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COMO ESTÃO NOSSOS BONECOS?

 

EDITORIAL

A Comissão de Pesquisa da Associação Brasileira 
de Teatro de Bonecos e Centro UNIMA Brasil – 
ABTB-CUB apresenta a Revista Mamulengo N.º 19 
discutindo o tema: Acervos e Memórias do Teatro 
de Animação Brasileiro.

Ao vislumbrarmos a possibilidade de retorno às 
atividades presenciais, graças ao lento processo de 
vacinação – mas não menos inconformados com os 
mais de 600 mil brasileiros mortos pela Covid-19 –, a 
edição pretende discutir: como se encontram nossos 
bonecos, depois de quase dois anos apartados do 
público, longe dos olhos e distantes da admiração 
de todos? Como os artistas solistas, os grupos, os 
coletivos, as companhias, os colecionadores os 
têm preservado? Temos cuidado da preservação, 
da conservação de acervos, de arquivos, das malas, 
textos e imagens que contam a nossa história? Já 
não é hora de voltarmos a falar sobre a salvaguarda 
do Boneco Popular Nordestino e verificar, após o 
seu registro como patrimônio cultural, os avanços e 
desafios que ainda exigem ações concretas? Como os 
nossos espaços teatrais, oficinas, museus têm atuado 
e sobrevivido nestes tempos? Lembremos que ali 
também mora uma história ameaçada, memórias e 
acontecimentos que podem desaparecer rapidamente. 

Durante a construção desta edição, identificamos 
coleções quase totalmente destruídas, acervos sem 
apoio de instituições públicas para a sua preservação, 
a constatação do descaso que leva ao apagamento de 
registros, objetos e documentos do nosso teatro. Isso 
reafirmou a importância de trazer à luz essas lacunas 
da nossa história recente. Assim, dois eixos animaram a 
formulação das questões acima e a criação de artigos: 
memórias e os acervos do nosso teatro de animação.

Abordar o tema Memórias remete à importância 
de lembrar. Segundo Icléa Bosi, em seu livro Memória 
e Sociedade (2003, p. 55): “Lembrar não é reviver, mas 
refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias 
de hoje, as experiências do passado”. Ao trazer o 
tema memórias, reforçamos nossa convicção de que 
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é conhecendo o que fomos, fizemos e pensamos que 
nos estimulamos a prosseguir. Daí a necessidade 
de também refletirmos sobre os Acervos do teatro 
de animação. Pensar em acervos nos leva a refletir 
em patrimônios e a salientar o campo de tensões 
inerentes à área. Como explicitado no Inventário 
Nacional de Referências Culturais, questões tais 
como “quem tem legitimidade para selecionar o 
que deve ser preservado, a partir de que valores, 
em nome de que interesses e de que grupos” (2000, 
p. 11) explicitaram a dimensão social e política do 
que se considera, ou não, patrimônio. Atualmente a 
noção de patrimônio cultural não mais se restringe 
aos monumentos ou aos testemunhos da história 
“oficial”, nos quais principalmente as elites se 
reconhecem, mas passaram a considerar também “as 
manifestações culturais representativas para os outros 
grupos que compõem a sociedade brasileira – os 
índios, os negros, os imigrantes, as classes populares 
em geral.” (INRC, 2000, p. 11) Além disso, segundo 
as orientações da UNESCO, o patrimônio cultural 
imaterial só pode sê-lo se for reconhecido como 
tal pelas comunidades, grupos ou indivíduos que o 
criam, mantêm e transmitem. O fato de a ABTB ter 
sido a proponente do pedido de registro do Teatro 
de Bonecos Popular do Nordeste como Patrimônio 
Cultural brasileiro junto ao IPHAN, foi fundamental 
para o acatamento da solicitação, a realização do 
inventário e sua titulação. Além da dimensão social e 
política, pensar em Acervos envolve aspectos técnicos. 
Se, por um lado, os acervos virtuais na atualidade 
são fundamentais para a divulgação das práticas de 
artistas e grupos, por outro, é importante lembrar que 
a construção e a preservação de um acervo implicam 
tecnologias e saberes específicos. Sem eles, muitos 
acervos se perdem e com eles, muitos materiais que 
gerariam “memórias” e história(s). 

A edição abre com textos de Idoya Otegui, de Tolosa, 
Espanha, e de Marcos Malafaia, de Belo Horizonte 
(MG). Atual Presidente da Comissão de Patrimônio 
da UNIMA, Idoya oferece-nos um texto que expõe 
ideias e conceitos sobre o papel dos museus e os 
desafios que se apresentam para que os acervos 
do teatro de animação sejam realmente fonte de 
conhecimento e estímulo para a produção artística. E 
de acordo com nossa proposta editorial, reitera: “Estoy 
convencida de la importante labor de los Museos, sin 
ellos una vez finalizada la vida útil de una marioneta 
¿qué sería de ella?” Na sequência, Marcos Malafaia 

contribui com um texto sobre memória, evidenciando 
a indissociabilidade entre boneco e marionetista. O 
boneco, impregnado de informações e memórias, 
contém não só a trajetória do espetáculo e de seu 
animador, mas a história da nossa arte, manifestação 
presente e viva de quase todas as culturas.

Temos em seguida os textos de Cacá Sena, Porto 
Alegre (RS); Cecilia Modesto, Rio de Janeiro (RJ); 
Gilvanildo Klebson Mendes Ferreira, Glória do Goitá 
(PE); Ivanildo Piccoli, Maceió (AL); Izabel Concessa P. 
de A. Arrais, Recife (PE); Luiz André Cherubini, São 
Paulo (SP); Márcio Pontes, Araraquara (SP); Marcos 
Caetano Ribas, Paraty (RJ); Osvaldo Gabrieli, São 
Paulo (SP); Sandra Cordeiro, São Luís (MA); Maria 
das Graças Cavalcanti Pereira, Natal (RJ); Zildalte 
Ramos de Macêdo, Natal (RN); Mariana Elisa Oliveira 
de Araújo, Rio de Janeiro (RJ). O leitor perceberá 
que os artigos transitam entre as duas temáticas, 
o que remete a pensar no quanto os acervos e 
as memórias estão imbricados e têm a ver com 
as práticas e trajetórias de artistas e grupos de 
teatro de animação contemporâneos.  

Uma novidade desta Mamulengo é a seção 
Galeria, espaço que contempla a memória visual do 
teatro de bonecos brasileiro e que traz fotógrafos, 
acervos e recortes visuais temáticos, sob diferentes 
perspectivas a cada edição. Para inaugurar este 
espaço, convidamos o fotógrafo Guto Muniz, de Belo 
Horizonte (MG), cujo trabalho é reconhecido pelo seu 
olhar refinado e peculiar, confirmando que, além de 
registrar o espetáculo, suas fotografias são obras de 
arte. Foi por meio de Lelo Silva e de Adriana Focas que 
Guto adentrou no universo do teatro de animação 
ao se tornar o fotógrafo oficial de todas as edições 
do Festival Internacional de Teatro de Bonecos de 
Belo Horizonte, no início deste século.  

As nossas seções fixas apresentam nesta edição, 
o texto dramático Contestados, escrito por Gregory 
Haertel em parceria com a Cia. Mútua, de Itajaí (SC). 
A montagem apresenta a Guerra do Contestado. 
Pouco conhecida de muitos brasileiros, a narrativa é 
contada pelo olhar de duas mulheres, o que instiga 
perceber o conflito com outras referências, nem 
sempre contempladas pelos que estudaram aquele 
episódio.     

Com texto de Gabriel Couto Pereira, a seção 
Percursos homenageia e nos convida a conhecer 
a obra do pernambucano radicado em Minas Gerais 
Fernando Limoeiro. 
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A seção Aplausos segue prestando homenagens 
aos artistas que nos deixaram neste período. Prestamos 
nossos mais sinceros agradecimentos ao legado 
que deixaram para fortalecer e valorizar o teatro de 
animação do Brasil. 

Na seção Pombo-Correio, compartilhamos com os 
leitores trechos das estimulantes e afetuosas palavras. 
Dessa forma, dividimos com todos os que direta ou 
indiretamente têm contribuído para a continuidade 
da nossa Mamulengo.   

Desta vez, a capa da Revista é uma criação do 
bonequeiro, músico e artista visual Ubiratan Carlos Gomes 
– Bira, do Grupo Anima Sonho, de Porto Alegre (RS), que 
nos presenteou com esta imagem feita especialmente para 
esta edição. Muito obrigado, Bira.     

Expressamos nossa mais sincera gratidão aos 
autores dos textos, aos fotógrafos e aos grupos que 
gentilmente cederam imagens para enriquecer nossa 
Mamulengo.  

Esperamos que a Revista Mamulengo N.º 19, ao 
escolher o tema Acervos e Memórias do Teatro 
de Animação Brasileiro, alimente as discussões e 
estimule a realização de ações para preservar e divulgar 
a rica, mas ainda descuidada, história do nosso teatro. 

Gilson Motta

Izabela Brochado

Miguel Vellinho

 Valmor Níni Beltrame
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