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Os títeres são seres inertes, que através da interpretação do ator, 
têm no espectador — ao atribuir-lhes vida autônoma — o seu 

verdadeiro Criador. Pesquisá-los é vê-los em seu habitat, o teatro — 
e é buscar na tradição, ainda viva,  que floresce  pelos quatro cantos 

do mundo...
(Magda Modesto)

Magda Modesto (1925 – 2011) tinha um olhar 
particular para garimpar sua coleção. Era uma visão 
arqueológica e antropológica. Focava nas manifestações 
cênicas populares. O teatro feito pelo povo para o povo, 
com seus diferentes saberes, que eram talvez o que a 
mais encantava, além da correlação e tecelagem das 
diversas influências culturais, históricas e geográficas. 
Tinha um olhar analítico e radiografava a maneira como 
tudo se construía. Estudava com atenção as histórias 
populares e lendas, pois sabia que eram a espinha dorsal 
dos espetáculos. O seu garimpo se dava através das 
diversas viagens que fez. Ela só se interessava por títeres 
que tivessem vivência! Muito calejados pelo uso… Nas 
viagens pelo Brasil, rodou principalmente o Nordeste, 
onde teve a oportunidade de fazer entrevistas gravadas 
com célebres mamulengueiros, infelizmente vários já 

Pavakathakali. Títere de luva Kathakali. Siva G. Ravi - Kerala, Índia. Coleção Magda 
Modesto. Foto: Lucia Modesto.
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falecidos. Circulou pela Paraíba, por Pernambuco, 
pelo Rio Grande do Norte e Ceará, adquirindo a sua 
preciosa coleção de Mamulengos. No Rio de Janeiro, 
pesquisou no Museu do Índio as influências indígenas 
nos espetáculos populares. O objetivo era buscar as 
influências culturais de nossas manifestações populares 
e mergulhou numa busca de antecedentes possíveis. A 
Europa era uma rica fonte! Ia todo ano a Paris. Andarilha 
nata, não se cansava de bisbilhotar todos os antiquários 
possíveis. Conseguiu assim garimpar peças únicas e 
preciosas. Tinha um interesse particular pelo Guignol 
(boneco popular francês), tendo então a oportunidade 
de adquirir um marote Polichinelle francês do século 
XIX. Seu sonho era também um Punch (boneco popular 
inglês), mas não foi possível achar para comprar.

Nos ritos e nas manifestações culturais africanas, 
enxergava nitidamente uma influência direta nos nossos 
mamulengos de vara e luva. Seus títeres africanos de 
vara, luva e máscaras vieram dos antiquários franceses.

O teatro de sombras exercia nela um fascínio 
especial. Em Paris encontrou peças raras. Da Turquia 
comprou um Karagoz; de Java, o Wayang Kelitik 
(títeres planos entalhados em relevo cavo); de Java, 
o Wayang Kulit (títeres em silhueta recortada e pintada 
em couro), de Myanmar silhueta recortada em couro, 
e também as delicadas e famosas sombras de couro 
chinesas. A China chamava-lhe atenção pelos títeres 
de luva e pelas belíssimas silhuetas de sombra. Magda 
pesquisava a influência chinesa em nossa cultura; se 
interessava pelo fato de que os chineses vieram para 
o Brasil como mão de obra para as fazendas de café, 
logo após a Lei Áurea. Nesta mesma época houve 
manifestações populares com bonecos movidos a 
fogos de artifício, com participação dos chineses. 

A China, como a Índia, é apontada como sendo um 
dos locais com registros mais antigos da aparição 
de títeres e com uma grande variedade de técnicas.

Magda teve a oportunidade de conhecer a Índia. 
Esse país em especial lhe interessava demais por nossa 
ligação com Goa, através das viagens dos navegantes 
portugueses. Era apaixonada pelas diversas manifestações 
indianas de teatro popular. Entre suas aquisições, estão 
os títeres de fio Salaki Gombeyatta, os Kathputli Ka 
Kel, os Kalasutri Baluye, os títeres de luva Pavakathakali 
e Benir Putul Nacha, as silhuetas de sombra em couro 
recortado Tolpava Koothu e a Tolu Bommalata. A vida 
lhe presenteou com duas viagens à Índia, por onde 
ficou por grandes temporadas. Andou por Nova Deli, 

Rajastan e Gujarat. Teve a oportunidade de ver 
espetáculos de silhuetas de sombras encenando 
trechos das epopeias Ramayana e Mahabharata ao 
pôr-do-sol e ao luar nos templos hinduístas. Tudo 
iluminado por luz de lamparina a óleo por detrás de 
diáfanas telas de seda branca! Viajou pelo interior do 
país, de trem, de ônibus, de triciclo, de elefante. 
Encontrou muitas vacas pelo meio da estrada, mas 
engordou a sua coleção de inúmeros títeres! Era uma 
aventureira e tanto! O problema sempre foram as 
peças caberem em sua mala, que nunca era grande o 
suficiente. Assim, no encontro com o mundo, foi 
moldada a sua coleção.

Uma lembrança que me vem: titeriteira desde 
cedo, Magda criava espetáculos caseiros de bonecos de 

Divogado. Boneco de vara. Mestre Baixa Guarda. Lagoa de Itaenga 
(PE). Coleção Magda Modesto. Foto: Lucia Modesto
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Dama. Silhueta do Teatro de Sombras de Sichuan - Sudoeste da China. Vara de encaixe (suporte na 
cabeça) e varas chinesas (nas mãos). Coleção Magda Modesto. Foto: Lucia Modesto.

fio incríveis nos aniversários meus e de minha irmã, 
quando crianças. O teatro de animação sempre foi 
motor de sua vida.

Sentimo-nos privilegiados em herdar o precioso 
acervo da coleção Magda Modesto, mas nos deparamos 
com uma séria questão: ADMINISTRAR A CONSERVAÇÃO!

A Coleção Magda Modesto tem por volta de 400 
títeres do Ocidente e do Oriente. Quando viva, fazia 
questão de que a sua coleção circulasse, pois acreditava 
que a vida de seus títeres estava intrinsecamente ligada 
ao contato com o público. Por conta disso montava 
exposições constantemente. Dizia que os títeres 
ganhavam vida com a interação do espectador!

Poucos sabem, mas Magda tinha na sua formação 
a Museologia e entendia que a circulação do acervo 

era importante para a difusão e acessibilidade das 
peças; ela sabia ainda que o restauro constante era 
uma prática indissociável. No ano de seu falecimento, 
fomos convidados pelo SESI Bonecos a montar a Expo 
Bonecos do Mundo. Tivemos então a oportunidade 
de expor todos os títeres com condições de serem 
exibidos. Não pudemos utilizar a coleção na íntegra 
com todos os 400, pois vários necessitavam de grandes 
reparos. Não era um trabalho simples. 

Podem nos perguntar: por que deixar de lado 
as peças danificadas e não consertar? Não é tão 
simples assim. A coleção de Magda tem alguns títeres 
centenários e outros quase. 

Sem falsa modéstia, disso eu entendo. Dedico-
me profissionalmente a esta atividade há anos. Tive 
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a oportunidade de ser a arquiteta responsável pela 
restauração do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 
uma edificação de mais de 100 anos. Lidamos com 
restauro de madeiras, tecidos, pintura, douramento, 
mármore e estuque. Restaurar esta casa de espetáculos 
foi uma excelente escola e me deixou a certeza 
de que para “consertar” os títeres de Magda não 
bastariam artesãos capazes ou mamulengueiros com 
a habilidade. Temos que contar com restauradores 
experientes em restauro em museologia e com 
técnicos em tratamento de ataque de diversos insetos, 
como cupins de madeira e brocas. 

As indumentárias dos títeres também precisam 
de uma apurada atenção. Com a falta de controle da 
umidade, os tecidos deterioram (principalmente os 
mais antigos). A solução não é substituir por outro 
tecido similar, pois dessa forma perderiam o seu valor 
histórico. Teríamos que ter um restaurador de tecidos 
para se preservar a aparência original da peça. Sabemos 
que no Museu Histórico Nacional temos especialistas.

Quanto ao restauro da pintura das peças, teríamos 
que fazer uma análise de pigmentos e base da tinta 
antes de aplicar qualquer produto para não correr o 
risco de uma oxidação. As peças de couro, os títeres de 
sombra em geral, necessitariam de profissionais capazes 
de executar este delicado trabalho. Existem nos nossos 
museus estaduais e federais vários profissionais valiosos!

O grande problema do couro é o contato com a 
umidade. Temos a esse respeito um relato interessante 
sobre as peças de sombra chinesas que foi contado 
a Magda quando da compra no antiquário da Rue 
Jacob em Paris:

Estas silhuetas que a Madame vai adquirir foram 
conservadas imersas em tonéis de óleo de cozinha 
escondidos durante toda a revolução de Mao, pois o 
Teatro de sombras era proibido na China devido aos 
temas da realeza que abordavam! Após o término da 
revolução foram a nós vendidas. As silhuetas estão 
perfeitas, Madame, pois a melhor Conservação do couro 
é a imersão no óleo!
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sobrevida à coleção. As peças conseguiram respirar 
através de exposições e viagens!

Entendemos que conservação, acima de tudo, 
é expor o acervo para o público o máximo de vezes 
possível! CONSERVAÇÃO É CONSERVAR COM AÇÃO!

Magda Modesto em uma das suas exposições em Canela (RS), durante os festivais da AGTB. Foto: Ana Teresa Ferreira Neto.

Com razão são as silhuetas chinesas de couro que 
estão em perfeitíssimo estado até hoje! Já a silhueta 
de sombras de Myanmar se danificou na borda 
superior devido ao nosso clima.

Aprendemos que as peças da coleção têm que 
estar expostas ao ar e o mínimo de tempo possível 
enclausurada em baús ou caixas. O movimento de 
circular com a coleção de Magda Modesto por alguns 
anos pelo Brasil, após o seu falecimento, deu uma 
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Imagens da exposição "Marionnettes en Territoire Brésilien", criada pelo Institut International de la Marionnette  para o Xº Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, em 
Charleville-Mézières (França), 1994. Naquela edição do Festival o Brasil foi o país homenageado. Concepção da exposição: Margareta Nicolescu. Conselho Científico composto 

por Magda Modesto e Fernando Augusto Gonçalves Santos. Foto: Autor desconhecido.


