeir@s que também, com eles se manifestam. 

Pés de Fulô - Núcleo de Teatro de Bonecos, sobre 
o qual dedico minha atenção e cuidado, possui uma 
pequena sala onde usamos para realização de oficinas, 
ensaios e guarda do acervo dos espetáculos, que a 
cada produção aumenta a quantidade de material, 
tornando o espaço cada vez menor para abrigar tantos 
filhos. Trabalhamos com diversos materiais e técnicas 
de confecção e manipulação de bonecos, máscaras, 
objetos e cada um traz as suas exigências e pedidos 
de cuidados impressos na sua própria matéria.  

A todas as coisas e loisas que nos importam 
dedicamos cuidados e atenção. Aos filhos nascidos 
da matéria orgânica, redobrado deve ser o zelo, uma 
contrapartida à mãe terra, que nos permite explorar 
suas fontes de saberes e tirar delas o nosso trabalho 
e sustento. Ela nos fornece madeira, papel, palha, 
fibras, penas, escamas, cuias, cabaças, buchas, tecidos, 
couro, conchas e muito mais e de onde vão surgindo 
bonecos de luva, vara, fio, sombra, objetos, máscaras. 
São dançarinas, diabos, anjos, cantadores, velhos e 
moças, padres, bandidos e mocinhos e quantos mais 
as histórias sugerem. A família é sempre farta e após 
uma temporada de trabalho é preciso repousá-los em 
seus camarins e oferecer-lhes o devido aconchego. E 
como nada é eterno, o tempo vai se encarregando 
de levar com ele o brilho das suas pinturas, a 
durabilidade dos seus figurinos, a elasticidade das 
suas engrenagens e assim vão lentamente pedindo: 
"Ei! Cuida de mim!" Há de se ter um olhar minucioso 
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para com as nossas obras, para que o tempo não lhes 
seja tão breve e nos leve a doce ilusão de eternidade 
que desejamos para os nossos personagens. 

Para manter a cadeia alimentar dos seres vivos, 
temos que conviver com os visitantes indesejáveis que 
aos poucos ou rapidamente devoram a matéria 
orgânica, incrustando-se nas peças e enquanto 
desatentos ficamos, eles fazem a festa, restando-nos 
apenas um amontoado de pó. 

Belorina, minha boneca de ventriloquia, “protegida” 
numa caixa de madeira enquanto fazia meu mestrado, 
teve sua estrutura interna de madeira devorada por 
cupins, restando apenas a doce lembrança de uma 
história. 

Temos dentre o nosso acervo os bonecos do 
espetáculo Brincadeira de Encantação - bumba-meu-
boi de marionetes que vivem num baú de madeira, de 
tempo em tempo são colocados ao sol e dedetizados. 
São marionetes com estrutura de madeira, talo de 
buriti, cabeça de cabaça, bonecos de luva modelados 
em papel machê; figurinos confeccionados e 
adereçados com penas de aves e fibras que exigem 
tratamentos e cuidado. Traças, baratas e ratos é 
preocupação constante, pois esses indesejáveis 
habitantes adoram fazer estragos nos nossos acervos.

Convivemos assim num paradoxo. Se os 
deixarmos guardados, encaixotados, tiramos de nós 
e dos apreciadores da arte, dos visitantes que são 
sempre bem-vindos, o prazer de vê-los, conhecê-
los, encantarem-se e ainda levar de lembrança uma 
fotografia ao lado do seu preferido; se expostos, a 
poeira, o vento, a umidade vão os consumindo. 
Então, como não possuímos estantes com proteção 
apropriada de vidro ou outro meio para conservação, 
alguns são selecionados para manter uma exposição 
permanente aos visitantes e assim a sala se alegra, 
o público agradece e os bonecos saem dos seus 
esconderijos. Mas eles não se entregam fácil, são 
resistentes. Temos intactos, bonecos de talo de buriti 
e de machê com mais de 20 anos de existência.

O que acontece quando os abandonamos 
esquecidos sem a devida proteção? Fazendo uma 
pesquisa sobre Casimiro Coco no município de Zé 
Doca (MA) encontrei com senhor Zé Francisco, 
conhecido por Zé Boneca que havia deixado de botar a 
sua brincadeira. Convidado a mostrar os seus bonecos, 
falou que a sua maleta tinha sido destruída pelos cupins, 
demonstrado assim, a importância que devemos ter 
no cuidado permanente com os nossos bonecos.

Na investigação sobre dois grupos que trabalham 
com Teatro de Animação e a situação de seus acervos 
de bonecos, obtive as seguintes respostas. Segundo 
Luana Reis, o LABORARTE - Laboratório de Expressões 
Artísticas, Rua Jansen Muller, 42 - São Luís (MA), seus 
bonecos ficam guardados em uma sala juntamente 
com outros materiais de outros espetáculos. Não 
possuem um processo direto de conservação, mas 
colocam saquinhos nas cabeças dos bonecos e cada 

Pajé - Marionete de fio (fibra de buriti e cabaça). Acervo: Pés de Fulô.   
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espetáculo é guardado separadamente na sua mala 
ou caixa. Quando vão ser usados, fazem restauração 
nos que estiverem precisando. Vários dos bonecos 
mais antigos foram perdidos devido a um problema 
de infiltração no local onde estavam guardados, mas 
o grupo LABORARTE ainda possui alguns bonecos dos 
anos de 1980 e 1990 em seu acervo.

A COTEATRO - Companhia Oficina de Teatro, 
situado na Rua Portugal, 210 - São Luís (MA) mantém 
em sua sede o acervo dos seus bonecos. A 
maioria deles é de papel machê. São separados por 
espetáculos e segundo o coordenador, professor 
Tácito Borralho, alguns bonecos ficam em sacos de 
plástico e outros em caixa de plástico organizadora.

Sabendo que o nosso Bumba-Meu-Boi possui 
na sua brincadeira personagens que são feitos de 

estrutura de buriti, palha, pena, tecido, procurei saber 
como fazer para conservar esses materiais, buscando 
conseguir maior durabilidade para as suas peças. 
Conversei com a senhora Lucilene Silva da Costa, 
cuidadora do grupo Boi União da Baixada e ela 
explicou-me que as peças (Boi, Caboclo de Pena, 
Índias, Burrinha, Cazumbá) ficam guardadas na sede 
da brincadeira uma vez que muitos brincantes não 
têm a devida preocupação para com a conservação. 
Na sede tem sempre alguém responsável para, de 
tempos em tempos, colocar as peças para pegar vento, 
sol e serem dedetizadas. Depois são colocadas em 
sacos plásticos e protegidas com naftalina. Quando 
observam que uma pena está gasta, é substituída 
por outra e sondam para ver se não tem nenhum 
inseto alojado na peça. O que ela me relatou segue os 
mesmos procedimentos que nós, do Núcleo, fazemos 
com o nosso acervo: sol, ar, naftalina e outros venenos 
mais fortes.

Em outra conversa, Hugo Benigno, que é brincante 
de Cazumba do Boi da Floresta e bonequeiro, fez os 
mesmos relatos e acrescentou: “Quando o brincante 
chega com a roupa molhada de suor, a roupa 
geralmente não é lavada, é colocado ao sol para 
secar juntamente com a careta e depois da temporada 
da brincadeira é guardada num saco plástico com 
naftalina. De vez em quando é retirada e colocada ao 
sol para não criar mofo.”

Como podemos observar a preocupação dos 
bonequeir@s e dos boieir@s com a conservação do seu 
acervo, segue um ritual parecido, uma vez que usamos 
praticamente os mesmos materiais na confecção de 
determinados bonecos.

Cuidar de um acervo é cuidar de várias histórias. 
É buscar compreender que cada coisa criada tem 
a sua importância, que não está ali por acaso, mas 
que faz parte de uma apaixonada busca nascida da 
vontade de um profissional que desejou e conseguiu 
construir. Cuidar, por saber ou pelo menos imaginar 
os caminhos percorridos para chegar à concretização 
da criação de uma narrativa, das pesquisas feitas para 
transformar a ideia em texto e imprimir na matéria a 
forma que a representa. Compreender os caminhos 
trilhados na busca do movimento, da voz, do figurino, 
do som e do silêncio que fizeram existir a obra. É 
poder ver através do palpável os estudos realizados 
para chegar ao desejado e então perceber que o que 
se tem nas mãos merece o nosso afeto e cuidado. Digo 

Mundica - Máscara de cabaça. Confecção: Gilson César. Foto: Sandro Pintto.
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isso porque vejo como alguns atores tratam o boneco 
que estão manipulando: terminada a cena, livram-se 
do boneco sem o mínimo trato, como se livrando de 
um fardo. É preciso um trabalho de educação para 
fazê-los agir de maneira mais humana e cuidadosa 
com o seu trabalho. Eles aprendem, os bonecos 
os conquistam e as atitudes mudam, garantindo 
assim, uma maior e melhor conservação da peça.

A arte do Teatro de Animação que nasce com o 
ser humano, sendo filho da poesia, honrado por todas 

as fadas do mundo, que atravessa o tempo alegrando 
os povos de todas as classes e credos, deve esperar 
de nós bonequeiras e bonequeiros, estudiosos e 
admiradores que cuidemos da sua história, da sua 
prole, para que a vida nos seja sempre agraciada pela 
sua alegria, sua irreverência, seus mistérios, tornando 
a nossa jornada mais leve.

Para concluir, peço emprestado de Eduardo 
Galeano (1940 – 2015), da sua Noite de Natal, 
um pedacinho da história do pediatra que se 
preparando para sair e passar a noite com a sua 
família, sentiu uma mãozinha que lhe roçando, 
pediu: Diga para... – sussurrou o menino -. Diga 
para alguém que eu estou aqui. (GALEANO, 
1989, p. 70). Penso que assim são nossos bonecos, 
aguardando por nós o momento de sair para brincar. 

Mestre Javier Villafane (1909 – 1996) conversando 
com Trotamundos lhe diz: Un titiritero puede abandonar 
a sus hijos, pero nunca, jamás, a sus títeres. Son la 
continuación de sus manos. Su sombra. La piel por la 
que respira y vive (VILLAFANE, 1983, p. 143).
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