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Sou da terceira geração de uma família de 
marionetistas. Minha avó, Odila Cardoso de Sena 
(1913–2007), era artista plástica formada em 1938 no 
antigo curso de Belas Artes da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Foi professora de artes em 
escola pública e, nesse período, dois acontecimentos 
marcaram o início de sua trajetória como bonequeira, 
revelando-se uma das pioneiras nessa arte. Em Porto 
Alegre (RS), assistiu a uma apresentação do célebre 

Dona Odila pintando bonecos (1979). Foto: Antônio Sena. Dona Odila pintando a marionete Lobo (1999). Foto: Antônio Sena.



grupo italiano de marionetes Piccoli de Podrecca.2 
Em seguida participou, no grupo escolar em que era 
professora, de um breve curso de marionetes. Em 
1951, inspirada por esses primeiros contatos com o 
universo das marionetes, começou a construir seus 
próprios títeres. 

Foram mais de 60 bonecos de fio, confeccionados 
por ela em um processo que envolvia desde a 
modelagem das cabeças, passando pela criação e 
confecção de figurinos e criação de movimentos e 
cenas. Em 1954, funda junto com seu filho, Antônio 
Carlos Cardoso de Sena, o TIM – Teatro Infantil de 
Marionetes. Quando eu nasci, em 1967, todas essas 

O casal de marionetistas Reneidi Mezeck de Sena e Antonio Carlos Cardoso de Sena. Eles manipularam as marionetes lado a lado, por 46 anos, no TIM – Teatro Infantil de 
Marionetes. Foto: Cacá Sena.

marionetes já existiam e com minha avó aprendi a 
modelar em papel machê meus primeiros bonecos. 

Atualmente, um dos grandes desafios enfrentados 
pelos grupos de teatro é a conservação de seus acervos 
e o espaço físico para armazená-los. As dificuldades 
encaradas pela falta de políticas públicas para 
preservação de acervos são inúmeras. 

Em Porto Alegre, nos últimos anos presenciamos o 
encerramento de importantes espaços como o Centro 
Cenotécnico do Instituto Estadual de Artes Cênicas 
e da Usina do Gasômetro. O acervo do TIM sempre 
foi armazenado na própria casa da família, sendo 
que meu pai, já faz muitos anos, construiu um espaço 
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especial para as marionetes. Elas estão guardadas em 
uma espécie de closet, ao abrigo da luz, onde todas 
as marionetes ficam penduradas visando a melhor 
preservação dos figurinos. Este espaço também foi 
pensado como um local acessível à visitação de 
amigos, bonequeiros e pesquisadores. 

Os bonecos confeccionados por minha avó, 
Dona Odila, têm sua estrutura interna de arame com 

articulação de couro e o enchimento é de algodão cru 
revestido com meias de nylon. Sobre esta estrutura 
estão os figurinos ricamente confeccionados com 
mínimos detalhes e peças íntimas como calçolas, 
anáguas e rendas que nunca são vistas pelo público, 
mas vestem as personagens femininas. Muitos dos 
tecidos usados na confecção dos figurinos não existem 
mais, são tecidos de ótima qualidade que pouco 

Cena antiga Califa, Odalisca, Negro e Omar. TIM Marionetes. Foto do acervo. Fotógrafo não identificado.
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desbotaram com o passar do tempo. Minha tia, Irene 
Maria, filha de Dona Odila, conta que várias peças dos 
figurinos foram confeccionadas com tecidos de suas 
próprias roupas, como vestidos e saias. As cabeças 
são modeladas com serragem de madeira bem fina, 
sobra do lixamento de parquet, acrescida de grude 
de farinha (um tipo de cola) misturada com bórax, 
um inseticida bem forte. Dessa mistura resulta uma 
massa modelável que, quando seca, tem propriedades 
da madeira. A eficiência desse material revelou-se 
rara, visto que as cabeças resistiram ao tempo e aos 
insetos como cupins e traças.  Essas cabeças são todas 
pintadas com tinta têmpera, material que também 
resistiu bravamente ao tempo e ao uso dos bonecos 
em centenas de apresentações. Poucos retoques nas 

pinturas foram feitos em mais de sessenta anos de 
atuação e armazenamento desses bonecos.

Foram oitenta peças criadas nesses anos de 
história do TIM. Entre os diversos personagens que 
formam este grande elenco destaco: o “Tá em Todas”, 
boneco que aparece em vários papéis, o que não é 
comum no teatro de bonecos; o “Carioca”, com um 
chapéu no estilo Panamá confeccionado em papel 
higiênico tramado que incrivelmente resiste por mais 
de sessenta anos; a cantora “Rosa Linda Florisbela”, 
“Maestro Pipokovisk”, “Chico Gato” (um antagonista 
que também tem um chapéu feito de trama de papel 
higiênico) e o “Zé Buco”, marionete com apenas 
sete fios que realiza complexos passos do frevo 
pernambucano com a criativa manipulação de meu pai.

Maestro Pipokowisk. Marionete do TIM – Teatro Infantil de Marionetes.  Foto: Fred Rushel.



No Circo, Pirata e Palhaço Pirulitinho. TIM Marionetes Cena antiga. Foto: acervo do grupo.

da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre com 
recursos para restauração dos bonecos, palco, materiais 
de cena e som. Em 2004, pela passagem de seus 50 
anos, foi especialmente homenageado no Festival Porto 
Alegre em Cena, apresentando espetáculos e montando 
uma grande exposição em um amplo espaço exclusivo, 
criado na Usina do Gasômetro. Em 2009, o TIM recebeu 

Minha mãe, Reneidi Mezeck de Sena, além de participar 
do elenco de manipuladores, faz a manutenção e 
preservação das marionetes, reparando figurinos e 
desalinhando os fios, tarefa que só os marionetistas sabem 
o quanto é difícil. 

Na trajetória do grupo é importante destacar que em 
1999, o TIM foi contemplado pelo edital FUMPROARTE 



o Prêmio Culturas Populares - outorgado pelo Ministério 
da Cultura, através da Secretaria da Identidade e da 
Diversidade Cultural. 

Hoje, o grupo não está mais atuando. Há alguns 
anos Antônio Sena se afastou de suas atividades 
devido à evolução do Mal de Alzheimer. Seu trabalho 
durante mais de 60 anos à frente do grupo foi 
fundamental para a preservação do acervo material 
e da memória do grupo de teatro de bonecos mais 
antigo do Brasil. Seus cuidados com o acervo também 
se revelam nos registros de todas as apresentações, 
com detalhes sobre local, público e borderô, além 
de pastas organizadas com todas as fotografias e 
matérias de jornais durante décadas. Há também 
nesse acervo filmes originais em 16 mm que foram 
transpostos para mídias digitais com o objetivo de 
preservação. 

O TIM sempre fez parte da minha história. Quando 
criança eu dividia o quarto com as marionetes que 

ficavam todas guardadas atrás de uma cortina. Lembro-
me das muitas vezes em que levantava a ponta da 
cortina para espiá-las. Com oito anos comecei a trabalhar 
no grupo como contrarregra e com dez anos já 
manipulava os bonecos mais simples e com poucos fios. 
Hoje tenho a honra, ao lado minha mãe, de manter e 
preservar esse acervo único no Brasil.3

NOTAS
2 Companhia italiana de teatro de bonecos fundada 
em Roma, Itália em 1914 pelo diretor Vittorio Podrecca 
(1883-1959).

3 Manifesto especial agradecimento para Fabiane 
Baumann pelo companheirismo e ajuda na revisão do 
texto. 

Gaúcho.  Marionete do TIM – Teatro Infantil de Marionetes. Foto: Fred Rushel.


