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RESUMO: Este artigo contextualiza o contato do autor com o Teatro de Animação desde a década de 1970, 

explora as narrativas que incluem sua participação no movimento bonequeiro nacional desde essa época, 

enfatizando a difusão das produções maranhenses, e sua atuação direta na ABTB/CEUB quando ocupava o cargo 

de presidente. Traça um percurso de seu envolvimento com Ana Maria Amaral, ressaltando a grande importância 

desta para seu crescimento como artista docente e como esteio da disseminação do Teatro de Animação pelo Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro de Animação, ABTB/CEUB, Ana Maria Amaral. 

ABSTRACT: The article contextualizes the author's contact with the Animation Theater since the 1970s, 

exploring the narratives that include his participation in the national doll movement since that time, emphasizing 

the diffusion of Maranhão productions, and his direct performance at ABTB / CEUB occupying the office of 

president. It outlines her involvement with Ana Maria Amaral, emphasizing its great importance for her growth as 

a teaching artist and as a mainstay of the dissemination of the Animation Theater in Brazil. 

KEYWORDS: Animation Theater, ABTB / CEUB, Ana Maria Amaral. 

 

Fazer uma revisão histórica da produção bonequeira ou mesmo das notícias de 

acontecimentos de espetáculos de Teatro de Bonecos no Brasil desde os Jesuítas, ou dos artistas 

portugueses que aqui chegavam no tempo do Império, ou, ainda, beber de Hermilo Borba Filho 

a história do Mamulengo do Nordeste, ou de Altimar Pimentel, sobre o João Redondo, também 

daquela Região, ou mais, das descrições completas sobre o movimento e a institucionalização 

desse tipo de Teatro, por Humberto Braga... creio, seria até um tanto enfadonho, desde que se 

perceba que essa história vem sendo registrada e que seu escopo se encontra de forma 

satisfatória, presente nas Revista Mamulengo da ABTB, Revista Móin-Móin da 

SCAR/UDESC104, e em livros de Borba Filho e de Pimentel. 

Não se trata, entretanto, de descrever linhas históricas paralelas, mas, quem sabe, 

preencher poeticamente possíveis lacunas. Nesse contexto, acredito que será mais produtivo 

incluir minha trajetória pública e simples, que chegou a transpor os limites regionais, pelo 

universo do Teatro de Animação.  

 
104 Sociedade Cultura Artística / Universidade Estadual de Santa Catarina 

mailto:tf.borralho@uol.com.br
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Quando da realização de meus primeiros estudos de graduação em Recife – PE, no 

Seminário Regional do Nordeste, um outro apelo de conhecimento se apresentou: a descoberta 

do mundo do inanimado, daquilo que surpreende os neófitos em assuntos nordestinos, como 

ver, saltar de dentro de uma mala de madeira, daquelas vendidas em feira, figuras que vestem 

braços, e como se um defunto se levantasse de seu esquife, passasse a ter vida outra vez e, 

debruçando-se ou saltitando numa  janela (sua tolda), se reintegrasse ao mundo dos humanos, 

trocando “leros” e canções com uma assistência perplexa e participante. 

Aqueles bonecos “botados”, ali, de dia, que depois pude ver em sítios e quintais, jamais 

saíram da minha lembrança. Principalmente de como permeiam o imaginário daqueles 

bonequeiros. Ainda nesse percurso de aprendizado deparei-me com outras formas de 

brincadeiras que estão presentes em outros territórios. Os das “Festas” em adros de igrejas, em 

parques, praças ou ruas interditadas, mas também em terrenos baldios em cantos de rua. São os 

folguedos que além de cantigas e danças, também exibem, alguns deles, elementos bonecais 

que ultrapassam em volume, forma e movimentos, os bonecos do Mamulengo. 

Sendo maranhense e convivendo com o bumba meu boi, ainda não havia me dado 

conta do quanto de elementos animados contêm nessa brincadeira. Voltando ao Maranhão, 

passei a me interessar um pouco mais por essa forma de “brinquedo” o qual já conseguia 

compreender como uma categoria de teatro, mesmo diferente do humano que eu praticava. 

Observei que já tinha visto em São Luís “fantochinhos” utilizados por professoras do 

Jardim da Infância para ilustrar narrativas de clássicos da literatura infantil, shows de 

Cassimiros Coco como espetáculo de “segunda parte”, em lugar de dramas ou comédias, em 

circos mambembes que se apresentavam na periferia da capital. Era interessante, mas muito 

distante, embora apreciável. Mas nada se comparava ao impacto de assistir em uma feira livre 

e bem de pertinho, o manuseio, a operação do objeto que se faz personagem e atua como se 

fosse gente ou como coisa mágica, sei lá. Isso, e minha passagem pelo CECOSNE105 de Madre 

Escobar, que me abriu mais o horizonte de entendimento do inanimado. Daí, máscaras e outros 

elementos bonecais, ou mesmo as figuras do bumba meu boi, me fizeram passear por esse 

mundo novo onde agora eu aportava. 

Retornei para no Maranhão em 1971 e criei o LABORARTE106 em 1972, dando início 

a um trabalho de pesquisa sobre arte e cultura populares regionais, quando em 1975 fomos 

 
105 Centro de Comunicações Sociais do Nordeste, ligado à Faculdade de Filosofia do Recife. 

106 Laboratório de Expressões Artísticas. 
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agraciados com a vinda a São Luís do Grupo Carreta, do Paraná, que fazia temporada no Rio 

de Janeiro com a peça “Margarida Curiosa Visita a Floresta Negra”, realizando curta 

temporada no Teatro Arthur Azevedo. Na ocasião foi oferecida aos artistas de teatro da cidade 

uma oficina ministrada por Manoel e Marilda Kobachuk e Leonel Lara, que constava do ensino 

da construção e animação de bonecos de luva e de vareta. O pessoal do Departamento de Artes 

Cênicas do LABORARTE participou com total aproveitamento. 

Nesse mesmo ano o LABORARTE iniciou a pesquisa de campo na Zona Rural da Ilha 

de São Luís em função da elaboração do espetáculo “João Paneiro”. Foi ali que se deu a real 

descoberta do Cassimiro Coco pelo grupo, a partir dos depoimentos dos lavradores e da fruição 

de espetáculos de circos mambembes que rodavam na região. Para nós, os dois elementos mais 

fortes em componentes de teatralidade foram os bonecos e os palhaços que viriam a servir de 

suporte cênico para a encenação dos resultados das reflexões geradas a partir das reuniões de 

líderes das comissões da Pastoral da Terra107, sobre o grande problema da retirada dos 

lavradores de suas terras com a implantação da ALCOA108. 

Um espetáculo circense que contemplasse o formato já conhecido pelas comunidades 

visitadas, além de oferecer um código de linguagem mais aproximado, foi o resultado artístico 

que fez acontecer com competência a ilustração dos fenômenos que norteavam os debates 

políticos a partir dali. O grupo LABORARTE, agora já familiarizado com Cassimiros e 

Cassimireiros e com o treinamento adquirido com o Grupo Carreta, desenvolveu um laboratório 

de estudos e oficina de construção de bonecos, já na busca de encontrar as soluções mais 

adequadas para expressar a metáfora cênica, investindo na elaboração de outros formatos, 

mesmo privilegiando a técnica da “luva”. Daí então, a procura por Cassimireiros no Estado foi 

constante, tanto pelo grupo LABORARTE como, por sua influência, por outros bonequeiros 

que se firmavam em São Luís. Busca essa que perdurou até a implantação da disciplina Teatro 

de Animação, na Universidade Federal do Maranhão.  

Foi com a montagem de “Os Sete Encontros do Aventureiro Corre-Terra, ou, O 

Cavaleiro do Destino”, em 1976, que o grupo LABORARTE consolidou sua opção de trabalhar 

principalmente com espetáculos de teatro de atores e bonecos e, na interação alcançada no jogo 

entre bonecos, texto e atores, resultou numa expressão dramatúrgica dilatada construindo assim 

 
107 Instituição da Igreja Católica. 
108 A ALCOA é uma das três maiores empresa de alumínio do mundo junto com a Alcan e a Rusal, com sede 

nos Estados Unidos. A Alcoa atua no Brasil desde 1965, atua em toda a cadeia produtiva do metal, desde a 

mineração da bauxita até a produção de transformados e de alto valor agregado. Possui sede em São Luís do 

Maranhão após a expansão da refinaria da ALUMAR. 
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a organicidade poética desejada. Ampliando suas oficinas, o Departamento de Artes Cênicas 

daquele grupo passou a desenvolver pesquisas de formas, técnicas de animação, uso de 

materiais, a partir dos resultados obtidos em laboratórios, do material coletado entre os 

folguedos regionais. 

Isso se deu com o estudo do boneco de vara que antes, uma saltitante cruzeta dos 

Cassimiros Coco, ou mesmo dos Mamulengos, poderiam expandir-se em tamanho, gerando o 

efeito cênico necessário para o jogo interpretativo entre ator e boneco. Mas como fazer para 

animá-los? Foi então que a simples mecânica de manipulação da faceira bonequinha do 

espetáculo do Grupo Carreta, a Margarida, nos inspirou, e os traços rígidos e membros fixos 

foram abrandados com uma sugestão de flexibilidade, por uma articulação grotesca de boca e 

um movimento balouçante do tecido das vetes e mangas longas. A operação em dupla de atores 

animadores, desses bonecos, a partir de movimentos articulados, incluindo passos da dança do 

bumba meu boi, sugeriam uma animação convincente, tanto que a Madre Armia Escobar, ao 

realizar um curso de Pós-Graduação, Latu Sensu, uma Especialização em Teatro de Animação, 

no Centro de Comunicações Sociais do Nordeste - CECOSNE, Recife - PE (1978) contratou-

me para ministrar uma disciplina de 60 horas, intitulada “Bonecos de Vara Gigantes” que 

incluiu em seu plano de curso oficinas de confecção e animação desses objetos. 

Mas outros elementos animados ou adereços cênicos com base nos objetos utilizados 

nos folguedos serviram de inspiração para modelos práticos, mas poéticos o suficiente para 

provocar encantamento, despertar soluções para objetos de cena como aconteceu com Antunes 

Filho em Macunaíma, segundo Sebastião Milaré: 

 

Não só de artistas e obras universalmente consagradas ele bebia. Nesse 

sentido, é significativa a informação dada por Cacá Carvalho sobre uma 

apropriação estética de Antunes. Conta que foram juntos ver um espetáculo 

de São Luís do Maranhão, dirigido por Tácito Borralho, apresentado em São 

Paulo no Projeto Mambembão. Ao ver a cena, Antunes bateu na mão de Cacá 

e disse: “É isso! Lembra Cacá” No dia seguinte nós estávamos fazendo a cena 

do bloco carnavalesco com o barquinho de papel. Essas coisas você percebe 

onde nasceram. É muito bonito isso, por que não era uma cópia, era outra 

coisa. (MILARÉ. 2010, p. 53) 
 

 

Para o LABORARTE também tinha sido resolvido o problema da Barca de D. João e 

a inspiração era o arcabouço da burrinha do bumba meu boi, mas para montá-la e desmontá-la, 

inclusive para viagens, e utilizando dos princípios de suspensórios, como os da burrinha, foi 

necessário um razoável projeto gráfico. Outro desafio se apresentou logo em seguida: fazer 
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voar, em plena cena de luta, uma serpente encantada. O estudo de uma aerodinâmica mais para 

“empinar papagaio” ou soltar pipa, associado ao modo de brincar de “vai e vem” de garrafa pet 

com cadarços. No caso da serpente, com manipuladores à vista, um segurava ou espichava para 

o chão as linhas de nylon de pesca grossas, de um lado, enquanto outro, em plano elevado, do 

outro lado do palco, puxava e soltava para cima a cabeça do boneco que sustentava o corpo. 

O último desafio foi a construção da Manguda, pois precisou extrapolar as matrizes 

corporais da Caipora do bumba meu boi. A Manguda é um boneco gigante que tem que dobrar-

se, abraçar e beijar o “Cavaleiro”. Tenha-se em conta que a Manguda é um ser mitológico que 

cresce contínua e absurdamente quando pretende assustar as pessoas. 

Esse espetáculo, “O Cavaleiro do Destino”, levou finalmente o LABORARTE ao 

Mambembão, e lá novos horizontes se abriram, pois encontrar espetáculos de bonecos, de atores 

e bonecos, tantos grupos com experiência nessa área, me possibilitaram transitar por um terreno 

há muito almejado, sem descartar a felicidade de encontrar com Ana Maria, Nini, Olga Romero, 

Humberto Braga, Fernando Augusto, Álvaro Apocalipse e tantos outros. Vale registrar o 

encantamento com “Palomares” do Grupo Casulo e a genialidade da muito generosa Ana Maria 

que nos acolheu carinhosamente e a partir daí comecei a ter notícias da ABTB, a Associação 

Brasileira de Teatro de Bonecos, e fui integrado gradativamente à entidade, associando-me 

formalmente, passando a participar de festivais e congressos, como o de Ouro Preto - MG, de 

número VII, em 1979, onde participamos com dois espetáculos de bonecos e atores, um para o 

público adulto, “O Cavaleiro do Destino”, e outro para o público infantil, “A Festa da Clareira 

Maior”, o que demonstrava que o LABORARTE já vinha despontando de alguma forma no 

cenário nacional do Teatro de Animação. 

Mas, apesar de ladeado por produções de Teatro de Bonecos que nós considerávamos 

“artísticos” ou “eruditos”, com o domínio de técnicas tradicionais, não nos privamos em 

continuar nosso mergulho no universo do inanimado, a partir da produção popular.  

A busca por objetos, como também por formas de representação/atuação, trajes, 

ritmos, danças e pinturas corporais, obrigava-nos a manter uma disciplina de trabalho que 

constava do levantamento e coleta de material, registro das mais complexas formas e modos, 

desde gravações de áudio, filmagens em Super-8, medições, desenhos, moldes, relatórios, 

entrevistas, até a catalogação de cada peça ou imagem, ou som, ou ainda, colecionamento de 

cadernos de campo que rendiam relatórios mais detalhados e catálogos mais precisos. A 

segunda etapa era exatamente o desenvolvimento da análise desse material nos departamentos-

laboratórios de Som e Música, Teatro e Dança, Fotografia e Cinema, Artes Plásticas e Literatura 
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e Imprensa. Foi o estudo minucioso de cada descoberta que nos fez produzir obras originais a 

partir de uma estética popular e, especialmente no Teatro de Animação, deslindar os mistérios 

que nos surpreendiam por trás daqueles bonecos e máscaras. 

O diálogo mais próximo com o Grupo Casulo, desde a minha entrada para a ABTB, 

nos proporcionou a possibilidade de um grande reforço no aprendizado dessa linguagem teatral 

descoberta como tal, a tão pouco tempo. 

Quando eleito presidente da ABTB, durante o Congresso e X Festival, em 1981, em 

Curitiba - PR, para o biênio 1981-1983, mesmo me sentindo ainda principiante naquele meio e 

tendo que assumir o lado também burocrático e político de uma associação de caráter nacional, 

pude contar com o apoio basilar de Magda Modesto, Ana Maria Amaral, Maria Luiza Lacerda, 

e no INACEN109, Humberto Braga. Embora minha experiência em organização de bases 

estaduais, exercitada quando da presidência da CONFENATA, Confederação Nacional de 

Teatro Amador, tenha sido bastante útil, na verdade, o terreno em que pisava a partir dali era 

totalmente diferente. Criar estruturas associativas estaduais ou regionais, naquela época, não 

foi tão fácil. A existência de grupos, coletivos, ou algo semelhante não era tão comum naquele 

meio. O que prevalecia era o associado individual. Pelo menos o investimento, auxiliado por 

Magda Modesto e apoiado inteiramente por Ana Maria Amaral em reativar e reforçar o Centro 

UNIMA Brasil, funcionou. E foi possível realizar em 1983, a duras penas, em São Luís - MA, 

o Festival Nacional intitulado por Magda, BONECOS BRASIL 83. 

É inegável que naqueles anos, talvez por influência do apoio do INACEN, facilitando 

o deslocamento da diretoria em função da visitação de movimentos estaduais e garantindo apoio 

à continuidade da realização de festivais nacionais, instrumentos importantes para a 

alimentação de um movimento bonequeiro no Brasil, sentiu-se uma grande efervescência no 

meio, fazendo surgir em algumas cidades um arremedo de nucleação, embora eu creia que 

somente a do Rio de Janeiro se estabilizou. 

Mesmo assim, um núcleo de bonequeiros se instituiu no Maranhão com curta duração 

e movimentos amadureceram também em Pernambuco, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio 

Grande do Sul. Em Pernambuco, o Teatroneco de Madre Escobar, no CECOSNE, em Recife, e 

o Mamulengo Sorriso de Fernando Augusto e Nilson Moura, em Olinda, celebravam um 

período de férteis produções. Se for possível avaliar essa “efervescência”, pode-se considerar 

 
109 Instituto Nacional de Artes Cênicas. 
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que, aliado às realizações dos Festivais, o SNT110 e, logo depois, INACEN também 

proporcionou a realização de importante e fundamental incentivo ao Teatro de Animação que 

foi primeiramente, segundo Humberto Braga (2011, p. 167-171), “um prêmio para o melhor 

texto de teatro de bonecos” em 1977, isso acoplado ao concurso de dramaturgia infantil. De 

1978 a 1980, foi instituído o Concurso Nacional de Dramaturgia de Teatro de Bonecos, iniciado 

pelo SNT e tendo continuidade com o órgão substituto, o INACEN. A partir de do concurso de 

nº IV, foi definido Hermilo Borba Filho com patrono do prêmio outorgado por aquele concurso 

que durou até 1986. Integrei as comissões julgadoras dos concursos de número III e VI. 

Ser associado da ABTB/CEUB111, e por ter me dedicado a escrever textos 

dramatúrgicos para bonecos e atores, e produzi-los, dirigindo e até atuando por vezes, me 

despertou interesse em estudar mais sobre o Teatro de Animação. Para isso, pude dispor de 

pleno apoio de Ana Maria Amaral e um exemplar incentivo do amigo Valmor Nini Beltrame. 

É que a USP já havia consolidado seu programa de estudos no CAC da ECA112, pois como 

relata Humberto Braga, 

 

Em 1990, o tema formação alcança, com meios mais efetivos, o campo 

acadêmico, na Universidade de São Paulo, como resultado do esforço 

empreendido por Ana Maria Amaral. Diversos artistas de diferentes regiões 

do país complementam seus estudos, em nível de Pós-graduação nas titulações 

de mestrado e doutorado, dentre eles, Valmor Nini Beltrame, de Santa 

Catarina e Tácito Borralho, do Maranhão. Além da formação de especialistas 

de alto nível, este fato gerou desdobramentos como a continuidade dos estudos 

em núcleos nas universidades de origem dos artistas e o aparecimento de 

estudos e teorias sobre o Teatro de Animação (BRAGA, 2007, p.259). 
 

 

Esse incentivo de Ana Maria para o mestrado e para o doutorado veio cercado de um 

reforço irrecusável: a possibilidade de investigação através de um olhar voltado para o que o 

povo brasileiro produz de “bonecal”, extrapolando o conhecimento sobre o Mamulengo e 

buscando as contribuições que esse conhecimento possa acrescentar, enriquecido com outras 

formas de teatralidades, que também possam subir aos palcos, talvez com o mesmo impacto 

gerado nos espetáculos de rua. A construção desse conhecimento levaria também a descobrir 

como se proceder para criar um acervo material considerável para possível utilização 

pedagógica. 

 
110 Serviço Nacional de Teatro. 
111CEUB – Centro Unima Brasil. 
112Centro de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da USP (Universidade de São Paulo). 
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Isso se pode verificar observando o propósito de Ana Maria por incentivar de forma 

sutil, mas bastante segura, uma maneira de desenvolver o estudo do Teatro de Animação nas 

universidades brasileiras, disponibilizando de alguma forma, um modelo, baseado naquele 

desenvolvido na Universidade de São Paulo.  

No Festival e 9º Seminário realizados na SCAR – Jaraguá do Sul / SC, os professores 

/ bonequeiros ali presentes foram convidados a realizar um levantamento sobre o ensino de 

Teatro e Animação em Instituições de Ensino Superior brasileiras. O resultado se encontra em 

uma publicação de 85 páginas, em formato de brochura, sob a organização de Valmor Nini 

Beltrame e Izabela Quint (2012), na qual se tem um panorama, até aquela data, de como se 

procede o ensino do Teatro de Animação nas universidades. Segundo Beltrame e Quint: 

 

O ensino do Teatro de Animação nos Cursos de Artes Cênicas, nas 

universidades brasileiras é oferecido a partir de meados de 1980. São 

ministradas uma ou até três disciplinas, dependendo dos projetos pedagógicos 

dos cursos. Atualmente temos informação de que tal ensino vem acontecendo 

em 16 universidades, em diferentes regiões do país. Certamente existem outras 

instituições em que se oferecem disciplinas dessa ordem, porém nos 

certificamos de que isso ocorre nas seguintes universidades: 

Universidade de São Paulo (USP); Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO); Universidade de Brasília (UNB); Universidade Estadual 

Paulista (UNESP); Universidade Estadual de Londrina (UEL); Universidade 

Federal de Goiás (UFG); Universidade Federal de Uberlândia (UFU); 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA); Universidade Federal do Pará 

(UFPA); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade Federal 

de Montes Claros (UNIMONTES); Universidade Federal de Ouro Preto 

(UNIFOP); Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC); Faculdade 

de Artes do Paraná (FAP); Universidade do Estado do Amazonas (UEA); 

Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). (BELTRAME e 

QUINT, 2012, p. 6) 

 

Importante observar que, até aquela data, esses estudos eram efetuados a partir de 

oferta de disciplinas, cursos, minicursos e oficinas, também como projetos de extensão de 

licenciaturas ou bacharelados. Os estudos em nível de Pós-Graduação (mestrado e doutorado) 

em Teatro de Animação são realizados juntamente a programas de Pós em Artes 

Cênicas/Teatro, tendo iniciado na USP e já disseminado por outras universidades. Tomando 

como exemplo de expansão e atualizando o número de IES, atualmente, devo citar a 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) que, por iniciativa do Prof. Dr. José Acioli Filho, 

incluiu em seu projeto pedagógico da Licenciatura em Artes Cênicas – Teatro, disciplinas de 
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Teatro de Animação e, também por sua iniciativa, criou o Museu Itinerante Ana Maria Amaral 

de Teatro de Animação, (MIAMA-TA), já operando regularmente em Maceió - AL.  

Sempre foi perceptível que, embora não declaradamente ou, até mesmo, 

instintivamente, Ana Maria nutria uma preocupação ou, pelo menos, uma simpatia pela ideia 

de difusão dos estudos sobre o Teatro de Bonecos pelas diversas regiões do Brasil e que, o que 

poderia garantir o desenvolvimento dessa ideia era esse tipo de estudo estar ligado, de alguma 

forma, a uma instituição de ensino superior. Para isso seria necessário investir na formação de 

artistas docentes especializados na linguagem da animação, sendo esta integrada a área do 

Teatro. Como resultado dessa preocupação, alguns nomes passaram por sua orientação na 

ECA/USP, dos quais cinco concluíram o doutorado: Valmor Nini Beltrame, Felisberto Sabino 

da Costa, Wagner Cintra, Tácito Freire Borralho e Fábio Henrique Medeiros. 

Estratégia bem articulada, ou não, juntando-se aos outros empreendimentos 

pedagógicos de outras IES, veio a somar à provocação e ampliação dos estudos e 

reconhecimento da linguagem do Teatro de Animação e sua expansão por universidades 

brasileiras e a natural extensão às escolas do Ensino Básico.  

É incontestável a importância da presença dessa incansável mulher no Teatro de 

Animação do Brasil, que se revela por suas publicações, seus espetáculos e suas orientações 

acadêmicas. Todo esse trabalho finalmente pode ser celebrado com a obtenção do Prêmio de 

Melhor Criação Artística no 12º Festival Mundial de Teatro de Bonecos de Praga – República 

Tcheca, em 2008, com o espetáculo DICOTOMIAS, o que confirma o grande reconhecimento 

internacional a Ana Maria Amaral e ao Teatro de Animação brasileiro. 
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