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Teatro de Formas Animadas para crianças e jovens: 
à guisa de apresentação 

A ideia desta edição nº 18 da Móin-Móin – Revista de Estudos 
sobre Teatro de Formas Animadas é reunir um conjunto de artigos 
de pesquisadores(as) e de artistas de diferentes contextos culturais 
que, com suas vozes, qualificam o debate sobre o teatro feito para 
crianças e jovens. Para isso, contamos com a valiosa colaboração das 
autoras e dos autores Anibal Pacha (Belém do Pará – Brasil); Carlos 
Martínez (Buenos Aires – Argentina); Federica Ferrari (Gubbio – 
Itália); Henrique Sitchin (São Paulo – Brasil); Humberto Braga 
(Rio de Janeiro – Brasil); Leidson Ferraz (Recife – Brasil); Liliana 
Pérez Recio (La Habana – Cuba); Maria Helena Kühner (Rio de 
Janeiro – Brasil); Miguel Vellinho (Rio de Janeiro – Brasil); Paco 
Paricio (Binéfar – Espanha) e Paulo Fochi (São Leopoldo – Brasil).  

Há muito se discute, no Brasil, sobre o teatro feito para crian-
ças e jovens sob diferentes perspectivas. Festivais, seminários e en-
contros reuniram e ainda reúnem artistas interessados em refletir 
sobre os diversos aspectos que envolvem a criação desta arte. Em 
decorrência, muitos grupos redimensionaram suas concepções e 
práticas cênicas, do mesmo modo que importantes estudos foram 
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publicados. Tudo isso continua animando o debate em torno des-
ta forma de teatro. No entanto, existem perguntas que, embora já 
tenham sido formuladas, ainda merecem reflexão: o Teatro para 
Crianças e Jovens é um gênero teatral? Por que fazer teatro para 
crianças? Por que o didatismo, os estereótipos e a reprodução de 
preconceitos ainda são comuns em espetáculos destinados a elas? 
Quais são as características e os elementos recorrentes nas práticas 
deste teatro? Podemos afirmar que, hoje, existem práticas “renova-
doras”? Existem fundamentos filosóficos, estéticos, teóricos, artís-
ticos que balizam a criação de espetáculos cênicos para crianças? 

A pertinência e a atualidade das questões acima levantadas fo-
ram cruciais para a escolha do tema desta edição, mesmo sabendo 
da impossibilidade de obter respostas conclusivas para todas elas. 

Estas discussões se revestem de grande complexidade, porque o 
contexto social e político que envolve a situação da infância em nosso 
país e na América Latina é preocupante, e o teatro comprometido 
em contribuir com as mudanças destas realidades precisa evidenciar a 
existência de múltiplas e diferentes infâncias e, sobretudo, desiguais. 

O breve texto Os alunos1, de Eduardo Galeano, situa e sinte-
tiza boa parte dessas inquietações:      

Dia a dia nega-se às crianças o direito de ser crianças.
Os fatos, que zombam desse direito, ostentam seus ensinamentos 

na vida cotidiana.
O mundo trata os meninos ricos como se fossem dinheiro, para 

que se acostumem a atuar como o dinheiro atua.
O mundo trata os meninos pobres como se fossem lixo, para que 

se transformem em lixo.
E os do meio, os que não são ricos nem pobres, conserva-os atados à mesa 

do televisor, para que aceitem desde cedo, como destino, a vida prisioneira.
Muita magia e muita sorte têm as crianças que conseguem ser 

crianças (GALEANO, 1999, p. 97). 

1 GALEANO, Eduardo. Os alunos. In De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. 
Porto Alegre: L&PM, 1999. 



13
R

evista de E
studos sobre Teatro de Form

as A
nim

adas
MÓIN-MÓIN

Os textos reunidos nesta edição da Móin-Móin, somados à 
provocação de Galeano, nos estimulam a buscar um teatro que 
privilegie o ser humano no movimento entre a criança que precisa 
ser respeitada como tal e o adulto que tem dentro de si a criança 
que ele já foi; nos incitam a pensar sobre por que vivemos e quais 
os sentidos de estarmos aqui e agora. Para o desenvolvimento des-
se nível de consciência e de apreensão do espaço-tempo, a ludici-
dade e a poesia presentes na encenação são essenciais ferramentas.

Os autores e as autoras que colaboram nesta edição, de modos 
diferentes, buscam responder os questionamentos acima levanta-
dos na perspectiva de ampliar a discussão e consolidar o Teatro de 
Formas Animadas como potência criativa para crianças e jovens e 
como manifestação artística à qual todos têm direito. 

Acreditamos que refletir sobre estas questões certamente cola-
bora para aprofundar o debate e conhecer o trabalho de grupos e 
pesquisadores que estudam e praticam o Teatro de Formas Anima-
das feito para crianças e jovens. Esperamos, com a presente edição, 
alimentar as discussões e colaborar para que novos estudos sejam 
realizados e publicados.

Manifestamos os nossos agradecimentos ao Projeto “Bone-
cos e Mamulengos Animando as Olimpíadas do Rio”, em 2016, 
patrocinado pela Funarte\Ministério da Cultura, que proporcio-
nou estímulo à continuidade das edições da Revista Móin-Móin. 
Agradecemos também aos autores e demais colaboradores por 
suas valiosas contribuições. 

Valmor Níni Beltrame - UDESC 

Gilmar Antônio Moretti - SCAR

Paulo Balardim - UDESC
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Pode o teatro infantil ser considerado arte?

Maria Helena Kühner
Centro de Pesquisa e Estudos do Teatro Infanto-Juvenil – Cepetin 

(Rio de Janeiro – Brasil)

Um Príncipe chamado Exupéry (2010). Cia. Mútua. Direção de Willian Sieverdt.  
Foto de Karin Romano.
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Pájaro Ruperto en El viaje de Kiwi (1994). Dirección: Carlos Martínez. Foto 
de Pablo Palacios.
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Resumo: A partir de uma entrevista e mantendo seu tom coloquial, a autora vai 
respondendo à pergunta-título questionando os que veem o infantil como algo 
superficial e tolo, lembrando a importância da etapa criança na estruturação da 
personalidade adulta e a consequente necessidade, validade e interesse em oferecer a 
essa criança o que a arte e o teatro lhe podem dar, dentro das características específicas 
para tal.
Palavras-chave: Criança. Arte. Teatro.

Abstract: The author responds to the title question, maintaining her colloquial 
tone from an interview, and questions those who see child as superficial and foolish, 
remembering the importance of the child stage in the structure of the adult personality. 
She also talks about the consequent need, validity and interest in offering children what 
Art and Theater can give him/her.

Keywords: Child. Art. Theater.

Algum tempo atrás, recebi de um doutorando da Universidade 
de São Carlos- Ufscar (SP) o pedido de uma entrevista comigo para 
sua tese de doutorado, que tinha como tema a pergunta: “O teatro 
infantil pode ser considerado arte?”.

Tinha lido escritos meus e achava que eu “[...] era a pessoa de 
que ele precisava para responder a suas interrogações sobre o tema” 
(?). Havia já esboçado uma introdução (que me enviou) sobre o 
sentido da palavra arte como sendo “[...] o trabalho de dar forma 
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estética e criativa à percepção, emoções, ideias para estimular a 
consciência, o conhecer do leitor ou espectador”. O que ressaltava 
sua importância em um tempo que as últimas décadas e a virada do 
século mostravam terem sido de grandes transformações; com isso, 
apontando a possiblidade de, sendo o teatro, por definição, lugar 
de ver (fazia longa citação de escrito meu), ser válido instrumento 
para tal. Mas se perguntava – e queria me perguntar – como isto 
poderia se dar (ou ser feito), pois o conhecer exige avaliar, analisar, 
explorar, apreender, informar-se ou inteirar-se de algo, ou seja, supõe 
“[...] um nível que a criança não tem”. E o teatro infantil não tem 
como levar a este conhecer ou consciência, pois o próprio dicionário 
define o infantil como sinônimo de imaturo, ingênuo, primário, 
inocente, tolo. Então, a seu ver, o teatro infantil, a rigor, não é sequer 
teatro. Acrescentava que sua escolha do tema se dera após longa 
discussão com um amigo que escolhera fazer teatro infantil, que 
considerava válido, importante e necessário. Queria fazê-lo desistir 
da ideia que motivara essa escolha. Enfim, queria focar sua atenção 
no teatro infantil, até mesmo para poder ou saber afirmar que 
posição defender.

Quando veio ao Rio de Janeiro para a entrevista solicitada, 
conversamos longamente a respeito. De início, fiz uma observação 
que o pegou de surpresa: em todo o seu trabalho, ficava claro que 
ele considera o conhecer como um perceber, avaliar, analisar, emitir 
juízos, apreender, informar-se, etc., (termos que fui sublinhando em 
seu escrito), podendo ser, por tal, gerador de consciência. Lembrei 
que a raiz do termo conhecer: cognoscere=nascer com é bem mais 
ampla. Lembrei que, na infância, o pensamento é animista, que a 
criança acha que um animal pode pensar e sentir como ela, uma 
coruja pode ser a encarnação da sabedoria; o corvo, o portador do 
mau agouro, e mesmo a consciência pode ser um... Grilo Falante, 
que acompanha Pinóquio buscando fazê-lo ver as consequências de 
suas ações. Um Grilo que, levado apenas por seus impulsos e desejos 
e pelo princípio do prazer que os alimenta, Pinóquio primeiro tenta 
matar, depois passa a ignorar, em seguida o fará chorar pelo que fez, 
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até que passa a escutá-lo, e só quando o escuta, ou seja, quando já 
é capaz de ouvir e atender ao que diz sua consciência, de não fazer 
apenas o que seu egocêntrico prazer busca, Pinóquio deixa de ser 
um boneco de madeira e se torna um menino de verdade, capaz 
de unir o princípio do prazer ao princípio da realidade e inserir-se 
na sociedade e no mundo que o rodeiam. 

Por isso, todo conhecimento verdadeiro é um cognoscere, 
isto é, um nascer com o que se conhece. Assim, a liberdade não 
se desliga dele e se realiza através desses “nascimentos”. Então, o 
Teatro da Animação também busca fazer com que o movimento 
e a ação dados a seres ou objetos inanimados não sejam um mero 
agitar-se e mover-se, mas expressão da anima, da alma que dá a esse 
movimento vida, isto é, algo com sentido e significado. Bettelheim, 
em seu marcante estudo Psicanálise dos contos de fadas, mostra-nos 
o significado profundo dessas figuras que animaram o imaginário 
infantil, muitas das quais permanecem vivas no imaginário adulto. 
Ou podem também abrir a uma visão ampla e abragente: uma 
obra como Alice no País das Maravilhas é uma divertida e irônica 
descrição do mundo adulto visto pela ótica infantil. Mundo em 
que “são todos loucos”, como diz o Gato de Cheshire, mundo que 
gira rápido sem saber para onde, mundo em que o Coelho Branco 
corre e corre em busca de... Nem sabe bem o quê, um Chapeleiro 
Maluco toma eternamente seu chá da tarde, uma Rainha Louca 
percorre esbaforida seu mundo de tabuleiro com a mesma pressa 
sem razão do Coelho, e as escolhas, os medos, desejos e atitudes 
parecem igualmente “malucos” e sem nexo. 

Ao chegar depois, o Pequeno Príncipe mostrará igual 
curiosidade e espanto diante do mundo que vê...

A conversa foi assumindo realmente o tom e a forma de uma 
entrevista, com ele levantando as questões que lhe interessavam, 
como indicariam suas perguntas seguintes, a que fui respondendo. 

– Então, o que significa, para você, arte?
– A palavra arte tem significado múltiplo: designa não só o 

conjunto de regras de uma profissão ou ofício (como quando se 
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Um príncipe chamado Exupéry  (2010). Cia. Mútua. Direção de  Willian Sieverdt.  
Foto de Cia Mútua.
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fala, por exemplo, em arte militar ou na arte de persuadir), como 
a expressão de um ideal de beleza nas obras humanas, que leva a se 
falar em uma “obra de arte”. O que constitui esse ideal é o estético 
< aesthesis = a faculdade de sentir o mundo com sentido e expressá-lo 
de uma forma que nos re-vela ou des-cobre o que escapa ao nosso 
distraído olhar cotidiano e pode nos trazer toda uma visão de 
mundo (trágica, dramática, utópica, etc.). Ex-pressão é a pressão 
que traz ao exterior de forma elaborada (poética, lírica, épica, 
dramática, pictórica, etc.), aquele sentimento do mundo que con-
moveu a sensibilidade e a inteligência de alguém que busca criar 
ou inventar formas de expressá-lo e comunicá-lo a outros. Por isso, 
algo que muda suas formas, se transforma com as mudanças do 
tempo e do meio em que vivem.

Assim, sua capacidade de fazer pensar, sentir, emocionar, 
sonhar, atingir dos mais variados modos e provocar uma visão mais 
ampla, mais profunda e até mesmo inovadora e transformadora.

– Como você vê essas diferentes formas de entendimento do que é arte? 
Para os gregos, a verdade era um “des-velamento”, um 

arrancar de véus, uma des-coberta. Por isso, assinalamos que todo 
conhecimento verdadeiro é um nascer com e que a liberdade se realiza 
com esses “nascimentos”. 

Nos últimos 500 anos, a cultura no Ocidente passou por um 
processo de concentração progressiva. Para o ser humano dominar 
a natureza a que antes se submetera, ela deixa de ser vista como 
um espaço de vida e passa a ser espaço de dominação e conquista, 
a ser descoberto, explorado e ordenado (grandes descobertas, 
grandes navegações, grandes invenções). Hamlet lamenta sua sorte 
diante do mundo que vê e que “está fora dos eixos”: “Por que 
nasci para ter que pô-lo em ordem?”. Organiza-se o espaço político 
(delimitando fronteiras entre nações, línguas e instituições), criam-
se normas ou regulamentação das relações – nas quais a prioridade 
é dada aos produtos, tornados mercadorias. O espaço mental sofre 
idêntica delimitação: um pensamento abstrato (abs-trair = tirar 
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de) se distancia do mundo, que passa a ver como um ob-jeto (algo 
posto diante de) a ser decifrado com a pesquisa, a observação, a 
experimentação. As noções rígidas e precisas das matemáticas e da 
geometria buscam “de-mitizar” esse mundo, torná-lo um objeto a 
ser conhecido por meio do método, da ordem, da medida. A busca 
da verdade passa a ter um caráter operacional e técnico: conhecer 
e organizar para melhor dominar ou controlar – a natureza e os 
outros homens, a sociedade. O próprio cosmos passa a ser visto 
como uma imensa máquina – palavra que define a nova visão das 
coisas, do mundo e até do próprio homem. 

Jongo Mamulengo (2016). Coletivo Bonobando. Direção de Adriana Schneider.  
Foto de Ricardo Brajterman.

Classificar, hieraquizar, categorizar tornam-se, assim, preocupações 
e formas de definir aqueles limites e neles situar cada elemento. O 
método é a própria lógica desses tempos. A metodologia, essa lógica 
aplicada ao saber. A educação do “espírito” pela ciência, tentando 
conquistar e dominar o mundo pelo pensamento (razão), é não só o 
fato novo dos tempos modernos como sua marca fundamental.



22
MÓIN-MÓIN

R
ev

is
ta

 d
e 

E
st

ud
os

 s
ob

re
 T

ea
tr

o 
de

 F
or

m
as

 A
ni

m
ad

as

Com isso, o mundo vivido, real, dado à percepção, 
experimentável e experimentado de fato – que é o mundo de nossa 
vida cotidiana – é substituído por um mundo “inteligível”, de 
relações que se supõem ou se pretendem “objetivas” e “científicas” 
– tal como a arte que as retrata e que busca recortar a realidade 
(com o uso da perspectiva, a “quarta parede” no teatro, etc.) para 
melhor analisá-la, com base em regras e normas estabelecidas 
para conseguir “objetividade” e “realismo” no que se expressa. São 
desqualificados como artificiais e ilusórios o mundo da fantasia, do 
imaginário, do lirismo, da afetividade – e o artista ou a arte que os 
retrate. Séculos depois, o romantismo buscará um retorno à natureza 
e ao sentimento, assim como Fausto, o famoso personagem, irá se 
perguntar: “E o nosso Sonho, e o nosso Desejo, onde foram parar?”.

Mas se espetáculo é algo para os olhos, na “sociedade do 
espetáculo” em que hoje vivemos tudo é feito apenas “para atrair 
os olhos” para fazer aparecer, dar “visibilidade” – termo que 
preocupa muitos produtores culturais. A vida real pode estar pobre 
e fragmentada, as pessoas estão “consumindo” passivamente o que 
veem, e se identificam com aqueles que julgam estar tendo “sucesso” 
(Ai! Os winners e loosers que o american way of life tanto enfatiza!) e 
se projetam em celebridades cujo comportamento e atitudes passam 
a imitar ou repetir. Neste espetáculo para os olhos, ser é substituído 
por parecer, as imagens passam a ser mais importantes do que o real 
e seu conhecimento, e até do que o ser humano, vivo e presente, 
que o teatro tem por obrigação colocar no centro da cena. 

Mas os artistas são inovadores e embora não escapem a seu 
tempo e a seu meio, a eles se adiantam. Como hoje, resgatando o 
valor da experiência e do que foi em certo momento relegado a segundo 
plano, antecipando tendências e possibilidades por vir, gerando uma 
mudança de atitude e abrindo espaço para a liberdade de criação, 
ou seja, para a recuperação do sentido original e maior da própria 
arte. Se hoje sabemos que todo homem é adjetivamente artista, isto é, 
criador – mesmo que só alguns consigam realizar esse potencial em 
formas estéticas de expresssão e comunicação –, cabe lembrar uma 
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verdade que não temos o direito de esquecer: que o planeta do futuro 
não será nossa herança, e sim nossa criação. Cabe atentarmos ao que 
disse um autor, Jean-Claude Guillebaud, cuja obra A reinvenção do 
mundo eu traduzi para a Editora Bertand Brasil: O planeta do futuro 
não será nossa conquista, e sim nossa criação. O mundo que nos espera 
não está para ser conquistado, está para ser por nós criado, isto é, por 
nós inventado e construído (GUILLEBAUD, 2003, p.89). 

 – Por que, tendo você tantas outras formas de expressão (livros de 
ficção, peças para adultos, ensaios, pesquisas), escolheu dar tal atenção 
ao teatro, inclusive ao teatro infantil?

Desculpe a observação, mas sua pergunta é preconceituosa, 
supõe que o teatro e o teatro infantil sejam algo menor, menos 
digno de atenção, algo de que discordo totalmente. Dou a 
maior importância à criança e a essa etapa da vida, por razões 
que, desde a adolescência, me levariam a uma formação unindo 
Letras e Psicologia. Razões que motivaram minha preocupação 
com o social, meu trabalho de escritora e minha inclinação pelo 
teatro. A elas acresce o fato de que, nos contraditórios tempos 
que vivemos, tudo parece despertar nossa imaginação, com uma 
enorme variedade e riqueza de imagens que em toda parte invadem 
os ares, vão de um mundo a outro, chamam olhos e ouvidos para 
sonhos engrandecidos, abrem nosso olhar para o espaço do cosmos, 
questionam o real com o virtual. Mas exatamente por serem tantas 
e tão várias, em meio a esse seguido bombardeio de coisas sobre 
todos nós, estamos perdendo o senso profundo do VER. 

Daí o valor e a importância possíveis do teatro. Te-atrium = 
lugar de VER. De ver claro, de ver longe, de ver fundo. De ver o ser 
humano em ação na cena do mundo. De ver o ser humano por inteiro: 
corpo e espírito integrados, a abstração de ideia e pensamentos 
traduzidos na concretude de corpos vivos, de materiais cênicos, de 
formas e estruturas. De ver o ser humano como alguém que é capaz 
de desenvolver sua capacidade de inventar, de criar, de imaginar. 
De ver que, à diferença do animal, que nasce, cresce e morre igual e 



24
MÓIN-MÓIN

R
ev

is
ta

 d
e 

E
st

ud
os

 s
ob

re
 T

ea
tr

o 
de

 F
or

m
as

 A
ni

m
ad

as

subordinado à espécie, o ser humano é um pro- jeto, ou seja, alguém 
que se lança adiante, que se constrói passo a passo, que vai ser aquilo 
que escolher ser, dentro de circunstâncias que estabelecem limites, 
mas aberto também ao infinito horizonte dos possíveis. 

Se criança vem de criar, se jovem, de Juvene, Jovis (Júpiter), que é 
o raio, a luz divina, o criador, nunca é demais lembrar a importância 
dessa dimensão que nos re-liga à humanidade e ao universo. O 
que, em termos de Brasil, se torna ainda mais fundamental, se não 
esquecermos que 42% de nossa população tem menos de 15 anos. Ou 
seja, que o que dela fizermos, em termos de bem ou de mal, estará 
comprometendo positiva ou negativamente todo o nosso futuro. 

   
– Qual a diferença, em comparação com o teatro adulto, em 

montar um espetáculo infantil? O que o caracteriza?
Hoje, é para nós óbvio que essa etapa da vida tem características 

próprias e específicas, que em seu processo de desenvolvimento a 
criança passa por transformações e diferenciações profundas que é 
indispensável conhecer para chegar ao conhecimento da personalidade 
adulta. E que, para chegar a ser um adulto, é preciso “crescer bem”: a 
palavra adulto tem em sua raiz o altum, que é o bem crescido, o bem 
alimentado, assinalando a ideia de que o crescimento é “alimentado”.

Nesse “crescer bem” e tornar-se um adulto útil à sociedade, são 
fundamentais as experiências infantis. Se é um fato psicológico da 
criança o de que tudo que ela vê, ouve, faz ou sente é por ela vivido 
como uma experiência (ex-per-ire, o que se tira, ex, do caminho por 
onde se vai) e é o conjunto dessas experiências que dá as bases de 
um crescimento potencial, sua riqueza, variedade e pluralidade são 
fundamentais. 

O que exige de criadores e produtores de teatro infantil uma 
clara consciência do que pode significar o jogo teatral nesse processo de 
crescimento da criança: a força da re-present-ação, trazendo à presença 
(no corpo e fala de um ator) e tornando presente (no tempo) alguém 
em ação na cena, sentindo, fazendo, vivendo tudo que acontece; 
a criança aprendendo nesse jogo a ver o “outro”, aprendendo com 
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ele a relacionar-se, porque é das re-laç-ões que surgem os encontros 
e desencontros, os conflitos e soluções da ação mostrada na cena; 
aprendendo a ter um olhar crítico ou cúmplice diante do que vê; 
aprendendo a perceber o entorno e a sentir o mundo, a ter o prazer de 
captá-lo por meio de seus sent-idos, de seus sent-imentos, e com isso 
dar um sent-ido, isto é, uma razão de ser ou significado ao que vê e, 
por fim, dar à própria vida um sent-ido, isto é, um rumo ou direção. 
E se assinalamos o sent como raiz comum dessas palavras, é para 
comprovar que assim aprende a ser inteiro, a integrar corpo e espírito, 
vendo a abstração de ideias e pensamentos traduzidos na concretude 
de corpos vivos, de materiais cênicos, de formas e estruturas. Pois, 
como acima lembramos, aesthesia, raiz do sentimento estético, é sentir 
o mundo com sentido, em sua beleza e harmonia.

Por essas considerações, se evidencia que a avaliação de um 
texto ou um espetáculo destinado à criança teria, então, de partir 
de uma indagação igualmente específica, que seria: o que podem 
fazer as crianças com o que lhes está sendo ou vai ser oferecido 
para organizar, interpretar, ampliar e enriquecer suas experiências?

– Muitos questionam o termo “teatro infantil”, julgando-o 
pejorativo, classificando o infantil como uma etapa inicial, algo em 
formação, que ainda não amadureceu, por isso preferem falar em 
“teatro para crianças”. Acha que há algum problema quanto ao uso 
do termo “teatro infantil”? 

Na sociedade capitalista, acumuladora e competitiva em que 
vivemos, o “infantil” teve quase sempre conotação pejorativa: 
“deixa de ser infantil” era dito a um adolescente ou a um adulto 
como repreensão ou ironia, às vezes até diante de uma simples 
manifestação espontânea. O fato não é de estranhar, se lembrarmos 
que, na escala de valores desta sociedade, em que o econômico é eixo e 
parâmetro quase único de avaliação (basta ouvir qualquer noticiário 
de TV...) e as pessoas só valem em função do que têm ou produzem, 
a criança e o idoso, não sendo economicamente produtivos, acabam 
sendo considerados elementos marginais ou inferiores. Alguém já 
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disse algo que seria cômico se não fosse sério: que as “boas ações” 
de hoje não são as ações valorizadas em termos de ética ou moral, 
e sim as que têm cotação maior na Bolsa de Valores...

Daí os que evitam adjetivar esse teatro como “infantil”, que os 
dicionários ainda registram como sinônimo de imaturo, ingênuo ou 
inocente, e não apenas como algo que é próprio de ou para crianças – 
expressão que outras línguas e países hoje preferencialmente adotam 
tanto no caso do teatro quanto no da literatura. 

 Cabe ainda lembrar que, se o teatro existe há 2.500 anos, a 
criança é descoberta relativamente recente. É hoje para nós um 
espanto pensar que, ao longo de séculos e séculos, na chamada 
“civilização ocidental cristã”, a criança simplesmente não existia. Que 
até mesmo príncipes e princesas eram in-fantes, isto é, aqueles que 
não falam. Que só no século 17 (1657), o educador Comenius viria a 
afirmar enfaticamente que a criança não é um adulto em miniatura. 
Mas que, no século 18, Pestalozzi (1774), Tiedman (1787) e Froebel 
(1826) foram ainda vozes isoladas, introduzindo aos estudos que só 
surgiriam com força do século 19 em diante. Em compensação, se, 
contraditoriamente, o século 20 viria a ser chamado de “o século 
da criança”, foi exatamente pela consciência crescente (mas, em 
termos da história, relativamente recente) de ser a infância uma 
etapa com características próprias, fundamental no desenvolvimento 
da personalidade, como Freud há muito atestou e as psicoterapias 
de todo tipo seguidamente comprovam. No Brasil mesmo, só em 
1948, isto é, há cerca de 70 anos apenas, surgiu a primeira peça a 
ser pensada e escrita para a criança: O casaco encantado, de Lucia 
Benedetti, considerada o marco inicial do teatro infantil brasileiro. 

 
– A qualidade atual do teatro infantil está aumentando? Em caso 

positivo, em que aspectos se vê essa evolução? 
Gostaria de poder dizer que sim, mas o fato de ser seguidamente 

membro do júri de Concursos da Dramaturgia e/ou de Espetáculos 
e de participar de festivais nacionais, portais e sites ligados a literatura 
e teatro me dá uma oportunidade única: a de obter uma panorâmica 
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abrangente do que vem sendo produzido para a criança e o jovem no 
Brasil, e que eu hesitaria em qualificar de “evolução”. Por quê? Vejamos:

O que vemos é que as produções editoriais de teatro são muito 
poucas se considerarmos os números quantitativos da produção 
literária nacional para a infância e a juventude: de cada 1.500 obras 
publicadas ao ano, cerca de 10 ou 12 apenas são de teatro. Daí um 
dos maiores problemas que vemos na cena atual: a falta de uma 
dramaturgia, que é evidente no caso daqueles que, na ausência de 
respostas quanto a o que dizer, se contentam com:

– Dirigir seus esforços no sentido de como dizer (como se essa 
dissociação fosse possível!), concentrando-se no apuro e na variação 
de recursos técnicos de todo tipo, de efeitos visuais, sonoros, uso 
de formas animadas, figurinos, adereços, etc., etc. Resultam daí 
espetáculos em que se veem atores com toda uma gama de recursos 
lúdicos/teatrais, em termos de corpo, voz, movimento, gestual, 
mímica, capacidade de imitar, de caricaturar, de tornar presente um 
personagem com uma bem-humorada visão crítica, de introduzir 
uma situação curiosa e interessante, de jogar com o improviso, 
etc., mas cujo trabalho se perde ou se dilui porque não consegue 
se equilibrar no fio ou fiapo condutor de um roteiro pobre, em que 
a estrutura cênica é primária, esquemática e repetitiva, em que a 
situação dramática não evolui, em que a fabulação (se ou quando 
existe) é débil e insuficiente, os conflitos inexistem, a ação dramática, 
pouco ou nada desenvolvida, é substituída pela ênfase em diálogos 
bobos, cheios de gags, piadas, brincadeiras supostamente engraçadas 
ou por falas em que o lugar-comum é a tônica, e os clichês se repetem, 
assim como se repete na cena o uso de recursos fáceis, macaquices, 
caretas e gracinhas para tentar prender o público – que muitas vezes 
responde com dispersão e desinteresse crescentes.

– Ou contentam-se em criar um espetáculo em que se tenta, 
sem conseguir, compensar a pobreza de conteúdo e a falta de uma ação 
dramática com uma movimentação cênica (pulos, quedas, encontrões, 
esbarrões, agitação – o que não é em absoluto a mesma coisa!), da 
qual ficam igualmente excluídos o jogo de relações, contradições, 
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revelações, peripécias e todos os demais elementos que compõem 
a sequência de acontecimentos cênicos produzidos em função da 
ação de personagens. Ação que, obviamente, também se dilui ou 
se esvazia se esses personagens são estereotipados, sem consistência, 
indefinidos, se a mudança de cenas tem uma pontuação deficiente, 
equívoca ou gratuita, sem nada que possa provocar a imaginação, 
enriquecer a percepção e a sensibilidade do espectador infantil ou 
juvenil, ou estimular seu senso crítico e sua reflexão. 

 A falta de uma dramaturgia também se evidencia no caso – que 
infelizmente ainda existe – de textos que insistem em manter uma 
postura doutrinária ou moralista, em que uma trama ou narrativa 
banal, sem um mínimo de inventividade e de originalidade, é mero 
pretexto para uma “mensagem” ou “moral da história”, em que 
a relação adulto/criança é ainda uma relação autoritária, vertical, 
manipuladora, que as trata como “massa de manobra” oca e moldável, 
a ser normatizada e dirigida. O que também é evidente no caso 
de espetáculos que provocam ou instigam a plateia infantil a uma 
gritaria de macacos de auditório de TV ou de animação de festinhas 
de aniversário. Ou no caso do que há de pior no teatro infantil: os 
produtores caça-níqueis, com suas montagens de cunho marcada 
ou exclusivamente comercial, que veem nas crianças apenas uma 
clientela mercadologicamente compensadora, na qual acham que vale 
a pena “investir” – o que em geral fazem com espúrias e descosidas 
“adaptações” de contos de fadas, de filmes ou de programas de TV 
que raramente resultam em bons espetáculos teatrais. 

Porém, felizmente, tem havido algum progresso na busca de 
uma (nova) dramaturgia – até mesmo naqueles que se dizem ou se 
sentem comprometidos com uma indefinida “contemporaneidade”. 
As tentativas mais relevantes que temos visto se mostram:

– Em termos de renovação/inovação temática. Como dados 
auspiciosos, a abertura às mais diferentes questões: o amor, a morte, 
o meio ambiente, o trabalho, a preservação do planeta, o circo, a 
situação escolar, a brincadeira, o jogo, o mistério, os preconceitos, 
as relações familiares e sociais, etc., mostrando a diversidade de 
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conteúdos abordados. Também o resgate de elementos esquecidos ou 
desqualificados por esta racionalista “civilização ocidental cristã”: o 
imaginário, a fantasia, a afetividade, o lirismo e um humor lúdico e 
crítico, muito próximo, por vezes, da visão crítico-cômica da cultura 
popular. Aliás, repetiu-se em vários festivais e concursos um fato que 
já me havia despertado a atenção: a ligação com a cultura popular 
na pesquisa/adaptação de narrativas de diferentes raízes (indígenas, 
ibéricas, afro); ou no apelo ao folclórico, tomado como ponto de 
partida, e com resultados tanto mais felizes quanto mais lhe foram 
acrescentados elementos novos e criativos capazes de fazer emergir 
sua teatralidade; ou de uma escrita cênica pautada nos folguedos 
populares e incorporando, por vezes de forma inventiva e inovadora, 
seu humor, sua inversão de foco/visão da realidade, sua síntese 
narrativa – mesmo que às vezes correndo o risco de assim reproduzir 
também os preconceitos de uma visão tradicional e conservadora.

 – No uso da narrativa e resgate da palavra em sua oralidade e 
valor expressivo. Não cabe aqui a discussão da intertextualidade ou do 
duplo, ou do falar simultaneamente em 1ª e 3ª pessoas que marcam 
a literatura (e não só dramática) contemporânea. Mas a inserção de 
traços narrativos ou o trabalho com a narrativa oral cênica foi uma das 
tendências mais marcantes. O melhor ou o pior resultado, no caso, 
ficou visivelmente ligado à capacidade de entender o que é uma linha 
de ação dramática e o que são os aspectos narrativos da ação, ou seja, 
de não abandonar os recursos efetivamente dramáticos e cênicos. Do 
que vimos, quando o projeto de encenação se sobrepôs ao texto, em 
vez de a ele se in-corpo-rar organicamente, a dissociação entre ambos 
acabou desvalorizando o texto – que assim perde seu potencial poético, 
mítico, mágico, mas não favorece a encenação, ou seja, com prejuízo 
para ambos. O mesmo se dando no caso contrário, isto é, quando se 
enfatiza uma oralidade centralizadora, “literalizando” toda a estrutura 
e esquecendo que teatro é re-present-ação, isto em uma ação que se 
faz presença (no ator/personagem) e presente (no tempo), e não simples 
“ilustração”, com a figura do ator, de cenas “contadas” ou descritas. 

 – Na incorporação/fusão de diferentes linguagens, ora gerando 
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um espetáculo multimídia (com projeções, vídeos, desenho 
animado); ou com inserção de técnicas de animação (bonecos 
/ atores), de técnicas circenses; ou com a dança, a música, a 
linguagem gestual/corporal como elementos ativos da expressão; 
ou fazendo do ator um performer, centrado em sua presença física 
e autobiograficamente estabelecendo uma relação pessoal e direta 
com os objetos cênicos e a situação em foco, dando a encenadores 
e intérpretes um alicerce sólido para um desses trabalhos que são 
um presente para os espectadores de todas as idades. 

– E os jovens? Quais os principais obstáculos para formar uma 
plateia fidelizada de jovens nas salas de espetáculo? O que poderia ser 
feito para reverter esse cenário? 

Trabalhar a identificação do jovem com a linguagem teatral, 
seu significado e suas possibilidades. Um exemplo significativo 
neste sentido seria o que ocorreu nas décadas de 1960 e 70, em que 
cresceu incrivelmente o número de grupos teatrais universitários e 
secundaristas em todo o País, por terem encontrado no teatro uma 
forma de manifestação capaz de expressar as profundas mudanças 
que aconteciam nos relacionamentos, nos comportamentos, nas 
atitudes, princípios e valores (algo de que Maio de 68 e Woodstock 
foram marcos), e a que aqui no Brasil se acrescentou serem uma 
forma de luta contra a censura e a repressão da ditadura.

Hoje, é curioso notar, vem crescendo o número de jovens que se 
inscrevem em cursos livres de teatro ou que fazem teatro, inclusive em 
comunidades, ou que estão indo a espetáculos para adultos. Eu, que 
vou muito a festivais de teatro de todo o País, tenho visto aumentar 
significativamente o número de grupos jovens, na platéia ou no palco, 
em curiosas e muitas vezes inventivas apresentações, que ilustram 
pontos que acima apontei, e vão da variedade e diversidade temáticas 
à busca de renovação da linguagem cênica, com elementos novos e 
criativos capazes de fazer emergir a teatralidade. Essa busca inovadora 
e renovadora, acredito, poderá vir a levar a uma nova relação com o 
público, com o papel do ator, e levar o jovem a “redescobrir” o teatro, 
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sua linguagem e suas possibilidades expressivas. 
Mas, por razões as mais diversas e certamente pressionantes, 

poucas têm sido ainda as ações desenvolvidas com o objetivo ou a 
preocupação de atingir especificamente essa faixa etária, de realizar 
uma política cultural coerente e consistente em termos de alcançar/
mobilizar esses segmentos sociais, de levar-lhes material – espetáculos, 
leituras encenadas, oficinas, debates, seminários, palestras, publicações, 
sites na internet, etc. – que representem o trabalho permanente e 
progressivo exigido por toda e qualquer ação cultural que se pretenda 
verdadeira e eficiente, e não apenas um mero conjunto de eventos 
visando à recreação de um público consumidor e passivo. 

Mas é caminhando que se faz o caminho, já dizia o poeta 
espanhol Antonio Machado em expressão que se tornou lugar-
comum pela verdade que encerra. Conscientes de que os velhos 
mapas e cartas que guiavam os seres humanos pela vida individual 
e coletiva não mais representam a paisagem na qual nos movemos 
e que não sabemos ainda aonde nos levará nossa viagem, como diz 
Eric Hobsbawn (1996) em A era dos extremos, “[...] cabe a todos nós 
trabalhar para que o mundo que vem ressurgindo dos escombros 
seja um mundo melhor, mais justo e mais viável para todos”. 
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Teatro para crianças no Brasil – contexto histórico, 
desafios e perspectivas

Humberto Braga
Produtor Cultural (Rio de Janeiro – Brasil) 

A Feira de Maravilhas do fantástico Barão de Münchausen (2016). Cia PeQuod Teatro 
de Animação. Direção de Miguel Vellinho. Foto de Simone Rodrigues.
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A Feira de Maravilhas do fantástico Barão de Münchausen (2016). Cia PeQuod Teatro 
de Animação. Direção de Miguel Vellinho. Foto de Simone Rodrigues.
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Resumo: O texto reflete sobre o teatro feito para crianças no Brasil tendo como marco 
algumas encenações e questionamentos sobre esta arte efetuados por artistas desde os 
anos de 1970 e 1980 em festivais e seminários realizados em diferentes regiões do País, 
sobretudo nos Festivais Nacionais de Teatro Infantil do Teatro Guaíra, em Curitiba. 
Temas como a especificidade de uma linguagem de teatro para crianças, a importância 
das artes dedicadas ao público infantil, a inserção de disciplinas sobre teatro para crianças 
em Escolas Superiores de Teatro, a trajetória do teatro de animação com seu expressivo 
avanço no campo do estudo e da pesquisa são aspectos abordados no presente artigo.
Palavras-chave: Teatro para Crianças. Teatro de Animação. História do Teatro.

Abstract: The text reflects on the theater made for children in Brazil, having as a frame 
some performances and questionings about this art made by artists since the 1970s and 
1980s in festivals and seminars held in different regions of the country, especially in the 
National Festivals of Theater for Children from Teatro Guaíra, in Curitiba. Themes 
such as the specificity of a theater language for children, the importance of the arts 
dedicated to children, the insertion of subjects on theater for children in Undergraduate 
Theater Schools, the path of Puppet Theater with its significant advance in the field 
of study and research are aspects addressed in this article.

Keywords: Theater for children. Puppet Theater. History of Theater.

Acompanho a trajetória do teatro para crianças desde meados 
da década de 1970. Comecei participando de um grupo de teatro 
e depois coordenando o setor de Teatro Infantil e de Teatro de 
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1 Serviço Nacional de Teatro/Instituto Nacional de Artes Cênicas, organismos da 
administração federal, denominados, a partir dos anos 1990, Fundação Nacional das 
Artes, do Ministério da Cultura. 
2 Nos primeiros anos de edição deste Festival Nacional de Teatro Infantil, a 
programação incluía espetáculos de atores e de bonecos. Posteriormente, um Festival 
de Teatro de Bonecos acontecia em paralelo, permanecendo depois como Festival 
Espetacular de Teatro de Bonecos.

Bonecos, do então SNT/INACEN, hoje Funarte1. Durante anos 
seguidos, participei de comissões julgadoras de prêmios e concursos, 
como também de festivais e seminários realizados regularmente. 
Neste tópico dos festivais, destaco os Festivais Nacionais de Teatro 
Infantil do Teatro Guaíra, em Curitiba, nos anos de 1970 e 802. No 
meu entender, estes encontros se constituem, na história recente, 
um marco, em se tratando de inquietações sobre o tema do teatro 
para a infância. Não havia distinção, por parte de seus promoto-
res, entre o teatro de formas animadas e o teatro de atores, mas 
sim a procura por espetáculos que indicassem uma renovação do 
tratamento dado às plateias infantis. Nestes encontros, integrantes 
dos grupos convidados, debatedores e palestrantes permaneciam, 
durante uma semana, num intenso debate das peças apresentadas. 
Participar da programação desse Festival se tornava uma chancela 
que contribuía para a carreira das produções em suas cidades de 
origem. Foi nesse Festival, em 1974, por exemplo, que estreou 
História de lenços e ventos, do Grupo Ventoforte, com sua estética 
inovadora considerada por muitos estudiosos como um divisor de 
águas na história recente do teatro para crianças no Brasil. Além da 
programação nacional, o Festival acolhia espetáculos e artistas de 
outros países, ampliando o conhecimento do tema em diferentes 
contextos culturais. Cito alguns nomes que marcaram presença e 
pelo que contribuíram nestes encontros. Na época, desempenhavam 
as funções indicadas: Fanny Abramovich (crítica do Jornal da Tarde, 
de São Paulo e autora de inúmeros livros dedicados à produção 
artística para a infância); Ana Maria Machado (crítica do Jornal 
do Brasil, do Rio, e autora teatral); Clóvis Levy (crítico do Jornal 
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O Globo, do Rio, e autor de textos teatrais); Clóvis Garcia (crítico 
do jornal O Estado de São Paulo, ator, cenógrafo e figurinista); 
José Antônio Domingues (professor e encenador de teatro com 
especialidade em teatro na educação); Helena Barcelos (professora 
de Arte-Educação com diversos livros e artigos publicados); Sílvia 
Orthof (autora de dezenas de livros para crianças e textos dramá-
ticos premiados como A viagem do barquinho; Eu chovo, tu choves, 
ele chove; A gema do ovo da Ema); Ilo Krugli (do Teatro Ventoforte, 
sediado no Rio e depois transferido para São Paulo); Maria Helena 
Kühner (autora, pesquisadora com diversos livros publicados); 
Hector Grillo (escritor e ator de teatro e cinema com destacados 
trabalhos na Argentina, no Brasil e na Europa); Olga Romero 
(atriz de Córdoba – Argentina, residente no Brasil, com trabalhos 
marcantes em importantes companhias teatrais); Valmor Beltrame 
(integrante do Grupo Gralha Azul, de Lages – Santa Catarina); 
artistas e estudiosos paranaenses, entre outros, muitos outros. 

Ações relevantes eram realizadas na época pelo então SNT/
INACEN, como o registro dos espetáculos produzidos em todas 
as regiões, concursos de dramaturgia, edições de textos premia-
dos, o Projeto Mambembinho – circulando espetáculos por várias 
cidades –, ciclos de leitura de peças, seminários e oficinas teatrais 
ministradas nas capitais e no interior do País. Estes projetos eram 
desenvolvidos em parceria com entidades representativas, a exemplo 
da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos – ABTB – Centro 
UNIMA Brasil, que alimentava o seu coletivo com informações 
do que acontecia no País.

No que diz respeito às reflexões da época, é interessante re-
cuperar, hoje, algumas questões que estavam sempre nas mesas de 
discussão. 

•	 O teatro para crianças é um gênero teatral específico? Quais 
as balizas e os componentes preponderantes que delimitam uma 
encenação teatral para as plateias infantis? Quais os elementos que 
definem esta especificidade e onde se localizam, na carpintaria e nos 
conteúdos dramatúrgicos, na encenação, na interpretação? Existem 
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Revista da SBAT, número especial (1975). MEC – DAC – Serviço Nacional de 
Teatro. Capa: Sylvia Heller. Foto de Humberto Braga.
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temas mais ou menos apropriados para diferentes plateias?      
•	 Por que o teatro para crianças ainda é considerado como 

uma arte de menor importância, tanto pelos órgãos públicos da 
cultura e da educação como pelos patrocinadores e até mesmo pelos 
artistas, na sua grande maioria, encarando-o muitas vezes como arte 
para o início de carreira? 

•	 Por que o teatro para crianças não faz parte, de verdade e 
como disciplina específica, de escolas de nível superior de teatro? 

A partir dos anos de 1990, redireciono minha atenção para 
outras áreas artísticas e diminuo a frequência nas sessões de teatro 
infantil por um extenso período. Recentemente, sou convidado a 
integrar a Comissão de Avaliação do Prêmio do Centro Brasileiro 
de Teatro para Infância e Juventude – CBTIJ retomando, em 
2015 e 2016, a prática de assistir a espetáculos teatrais, todos os 
finais de semana, na cidade do Rio de Janeiro. Esta experiência 
agora, comparada às vivências daquela época, me permite dizer 
que, pelo menos em termos quantitativos, ainda permanece um 
número expressivo de espetáculos com propósitos questionáveis 
e interesses nitidamente comerciais com adaptações improvisadas 
atraindo grande parcela do público que, ao escolher o espetáculo, 
opta por títulos conhecidos. 

Os resultados publicados por entidades que oferecem prêmios, 
no Rio, além do CBTIJ – Centro Brasileiro de Teatro para Infância 
e Juventude, e o Cepetin – Centro de Pesquisa e Estudo do Tea-
tro Infantil, que promove o Prêmio Zilka Sallaberry, registraram 
aproximadamente 150 estreias em 2015 e 140 estreias em 2016. 
Na média, um percentual aproximado de 10% recebe destaques a 
cada ano por comissões distintas. Estes dados numéricos mostram 
um panorama desnivelado que acaba embaçando, injustamente, a 
percepção da realidade do teatro para infância, prevalecendo um 
conceito genérico.  Exatamente por conta disso, tento reconhecer 
e valorizar neste artigo o quanto de bom existiu, nestes dois anos, 
entre os que mais receberam indicações.      

Dentre quatorze peças aqui comentadas, oito seguiram pela 
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3 Espetáculo produzido por ENTRE – Entretenimento em cartaz, em 2015, no Teatro 
dos 4, Rio de Janeiro. 
4 Espetáculo dirigido por Karen Acioly e texto compartilhado com o filho também 
protagonista em cartaz, em 2016, no Teatro Oi Futuro, de Ipanema – Rio de Janeiro.

trilha dos musicais. O menino das marchinhas3, com texto original 
de Pedro Henrique Lopes, trata de um assunto que a princípio não 
teria nada a ver com as crianças, como o repertório das marchinhas 
carnavalescas, a vida e obra do compositor musical Braguinha e 
a época dos cantores do rádio. Através desse repertório alegre e 
divertido, o texto fala da amizade e da perseverança na busca de 
um sonho. É interessante resgatar a declaração do diretor Diogo 
Morais: “Era comum vermos avós e netos numa sessão e aquela 
mesma avó em outra sessão sem os netos, mas com as amigas”. Esta 
montagem teatral é o segundo espetáculo da série Grandes músicos 
para pequenos – o primeiro foi Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga 
para os pequenos – com o objetivo de apresentar a vida e a obra de 
importantes compositores para as novas gerações e do resgate da 
cultura brasileira através de espetáculos que envolvam toda a família. 
A última produção da mesma companhia já em cartaz é dedicada 
a Bituca – Milton Nascimento para crianças.  

Seguindo a mesma trilha, temos a Experiência Yellow4, pegan-
do a “beatlemania”, que poderia ser classificado também e a priori 
como um assunto de maior interesse dos que viveram os tempos dos 
Beatles, mas que acaba agradando todas as idades e especialmente 
os adolescentes, tão distantes do teatro. Os assuntos como a ami-
zade e a busca de identidade são tratados com excelência técnica e 
artística inclusive com dispositivos digitais inovadores usados em 
boa medida. Três componentes da banda – Ringo Star, George 
Harrison e John Lennon – invadem o mundinho de um garoto 
provocando-o a correr atrás dos seus sonhos. O quarteto embarca 
no Yellow Submarine imaginário, rumo a uma viagem inesquecível 
vivendo uma transformadora experiência yellow. A versão em por-
tuguês de músicas emblemáticas é um dos pontos que se destacam 
neste trabalho pela qualidade poética. Mais um no caminho dos 
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musicais, o Forró Miudinho5, último título de uma trilogia que começa em 
2013 com Sambinha, em 2014 com Bossa Novinha – A Festa do Pijama, 
todos com a proposta de apresentar a diversidade da música e da cultura 
brasileira. Os temas de despedida, saudades, reencontro estão aqui emba-
lados em canções que, mais uma vez, aproximam todas as idades.

5 Espetáculo com texto e roteiro de Ana Velloso e direção de Sérgio Modena, em 
cartaz, em 2015, no Teatro Oi Futuro, de Ipanema – Rio de Janeiro.

Um príncipe chamado Exupéry (2010). Cia. Mútua. Direção de Willian Sieverdt.  
Foto de Deda Silveira.
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6 Espetáculo baseado no livro ilustrado de Peter Schössow, texto de Rafael Gomes e Vinicius 
Calderoni, Direção Renato Linhares em cartaz, em 2015, no Teatro Net – Rio de Janeiro.
7 Com texto e direção da premiada Renata Mizrahi e livremente adaptado do livro 
homônimo de Luciana Sandroni, em cartaz em 2016, no Teatro Ginástico – Rio de Janeiro.

Mais um exemplo, Mas por quê??! – A história de Elvis6, contan-
do a história de uma menina inconformada com a morte de Elvis, 
o seu canário belga homenageado com o nome do Rei do Rock. 
Uma encenação repleta de sentimentos como razão da existência, 
morte, passado, presente, saudade, tudo isso regido por uma tri-
lha sonora que, desta vez, decidiu manter as letras no original das 
canções. Em todos esses espetáculos, era comum observar crianças 
sorrindo e contagiadas com a animação dos adultos cantando can-
ções conhecidas. Destaca-se, ainda, na temporada, uma interessante 
opção pela pesquisa e pelo tratamento de personagens históricos 
que enriqueceram o panorama. 

Ludi na aventura da vacina7 é uma peça infantil que tem a cidade 
do Rio de Janeiro como protagonista. Uma odisseia no início do século 
passado, em 1904, ano em que a cidade vivia grandes turbulências, 
entre elas, a Revolta da Vacina, um movimento popular contra a 
vacinação obrigatória imposta pelo governo federal e capitaneada 
pelo médico, cientista e sanitarista Oswaldo Cruz. Na época, a ci-
dade sofria uma reestruturação urbanística promovida pelo prefeito 
Pereira Passos. Um jogo inteligente entre o passado e o futuro com 
boa dosagem de humor envolvido, uma cenografia criada com pro-
jeções e videografismo usados acertadamente para tornar agradáveis 
as informações históricas. Cena muito inteligente de um garoto que 
encontra Machado de Assis e pede a ele um autógrafo num livro que 
não terminara de escrever. O escritor leva um susto vendo o livro 
pronto e pede para ver como ficou, ouvindo uma matreira resposta do 
menino: “Não! O senhor pode ser influenciado pelo senhor mesmo”. 
Sensação igualmente instigante se repete quando, após vivenciarmos 
no palco cenas do Rio antigo, saímos do Teatro Ginástico – também 
no centro da cidade – e nos deparamos com aquela realidade trans-
formada nos dias de hoje. A magia do teatro tornando isso possível. 
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Outro personagem notável e delirante nos é apresentado pela 
Cia. PeQuod com o espetáculo A feira de maravilhas do fantástico 
Barão de Münchausen8, direção de Miguel Vellinho. Uma proposta 
cênica ousada e de alto grau de complexidade com atores e bonecos 
de diferentes técnicas de manipulação passeando por quatro 
ambientes distintos e pelos quais somos conduzidos divertidamente 
pelas inacreditáveis mentiras do Barão, o alemão Karl Friedrich 
Hieronymus Von Münchausen (1720–1797), que passou a 
propagar histórias tão exageradas que acabaram por lhe valer o 
apelido de “o maior mentiroso do mundo”. Com trilha sonora de 
Tim Rescala, esta feira de maravilhas arrebata todo o público, e não 
apenas o infanto-juvenil, como é a sua proposta inicial. 

Outro personagem ilustre é revivido em Um príncipe chamado 
Exupéry9, direção de Willian Sieverdt, que instiga a plateia com 

8 Espetáculo produzido por um dos mais respeitados grupos de teatro de animação 
sediado no Rio de Janeiro em cartaz, em 2015, no Espaço dos Correios – Rio de Janeiro. 
9 Espetáculo da Cia. Mútua, de Itajaí – Santa Catarina, em cartaz no Teatro dos 
Anônimos – Rio de Janeiro.

Um príncipe chamado Exupéry (2010). Cia. Mútua. Direção de Willian Sieverdt.  
Foto de Deda Silveira.
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10 Crítica publicada no site http://www.ciamutua.com.br/wordpress/?page_id=414
11 Texto adaptado por Adriana Falcão e Eduardo Rios da obra de autoria de Adriana 
Falcão, direção de Duda Maia. Em cartaz, em 2016, no Centro Cultural Banco do 
Brasil – CCBB – Rio de Janeiro. 
12 Espetáculo em cartaz no Mezanino do SESC Copacabana, em 2016, Rio de Janeiro.

uma curiosa indagação: esteve o autor de O pequeno príncipe no 
Brasil? Parece que sim, e esta história é contada por atores e formas 
animadas com muito lirismo. A encenação começa com a recepção 
do público, que entra num espaço cênico transformado em han-
gar, e as surpresas se sucedem até o final com a chegada das cartas 
transportadas por pilotos de aviões frágeis que cruzavam oceanos 
perigosos transportando correspondências de um lado para o outro, 
ainda no século XX, aguardadas com tanta esperança num outro 
sentido de tempo nem tão longe assim dos whatsapps e dos e-mails. 
A cena da morte de Exupéry está entre os momentos mais lindos já 
vistos no teatro para crianças, desde os anos 1990, registra o crítico 
Dib Carneiro, na temporada de São Paulo em 201610. 

Outro exemplo é A gaiola11, um espetáculo que pode ser 
considerado como um dos mais belos da temporada. O requinte 
da interpretação de um ator e de uma atriz, o excelente nível de 
encenação e o tema do amor entre uma menina e um passarinho 
que enfrenta a dor da separação comovem toda a plateia. No dia 
em que assisti ao espetáculo, ao final, uma criança corre da plateia, 
se abraça e fica agarrada com o ator-passarinho. Tive a curiosidade 
de perguntar quem era aquele menino, e era mesmo um garoto do 
público completamente tomado pela emoção transmitida do palco.      

Merece consideração, ainda, um monólogo para crianças, 
Boquinha, e assim surgiu o mundo12, com texto e direção de Lázaro 
Ramos. Uma ideia tênue e difícil – tratar da criação do mundo – 
para uma plateia infantil esbarrando inevitavelmente pelos cami-
nhos da ciência e das religiões. Uma encenação intencionalmente 
singela com excelente aproveitamento do teatro de sombras aliada 
a um completo domínio de cena do ator Orlando Caldeira.

Por fim, ressalto a produção teatral que comemora os 65 anos do 
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Tablado, ícone do teatro infantil. Tãotão13, direção de Cacá Mourthé 
e texto de Pedro Kosovski em sua primeira incursão na dramaturgia 
no gênero com redobrada responsabilidade, pois se tornava o 
primeiro texto encenado neste teatro não sendo de Maria Clara 
Machado. O menino Tãotão passa grande parte do dia brincando 
sozinho no seu quarto em frente ao espelho, que se transforma num 
verdadeiro teatro da imaginação. Direção segura enriquecida pela 
coreografia e pela música ao vivo que tornam o espetáculo ágil, 
dinâmico. Os atores principais conseguem interpretar o papel de 
crianças sem caricaturas, fato este raro no teatro infantil, criando 
uma boa empatia com a plateia. O texto de Kosovski passeia por 
questões filosóficas e pelo mito de Narciso numa adorável história de 
dois universos paralelos do real e do imaginário. Sua grande virtude é 
possuir uma fácil capacidade de interação com o público sem abrir mão 
da profundidade encontrada em suas camadas dramatúrgicas, ressalta 
uma bela análise do crítico Renato Mello14.

Volto às questões levantadas desde a década de 1970 que parecem 
continuar em suspenso exigindo mais debates. A especificidade da 
linguagem do teatro para crianças ainda divide opiniões, deixando por 
enquanto a certeza de que a qualidade da encenação e a propriedade 
no tratamento dos temas devem prevalecer sempre; a importância 
das artes para as crianças ainda é pequena e enfrenta distorções. A 
democratização do acesso tão apregoada pelos editais de patrocínio e 
pelas leis de incentivo ainda não mostra resultados, apesar de esforços 
empreendidos; o teatro para crianças como uma disciplina específica 
nas escolas de nível superior de teatro está mais do que na hora desta 
tomada de decisão, não apenas ampliando a formação integral do 
estudante de teatro como no estímulo à produção do conhecimento. 

Este tema ganha outra dimensão, quando levamos em conta o 
que ocorreu com o teatro de formas animadas, que conseguiu, a par-

13 Espetáculo em cartaz no Teatro Tablado, em 2016, Rio de Janeiro.                            
14 Crítica do espetáculo no site Botequim Cultural. http://botequimcultural.com.br/
critica-taotao/
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15 Segundo levantamento efetuado pelo Grupo de Estudos sobre Teatro de Animação da 
Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc, em Florianópolis, hoje, as artes do 
teatro de formas animadas, que compreendem o teatro de bonecos, teatro de objetos, 
teatro de máscaras e teatro de sombras integram o programa curricular de Cursos de 
Artes Cênicas em 25 universidades públicas brasileiras. Não existe curso superior no 
Brasil dedicado exclusivamente a esta arte, como corre na Argentina, França, Alemanha 
e muitos outros países, aqui os conteúdos sobre teatro de animação são oferecidos 
como disciplinas nos Bacharelados e Licenciaturas em Teatro nestas universidades.
Outro dado relevante deste estudo registra cerca de 70 pesquisas (Mestrado e Doutorado) 
realizadas em Programas de Pós-Graduação. Todas essas pesquisas têm como foco o 
teatro de animação brasileiro em suas diferentes manifestações. Não estão computadas 
no levantamento as dissertações e teses sobre teatro de animação cujos temas se referem 
ao teatro de bonecos de outros países, temas como a dramaturgia de teatro de bonecos 
de García Lorca ou o teatro de Tadeuz Kantor, apenas para exemplificar.  

tir dos anos de 1990, nos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em 
Teatro e no Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado em 
Artes Cênicas) da Universidade de São Paulo – USP, a implantação 
de disciplinas regulares e orientações em pesquisas possibilitando a 
titulação de mestres e doutores especializados no tema. Artistas de 
diversos pontos do País, complementam seus estudos e dão conti-
nuidade às suas investigações em suas universidades de origem.15 
A edição Móin-Móin e uma série de atividades desenvolvidas em 
Santa Catarina (muito também pela dedicação de estudiosos) podem 
ser consideradas como consequência direta do que foi estimulado 
naquele ambiente de estudo. Depois de mais de dez anos, esta 
publicação universitária está disponível com mais de 200 artigos 
assinados por especialistas de 32 nacionalidades sobre técnicas, 
práticas, teorias, memória e outros assuntos ligados à linguagem do 
teatro de animação. Não podemos deixar de considerar também que 
o reconhecimento da importância de um tema, quando é alçado 
ao mundo acadêmico, pode mudar a posição de porta de entrada 
do fazer teatral para outro patamar de alto nível de especialização. 

A realidade do teatro para crianças em diferentes medidas é a 
mesma em todas as regiões do País e parece que fica, ainda, num 
campo isolado, específico, enfrentando suas adversidades. É difícil, 
por exemplo, a circulação de produções dedicadas a este gênero 



46
MÓIN-MÓIN

R
ev

is
ta

 d
e 

E
st

ud
os

 s
ob

re
 T

ea
tr

o 
de

 F
or

m
as

 A
ni

m
ad

as

teatral da mesma forma que os obstáculos enfrentados pelos pro-
motores dos festivais de teatro infantil que existem na ampliação 
de suas atividades. Os tradicionais e conhecidos festivais dedicados 
à produção teatral para o público adulto do País e que conseguem 
mais influência junto a formadores de opinião, ressalvadas as difi-
culdades que também enfrentam, poderiam abrir mais suas portas 
para os que se dedicam ao teatro para a infância. As atividades 
artísticas dedicadas às crianças no campo da produção, da difusão, 
da memória e do estudo não são priorizadas pelas políticas públicas. 

Todos estes fatos são decorrência, em última análise, de uma 
visão estreita que ainda prevalece em relação ao tema e à sua impor-
tância no conjunto das artes, da educação e da cultura. Ampliar o 
nível de compreensão e o reconhecimento da importância do teatro 
para crianças é o grande desafio a ser enfrentado com o objetivo de 
transformação desta realidade.

REFERÊNCIAS

http://www.ciamutua.com.br/wordpress/?page_id=414

http://botequimcultural.com.br/critica-taotao/
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Jongo Mamulengo (2016). Coletivo Bonobando. Direção de Adriana Schneider.  
Foto de Ricardo Brajterman.
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Jongo Mamulengo (2016). Coletivo Bonobando. Direção de Adriana Schneider.  
Foto de Ricardo Brajterman.
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Resumo: Este texto traz reflexões sobre a produção de teatro para crianças, sob a 
ótica de um pesquisador de Teatro de Formas Animadas, que observa aproximações, 
experimentações, riscos e incompreensões quando do uso da linguagem da Animação 
nesta parcela da produção teatral. A proposta é criar um diálogo que vise a contribuir 
para uma reflexão mais profunda sobre tais apropriações e fomentar o estudo e a pes-
quisa como o melhor caminho para refinar as recentes aparições da figura animada 
em espetáculos infantis. Tentar entender as razões é abrir uma seara de considerações 
sobre a prática teatral atual, que invariavelmente abarcam implicações orçamentárias 
e financeiras. Há um boneco em cena. Por quê? Para quê?

Palavras-chave: Teatro de Formas Animadas, Teatro infantil, Criança, Infância, Cul-
tura Infância.

Abstract: This text proposes reflections on the production of theater for children, from 
the perspective of a researcher of Puppet Theater, who observes approximations, expe-
rimentations, risks and misunderstandings when using the language of Puppet Theater 
in theatrical production. The proposal is to create a dialogue that aims to contribute 
to a deeper reflection on such appropriations and to encourage study and research as 
the best way to refine the recent appearances of puppets in performances for children. 
Trying to understand the reasons is to open a tangle of considerations about current 
theatrical practice, which invariably encompasses budgetary and financial implications. 
There’s a puppet on the stage. Why? What for?

Keywords: Puppet Theater. Theater for children. Child. Culture. 
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Gradualmente, o boneco tem aparecido com maior frequência 
em espetáculos infantis, não propriamente espetáculos considerados 
como de bonecos ou de Animação. No entanto, tal visibilidade não 
acompanha um aprofundamento da linguagem, nem mesmo do 
seu entendimento meramente técnico. Não foram poucas as vezes 
em que tenho observado que se insiste em colocar em cena algo que 
pode se assemelhar com o que entendemos por Teatro de Animação 
sem, entretanto, ter um conhecimento razoável dos seus aspectos 
simbólicos, metafóricos e camadas de leitura que uma forma ani-
mada pode proporcionar. Que motivos havia para tal escolha? É 
possível identificar uma razão óbvia para que o boneco ou a forma 
animada estivesse em cena nesses espetáculos? São perguntas que 
sempre me faço e sempre repito em voz alta. Penso que deve haver 
uma motivação incontestável para esta eleição, mas o que tem 
acontecido ultimamente é algo revelador de outras tantas razões, 
quase sempre frágeis como a própria cena que se revela.

Ainda que fosse possível acreditar numa proposta de hibridiza-
ção da cena para crianças, isto não é nenhuma novidade desde Ilo 
Krugli1. No decorrer do espetáculo, porém, vê-se mais claramente 
que uma real proposta de cruzamentos de linguagem teria mais 
sofisticação do que o que é de fato mostrado em cena. Muitas vezes, 
o boneco está no palco por inúmeros fatores que, infelizmente, 
não partem de um desejo consciente de explorar uma linguagem, 
e sim de uma demanda sem qualquer caráter artístico, como uma 
eventual necessidade de reduzir o elenco – por falta de recursos –, 
uma intenção de ter um chamariz para a divulgação ou até uma 
estratégia para tentar ser indicado a algum prêmio; enfim, há mil 
motivos para esta recente disseminação do uso de bonecos em 
espetáculos para a infância e juventude. Raro é ver o seu uso com 
fundamento, sentido e real necessidade de sua entrada em cena.

1 Ilo Krugli (1930), premiado diretor, ator e autor teatral argentino, radicado no Brasil 
desde 1961. Criador do Teatro Ventoforte, companhia surgida na década de 1970, 
hoje em atividade em São Paulo. 
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Falo a partir da experiência como jurado do Prêmio CBTIJ2 

de Teatro para Crianças, do qual faço parte desde a sua criação, em 
2014. Com vinte e quatro categorias, uma das maiores honrarias 
dedicadas ao Teatro Infanto-Juvenil do País, o Prêmio tem ainda 
o ineditismo de contemplar uma categoria intitulada Trabalho 
de Formas Animadas. Semanalmente, venho acompanhando a 
produção teatral deste setor, o que não se restringe à produção 
do Rio de Janeiro, pois também inclui as montagens de visitantes 
dos demais Estados do País, que, ao realizarem temporadas na 
cidade, acabam por também entrar no páreo. No entanto, cabe 
frisar, parto da premissa de um observador especializado, jamais de 
uma forma cabotina, compreendendo que, na atividade artística, 
o perigo de estabelecer regras é sempre gigantesco. Como dizia 
Álvaro Apocalypse3, “O erro não pertence ao vocabulário da 
Arte”. Portanto, não se trata de apontar os sins e os nãos a esmo, 
mas de tentar entender os motivos desta aproximação do boneco 
em uma cena nem sempre apta para a sua recepção. Pretendo, 
portanto, discorrer aqui sobre alguns pontos que ocorrem com certa 
frequência, buscando de alguma maneira identificar como a figura 
do boneco ou da forma animada se dilui quando mal utilizada e/
ou mal compreendida. Espero, assim, avançar nesta discussão sobre 
esta incompreensão ao redor.

Lidar com um objeto animado requer, em primeiro lugar, es-
tudo. Mais do que isso: é preciso vir junto com uma boa dose de 
curiosidade e inventividade para materializar intenções, elementos, 
ações e circunstâncias que um elenco de atores não seria capaz de 

2 Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude, criado em dezembro de 1995 
por profissionais da área de Teatro para crianças. É uma entidade sem fins lucrativos 
que visa à união dos profissionais da área e à expansão de um teatro de qualidade que 
contribua para a formação da infância e da juventude brasileira. Entre os objetivos da 
entidade, está o de promover ações para a divulgação, a difusão e o desenvolvimento 
do teatro, defendendo a profissionalização dos artistas.
3 Álvaro Brandão Apocalypse (1937–2003), um dos fundadores do Grupo Giramundo, 
foi também pintor, ilustrador, gravador, desenhista, diretor de teatro, cenógrafo, 
professor, museólogo e publicitário brasileiro.
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executar. Essa implicação de uma pesquisa mais aprofundada, de 
uma verificação mais estudada é realmente muito rara entre jovens 
artistas que se arriscam a enfrentar a questão. Exige, sim, tempo de 
trabalho para alcançar uma efetiva ideia do que é a Animação na 
concepção mais ampla da palavra. E, no entanto, na contramão de 
tal necessidade, tem se tornado comum ver produções que utilizam 
bonecos manipulados por elencos reunidos apenas para o propósito 
de uma montagem específica – e, portanto, sem a bagagem de um 
grupo que se dedica continuamente a investigar tal linguagem. Por 
um lado, tal recorrência do uso do boneco em cena pode ampliar 
sua visibilidade e servir de inspiração para outros artistas; por outro, 
porém, a má qualidade resultante do trabalho de atores e diretores 

Jongo Mamulengo (2016). Coletivo Bonobando. Direção de Adriana Schneider.  
Foto de Ricardo Brajterman.
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despreparados tende a difundir uma noção mais pobre do objeto 
animado, esvaziado de sua vasta gama de possibilidades e significados.

Há algumas complexidades quando se opta por uma linguagem 
que exige atenção e cuidado. Por que razão, afinal, o boneco está em 
cena? Muitas vezes, as respostas não encontram qualquer conexão 
com a abordagem e/ou temática da montagem em questão. Evidente-
mente, no Teatro dedicado à Infância, o boneco tem ainda um poder 
de expressão e de comunicação sem par. E é isso que quero salientar 
quando aponto que o estudo é o principal veio de entendimento 
dessa expressão, pois, é fato, há mais dessemelhanças entre um ator 
e o boneco do que se imagina existir. Parece óbvio, mas não é.

Um elenco que tenha sido reunido para uma única montagem, 
formado por atores sem a prática do Teatro de Animação, às vezes 
com tão poucos meses de ensaio, dificilmente poderá dar conta das 
camadas de significação que um boneco tem, sobretudo quando se 
lida com plateias de pouca idade. Pode-se muito bem apreender a 
manipulação, de forma muitas vezes automatizada; pode-se dar voz 
àquele corpo inanimado com alguma credibilidade; pode-se, enfim, 
parecer estar dando vida a algo; mas é raro observar uma apropriação 

Jongo Mamulengo (2016). Coletivo Bonobando. Direção de Adriana Schneider.  
Foto de Ricardo Brajterman.
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da linguagem em tão pouco tempo de trabalho. O que acaba por ir 
ao palco é, frequentemente, um arremedo. Não quero dizer, com 
isso, que o boneco deva somente ser encontrado nos coletivos dedi-
cados ao Teatro de Animação. Evidentemente, toda experimentação 
é válida, desde que ela nasça de determinados e claros propósitos.

Não é o que acontece com alguns espetáculos assumidamente de 
bonecos em que invenção, apuro narrativo e acerto na encenação me fazem 
acreditar que as tais absorções e incompreensões acima decorrem de um 
não-aprofundamento na linguagem, e/ou de uma relação epitelial com ela. 

Em Jongo Mamulengo4, espetáculo do Coletivo Bonobando5, 
uma rara e bem-sucedida experiência de apropriação da estrutura 
do Mamulengo que agencia situações e tipos reconhecidamente 
desta manifestação num outro ambiente sociogeográfico – mais 
especificamente, o bairro de Madureira, na Zona Norte da cidade 
do Rio de Janeiro, tradicionalmente ligado ao Samba e também ao 
Jongo6 –, a diretora Adriana Schneider consegue imprimir novas 

4 Jongo Mamulengo estreou dia 26 de novembro de 2016 na Casa do Jongo da Serrinha, 
no Rio de Janeiro. A montagem, dirigida por Adriana Schneider, é do Coletivo 
Bonobando, tendo no elenco: Karla Suarez, Lívia Laso, Marcelo Magano, Patrick 
Sonata e Thiago Rosa, e os músicos Anderson Vilmar, Cristiane Cotrim, Lazir Sinval, 
Luísa Marmello, Luiz Flávio Tournillon Alcofra, Ricardo Cotrim e Thiago Queiroz.
5 O Coletivo Bonobando é um projeto pioneiro na cidade do Rio de Janeiro, com uma 
metodologia baseada na interlocução entre os saberes locais e acadêmicos. Formado 
pelas relações em rede, o grupo, que conta com dez atores entre 20 e 29 anos, trabalha 
para a construção do conhecimento compartilhado e, através da arte, abordar questões 
contundentes do Brasil contemporâneo, redimensionando as fronteiras entre estética e 
política. Criado em 2014, o coletivo foi o primeiro a surgir a partir de uma residência 
artística em uma das arenas municipais, a Arena Carioca Dicró, no Bairro da Penha.
6 O jongo é uma dança e um ritmo brasileiros, que teve origem nos processos culturais oriundos da 
diáspora dos africanos escravizados para o Brasil. É praticado ao som de tambores. No tempo da 
escravidão, um dos locais de prática do jongo era o Vale do Rio Paraíba do Sul, o rio mais importante 
da bacia hidrográfica do Sudeste brasileiro. Ali se desenvolveu o cultivo do café, com mão de obra 
escrava, durante os séculos 18 e 19. Segundo diversos jongueiros e estudiosos da música popular 
brasileira, o jongo teria influenciado diretamente a formação do samba no Rio de Janeiro. Depois 
de violentas lutas pela abolição, a escravidão de mulheres e homens negros teve seu fim oficial em 
1888, com a assinatura da Lei Áurea. Com isso, houve a migração de negros ex-escravizados para 
cidades, como o Rio de Janeiro, onde se estabeleceram em diversos morros e comunidades da região. 
A Serrinha foi um destes locais, onde se popularizou a prática do jongo (ALCURE, 2017).
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Jongo Mamulengo (2016). Coletivo Bonobando. Direção de Adriana Schneider.  
Foto de Ricardo Brajterman.
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cores e leituras vindas daquela expressão nordestina, ao deslocá-la 
para o Sudeste urbano e atravessado pelas mesmas disparidades 
sociais. O mais interessante aqui é o fato de o Coletivo Bonobando, 
um grupo de jovens artistas reunidos desde 2014, não ter como 
foco inicial de trabalho o Teatro de Bonecos. Coube à diretora, com 
reconhecida obra voltada para as expressões populares do boneco 
na Zona da Mata pernambucana, prepará-los para uma imersão 
que resultou em aproximações com o Mestre Zé Lopes, famoso 
mamulengueiro daquela região, com uma cultura que parece estar 
bem distante da urbanidade do Sudeste, mas não está. Schneider 
retoma as estruturas típicas das brincadeiras do Mamulengo para 
revelar a história do Jongo e do Samba no contexto do Morro da 
Serrinha, com bonecos que representam importantes figuras his-
tóricas como Vovó Maria Joana, Mestre Darcy, Silas de Oliveira, 
Mano Décio, Aniceto do Império, Tia Ciata, Clara Nunes, Dona 
Ivone Lara, Tia Maria do Jongo, entre outros. O resultado é para 
além do encantatório, sobretudo pelo decalque bem fundamentado 
proposto por Schneider, que não permite em nenhum momento 
parecer uma cópia, um mimetismo de uma outra manifestação, 
uma inconsequência sem maiores pretensões. Isto porque não há 
invencionice em cena; há, sim, uma honestidade de propósitos 
que são visíveis na ideia de que é, olhando friamente, apenas um 
espetáculo de bonecos de luva, com cenas, músicas e danças que 
remetem à cultura nordestina. E ao mesmo tempo, não é nada 
disso. O que se tem ali é um exercício finamente elaborado, com 
contribuições referenciais nascidas de outros ambientes que não o 
Nordeste, mas que se afinam e ganham contornos mais definidos 
numa ideia que somente a palavra novidade pode traduzir. Ob-
viamente, há imprecisões; porém, nestas mesmas imprecisões dos 
jovens do Bonobando, vê-se brotar uma inteligência cênica que alia 
vontade e fome de conhecimento técnico e artístico com alguém 
que exercita uma experiência de transmutação antropológica e 
cultural sem precedentes. Confesso que há muito tempo não via 
nada parecido. E nada tão encantador.
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Se ressalto bem as qualidades do espetáculo citado acima, é por 
sua conjugação entre encenação, dramaturgia e meios expressivos 
(atores e bonecos), que estão associados para expressar ou apresen-
tar uma ideia. E há, vejam bem, o entendimento de que o tipo de 
boneco comumente visto nas representações de Mamulengo era a 
melhor opção para contar aquela história que Jongo Mamulengo traz 
para a cena. A escolha de uma técnica sempre implica uma série 
de possiblidades, mas, sobretudo, limitações, que, neste caso, são 
imperceptíveis em cena. Não há briga da técnica de manipulação 
com a encenação. Há, sim, uma harmonização dos elementos, que 
andam juntos para a felicidade da realização. 

Eis aqui uma outra incorreção bastante comum nos últimos anos: 
levar à cena um boneco que é próprio para um determinado tipo de 
manipulação – com suas necessidades e implicações –, mas que não 
será usado de acordo com a natureza da sua confecção. Não have-
ria, novamente, nada contra esse fato, se houvesse nele um mínimo 
sentido antropofágico, se houvesse um senso de subversão no ato de 
levar à cena um boneco e não utilizá-lo de acordo com a sua morfo-
logia ou mesmo sua natureza. O exemplo mais comum são bonecos 
supostamente criados para a prática da manipulação direta, mas que 
entram em cena na mão de apenas um único ator mal preparado para 
a função. Parece-me claro que, a esta altura dos acontecimentos, um 
boneco de manipulação direta, na sua forma mais ortodoxa, necessita 
de dois ou três manipuladores para a sua total expressão.

Seja por um referencial restrito, que não conhece muitos outros 
tipos de manipulação, seja por uma preguiça intelectual de não se 
debruçar na busca por encontrar soluções de acordo com o que a 
cena pede, os palcos foram invadidos por bonecos que parecem ter 
sofrido algum acidente vascular cerebral. Se faltam manipuladores 
na cena, por que pensar em um boneco que necessita de um trio de 
manipuladores para a sua efetiva movimentação? Os bonecos vêm 
sendo apresentados às crianças dessa maneira tosca. Quase como 
um adorno ou como mais um adereço cênico que se diferencia 
por ter uma voz, mas, sabemos, está totalmente sem vida. Como 
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dar importância e continuidade a uma expressão artística que se 
apresenta pela metade? Como tocar uma música sem que o arranjo 
esteja pronto? Como pensar em Mozart sem piano e violinos?

A produção atual de espetáculos dedicados ao Teatro de 
Animação no Rio de Janeiro é bastante reduzida. Poucos são os 
grupos, companhias e artistas que insistem em desenvolver uma 
atividade que inclua bonecos de forma continuada. Neste espectro, 
claramente a técnica da manipulação direta se apresenta como a 
de maior recorrência e a que mais instiga novos adeptos. Também 
é preciso considerar que o número de produções vindas de outros 
Estados e países que continuam visitando a cidade, seja pelos fes-
tivais e mostras, seja por editais diversos, é cada vez mais elevado. 
De forma salutar, a multiplicidade de técnicas vistas neste pano-
rama ofusca a hegemonia local de uma técnica de manipulação. 
Isto deveria ser entendido como uma dádiva. E verdadeiramente 
é. Imagino que também os programadores de eventos dedicados a 
bonecos têm como princípio norteador a variedade e a amplitude 
de expressões cênicas que abarcamos como Teatro de Animação e/
ou Formas Animadas na contemporaneidade. Deste melting pot é 
que podemos entender o perfil de produção em que os criadores 
locais geram e constroem suas referências sobre esta expressão cê-
nica. Infelizmente, tais vontades e afinidades vêm acobertadas por 
uma visão desfocada ou mesmo quase cega de entender o sentido 
e a função de um tipo específico de boneco em cena. 

Vi recentemente uma adaptação de um livro – O pequeno prínci-
pe, de Antoine Saint-Exupéry7 – e uma outra montagem que repassa 
situações vividas pelo autor e que se distinguem pelas escolhas em 
relação ao tipo de boneco que seriam utilizados para as encenações. 
Primeiramente, há que pensar nas razões de uma escolha por um 
livro tão conhecido e verificar a potência da renovação do seu pú-

7 Antoine Jean-Baptiste Marie Roger Foscolombe, Conde de Saint-Exupéry, popularmente 
conhecido como Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944), escritor, ilustrador e piloto 
francês que se projetou mundialmente a partir do lançamento do livro O pequeno 
príncipe em 1942.
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blico através dos tempos. Tal fábula já se tornou um clássico, é fato. 
E a variedade de apropriações vistas ao longo dos anos, bem como 
a frequência nos palcos e sua popularidade denotam uma força no 
personagem que já não se pensava ter. Ou será que a liberação dos 
direitos do autor, expirados recentemente, deram munição para a 
profusão de príncipes ao redor? O que importa na história mesmo 
são a imagética e a metafísica relação que se dá entre o narrador e 
um infante. Entre os dois, uma solidão vinda da situação que une 
ambos os personagens. É nesta solidão acompanhada que o narrador, 
um aviador tal qual o autor do livro, desenvolve a fábula. Seria, quem 
sabe, apropriado pensar na riqueza de signos que pode existir entre 
um ator e um boneco que pudesse representar o tal nobre do título. 
Digo na relação entre um ator que tem em suas mãos um boneco 
que ele mesmo pode acionar. E só. Porém, o que vi em uma dessas 
montagens foi uma profusão de manipuladores e contrarregras que 
povoavam a cena de uma tal maneira que era impossível crer na so-
lidão de um deserto tantas vezes citado. Em um ruidoso entra-e-sai 
de cena, com montagens e desmontagens de estruturas cênicas à vista 
e que, neste caso, não traziam nenhuma contribuição dramatúrgica 
ao espetáculo, o eixo da história perdia-se, infelizmente, entre um 
pequeno batalhão que insistia em se manter em cena em prol de 
uma cenografia que pouco dava asas à imaginação das crianças. A 
insistência por um figurativismo excessivo não dava espaço para uma 
criação que quer falar de coisas intangíveis e de sentimentos bem 
mais nobres. Afinal, que história se quer contar?

No caso acima, o problema é bem maior do que se imagina, 
visto que a criança já chega à sala de espetáculo com uma ideia 
pré-concebida sobre o personagem em questão e sempre é fiel às 
suas características físicas, tal como ele lhe fora apresentado. Se-
melhantes casos são vistos com frequência nos espaços dedicados 
à criança que frequenta espetáculos teatrais. Digo que há uma in-
consequência visual por parte de quem produz que pouco respeita 
as idealizações infantis. Os aspectos visuais devem ter uma atenção 
redobrada quando se trata deste público. Sobretudo quando o tra-
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balho envolve formas animadas. Não quero dizer com isto que não 
é cabível fazer releituras e adaptações nesta seara. Pelo contrário, 
o fantástico é mesmo efetivar tais subversões e, ainda assim, soar 
potente e autêntico, tal qual sua forma original.  

A outra montagem que recorre ao autor francês se intitula Um 
príncipe chamado Exupéry8, da Cia. Mútua, de Itajaí (SC), que cumpriu 
uma temporada no Rio de Janeiro em 2016. O espetáculo se distancia 
do livro de maior sucesso de Saint-Exupéry para trazer à luz um pe-
ríodo em que o Brasil passou a estar presente na sua biografia. Como 
o autor era aviador da companhia de correio francesa Aéropostale, 
nosso país entrou na sua rota, mais precisamente a praia do Cam-
peche, em Florianópolis, que servia de escala rumo, provavelmente, 
a Buenos Aires, Argentina. Entre estas paragens, o autor tornou-se 
conhecido como Zéperri. Centrado especificamente nesse período, 
Um príncipe chamado Exupéry chama a atenção pelos inúmeros acertos 
apresentados desde o momento em que o espectador chega ao local 
da apresentação. Isto porque a Mútua, entendendo a necessidade de 
determinar um locus para que a história se estabelecesse, estruturou um 
hangar que acolhe o público e, ao mesmo tempo, torna-se o espaço 
de representação. Este é o primeiro dos acertos, antes mesmo de o 
espetáculo verdadeiramente começar. Como disse acima, a montagem 
nos apresenta as peripécias, muitas delas aéreas, que o autor vivia jun-
tamente com outros companheiros, enfrentando, em frágeis aviões, 
todo tipo de perigo, fosse ele vindo do céu, fosse vindo do mar, da 
terra ou mesmo da própria aeronave, com a missão única e exclusiva 
de estabelecer, nos anos 1940, o correio aéreo internacional. 

O que realmente chama a atenção nesta montagem – e aqui volto 
à questão das escolhas de manipulação apropriadas para o que se quer 
dizer em cena – é que se percebe uma atenção aos mínimos deta-
lhes em toda a seleção de técnicas usadas no espetáculo, claramente 
tendo em vista a viabilidade de executá-las nas mãos de apenas dois 

8 Um príncipe chamado Exupéry estreou em 27 de agosto de 2010, na cidade de Itajaí 
(SC), com Mônica Longo e Guilherme Peixoto no elenco. Direção de Willian Sieverdt.
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Um príncipe chamado Exupéry (2010). Cia. Mútua. Direção de Willian Sieverdt. 
Foto de Fernando Honorato.

manipuladores. E tudo sai a contento, seja em relação aos bonecos 
de manipulação direta, pensados com rigor e confeccionados com 
mecanismos que possibilitam sua permanência estável em cena, sem o 
apoio direto do manipulador; seja no que se refere aos outros recursos 
que se mesclam durante o espetáculo, que atendem às necessidades 
da história, sem com isso macularem a linha de concepção cênica 
estabelecida. A contemporaneidade nos deu isso: misturemos, pois, 
técnicas diferentes na mesma cena e veremos depois o que pode surgir 
daí. Cabe sempre voltar à leitura de um antigo, mas ainda potente 
texto de Michael Meschke9, em que apontava:

9 Michael Meschke (1931), fundador e diretor do mais importante grupo de teatro 
de bonecos da Suécia, o Marionetteatern, criado em 1958. O texto a que o autor se 
refere se intitula Algumas reflexões impopulares relativas à moral titeriteira na Unima, 
publicado no Brasil na Revista Mamulengo, número 3, editado pela Associação 
Brasileira de Teatro de Bonecos, 1974. O texto também pode ser acessado em: https://
teatrodeanimacao.files.wordpress.com/2010/09/mamulengo-nc2ba3-1974.pdf 
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Não é crime misturar bonecos com atores vivos
usar bonecos muito grandes ou muito pequenos
misturar bonecos com máscaras, com dança, ópera, dra-
ma, cinema, music-hall, música pop etc., etc...
usar bonecos em duas dimensões, ou em três dimensões, 
ou ambas juntas
misturar técnicas titeriteiras variadas numa produção
reduzir bonecos a atores de tamanho menor para efeitos 
de perspectiva
gostar de Punch & Judy, de Kasper, de Guignol ou 
qualquer nome tenham
mostrar ou não mostrar o manipulador e sua técnica 
durante o espetáculo
trabalhar meses para atingir a perfeição estética de um 
boneco ou usar um fósforo como boneco (MESCHKE, 
1974, p. 10).

Nesta montagem, vemos figuras bidimensionais em total 
comunhão com as figuras principais da história – de manipulação 
direta –, e em nenhum momento esta proximidade nos causa es-
tranheza. Como já apontei, somente com estudo, pesquisa e curio-
sidade é possível criar um arcabouço de possibilidades técnicas e 
lançar mão delas de acordo com as demandas que cada montagem 
propõe. O que há em Um príncipe chamado Exupéry é uma verda-
deira engenharia que pareia técnicas diversas com a história que 
precisa ser contada, da melhor maneira possível. E isto a Mútua 
realiza com perfeição.

Há também uma escolha determinante no andamento da his-
tória, que faz de Um príncipe chamado Exupéry um acerto do início 
ao fim: ao abrir mão da palavra durante todo o espetáculo, a cena 
passou a demandar outros recursos narrativos, a meu ver, bastante 
sofisticados, para preencher o possível espaço que a vocalidade 
deixou. Em se tratando de Saint-Exupéry, um homem dedicado às 
letras, parece quase impossível prescindir delas. Usar diálogos seria 
um caminho mais fácil, óbvio, até. Mais uma vez, a Mútua inventa 
uma curva e se aventura por um caminho com mais riscos, porém, 
com mais poesia. Tal escolha pode ser um risco grande, sim, visto 
que as aventuras de Exupéry nas encostas dos dois lados do Atlântico 
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preparam para uma história muito mais densa, complexa e de difícil 
abordagem. E exatamente desta maneira, ao eleger a visualidade e 
suas possibilidades mais poéticas, é que o espetáculo ganha corpo 
e adensa a sua relação com a plateia. Isto porque, para surpresa de 
adultos e crianças, já plenamente conquistados pelas inventividades 
vistas durante toda a montagem, o espetáculo encaminha-se para 
um final em que a questão da finitude da vida se apresenta de uma 
forma tocante e arrebatadora. É impossível discorrer mais sem virar 
um spoiler, por isso paro por aqui.

Os deslizes que são vistos em montagens que se aventuram a 
usar bonecos de maneira equivocada e/ou rasa são muitos e varia-
dos. Há bonecos com voz gravada que jamais realizarão a conexão 
perfeita entre o artista que o manipula e uma voz congelada que 
inviabiliza as outras dinâmicas que o palco permite. Há textos que 
jamais se encaixariam na boca de um boneco. Há bonecos pequenos 

Um príncipe chamado Exupéry (2010). Cia. Mútua. Direção de Willian Sieverdt. 
Foto de Fernando Honorato.
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demais para grandes plateias. Há bonecos de difícil leitura, cuja 
concepção ignora o fato de que, normalmente, eles são vistos à 
distância. Há bonecos leves demais, quando deveriam ser pesados, 
e há os pesados demais, quando deveriam ser vaporosos... A lista é 
infinita e se atualiza diariamente. Infelizmente...

O objetivo deste artigo é fustigar o estudo e a pesquisa das for-
mas tradicionais como caminho para termos mais claro o sentido da 
subversão real no campo do Teatro de Animação na atualidade, seja 
para o público infanto-juvenil, seja para todo e qualquer público. 
Entender o uso de um boneco requer refinamentos de leitura que 
precisam ser desfiados, esmiuçados e transformados, enfim, em 
um produto final. Não há desconstrução possível se não houver 
um sentido de construção anterior ou, como bem dizia Jarry,10 na 
epígrafe de seu Ubu acorrentado: “Não haveremos demolido tudo 
se não demolirmos inclusive as ruínas”.
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Teatro desde bebês: contributos para pensar 
o teatro, a arte e a educação 

Paulo Sergio Fochi 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS

(São Leopoldo – Brasil)

Cuco (2012). Cia. Caixa do Elefante. Direção de Mário de Ballenti. Foto de 
Fabrício Simões.
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Cuco (2012). Cia. Caixa do Elefante. Direção de Mário de Ballenti. Foto de 
Sidinei Antonioni.

Cuco (2012). Cia. Caixa do Elefante. Direção de Mário de Ballenti. Foto de Roger 
Lisboa.
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Resumo: Este texto se ocupa de refletir sobre o que pode ser produzir teatro desde a 
primeira infância. Partindo da experiência da montagem do espetáculo Cuco, a lingua-
gem dos bebês do teatro, inicialmente, discute-se a questão da preposição teatro para/
com/desde os bebês como uma forma de problematizar os possíveis sentidos do teatro 
quando se está dirigindo a um público de crianças menores de 3 anos. Na sequência, 
ocupando-se da metáfora da pedra no pântano de Gianni Rodari (1982), o texto reflete 
o que temos entendido por fazer teatro desde os bebês, em seguida, quais podem ser 
os desdobramentos disso para a formação de professores e, por fim, o quanto ainda se 
faz necessário discutir quando se trata do encontro entre bebês e teatro.

Palavras-chave: Teatro desde bebês. Formação de professores. Arte e infância.

Abstract: This text is concerned with reflecting on what can it be to produce theater 
from early childhood. Starting from the experience of the performance Cuco, the 
language of babies in theater, initially, the use of the expression theater for/with/since 
babies is discussed as a way to problematize the possible meanings of theater when it is 
addressed to an audience of children under 3 years old. Then reflecting on the metaphor 
of the stone in the swamp from Gianni Rodari (1982), the text reflects what we have 
understood by making theater since babies and what can the consequences be for the 
training of teachers and finally how much still it is necessary to discuss when it comes 
to the encounter between babies and theater.

Keywords: Theater since babies. Teacher training. Art and childhood.

O presente texto é parte de um processo de investigação e 
experimentação que vem sendo desenvolvido entre um pedagogo e 
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uma companhia de teatro na tentativa de compreender a produção 
teatral para/com/desde os bebês. 

A pergunta que se coloca inicialmente é de que modo estamos 
entendendo o que é teatro para, então, estabelecer as conexões de 
uma produção deste tipo voltada ao público menor de três anos.

Definir teatro é possível? Muitos já tentaram, mas, assim como 
tantas palavras, teatro está na ordem do indecifrável, do indefi-
nível. Dolci (2013, p. 14) recupera a ideia de Brook, sugerindo 
tal definição como “reduzir o espaço e comprimir o tempo” ou, 
ainda, a de Barthes como “a intencionalidade levada ao máximo”. 
Se buscarmos na etimologia da palavra, deriva do grego theatron, 
que significa “lugar para olhar”.

Temos entendido que o teatro é, antes de tudo, uma oportu-
nidade estética engendrada em um espaço e tempo que se pode 
oferecer para um determinado público com o intuito de colocá-lo 
em ressonância com o mundo. É, como sugere a própria etimologia, 
um lugar para ver a complexidade que há na vida. Temos tentado 
nos afastar de uma ideia fechada de teatro entendida como narrativa 
para compreender a própria experiência de ir ao teatro como um 
modo de existir, de ser e estar no mundo.

Desde 2011, começamos uma investigação chamada Cuco, 
a linguagem dos bebês no teatro1, com o intuito de questionar a 
produção cultural na primeiríssima infância. Esta investigação, 
que resultou em um espetáculo com o mesmo nome, é o campo 
empírico para o que irei desenvolver como argumento neste texto.

Para fins de contextualização, Cuco é um teatro em que “[...] 
a poética do espetáculo é motivada por aquela que parece ser uma 
das primeiras experiências lúdicas e estéticas dos bebês, o jogo entre 
o esconder e o revelar” (FOCHI, 2014, p. 9). Organizada em dois 
momentos, no primeiro, que tem duração de aproximadamente 
trinta minutos, os bebês permanecem sentados com seus pais assis-

1 Para saber mais sobre o espetáculo, é possível acessar vídeos, fotos e uma revista no 
site da companhia de teatro: www.caixadoelefante.com.br 
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tindo àquilo que temos nomeado como microcontos do esconder e 
o revelar. Jogos cênicos que duas atrizes vão realizando a partir de 
uma longa investigação corporal e estética sobre a ludicidade dos 
bebês. No momento seguinte, os bebês entram na área cênica e dão 
continuidade ao espetáculo a partir das suas próprias interações, de 
modo que eles próprios vão construindo novos jogos cênicos entre 
eles e os objetos, entre eles mesmos (bebês e bebês), e entre eles e os 
adultos que estão presentes (bebês e acompanhantes, bebês e atrizes).

Por isso, pensar uma produção que envolva bebês é também se 
lançar em um terreno ainda muito recente. Ainda não sabemos ao 
certo se estamos falando de teatro para bebês, com bebês ou ainda, 
desde os bebês. Dada a sua novidade, fértil para ser discutida a partir de 
argumentos que não estão naturalmente entrelaçados, este texto é um 
ensaio de como temos pensado este encontro entre o teatro e os bebês 
para compreender o cruzamento destes olhares e o que deles podemos 
propor ao tratarmos da produção cultural para a primeiríssima infância.

Para começar, um problema de preposição
Temos enfrentado um desafio em nomear se o que estamos 

propondo é um teatro para bebês, entendido como um produto 
cultural que se oferece para as crianças menores de três anos ou, 
ainda, dada a sua característica que envolve os bebês na própria 
produção, se não seria um teatro com bebês.

Esta especificidade de criação artística (teatro e bebês) não se 
coloca somente no âmbito de um produto para as crianças.  Não 
se trata, simplesmente, de uma produção adulta para proporcionar 
o acesso das crianças pequenas a um produto cultural e artístico. 
Significa um teatro com a mais alta qualidade, ora contemplativo, 
ora interativo, mas, sobretudo, respeitoso com o encontro que 
ali se estabelece: os recém-chegados ao mundo com o mundo do 
teatro. Sabemos que o que se deve propor jamais deve ser menor, 
explicativo, exaustivo e estimulante, mas, sim, atento para devolver 
ao bebê a mesma seriedade e profundidade do seu olhar, do seu 
primeiro olhar com o teatro. 
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Assistir a um espetáculo com bebês na plateia, inevitavelmente, 
amplia a noção de espaço cênico para os demais espectadores adultos. 
Já não se trata de ver apenas o que atores e atrizes estão fazendo, mas de 
incorporar os modos distintos como o bebê assiste ao que está diante 
da cena com o jogo dramático que os atores realizam. A ação do bebê 
interatua em uma espécie de reciprocidade dinâmica com a ação do ator.

Este é um fenômeno que presencio desde o início do meu processo 
de pesquisa, em 20102, quando me interessei por compreender melhor 
este campo de investigação. É um teatro em camadas. Na primeira, 
estão os artistas, o cenário, a iluminação e jogo dramático. Em seguida, 
quase que envolvidos na primeira camada, estão os bebês, formando 
uma nova camada, subvertendo os modos de serem públicos, com 
“[...] menos convenções do que os outros, porque [o bebê] dificilmente 
aplaude ou ri quando deve, mas que é capaz de surpreender com seu 
silêncio inesperado e improvisar com beijos e afetos (FRABETTI; 
MANFERRARI, 2006, p. 94), constroem uma espécie de outra nar-
rativa, com sonoridades e gestos próprios. Na terceira camada, está o 
espectador adulto, que se afeta com o encontro dos bebês com o teatro. 

Roberto Frabetti e Valéria Frabetti, atores e diretores do grupo 
La Baracca, contam que, no ano de 1985, após a visita de crianças 
muito pequenas da creche ao teatro, perceberam a possibilidade de 
iniciar um novo projeto para um público até então não pensado: 
crianças de 0 a 3 anos.

Encontramos um público de crianças muito pequenas, 
e algo aconteceu. O que aconteceu foi que começamos 
a compreender a importância “dos olhos e da pele”. E 
embarcamos em uma aventura para descobrir novos 

2 Estou me referindo ao percurso que surgiu após o término de minha pesquisa do curso 
de Especialização em Educação Infantil (Unisinos) em 2010, cujo título foi Diálogos com 
o teatro e os bebês: narrativas de um percurso pedagógico e artístico na experiência italiana. 
Após esta pesquisa exploratória sobre o trabalho realizado entre as creches e o grupo La 
Baracca, em Bolonha, participei, no ano de 2011, de um trabalho junto a este grupo 
no festival Visioni di futuro, visioni di teatro sobre a formação de professores a partir do 
teatro com bebês. Desde aquela época, investigo junto a artistas da Companhia Caixa do 
Elefante, de Porto Alegre, espetáculos para bebês e crianças bem pequenas.
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caminhos, de encontros com as crianças, educadores, 
artistas, pais, estudantes, entusiastas da infância, pessoas 
de diferentes países (FRABETTI, 2010, V).

Procurar o lugar comum, dos olhos e da pele, entre o teatro 
e as crianças bem pequenas é uma tarefa complexa e que envolve 
colocar em jogo um amplo repertório teórico para remontar as peças 
deste jogo. Como afirma Frabetti (2011, p. 41), “[...] talvez fazer 
teatro para crianças signifique ‘mergulhar num rio de emoções’”. 
A experiência dos bebês no teatro evoca ao artista um outro estado 
de atuação, agachado ao olhar dos bebês, generoso para acolher um 
universo distante dos cânones. Significa, para além de oferecer algo 
a um determinado público, criar uma atmosfera experiencial em 
que o desfrutar um espetáculo e o agir no espetáculo se unem para 
construir uma coisa só: fazer teatro desde os bebês.

Essa tem sido uma experiência interessante tanto para os atores 
quanto para mim, como pedagogo que acompanho o percurso deste 
trabalho. Tem nos convocado a refletir de modo ampliado sobre a 
produção cultural e pensar sobre o acesso à arte desde a primeira 
infância como direito dos meninos e meninas a um convívio em 
um “cotidiano da arte”, ao qual se refere Frabetti (2011). Ou seja, 

Manter “um quotidiano da arte” e buscar “uma potenciali-
dade artística difusa” (que não corresponde a “uma difusão 
da arte”) podem ser ações que viabilizem projetos culturais 
futuros, inspirados na difusão de “uma cultura para a in-
fância” e que valorizem “uma cultura da infância”, ou seja, 
que promovam a consciência sobre a existência da infância 
na sua complexidade, reconhecendo sua capacidade de criar 
ações culturais próprias. Por quotidiano da arte, entendam-
se ações artísticas múltiplas, bem mais numerosas do que 
aquelas reconhecidas e catalogadas como tais. Se é verdade 
que técnica e talento podem trazer à tona obras conhecidas 
como obras de arte, é verdade também que não podemos 
negar a valorização da “potencialidade artística difusa”, ou 
seja, daquelas tentativas de busca contínua da ação artística, 
que podem desenvolver-se também na vida quotidiana, 
especialmente na vida escolar, e que podem se desenvolver 
também nas creches (FRABETTI, 2011, p. 49).
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Assim, busco a metáfora proposta por Rodari, a pedra no pân-
tano, título do segundo capítulo de uma de suas mais importantes 
obras, Gramática da fantasia3, para evidenciar o que podem o teatro 
e os bebês quando se encontram. Por isso, na próxima seção do tex-
to, Movimentos da superfície, exploro sobre algumas especificidades 
do teatro desde os bebês e sobre o direito ao acesso e à participação 
das crianças nos bem culturais e artísticos. 

Pensando nesta ideia de um cotidiano da arte para além da 
difusão da arte, estabeleço algumas possíveis provocações que po-
demos pensar no campo da formação dos professores a partir da 
experiência do teatro desde os bebês. Com isso, na seção Lugares 
invisíveis, destaco a respeito de alguns possíveis cruzamentos com 
a formação do professor da Educação Infantil a partir desta especi-
ficidade de teatro e, por fim, em No terreno profundo, faço algumas 
considerações finais.   

Movimentos da superfície
Começo dizendo que o teatro e as crianças têm em comum “o 

instinto da narração” (DOLCI, 2013, p. 24). Narrar, como uma 
ação que nos coloca diante da possibilidade de entrar em contato 
com o mundo, mesmo que no silêncio das palavras e na força dos 
olhos, é o ponto de conexão.

O teatro, desde suas origens, sempre esteve próximo e até 
confundido com rituais e manifestações religiosas e culturais e, por 
isso, narra modos de vida, constrói sentidos pessoais e coletivos. As 
narrativas produzidas são sempre multissimbólicas, engendram o 
verbal e o não verbal, esforçando-se para transmitir sentidos aonde a 
palavra não chega. Também o teatro se coloca em fronteiras difusas 

3 Em 1972, Gianni Rodari realizou uma série de encontros com professores em Reggio 
Emilia, cujo título, Encontros com a Fantasia, o deixou emocionado, pois, segundo o 
próprio Rodari (1982, p. 13), tratava-se de “[...] admirar pelas ruas da cidade aquela 
palavra que há 34 anos me fazia companhia”. Tratava-se de uma formação voltada a 
discutir sobre a função da imaginação e de como criar um instrumental para estimulá-
la. A partir destes encontros, no ano seguinte nasceu sua Gramática da fantasia.



73
R

evista de E
studos sobre Teatro de Form

as A
nim

adas
MÓIN-MÓIN

da música, da dança, das artes plásticas e, mais recentemente, da 
performance. Como nos lembra Dolci (2013, p. 28) “[...] o teatro 
é, portanto, uma entre as ‘cem linguagens’ com as quais a huma-
nidade tem se expressado e continua se expressando”.

As crianças, em especial os bebês, “[...] falam com os olhos 
e com seus silêncios” (FRABETTI, 2011, p. 40). Compartilham 
suas vidas em um jogo aberto e intenso que atravessam a partir de 
olhares profundos. Narram mundos possíveis em suas brincadeiras 
e fabulações. Brincam de faz de conta, imaginam e inventam novos 
sentidos. Malaguzzi (1999, p. 63) destacará a importância da ima-
ginação, “[...] porque leva a ter imagens múltiplas, o que significa 
que um objeto pode adquirir uma pluralidade de significados. [...] 
a imaginação é arte e ciência, pois multiplica os significados de um 
objeto, de um acontecimento, de uma palavra”.

Existe, com isto, uma possível forma de encontro entre o tea-
tro e as crianças, possivelmente, pelas suas “cem linguagens”, das 
quais fala Malaguzzi (1999). O pedagogo anuncia em seu poema 
as formas ampliadas e complexas que as crianças utilizam para 
compreender e estar no mundo. 

A criança é feita de cem.
A criança tem cem mãos,
cem pensamentos, 
cem modos de pensar, 
de jogar e de falar. 
Cem, sempre cem modos de escutar as maravilhas de 
amar. 
Cem alegrias para cantar e compreender. 
Cem mundos para descobrir. 
Cem mundos para inventar. 
Cem mundos para sonhar. 
A criança tem cem linguagens (e depois, cem, cem, cem), 
mas roubaram-lhe noventa e nove.
A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo.
Dizem-lhe: de pensar sem as mãos,
de fazer sem a cabeça,
de escutar e de não falar,
de compreender sem alegrias,
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de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal.
Dizem-lhe: de descobrir o mundo que já existe e de 
cem, roubaram-lhe noventa e nove. Dizem-lhe: que o 
jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a 
imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas 
que não estão juntas.
Dizem-lhe: que as cem não existem.
A criança diz: ao contrário, as cem existem (MALAGUZZI, 
1999, p.97).

As tantas linguagens das crianças e os diversos modos simbó-
licos do teatro se conectam, já que “[...] a primeira infância é um 
lugar distante, e o teatro pode ser uma das muitas formas de tentar 
chegar até ele, porque é uma linguagem ‘humana’” (FRABETTI, 
2011, p. 36).

Malaguzzi tinha um grande contato com o teatro, pois consta 
que, em 1953, organizou espetáculos de teatro para as crianças, e 
referia-se a esta linguagem como expressão, como comunicação 
ou recurso de experimentação. Para ele, a espécie humana tem 
o privilégio de se manifestar em uma pluralidade de linguagens, 
provavelmente por uma razão muito simples: biologicamente, o 
ser humano não suporta estar só “[...] nem mesmo quando está 
dentro do ventre de sua mãe: chuta, se movimenta em busca de 
uma relação, e quando nasce, é uma criança que imediatamente 
procura sua sobrevivência: uma relação com as coisas e com o 
mundo” (MALAGUZZI apud HOYUELOS, 2004, p. 113).

Talvez o que o pedagogo italiano queira sublinhar seja exata-
mente esta necessidade do olhar do outro, da presença presente, 
de alguém que nos olhe. O teatro que estamos fazendo desde os 
bebês cumprem duplamente esta função: os atores estabelecem 
olhares com as crianças da plateia, as convidam para fazer parte 
do jogo dramático, e, de outro lado, as outras crianças, os pares, 
se encontram e tornam-se cúmplices desta experiência artística, 
social e cultural.

O teatro desde bebês configura-se como um jogo de “dar e 
receber”, o qual exige dos atores que abram mão de suas certezas 
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para criar novos horizontes na relação com os meninos e meninas. 
Isto implica um esforço muito grande por parte do adulto para 
compreender as vias pelas quais os bebês se comunicam, ou seja, 
com os olhos e o corpo. Para tê-los por perto, o artista coloca-se 
diante da necessidade de aprender a fazer as narrativas muito mais 
através de olhares do que de palavras, pois os bebês

[...] falam com seu corpo e você precisa ser capaz de 
decifrar a linguagem do corpo, ouvir sua respiração, 
interpretar o movimento de uma mão, um começo de 
uma risada, que você não planeja dentro do ritmo de seu 
tempo teatral. As crianças, por vezes, podem perturbar o 
conceito de tempo do teatro, ou, melhor dizendo, o con-
ceito de tempo e do fim do tempo (FRABETTI, 2010). 

Não só os bebês “perturbam” os conceitos do teatro, mas o 
teatro convoca os bebês. Diz o poeta que “[...] uma pedra lançada 
em um pântano provoca ondas na superfície da água, envolvendo 
em seu movimento [...] objetos que estavam ali por conta própria, 
na sua paz ou no seu sono, são como que chamados para a vida, 
obrigados a reagir, a se relacionar” (RODARI, 1982, p. 14). Os 
bebês, quando chegam ao teatro, não têm elaborada a experiência 
que ali estão convidados a viver. Mas, como as ondas concêntricas 
geradas pelas pedras jogadas, os meninos e meninas vão sendo afe-
tados e “chamados para a vida”, tocados pela complexa trama que 
envolve a linguagem do teatro.

O acesso das crianças ao teatro, como uma provocação estética, 
faz parte de uma noção mais ampliada da formação humana. A arte, 
como possibilidade de nutrir a inteligência emotiva, pode propor 
para as crianças um status, não de consumo da arte, mas, como 
sujeitos sensíveis e abertos, de aproximação ao dito e ao oculto, 
de relação com narrativas menos simplificadas, de interação com 
imagens que interrompem estereótipos. 

Por isso, em um primeiro plano, a oportunidade de os bebês aces-
sarem e participarem de atividades artísticos culturais, como expresso no 
artigo 31 da Convenção dos Direitos das Crianças da ONU, significa 
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tocar e convocar os meninos e meninas a se colocarem em ressonância 
com o mundo. Este é um acontecimento inevitável, assim como as 
ondas geradas na superfície pelas pedras lançadas no pântano.

O teatro e os bebês podem ser um encontro potente, são águas 
movimentadas pelo querer entrar em diálogos. Tanto para um 
quanto para o outro, tal encontro provoca a ruptura icônica sobre 
quem são os bebês e o que é o teatro.  

Lugares invisíveis
Mas não é só o bebê que é convocado, os adultos também 

são afetados por esta pedra lançada, pois “[...] outros movimentos 
invisíveis propagam-se na profundidade, em todas as direções, 
enquanto a pedra se precipita agitando algas, assustando peixes, 
causando sempre novas alterações moleculares” (RODARI, 1982, 
p. 14), quer seja na surpresa dos adultos – geralmente os pais – que 
acompanham as crianças no teatro e surpreendem-se com a peculiar 
forma de os bebês olharem e relacionarem-se com esta experiência, 
quer seja pelos professores que têm a oportunidade de vivenciar esta 
experiência e, de forma sutil, se percebem diante de outras maneiras 
de interagir dos meninos e meninas com o mundo.

Neste caso, tenho um particular interesse em compreender este 
fenômeno, pois entendo a experiência artística e cultural como uma 
das possibilidades formativas dos professores de Educação Infantil.

Tomo como exemplo o projeto A creche e o teatro em Bologna 
(FRABETTI et al., 2000), cuja opção foi ser realizado em conjunto 
entre o grupo de teatro e a Secretaria Municipal de Educação. A 
partir da oportunidade de os professores acompanharem as crianças 
nos espetáculos, na participação de ocasiões formativas que ocorrem 
de maneira permanente e, em especial, nas trocas de saberes entre 
artistas e pedagogos, professores e artistas unem esforços como 
mediadores culturais, trocam conhecimentos de modo a permitir 
que o projeto se desenvolva realizando abordagens artísticas e po-
tencializando processos criativos dentro das creches.

Unidos pela concepção de criança e adulto competentes, da 
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crença de que, para as crianças pequenas, as instituições educativas 
têm um papel importante a desempenhar no processo da formação 
humana, e com a finalidade de oferecer a descoberta da teatralidade 
de cada um dos professores, dessa forma, esse projeto cresceu como 
um lugar de idealização, de troca e de confiança entre diversos 
profissionais (FRABETTI; MANFERRARI, 2006).

Por isso, creio que podemos refletir sobre este modelo de formação 
com as educadoras a partir da percepção de que, também dentro da 
creche, as crianças constroem suas formas de comunicação e relação 
com o mundo. Assim, é fundamental que os adultos possam agir in-
terlocutivamente – não somente de forma oral, mas também corporal 
– nesse jogo de comunicação e relação, justificando a necessidade da 
experiência de formação no teatro para o adulto também.

O papel do artista, então, nesse trabalho laboratorial, é sofis-
ticar no professor de crianças pequenas a atenção para as outras 
formas de expressão. Não é uma atuação de consultores artísticos, 
mas, sim, um trabalho em conjunto, disponibilizando aos profes-
sores suas habilidades e seus conhecimentos para a construção de 
novas experiências.

Nesse sentido, chamo a atenção para a especificidade de ser 
professor de bebês, pois diferencia-se das demais modalidades de 
educação, na medida em que se está diante de um exercício pedagó-
gico que deve ser pautado nos encontros e nas relações com aqueles 
que recém-chegaram à cena humana (FOCHI, 2015).

Os adultos são responsáveis pela educação dos bebês, mas 
para compreendê-los é preciso estar com eles, observar, 
“escutar suas vozes”, acompanhar os seus corpos. O 
professor acolhe, sustenta e desafia as crianças para que 
elas participem de um percurso de vida compartilhado 
(BARBOSA, 2015, p. 6).

Faria e Richter (2009, p. 106) chamam a atenção para uma 
profissão que está sendo inventada: a docência na Educação Infantil 
e, com isso, destacam a riqueza do encontro com as artes, pois “[...] 
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exige integrar a ciência, a arte e a técnica, portanto, superando o 
tecnicismo pedagógico e o cientificismo sem cair no praticismo”. A 
formação a partir do teatro indica uma produtividade nesta especi-
ficidade da ação docente com os bebês, pois pode convocar o adulto 
a estabelecer novos níveis de relação com os meninos e meninas da 
creche. O corpo, linguagem na qual os bebês são especialistas, vira 
uma profunda maneira de diálogo e ponte para o mundo. 

Na verdade, entre as crianças e o educador, nos campos da 
arte e da pedagogia, temos um universo vasto a ser explorado, es-
pecialmente porque dali podem emergir os gestos, os sons, enfim, a 
expressividade da criança pequena. Acredito que estes dois campos 
nos ajudam a fazer reflexões que não minimizam, desrespeitam ou 
simplificam os modos de pensar das crianças. Ao contrário, reve-
lam um reconhecimento da linguagem que perpassa o universo 
de símbolos e representações do nosso universo real e imaginário 
ou, ainda, como diriam Frabetti e Maferrari (2006), permeando 
nossas relações com “artisticidade”, essa, segundo os autores, é uma 
maneira de ampliar e aprofundar uma pedagogia para a infância.

No terreno profundo
A partir do encontro dos bebês com o teatro e dos possíveis 

desdobramentos para a formação de professores, retomando a me-
táfora de Rodari (1982), não só algo acontece naquilo que estava na 
superfície ou em movimentos invisíveis que tocam, movem areias e 
abrem brechas. É possível ainda vasculhar em um terreno profundo 
sobre a potência deste âmbito de reflexão tanto para as artes quanto 
para a educação. Isso porque, “[...] quando [a pedra] toca o fundo, 
revolve a areia, encontra objetos ali esquecidos, desenterrando alguns 
e recobrindo outros. Em um tempo brevíssimo, inúmeros eventos 
sucedem-se, sem que possamos registrá-los” (RODARI, 1982, p. 14).

Neste sentido, as reflexões que propus neste texto são com o 
intuito de desenterrar os vestígios de um encontro necessário, já 
bastante conhecido em meados da década de 1970, talvez hoje 
esquecido, entre a educação e a arte. Suponho que arte e educa-
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ção, quando se encontram, “[...] permitem compreender que cada 
criança aprende a alcançar maior complexidade na sua experiência 
linguageira através do exercício continuado do corpo operante sobre 
o mundo” (FARIA; RICHTER, 2009, p. 109).

Trazer a arte para dentro das escolas, em especial, das creches, 
não significa propor a um artista que faça intervenções semanais em 
30 ou 40 minutos, ao contrário, o artista pode ser um profissional 
que contribua para a ruptura da escola da palavra (MALAGUZZI, 
1999), para complexificar o fazer com as crianças pequenas para a 
mudança dos padrões estéticos, para a ampliação das materialidades 
que possam contribuir nas tantas formas de as crianças estarem e 
relacionarem-se com o mundo (EDWARDS; GANDINI, 2002). 
Convém dizer que este deveria ser o intento da Educação Infantil, 
o de primar pelas experiências corporais e de linguagem(s), pois, 
dada a peculiaridade da faixa etária que estamos tratando, estamos 
nos referindo a uma pedagogia dos começos. 

Nesse sentido, nem artistas nem educadores agem como con-
sultores de suas áreas, mas atuam num processo relacional, encon-
trando as possibilidades de como as especificidades de cada área 
pode complementar e sofisticar a do outro. Na verdade, podemos 
pensar nesta parceria como mediadores neste percurso de investi-
gação das possíveis formas de possibilitar a arte como experiência 
para bebês e crianças pequenas.

É preciso lembrar que os educadores devem ser vistos como 
profissionais potentes para apresentar o mundo às crianças, e da 
mesma forma, às crianças ao mundo. Assim, o papel deste pro-
fissional se amplia, pois rompe a ideia de ensino, sua presença 
transcende ao mero dualismo ensino-aprendizagem e, ao mesmo 
tempo, se modifica, pois sua atenção volta-se às crianças, ou seja, 
para refletir sobre sua pedagogia ele deve estar atento “[...] àquilo 
que é das crianças” (MALAGUZZI, 1999).

No cerne desta reflexão, está a investigação das possíveis re-
lações dos meninos e meninas bem pequenas com a linguagem 
teatral como parte de seu processo de comunicação e relação com o 
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mundo, além de aproximar os bebês das diversas formas do teatro. 
Quando nos colocamos diante da possibilidade de articular a creche 
com outros ambientes, instituições e lugares ou, ainda, pensar o 
teatro como lugar de formação para professores, lugar de encontro 
das crianças, lugar de debate sobre seus direitos e como forma de 
descobertas das tantas linguagens possíveis para estar no mundo, 
nos deparamos com um vasto mundo a ser investigado e explorado.

Precisamos acreditar que há ainda muitos aspectos para ex-
plorar no mundo das relações entre adultos e crianças, entre pais e 
filhos, entre as crianças, infância e cultura. Talvez possamos aprender 
com os meninos e meninas a ser visionários da arte, da pedagogia 
e da infância para questionar certezas e a estar disponíveis para 
assumir novos papeis em relação ao processo educativo.
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¿Por qué hago teatro de títeres para niños y jóvenes?

Paco Paricio
Titiriteros de Binéfar (Binéfar – España)

Ilustración de Asha. Pulgarcito. Colección cuentos en colores. Ed. Ramón Sopena , 1930.

Ilustración de Bocquet en Cuentos de hadas, de Grimm. Barcelona: Ed. Molino, 1942.
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Libro Alemán – Cuento de hadas. Berlín, 1907.
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Resumen: El texto comenta aspectos inherentes al teatro y al teatro hecho para niños 
y jóvenes, destacando temas como: libertad, verdad, compromiso, juego, trascendencia 
y fábula. El autor apoya sus reflexiones en la experiencia con su compañía teatral, 
Los Titiriteros de Binéfar, y en su propia trayectoria de artista titiritero para llamar la 
atención sobre la importancia de fabular, jugar con sinceridad, saber escuchar, y asumir 
el desafío de estimular el asombro y la libertad, entre otros aspectos.

Palabras-clave: Teatro para niños y jóvenes. Teatro de títeres. Los Titiriteros de Binéfar.
 
Abstract: The text discusses aspects inherent to theater and theater made for children 
and young people highlighting issues such as: freedom, truth, commitment, play, 
transcendence and fable. The author supports his reflections with the experience with 
his theater company, Los Titiriteros de Binéfar and in his own career as a puppeteer 
artist to draw attention to the importance of fable, play with sincerity, to know how to 
listen, and to take up the challenge of stimulating astonishment and freedom, among 
other aspects.

Keywords: Theater for children and young people. Puppet theater. Los Titiriteros de 
Binéfar.

Un amigo brasileño me pide un escrito con las razones por las 
que hago teatro de títeres para niños y jóvenes. Antes que nada, 
aclaro que el teatro que practicamos Los Titiriteros de Binéfar 
tratamos que sea un teatro para todos: niños y grandes, pero con 
el añadido de que “interese a los niños”.
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Duende con títeres. Postal alemana Prof. Paul Lothar Müller.
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Al buscar esas razones, acude a mi mente todo eso que tiene 
que ver con la realización personal, arreglar el mundo, educar a la 
infancia, lugares comunes, o tópicos o cómo les queramos llamar, 
y pienso después en expresiones como “necesidad imperiosa”, 
“responder una demanda”, “cubrir un hueco”, pero cuantas más 
pienso en el asunto más me doy cuenta de que no se trata de 
una necesidad, ni de una militancia, ni de una vocación, ni de 
un propósito, sino de algo mucho más literario, es una cuestión 

Ilustración sin autor. Pulgarcito. Barcelona: Ed. Bruguera, 1958.
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“fabulosa” (de fábula), un “mandato ineludible”, un encargo que 
recibí y no pude soslayar, como le ocurrió a Caperucita, Pulgarcito, 
Juan sin miedo y tantos otros personajes de cuento. No sé cuándo ni 
cómo recibí ese mandato, que he tratado de obedecer; por el camino, 
he pasado pruebas, he encontrado personajes bienhechores, y me he 
topado con duendes que unas veces ayudan y otras complican, recibí 
la visita de hadas protectoras y en diversas ocasiones me enfrenté 
con brujas y ogros terribles, pues, como puede suponerse, la gracia 
está más en el camino, en el viaje. Cuando se aventura uno por este 
sendero, no puede ni imaginar cuál es el periplo que le espera, pero 
puedo asegurar que el desenlace es insospechado, reconfortante y 
feliz, y el tesoro que se encuentra es difícilmente descriptible.

Decidir hacer teatro de títeres para niños es lo más parecido 
a atravesar el espejo como hizo aquella Alicia. Cuando las cosas se 
ponen difíciles, siempre acabas encontrando una miguita con que 
alimentarte o una estaca con la que sacudir la adversidad, o una 
puerta que se abre donde parecía no haber salida, o un personaje 
que parecía una cosa y resulta ser otra. 

Pero… ¿No es así siempre?, cuando pedimos a nuestra madre 
o abuela que nos cuente un cuento o nos explique algo de cuando 
ella era pequeña, ¿no sabemos de antemano que, aunque el relato 
describirá grandes dificultades que parecerán insalvables, siempre 
acabará de manera reconfortante? ¿No intuimos también que 
encontraremos en el relato una pista que nos explicará lo que nos 
sucede a nosotros mismos? 

Ahora que lo pienso: mi encargo llegó hace muchos años, en 
el año 1967, cuando Gerardo Duat (el primer titiritero de quien 
aprendí), teniendo yo 12 años, me llamó para que le ayudara a 
mover los títeres en aquel tosco retablo, unos títeres de cartón piedra 
que compraba en una tienda de Barcelona con un sugerente nombre 
“El Ingenio”. Sin decirlo, me lo dijo: “Estos títeres te van a llevar 
muy lejos y traen aparejado algo importante para ti”, y así inicié 
un camino por diversos e intrincados lugares, y ahora que estoy a 
punto de llegar al País de Fantasía, ha aparecido de sobresalto en 
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medio del camino un duende que me impide seguir y me inquiere: 
“Si quieres continuar, debes darme las respuestas a este acertijo: ¿Por 
qué haces teatro de títeres? Así que aquí van, pues parece condición 
indispensable cumplir con el requerimiento.

1ª – ES UN ESPACIo DE LIBERTAD – Este teatro es un 
espacio de libertad, será, tal vez, porque no se presta demasiada 
atención a lo que se hace para los niños, en la calle o en esos espacios 
alternativos, que tanto frecuentamos los titiriteros, será por qué 
existen otras cosas más “importantes” a las que deben atender los 
legisladores o los grandes responsables educativos y políticos; sea 
por lo que fuere, lo que se dedica a los niños no precisa de muchos 
requisitos ni condicionantes, por eso este teatro ha constituido 
siempre un espacio con pocas cortapisas, una oportunidad para 
probar, investigar, hacer y deshacer, mezclar disciplinas, arriesgar 
con propuestas aparentemente incomprensibles, sin tantas 
normativas, como ocurre en el ballet, en la ópera o en el circo; 
este quehacer que practicamos es un nuevo mundo por explorar. 
Pero ¡cuidado! Esto no quiere decir que todo vale, suele decirse: 
“Los niños merecen un respeto” (un respeto lo merece todo el 
mundo). Vengo comprobando que lo que los niños exigen es la 
verdad más esencial, claro está que esa exigencia hay que percibirla 
e “interpretarla”, para eso se requiere de una cierta habilidad, tal 
vez eso que llamamos empatía, pues no todo el mundo tiene la 
disposición de escuchar lo callado, entender lo no verbalizado, 
intuir el deseo, casi la petición de esos que nos miran con los ojos 
tan abiertos, regalándonos su tesoro: su tiempo y atención.

2ª – IMPoRTA MUCHo LA VERDAD – Se ha dicho que 
el teatro es una mentira, una apariencia; a mí me gusta esa frase 
que dice “El teatro es una mentira que es verdad”. El teatro para 
niños exige autenticidad.

Pongamos que decides representar un cuento, cualquier cuento 
clásico, esa razón por la que decides llevarlo a escena, ese motivo que 
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te inclina en la elección, que justifica la puesta en escena es (mejor: 
debe ser) la primera verdad, después creas un personaje, si no hay 
en él gestos de personas que has conocido, impulsos de gente con la 
que has soñado o te ha perturbado, fallará la verdad; a continuación, 
decides que todo pasa en un barco, si nunca has estado en un barco, 
puedes seguir, pero si no has hablado nunca con un marinero, si ni 
siquiera has mirado con atención el mar, fallará la verdad, y te lo 
van a notar. Si no juegas de verdad, si haces “como que…”, pero no 
crees en ello, lo van a notar... Los chavales son muy diestros en eso, 
no te lo dirán, pero fallará la conexión profunda. De vez en cuando, 
encontrarás alguna pista, algo que te indicará que vas por la senda 
adecuada, un chaval que te dice tras la función: “¿Cuándo vais a 
volver?”, o “¿Ya os vais?”. Son miguitas en el camino.

Me diréis…: “Pero, Paco… En este oficio, muchos impostores 
subsisten, y hasta medran; claro… Os respondo: “Esos impostores 
que se cruzarán en vuestro camino son vuestros ‘ogros o brujas 
particulares’, las trampas y pruebas que debéis pasar, que no son 
pocas… ¡Ojo con la casita de chocolate!”. Ya os lo dije: es un cuento 
con sus enigmas, sus pruebas, sus enredos, su senda en el bosque, 
también sus hadas y sus duendes bienhechores.

3ª – EL PÚBLICo CoMPRoMETE – El público infantil 
tiene un olfato muy especial para deslindar la impostura de lo 
auténtico, otra cosa será que lo entretengamos. Entretener, tanto 
a los niños como los adultos, es el resultado de una técnica, una 
destreza que se acaba aprendiendo si se le dedican horas y alguna 
reflexión, hay que conocer ritmos, músicas, dramaturgia, elementos 
visuales, sorpresas, tensiones, nudos, desenlaces, todo eso entretiene, 
pero en el fondo puede estar agazapada una gran mentira, no vale 
sólo entretener, creo que este es precisamente uno de los males 
de nuestro tiempo, nos conformamos con gustar o entretener 
que es algo superficial, momentáneo, por eso al acabar la función 
preguntamos al público: ¿te ha gustado? ¿Lo has pasado bien? 
Cuando lo que de verdad deberíamos preguntar es ¿te ha llegado al 
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corazón? ¿Te ha reconfortado? ¿Te sientes mejor?; como se pregunta 
a un amigo tras darle consuelo o permitirle un desahogo, o al verlo 
abatido, hacerle un comentario reconfortante, ya sé que esto no se 
puede ni se debe preguntar, pero hay que buscar su respuesta en los 
ojos, en los gestos, en las miradas, por eso siempre hay que despedir 
al público mirándole a los ojos, tratando de percibir hasta dónde 
has llegado con tu historia, yo así lo hago siempre que puedo.

Este teatro nuestro debe ayudar a vivir, debe provocar la 
fascinación, el arrobo, mantener encendida la capacidad de asombro 
de los que empiezan su particular senda, de los que no están de 
vuelta todavía: los niños y las niñas. ¿Os habéis dado cuenta de 
que, en los cuentos tradicionales, lo que importa es la ida? La 
vuelta siempre se resuelve de manera rápida. Pensad en Pulgarcito 
como ya con las botas, se hace rápidamente con el tesoro y va sin 
contratiempos a su casa, nada importante sucede en la vuelta.

4ª – EL JUEGo, LA FASCINACIÓN – El teatro de títeres 
tiene mucho de juego, y me atrevo a decir que el juego es la realidad 
más auténtica, es la que nos hace más personas. Hay algo en nuestra 
infancia que, consciente o inconscientemente, todos quisiéramos 
retomar, esa actitud de sorpresa primigenia, con los ojos abiertos 
queriendo captar el mundo, esa capacidad de asombro de estrenar 
la vida, que vamos perdiendo en la adolescencia y “matamos” 
definitivamente en la edad adulta cuando creemos haberlo conocido 
todo, saber todo lo importante, “estar de vuelta”. 

Ya abuelo como soy, disfruto viendo a mis dos nietos, Aníbal 
y Rita, mirando lo que sucede a su alrededor, no siempre, pero de 
repente se quedan parados, absortos, extasiados, tratando de hacer 
suya la realidad, buscando entender, interpretar, dándose esa pequeña 
distancia, sin asomo de resabio ni de ironía adulta, “escuchando” la 
vida, tratando de encontrar el secreto, el arcano que hay detrás de 
las cosas. Esas ganas de conocer y de ver, esa pasión por todo, esa 
sensación de que no hay frontera entre juego, trabajo y vida, esa salida 
del tiempo que sólo da el verdadero juego (o grandes sesiones de yoga 



91
R

evista de E
studos sobre Teatro de Form

as A
nim

adas
MÓIN-MÓIN

y relajación), yo lo he encontrado en este teatro en el momento en 
que, con los títeres en las manos y habiendo entrado en la fábula, 
se produce la relación profunda con el público.

Antes de empezar las funciones, mantengo un pequeño rito 
en el camerino, justo en el momento antes de salir al escenario, 
cuando me quito el reloj de la muñeca, siempre pienso despacio y 
muy conscientemente: “Ahora, entraré en un lugar mágico, salgo 
del tiempo y me adentro donde el tiempo o vuela o se detiene”.

Si este teatro nuestro debe ser juego, y el títere, nuestros 
muñecos, son los juguetes de nuestro juego que consiste en dar 
vida para levantar sobre el escenario una fábula que revelará a quien 
sepa escuchar el secreto.

5ª – TRASCIENDE – Antes de seguir, debo decir que estoy 
en contra de los espectáculos didácticos y creo que el arte verdadero 
ya de por sí educa sin más explicaciones ni prolegómenos. Deberían 
estar prohibidos esos espectáculos cuyo objetivo es enseñar a reciclar 
los envases, a lavarse los dientes o a cualquier otro comportamiento 
utilitario; ese didactismo, tal vez necesario en otros ámbitos, a mi 
juicio no tiene nada que ver con el teatro auténtico. Será pedagogía 
disfrazada de teatro o directamente propaganda.

La vida que llevamos está sujeta a convenciones, horarios, 
conductas y formas preestablecidas, gran parte de lo que hacemos 
nos viene dado, no lo elegimos, nos obliga el contrato laboral, 
las convecciones sociales, los compromisos, la higiene, las leyes, 
etc. ¡Ah!… Pero la vida que inventamos en el juego, en el teatro, 
esa es la verdadera vida, pues es vida que creamos y a la que nos 
entregamos sin reserva.

Pero vayamos con la trascendencia (y entro ahora en un paraje 
intrincado de este bosque que transito), allá voy: ¿Recordáis el cuento 
de Hansel y Gretel?, imagino que nadie pensará que se trata de un 
cuento didáctico o ideológico, hasta podría decirse que no es un cuento 
demasiado adecuado para los niños actuales: la bruja devoradora, el 
niño en la jaula, el final en el horno. Os lo recuerdo en apresurada 
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síntesis: unos niños perdidos, una tentadora Casita de Chocolate y 
dulces en medio del bosque, al acercarse y comer, caen en la trampa 
de la malvada bruja, el niño es encerrado en una jaula para engordar y 
ser así comida de la Bruja, la niña pasa a ser sirvienta, pero consigue la 
llave y engaña a la Bruja a la que empuja para que perezca quemada en 
el horno, pueden escapar y hasta se hacen con el tesoro de la malvada.

Pues bien; imaginad ahora que se trata de una fábula sobre la 
droga. Puede parecer que doy demasiadas vueltas a la tuerca, pero, 

Ilustración sin autor. Casita de caramelo. Barcelona: Ed. Cervantes, 1959.
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¿y si la droga fueran los dulces?; la “camella”, la bruja; la jaula es el 
lugar dónde te coloca la adicción, un camino que acabará contigo, 
pero afortunadamente existe la ayuda necesaria para salir de la 
dependencia, la que Hansel recibe de su hermana Gretel. Los 
hermanos Grimm seguramente no pensaban en drogas cuando 
recogieron y dieron forma a este relato oral, tal vez les gustó que los 
protagonistas fueran hermanos como ellos, pero intuyeron que la 
fábula incluiría claves, interesaba no sólo por el conflicto, sino por 
algo más secreto, más profundo, más trascendente. Creo que los 
buenos cuentos posibilitan diversas lecturas, trascienden lo evidente.

Nuestras historias no deben ser didácticas, pero deben permitir 
esas complejas lecturas aplicables a la vida de quienes nos escuchan, 
tal vez no a la cotidianidad y a lo superficial, pero sí a sus impulsos, 
a sus miedos. Y a la vez deben constituir una herramienta de ayuda, 
no deben ser didácticas, pero sí trascendentes.

Una cosa es provocar la risa del público celebrando nuestros 
chistes, que griten implicándose en la historia para avisar al títere 
protagonista, que den palmadas a ritmo de tu música, todo lo 
anterior son técnicas de entretener, pero lo que verdaderamente 
importa es provocar la fascinación, que alguien del público, uno 
siquiera, entienda que le atañe directamente nuestra fábula, que 
sienta que el mundo se para porque está sucediendo algo que le 
interesa mucho, pero no acaba de saber por qué...

Y 6ª – LoS TÍTERES NoS CURAN – Ya los románticos 
y algunos vanguardistas después decían que las marionetas se 
mueven mejor que los bailarines profesionales, pues no tienen su 
“afectación”, su cuerpo de madera tosco y articulado ofrece simple 
y rotunda la lectura del movimiento a veces aleatorio e imprevisible 
(y ya voy entrando en materia titiritera, pues todo lo dicho hasta 
ahora valdría para el teatro para niños de cualquier género). 

Los románticos observaron que el rostro y el cuerpo de los 
actores “contaminaba” el verdadero mensaje de la fábula; un actor, un 
cantante, un bailarín no puede evitar añadir al mensaje de la fábula 
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ese otro: “te fijas que bien lo hago”, “requiere todo esto una pericia 
tan especial que yo tengo”; ese exhibicionismo casi intrínseco al artista 
de las artes llamada “vivas”, lo evita de raíz el títere, el verdadero 
titiritero debe ser el actor que rechaza el interés hacia él y lo lleva, 
a través del muñeco, a lo que realmente importa: “la fábula”. Y la 
fábula, en sentido brechtiano, es algo más complejo que un cuento 
con moraleja, la fábula es una historia que nos da argumentos para 
pensar por nosotros mismos, para elegir cómo nos “aplicamos el 
cuento”, digamos que la fábula antigua lleva su moraleja y que en la 
nueva fábula es el espectador quien, al ver las situaciones y conflictos, 
decide su moraleja, estimula por tanto el sentido crítico y da pistas 
no muy evidentes que debe desentrañar el espectador. 

EPÍLoGo – Ese duende Nini, así se llama el amigo que me 
pidió respuestas antes de dejarme entrar en La Tierra de Jauja o en 
el País de Nunca Jamás, yo le doy estas seis que vengo desarrollando: 
libertad, verdad, compromiso, juego, trascendencia y fábula. Al 
escuchar mis seis motivos, el elfo saca de su bolsa seis objetos y dice: 
“Te regalo este trozo de cuerda por la libertad, esta caja con cerillas 
por la verdad, este títere por el compromiso, este cascabel por el juego, 
esta pluma de ave por la trascendencia y esta flauta por la fábula”. 

Y debo decir que, con aquella cuerda, hice La fábula de la 
raposa; con el cascabel, Pasacalles medieval; con el sombrero, Cómicos 
de la legua; con la flauta, Dragoncio; con el fuego, El bandido 
Cucaracha y Camino de estrellas; con la pluma, El hombre cigüeña; 
y con el títere, todos y cada uno de nuestros espectáculos, con 
ellos hemos recorrido más de cuarenta países y encontrado tesoros 
indescriptibles, como la amistad de este duende que vive con las 
tortugas en una bahía. ¡Gracias, Nini, por obligarme a la pausa 
reflexiva en este recodo del bosque!
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Por que fazer Teatro de Animação para crianças?
Problemáticas, desafios e apontamentos

Henrique Sitchin
Cia. Truks – (São Paulo – Brasil)

Vovô (2002). Cia. Truks. Direção de Henrique Sitchin. Foto de Henrique Sitchin.
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A bruxinha (1991). Cia. Truks. Direção de Henrique Sitchin. Foto de 
Alberto Rocha.

Acampatório (2015). Cia. Truks. Direção de Henrique Sitchin. Foto de Alberto 
Rocha.
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Resumo: Neste artigo, são apresentados alguns dados e questionamentos sobre os prob-
lemas do Teatro de Animação para crianças, sobre as equivocadas leituras que os adultos 
fazem da infância. O autor aponta, através de suas experiências, possíveis caminhos para 
a construção de um teatro para crianças que seja artístico, e não utilitário. Comenta a 
riqueza que têm, para este público, tanto os bonecos quanto os objetos ressignificados, 
e os valoriza como instrumentos poderosos para o adulto que quer construir um teatro 
que, sobretudo, respeite a criança. 

Palavras-chave: Teatro para Crianças. Bonecos. Teatro de Objetos. Infância.

Abstract: In this article we present some data and questions about the problems of 
Puppet Theater for children, about the misleading readings that adults make of child-
hood. The author points out, through his experiences, possible paths for the construc-
tion of a theater for children that is artistic and not utilitarian. He comments on how 
both puppets and resignified objects can be a rich experience for this audience, and 
values them as powerful tools for the adult who wants to build a theater that, above 
all, respects the child.

Keywords: Children’s Theater. Puppets. Object Theater. Childhood.

Das mazelas históricas relacionadas ao Teatro para Crianças
Há um ancestral ditado judaico que diz: “Quando tudo acaba 

bem, é porque, apesar dos problemas, tudo foi bem”. Eu costumo 
brincar com esse ditado, quando o assunto é o teatro para crianças. 
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Costumo dizer: “Quando tudo começa muito mal, por vezes, para se 
chegar a um bom final, será tarefa árdua corrigir problemas estruturais”.

Pois a história do teatro para crianças no Brasil começou muito 
mal... E ao trabalhar neste segmento, seguimos carregando, a duras 
penas, este enorme peso da herança de um péssimo começo. De 
fato, o teatro para crianças no Brasil tem a sua origem na década de 
1950, vinculado à Igreja e às recém-inauguradas escolas de Educação 
Infantil, onde o objetivo majoritário era a catequese dos alunos. 
As primeiras manifestações teatrais feitas para os pequenos ocor-
reram nos ambientes destas escolas, conduzidas pelos padres, com 
o declarado objetivo de ensinar conteúdos religiosos, bem como 
as “boas maneiras” e as chamadas “lições de moral”, que serviriam 
como pavimentação para se construir os “caminhos corretos” por 
onde as crianças poderiam seguir.

Esta ideia está intimamente vinculada ao próprio conceito que 
então se fazia de crianças: entendia-se a criança como a chamada 
“página em branco”, imagem criada pelo filósofo inglês John Locke. 
Segundo este conceito, ela não passa de um pequeno ser inocente, 
ingênuo e, sobretudo, incapaz, que deve receber, por parte dos 
adultos ao seu redor, as corretas lições de como viver. Em outras 
palavras, a criança “ainda não é”, não existe como ser pleno no 
momento presente.  Ela está no “aqui e agora” para vir a ser... Ela 
é, portanto, um projeto de gente que vingará apenas no futuro. Por 
enquanto, cabe-lhe receber os “ensinamentos adequados”.

Este conceito irá basear o comportamento dos adultos nas suas 
relações com as crianças e, obviamente, também irá influenciar o 
teatro que, neste quadro, terá sua origem fortemente vinculada a um 
projeto de educação vertical, no qual o adulto “ensina”, com amplos 
e ilimitados poderes, e a criança “aprende”. O teatro, portanto, já 
começa aí a sua “carreira utilitária”, e não artística. 

Com o passar das décadas e o surgimento de ideias pedagógicas 
verdadeiramente revolucionárias, quando se pensa no quadro pre-
viamente descrito, hoje se entende a criança de outra forma. Novas 
linhas de pensamento passam a considerá-la como um ser que, sim, 
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existe “aqui e agora”, e que principalmente é protagonista de sua vida 
e de suas vontades legítimas. Um ser com incríveis potências, capaz 
de compreender o mundo à sua volta através de percepções próprias, 
movidas pela curiosidade, pela infinita criatividade e capacidades tanto 
transformadoras quanto poéticas. Entende-se que a criança é capaz de, 
entre tantas peripécias, atribuir vida ao que não tem vida, e que usa 
imagens metafóricas riquíssimas para “traduzir” o mundo à sua volta, 
conforme a sua necessidade emocional, vontade e/ou meramente o seu 
prazer de brincar. Esta ideia, finalmente, abre o caminho das artes para 
os pequenos. E é nesta abertura que surge um teatro comprometido 
com a poesia, e não mais com a pedagogia e o didatismo.

No entanto, trabalhando no teatro para crianças há 30 anos, à 
frente da Cia. Truks, mas também acompanhando esta arte como pai 
e pretenso educador, devo dizer que ainda enfrentamos as terríveis 
sequelas do supracitado “mau começo”. Verifico que a antiga ideia 
da criança como “página em branco” segue dominando o imaginá-
rio, não somente de educadores, como sobretudo de pais e mães, 
até mesmo das novíssimas gerações. O teatro para crianças segue 
vinculado aos projetos pedagógicos de todos os tipos, bem como à 
pseudonecessidade de se produzirem lições de moral para crianças. 
Não somente o mundo moderno, em que pais e mães trabalham em 
jornadas longas, enquanto a educação dos filhos fica terceirizada, 
provoca nos primeiros a ideia equivocada de “compensação de feli-
cidade”, como se fosse necessário, para espiar as culpas da ausência, 
fornecer doses extras de alegria para os pequenos. Este conceito acaba 
resultando na equivocada necessidade de fornecer às crianças, na luta 
pelo seu bem-estar, apenas as histórias alegres, com finais felizes, muita 
cor, música animada, brincadeiras e interatividade. 

É nesta seara que entra a interferência comercial que certos es-
túdios cinematográficos fazem nas produções dedicadas às crianças, 
o que irá destruir a riqueza maior, por exemplo, dos contos de fadas, 
amenizando ou, em palavra inventada, “alegrizando” os conteúdos 
e tirando das histórias grande parte das dores do enfrentamento 
dos problemas de todos os tipos, dos dramas necessários, das agru-
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ras da vida e dos ritos de passagem, muitas vezes dolorosos, mas 
que, ora essa, são parte da vida e se convertem em enfrentamentos 
absolutamente necessários para as crianças. Tudo isto, suprimido 
delas, gera o equivocadíssimo alívio dos pais, que acreditam estar 
atuando em defesa dos seus filhos.

A combinação destes fatores reforça, mais uma vez, a ideia do 
teatro para crianças como um instrumento meramente utilitário, 
que agora serve para contentar os pequenos com uma série de 
brincadeirinhas felizes que, se trouxerem uma boa lição no final, 
serão ainda melhores. Cansei de assistir à classificação de espetáculos 
teatrais para crianças, seja por pais, seja por educadores, conforme 
suas doses deste binômio “alegria-lição”.

Enfim, não tenho receio de afirmar que os artistas dedicados 
ao teatro para crianças em nosso país, hoje em dia, seguem enfren-
tando um quadro cruel: ainda somos questionados pelas escolas a 
respeito dos temas pedagógicos inseridos em nosso trabalho, bem 
como pelos pais sobre as doses de felicidade e boas lições contidas 
na peça. Ainda se pergunta qual é a “moral da história”, bem como, 
por outro lado, se aterrorizam todos ao saberem que a peça poderá 
abordar questões definidas de antemão como “proibidas para crian-
ças”. Não foram poucas as vezes em que vi pais e mães retirando 
os seus filhos dos teatros, às pressas, quando algo conflitava-lhes a 
necessidade compulsória da alegria. Não raro fui repreendido por 
coordenadores de escolas, indignados pelo fato de havermos tratado 
da tristeza das crianças em nossas peças, como se isto fosse proibido. 

Estamos, ainda e fortemente, amarrados à proibição dos cha-
mados “temas tabus” do teatro para crianças. Não se pode falar da 
morte, da angústia, dos ritos de passagem muitas vezes tão comple-
xos, e da percepção real de um mundo que nos cerca e que, afinal de 
contas, está bem longe de ser perfeito. É como se nos fosse proibido 
trazer, para as crianças, através de um teatro comprometido com a 
arte, as leituras justamente artísticas da realidade, as provocações 
criativas, as dúvidas e os questionamentos intrínsecos e componen-
tes da infância. Como se isto pudesse colocar em risco o caminho 
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destinado, e previamente reservado, para a jornada das crianças em 
busca do “adulto perfeito” em um futuro próximo.

Em alguns debates de que participei, fui questionado por co-
legas que diziam que eu estava exagerando ao retratar o quadro até 
aqui comentado. Porque, diziam, há muito já vencemos tudo isso, 
que este panorama de mazelas já não diz mais respeito ao teatro para 
crianças, nestes novos tempos, justamente pela “revolução pedagó-
gica” também antes citada. Eu costumo responder a esta afirmação 
dizendo que sim, que concordo que este quadro não existe mais, 
entretanto, apenas em uma parcela minoritária da população bra-
sileira, talvez justamente composta por alguns poucos pais, artistas 
e educadores comprometidos com um estudo mais contemporâneo 
da criança. Mas insisto em afirmar, repito, com base nos 30 anos 
em que carrego o meu teatro para todos os confins deste país, nas 
pequenas cidades interioranas de quase todos os nossos Estados 
por onde passei, que ainda somos fortemente influenciados pela 
herança do mau começo, e por uma ideia fortemente enraizada, e 
ainda extremamente equivocada, que se faz da infância.

A nossa luta deve ser a da persistência... Acredito fortemente 
que oferecer para as crianças a possibilidade de fazerem leituras 
próprias da vida, em que os significados são construídos, e não 
impostos pelos valores dos adultos, de percepções individuais e 
poéticas do mundo que nos cerca, de encontro com a própria dor e 
a possibilidade de vencê-la (para mais à frente encontrarem-se novas 
dores), de retratar a vida sem regras, mas através das descobertas 
do que “me é pertinente”, do respeito ao entendimento emocional, 
e não racional, que as crianças têm da vida, é um verdadeiro ato 
de amor à infância. E é com esse quadro que o nosso teatro pode 
e deve estar conectado. Podemos e devemos retratar aos pequenos 
a vida, afinal, como ela é: repleta de dores, angústias, e complexa 
na necessidade de atuarmos firmemente na construção de nossos 
caminhos e destinos. Enfim, o teatro deve estar conectado com o 
devido respeito a uma criança inserida em um mundo repleto de 
desafios, onde, afinal, ela é protagonista de sua própria vida.



102
MÓIN-MÓIN

R
ev

is
ta

 d
e 

E
st

ud
os

 s
ob

re
 T

ea
tr

o 
de

 F
or

m
as

 A
ni

m
ad

as

Da riqueza dos bonecos – Poderosos companheiros
O teatro de bonecos pode ser um incrível instrumento para 

este fim, posto que está presente no imaginário infantil de forma 
tão natural quanto especial. Apesar dos meus já citados 30 anos de 
trabalhos com este teatro, tenho entre minhas experiências mais 
marcantes o uso dos bonecos como brinquedos com os meus filhos. 
Desde bem pequenos, sempre apreciaram fortemente os “jogos” 
com bonecos. Em uma ocasião, meu filho Caíque, em meio a uma 

O senhor dos sonhos (1999). Cia. Truks. Direção de Henrique Sitchin. Foto de 
Henrique Sitchin.
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brincadeira, arrancou um fantoche jacaré que eu tinha na mão 
e, olhando fixamente para a minha mão agora revelada, soltou a 
“pérola”:

– Jacarééééé, você tá pelado!
Após uma gostosa gargalhada, me devolveu o fantoche. Colo-

quei-o de volta na mão, o mais rapidamente que pude e, aliviado, 
fiz o jacaré dizer:

– Pronto, agora tô vestido de novo. Ai, que vergonha!
– Tá, mas não me morde – Caíque concluiu e caiu mais uma 

vez na gostosa gargalhada.
Esta passagem apenas trata de me confirmar a incrível relação 

que as crianças estabelecem não somente com os bonecos, mas com 
todos os seus brinquedos e brincadeiras. No caso do “jacaré pelado”, 
vale um reforço interessante: quando soltou a frase “Jacaré, você tá 
pelado”, Caíque não olhava para o boneco de feltro que agora caía 
“morto” no chão, mas sim para a minha mão. Ou seja, ele viu na mi-
nha mão a essência motriz do boneco. Em outras palavras, quem sabe, 
a alma secreta destes seres, e acreditou piamente nesta “realidade”, 
mas sem jamais perder de vista que se tratava de um jogo estabelecido 
comigo, o adulto da história, o dono daquela mão. E aí está uma 
das características mais belas disso tudo: a criança QUER jogar com 
o adulto, e ela não somente SABE jogar, desde muito cedo, como 
também SABE construir as regras e os códigos do jogo. Sobretudo, 
transita de forma natural entre a fantasia e a realidade, e nos aceita 
prontamente como agentes “alargadores” da sua fantasia. A criança 
espera de nós que entremos neste jogo “para valer”. Somos reais e 
continuamos sendo reais, mas isso pouco ou quase nada interessa 
para elas. Não importa quem está jogando, mas, sim, interessam o 
jogo e a fantasia criada! Entender esta dinâmica é fundamental para 
quem quer trabalhar no ofício do teatro para crianças. 

Aqui, recorro ao mestre Gianni Rodari, em seu essencial tra-
balho A gramática da fantasia, para um aporte sobre esta ideia. Ele 
comenta: “Os adultos de boa vontade não cansarão de aprender 
com as crianças os princípios básicos da dramatização. E serão eles 
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que, depois, a elevarão a níveis mais altos e estimulantes já que, 
com suas forças ainda limitadas, o pequeno inventor ainda não 
pode fazê-lo” (RODARI, 1982, p. 93). 

Quando as crianças interagem com os bonecos, olhando-os 
direta e fixamente nos olhos, já expressam toda a sua disponibili-
dade e “entrega” para o jogo “de acreditar que estas criaturas estão 
vivas”. Constroem, elas próprias, a vida dos bonecos. Não há para as 
crianças qualquer dúvida da existência de vida nestes seres. A criança 
cria a vida onde não existe vida e se diverte com isto. A relação que 
deve se estabelecer entre o bonequeiro e a criança, portanto, é de 
extrema confiança. A criança confia que não iremos destruir este 
elo, que iremos respeitá-lo e, até mesmo, eu exagero, sacralizá-lo. 
Ela nos diz algo como: “Estou aqui de corpo e alma acreditando 
no que você está fazendo”. Creio que cabe a nós, os profissionais, 
respondermos com o compromisso: “Darei toda a minha alma, 
minha paixão, minha verdade e envolvimento máximos para que 
você jamais deixe de acreditar na vida destes bonecos!”. 

Bonecos são poderosos. Nascem brinquedos, naturalmente 
aceitos pela criança como integrantes de seu universo. Acrescidos 
da alma que nós, bonequeiros, lhes emprestamos, podem ganhar 
conteúdos que fortalecem, como diz Rodari, em níveis mais altos 
e estimulantes, a imaginação das crianças. E que podem apresentar 
a elas as questões do seu ser e do seu tempo, com respeito, riqueza 
criativa e sem didatismos e moralismos. Brincar com bonecos é um 
jogo que aprendemos cedo, portanto, em nossas brincadeiras de 
crianças, e que seguimos intuitivamente desenvolvendo ao longo de 
toda a nossa existência. Parece ser patente a necessidade do homem 
de ver-se reproduzido em imagens ou formas, como maneira de en-
tender a própria existência. O ser humano gosta e precisa deste jogo. 

Com toda esta força, os bonecos podem e devem encenar 
para crianças, também, toda a sorte de conflitos que enfrentam e 
enfrentarão ao longo de suas vidas. Passei, igualmente com meu 
filho Caíque, por uma experiência fantástica que diz respeito a este 
tema. Na cena final do espetáculo O Gato Malhado e a Andorinha 
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Sinhá, de Jorge Amado, porém aqui encenado pelo grupo espanhol 
El Retábulo, a narradora diz, com voz firme e pausada: “Sozinho, 
e muito triste, o gato morreu...”. E então, uma outra atriz, a ani-
madora que “dava a vida” ao boneco gato, simplesmente o solta no 
balcão cênico. O boneco despenca de suas mãos e cai absolutamente 
inerte sobre a mesa. A atriz mira o gato, volta o seu olhar para o 
público, de forma firme e entristecida, e sai calmamente de cena, 
sem dizer nenhuma palavra. A luz, que agora incide apenas sobre 
o corpo sem vida do gato, vagarosamente se apaga. O gato está 
morto, e meu filho, então com seus dois anos e meio de idade, lança 
a sua pergunta: “Papai, o gato morreu?”. Não o faz, porém, com 
a simplicidade com que lemos aqui. A pergunta veio em uma voz 
trêmula e embargada, acompanhada de um aperto muito forte no 
meu braço, seguido por soluços compassados, repetidos. Pequenas 
lágrimas vertiam dos seus olhinhos. Respondo com firmeza: “Sim, 
meu filho, o gato morreu”. Caíque fica quieto, me abraça forte e 
chora um pouco, ainda que bem calminho, em silêncio. 

Na saída do teatro, depois de longos dez minutos de silêncio 
quase total, e uma tristeza que lhe tomava todo o corpo, Caíque 
volta a me indagar: “Por que o gato morreu, papai?”. Eu respondo: 
“De tristeza. O gato morreu porque estava muito triste sem o amor 
da sua namorada Sinhá, que foi embora”. Após alguns outros minu-
tos, ele volta a segurar forte em minha mão e diz: “Papai, agora eu 
entendi... O gato morreu igual à sua mãe, né? Mas a vovó também 
morreu de tristeza?”. E eu, já um pouco perplexo com a associação, 
devolvo: “Não, meu amor, a vovó morreu porque ficou doente, e 
o seu corpo parou de funcionar como deveria”. Ele pergunta, com 
voz doce, como que querendo me confortar: “Você ficou triste 
quando a vovó morreu, como eu fiquei quando o gato morreu?”. 
Eu respondo: “Sim, fiquei muito triste”. Ele me olha com carinho, 
me abraça bem forte, e depois de alguns segundos seguimos cami-
nhando pela rua. Agora, eram meus os olhos marejados.

Não acredito que poderia ter tido essa conversa com meu 
filho tão pequeno, com a emoção, profundidade, cumplicidade e 
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sinceridade que tivemos um com o outro, não fosse a experiência 
vivida naquela tarde no teatro. Caíque, repito, com apenas dois anos 
e meio, entendeu o que era a morte. Não somente vivenciou uma 
experiência de morte dolorosa para ele (que se afeiçoara de verdade 
pelo Gato Malhado), mas que lhe ofereceu um entendimento, ora 
essa, da vida, como talvez não poderia ter tido em outra situação. 
Não somente a experiência lhe despertou uma cumplicidade co-
migo, tão amorosa quanto comovente, ao entender a dor que eu 
havia sentido com a minha perda. Pôde, enfim, aos dois aninhos 
e meio, colocar-se no lugar do outro, compreender a dor e, ainda 
que nada pudesse ser feito, seguir adiante com a vida.

“Que maravilhoso pode ser o teatro de bonecos para crianças”. 
Foi esta a minha simples, porém poderosa conclusão de pai e ser 
humano. As crianças querem e precisam entender aspectos da vida 
que, adultos que somos, podemos acreditar não serem “adequados” 
para elas. Acho não somente uma pena, mas também um erro grave, 
esconder das crianças as discussões que, afinal, lhes dizem respeito. 
Crianças lidam com a morte de seus bichinhos, de seus avós e até 
mesmo de seus pais. Não vejo nada mais eficaz, para falar desta 
questão com elas, do que uma boa obra de ficção que, cuidada e 
bem assessorada, seja responsável no tratamento do tema.  

Somos seres complexos, e esta complexidade começa na in-
fância, um terreno de tantas inseguranças e incompreensões com 
a vida. O medo faz parte da condição humana, desde a primeirís-
sima infância, e por isso também exerce fascínio sobre as crianças. 
De forma simbólica, os contos e o teatro mostram às crianças que 
durante a vida irão enfrentar desafios. As histórias, com seus mons-
tros, bruxos, lobos e ameaças, não racionalmente, porém de fato, 
acabam por tranquilizar os “pequenos”. Na ficção, o medo pode 
ser compreendido, “localizado” e, assim, até mesmo dominado. 

Para conseguirem entender melhor o que sentem, e identi-
ficarem as formas de vencer os medos e as angústias, as crianças 
apreciam o encontro com eles, pois sabem intuitivamente que 
precisarão enfrentá-los. E, para elas, enfrentar medos converte-se 
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em uma das maiores vitórias em suas vidas, lhes reforça a autoesti-
ma e a confiança. Não é necessário que tudo se resolva, mas pode 
ser um excelente aporte ajudá-las a entender os problemas com os 
quais já convivem. 

Apresentar problemas para as crianças, através do teatro, pode 
ser um instrumento muito importante para as suas vidas. Colocá-las 
frente a frente com os perigos, conflitos, com a dor do outro, en-
fim, pode ajudá-las de forma preciosa a compreender melhor a sua 
existência, bem como a dos seus semelhantes e, consequentemente, 
lhes aliviar algumas angústias.

Sonhatório (2012). Cia. Truks. Direção de Henrique Sitchin. Foto de Alberto 
Rocha.

Um Teatro de – ou com – objetos – Instrumentos pode-
rosos da poesia!

 Aprendi ainda, empiricamente, além da relação tão especial das 
crianças com os bonecos, sobre a incrível força que podem ter, para 
elas, os simples objetos cotidianos. Assim como, em seu imaginário, 
os bonecos têm vida, as coisas podem ser transformadas através 
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da sua incrível imaginação. Pois bem, encontrei acidentalmente 
o “conceito” da transformação poética dos objetos, pela primeira 
vez, em 1987, quando nem imaginava a já existência, na Europa, 
de um chamado “Teatro de Objetos”. Um sábio menino, com seus 
seis anos de idade, foi quem me iniciou nestas práticas absoluta-
mente encantadoras para o teatro. Eu participava de uma Oficina 
Itinerante de Literatura Infantil em cidades do interior do Estado 
de São Paulo, promovida pela Secretaria de Estado da Cultura de 
São Paulo. Minha função no projeto, capitaneado pela excelente 
profa. Maria da Graça Mendes Abreu, era, pela manhã, contar (e 
inventar coletivamente) histórias para crianças, sendo observado por 
professores. Depois, à tarde, era feita uma análise, com o grupo de 
docentes, sobre as formas com que as crianças tratavam as questões 
da fantasia que apareciam durante as histórias vivenciadas. 

Em uma das invenções coletivas de histórias que eu fazia, tinha 
uma mala com fantoches, e então iniciava o enredo dizendo: “Era 
uma vez um menino!” – e prontamente tirava o fantoche menino 
da minha mala e o colocava em cena. Seguia eu, já animando o 
fantoche: “O garoto caminhava pela floresta, quando apareceu um 
bicho muito feroz...”. E então fazia uma pequena pausa e jogava a 
pergunta para as crianças: “Um?... Um?...”. Prontamente, as crianças 
diziam: “Um leão!” (ou, raramente, um tigre, um grande urso...). 
E eu tinha estes fantoches “estratégicos” na minha mala. Quase 
como mágica para os “pequenos”, os personagens citados surgiam 
na cena recém-inventada. Se eu dissesse que o menino avistou um 
castelo, dispunha de reis, rainhas, príncipes, princesas, bruxas e 
fadas. Se surgisse a ideia de que o menino mergulhou no mar, eu 
tinha alguns peixes, uma baleia de pano, e assim por diante. Até 
que, um dia, uma criança propôs: “O menino tinha que atraves-
sar o rio de jacarés para chegar ao castelo do rei!”. Eu não tinha o 
fantoche jacaré em minha mala. De forma marota, expliquei que 
o jacaré não havia vindo comigo naquele dia, e perguntei se o rio 
não poderia estar cheio de peixes. A criança insiste: “Era um rio de 
jacarés!”. Eu tentei me livrar da enrascada: “Poderia ser um mar com 
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uma baleia?”. “Jacaréééés! Eram jacaréééés!!!” – insistia de forma 
veemente o já aflito garoto. 

Uma outra criança, então, solucionou o conflito: “Não tem 
problema! Tem jacaré na mesa da professora!”. Atônito, eu olhei 
para a mesa e não vi fantoche de jacaré algum por ali. A criança se 
levantou do lugar, foi em direção à mesa e me trouxe o... GRAM-
PEADOR DE PAPÉIS! “Toma o jacaré!” – ela disse com a máxima 
naturalidade.

Para a construção de uma metáfora, na literatura, juntam-se 
duas palavras para criar um terceiro significado, que não é a simples 
combinação delas. Assim, “lábio de mel” não será a representação 
de um lábio feito de mel, mas sim nos remeterá a uma mulher 
bonita, uma boca sensual ou qualquer outro significado que o 
leitor queira construir. Ao transformar um grampeador de papéis 
em jacaré, o garoto, repito, com 6 anos de idade, usou a mesma 
ferramenta poética.

A palavra e a razão reinam em nosso mundo ocidental adul-
to. Explicamos fatos pelas vias cartesianas e usamos palavras para 
traduzir ou explicar quase tudo. Distanciamo-nos das práticas 
poéticas ou sensoriais como formas de expressão ou comunicação. 
Esta distância da poesia, no entanto, não vale para crianças! A 
poesia, a capacidade de representar, de simbolizar, de ressignificar 
as coisas, de agir e pensar subjetivamente, de ler a realidade através 
da fantasia, são matérias-primas para o principal instrumento de 
ação na vida das crianças: o “brincar”, com o que elas processam 
o entendimento da vida, de si mesmas e do mundo à sua volta.  

A partir daquele dia, seriam usados em minhas histórias toda 
a sorte de objetos ressignificados com mestria pelas crianças. Elas 
fazem associações pela função que os objetos têm, mas também 
por suas formas, cores, texturas, sons ou até mesmo pelo cheiro 
que exalam. Uma caixinha de risadas, certa vez, foi transformada 
em uma hiena, um pequeno borrifador de água, transparente, 
revelando estar cheio de água, instantaneamente virou um camelo 
a enfrentar a travessia de um imenso deserto. A criança-autora da 
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ideia fez questão de afirmar que o camelo estava preparado, com 
água suficiente na barriga, para a longa travessia que enfrentaria. 
Uma velha meia tornou-se um gambá muito fedido, uma régua 
comprida logo virou uma girafa, um despertador barulhento foi 
transformado em um galo, uma bengala passou a ser o vovô; um par 
de óculos, o professor; um tubo cor de rosa de desodorante virou 
uma modelo muito famosa e cheirosa a desfilar pela passarela. Um 
pedaço de folha branca – vejam até onde vai o pensamento poético 
das crianças – virou um homem muito bonzinho, mas um pouco 
bobo e mudo, segundo a definição de um menino com cinco anos 
de idade. Outra folha, já com algo escrito, por sua vez, era um 
homem com “muitas ideias”. 

Relaciono, ainda, o jogo do Teatro de Objetos com o que o 
pensador Jean Piaget nomeou como “Jogo Simbólico”. Definido 
aqui de maneira absolutamente simplista, uma forma de compa-
ração que as crianças encontram para entenderem o mundo ao 
seu redor, bem como para fortalecerem a sua individualidade. A 
criança, pela pouca experiência de vida, não tem repertórios para 
fazer comparações e/ou entendimentos racionais, elaborados, de 
certos assuntos. Para isso, elas usam o artifício do jogo simbólico, 
para poderem experimentar os seus (e dos outros) papéis na vida: 
brincam de calçar o sapato do papai e assim se transformarem nele 
(para experimentarem as relações “do lugar” ou a partir da possível 
ótica do papai). Cuidam de uma boneca para experimentarem agir 
como a mamãe. Empenham uma espada para sentirem-se fortes 
como os príncipes e os heróis, fazem navegar pelo espaço um barco 
de papel, porém que leva os seus pensamentos imediatamente para 
alto mar, e assim por diante. Enfim, usam objetos com funções sim-
bólicas que as transportam para a fantasia e, com o exercício deste 
jogo, passam a conhecer melhor a si mesmas e ganham subsídios 
para começar o processo de identificação do “outro”. 

Este é um jogo cotidiano para as crianças que, naturalmente, 
perdemos com o passar dos anos. As crianças habituadas com esta 
prática transitam bem melhor do que os adultos e mais confortavel-
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mente, no universo simbólico e subjetivo, onde habita a infância.
Para finalizar, recorro mais uma vez ao antigo ditado judaico: 

“Quando tudo acaba bem, é porque, apesar dos problemas, tudo 
foi bem”. E desta vez terei esperanças. Estamos longe do fim desta 
longa história, que é a própria construção do teatro feito para as 
crianças. Somos agentes operários desta edificação. Portanto, mãos 
à obra: cabe-nos mudar a história que carimbou o teatro infantil 
e o relacionou às práticas tiranas utilizadas pelos adultos contra as 
crianças. Temos como mudar este quadro, e os nossos bonecos e 
coisas transformadas pela imaginação serão o nosso instrumento 
pela busca da arte no teatro para as crianças. Quem sabe, chegaremos 
um dia a usar o ditado judaico também no que concerne ao teatro 
para crianças. Quem sabe, um dia diremos: “Tudo acabou bem”... 
Mais uma vez, recorro ao uso das palavras de Gianni Rodari: “Não 
vamos menosprezar o valor da utopia. Se, a despeito de tudo, não 
acreditássemos num futuro melhor, de que adiantaria frequentar 
o dentista?” (RODARI, 1982, p. 99).
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Uma viagem entre linha e ponto que vale um conto: 
a construção de um diário de bonecagem

Anibal Pacha
Universidade Federal do Pará – UFPA (Belém) 

Fio de pão, a lenda da Cobra Norato (1997). In Bust Teatro com Bonecos. 
Direção de Paulo Ricardo Nascimento. Foto de Milton Aires.
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E aí, macaco (2008). In Bust Teatro com Bonecos. Direção de Paulo Ricardo 
Nascimento. Foto de Milton Aires. 

Pinóquio (2012). In Bust Teatro com Bonecos. Direção de Maurício Franco. Foto 
de Anibal Pacha.
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Resumo: Este artigo traça possibilidades do fazer no Teatro de Animação revelando os 
procedimentos de um processo criativo a partir do encontro de um Bonequeiro com 
seu Aprendiz. Para apresentar esses procedimentos, construímos um texto em estru-
tura de narrativa criativa, entrelaçando dois personagens que vão se tramando entre os 
rastros deixados do diário de viagem do Bonequeiro e as intervenções do Aprendiz de 
bonecagem com suas observações sobre o que lê e cria em sua imaginação sobre essa 
aventura. Para isso, convoca seus mentores Cecília Salles e Paes Loureiro para identificar 
melhor esses rastros deixados por esse diário no caminho processual e que vão revelando 
os procedimentos de criação e aprendizagem que o Bonequeiro desenvolveu e viveu 
com as crianças da comunidade de Camiranga. 

Palavras-chave: Processo criativo. Teatro de Animação. Aprendizagem.

Abstract: This article traces possibilities in theater and puppet theater making reveal-
ing the procedures of a creative process from the meeting of a puppeteer with his ap-
prentice. In order to present these procedures, we constructed a text in a structure of 
creative narrative, interweaving two characters who are created between the tracks left 
from the puppeteer’s travel diary and the interventions of the puppet apprentice with 
his observations on what he reads and creates in his imagination about this adventure. 
In order to do this, he summons his mentors Cecilia Salles and Paes Loureiro to better 
identify those traces left by this diary on the procedural path that reveal the creation 
and learning procedures that the puppeteer developed and lived with children from 
the community of Camiranga.

Keywords: Creative process. Puppet theater. Learning.
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Tarde de domingo com muita chuva despencando do céu. O 
dia parece longo, e a chuva não dá trégua. Inquieto em uma cadeira, 
comecei a mexer em tudo com meus olhos. O casarão do Bonequei-
ro é um paraíso de desassossegar a imaginação. Não preciso sair de 
onde estou para me aproximar de cada detalhe daquela sala imensa 
com cores, coisas e histórias. O Bonequeiro não está. Enquanto 
aguardo por sua volta, sigo o meu deslumbre por suas coisas que 
parecem ter vida própria: quadros, esculturas, mesas e cadeiras 
customizadas, vasos antigos e bonecos, muitos bonecos, de todos 
os tamanhos (pequenos, médios, grandes, gigantes e miniaturas), 
dos mais variados materiais (de madeira, de miriti, de espuma, de 
pano, de papel machê, de biscuit, de plástico), e dos mais variados 
tipos (de vara, de fio, de luva). Em meio àquele mundo encanta-
do de bonecos, quase esqueço que estou ali em busca de algumas 
orientações para uma oficina de bonecos que irei desenvolver com 
as crianças da Vila da Barca1 no período das férias. O fascínio com 
o lugar só é interrompido quando aquilo que eu acreditava ser um 
boneco em tamanho natural, sentado na mesa de bonecagem, me 
estende a mão oferecendo um caderno. Dou uma estremecida, meu 
coração acelera, a respiração fica ofegante, meus olhos se esbugalham 
diante da criatura que vem ao meu encontro e diz: 

– Pegue! É meu caderno de bonecagem! 
Aquela voz suave, aquele olhar terno carregado de experiência. 

Caramba, que susto. Era o Bonequeiro que estava ali já havia algum 
tempo. Ele coloca o caderno no meu colo e arremata: 

– Isso é tudo que tu precisas!
O Bonequeiro volta para sua mesa. Recomposto do susto, 

começo a folhear o caderno, aleatoriamente. A página que está 
marcada com um bilhete rodoviário com destino a Camiranga2 me 
chama a atenção. Algo me diz que ali existem segredos preciosos. 

1 Comunidade que vivia em palafitas na margem da Baía do Guajará, bairro do Telé-
grafo, Belém do Pará. 
2 Comunidade quilombola localizada na fronteira dos Estados do Pará e do Maranhão. 
Segundo dados do IBGE, em 2010, o quilombo possuía 233 indivíduos.
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Resolvo desbravar aquelas páginas e, não sem surpresa, me delicio 
com as histórias que o Bonequeiro viveu naquela comunidade. 

De repente, BUUUMMM!... Faltou luz. A escuridão que 
invadiu o lugar foi o suficiente para provocar em todos nós a von-
tade de brincar de contar de histórias. Logo, a mesa da cozinha, 
iluminada por algumas velas, se viu cercada de crianças ávidas 
de curiosidades. Dedé, Anelita e Dona Páscoa3 se empolgaram e 
começaram a contar causos. As crianças só ouvindo, com os olhos 
acesos. As histórias eram sobre as pessoas daqui de Camiranga que 
viravam bicho ou do cheiro de bode que aparecia nos caminhos, 
ou da Mãe D’água que dormiu na rede com o Dedé ou ainda da 
cobra do redemoinho que fica no Rio Gurupi. Essa do redemoinho, 
foi Anelita quem contou. Era sobre um casal que foi tomar banho 
no Rio Gurupi. No caminho, uma velha disse para eles não irem, 
mas eles não ouviram e se transformaram numa aranha e numa 
cobra que agora vivem lá no fundo do rio, exatamente onde fica 
uma passagem que leva até os lençóis maranhenses. Dizem que, de 
vez em quando, do centro do redemoinho, é cuspido um monte de 
folhas que saem sequinhas; teve gente que desceu até lá e viu uma 
cidade inteira lá em baixo. De repente, a luz voltou. 

– Que fantástico! Exclamei num suspiro, extasiado com aqueles 
causos. Surgia, naquele momento, a sensação de ter descoberto o 
motivo de tudo. Ainda sentado e com os olhos brilhando na direção 
daquele caderno de bonecagem, percebi, naquelas poucas linhas 
que acabara de ler, como o Bonequeiro começou a ser afetado pela 
comunidade de Camiranga numa percepção de olhares, vida e obra. 
Alegre com esta primeira descoberta, exclamei em voz alta: – Incrível. 
Acabei de ver, nesta passagem que li, um exemplo prático do pensa-
mento de Cecília Salles (2008, p. 25): a obra artística é um sistema 
aberto de múltiplas trocas entre o artista e sua cultura, entre o artista 
e o meio em que ele está inserido, entre o Bonequeiro e Camiranga. 

O Bonequeiro sorriu e respondeu: – É verdade. De Camiranga, 

3 Liderança Comunitária de Camiranga.
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tenho lembranças muito boas: um ambiente cheio de sombras e 
histórias, imaginação e brincadeiras. Foi isso que me potencializou e 
me motivou a criar um espetáculo com Teatro de Animação utilizan-
do características dramatúrgicas muito particulares daquele lugar.

As palavras do Bonequeiro me deixaram cuíra para continuar 
a leitura de seu caderno de bonecagem. Retribuo, então, o sorriso 
e continuo a leitura. 

Nem me passava pela cabeça trabalhar com as crianças e muito 
menos Teatro de Animação, pelo menos eu pensava assim. Fiquei 
literalmente envolvido com e por elas. Todos os dias, eu era rodeado 
pela curiosidade dos seus olhos. Descubro, nesse momento, que, 
uma vez bonequeiro, sempre bonequeiro. Não precisei resistir 
muito, bastou olhar para o entorno, que tudo virou coisa de ma-
nipulação para cena. 

Na expectativa de continuar dialogando com o Bonequeiro, 
exclamo com entusiasmo: – Engraçado. Em um simples relato de 
experiência, eu percebo alguns conceitos lidos e estudados e que 
agora eu consigo vislumbrar neste caderno. A conversão semiótica, 
por exemplo. Este conceito de João de Jesus Paes Loureiro (2007, 
p. 11), que se aproxima do trabalho do bonequeiro quando propõe 
uma mudança na qualidade do signo dos objetos conforme seu des-
locamento nos diferentes campos de relações. Quer dizer, quando 
o senhor se relaciona com a comunidade de Camiranga, estabelece 
um livre jogo com as situações e tensões culturais daquele lugar. 

O Bonequeiro, embora continue com o sorriso entre os lábios, 
desta vez nada responde. Resolvo, então, ir até a página inicial do 
caderno para entender melhor o que aconteceu durante seu trabalho 
em Camiranga. 

Saí de casa às 5h30min em direção à rodoviária para pegar o 
ônibus que vai me levar até o Rio Gurupi, que faz divisa do Pará 
com o Maranhão. Quando chegamos a Cachoeira do Piriá, pedi 
para o cobrador avisar o motorista que eu iria descer em Boa Vista 
do Gurupi, depois da ponte, já do lado do Maranhão. 

Para chegar a Camiranga, desci por debaixo da ponte e peguei 
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um barco que me levou, beirando o rio, até a comunidade distante 
dali cerca de 45 minutos. Chegando à comunidade, desci do barco 
com água na altura das coxas e com minhas coisas nas costas e na 
cabeça. Andei, então, por um caminho entre vegetações, de cerca 
de 100 metros, até avistar o campo de futebol e as casas ao redor. 
O rio estava cheio. É tempo das grandes águas. Dona Páscoa estava 
sentada na porta de sua casa, que fica logo na entrada da vila. Ela já 
estava me esperando junto com sua filha, Anelita, que estava dando 

Os 12 trabalhos de Hércules (2001). In Bust Teatro com Bonecos. Direção de 
Adriana Cruz. Foto de André Mardock.
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de mamar para sua filhinha de sete meses. Elas me receberam com 
um sorriso cativante. Eu me senti acarinhado logo de cara. Parecia 
que eu estava reencontrando pessoas que eu já conhecia.

Meu objetivo, naquela viagem, era ministrar uma oficina com 
as mulheres da comunidade para estimular a confecção de bonecos 
que apresentassem sua identidade cultural, bonecos para vendas e 
geração de renda. Essa oficina era vinculada ao Programa Raízes, 
solicitada pela própria comunidade e mediada pela Fundação 
Curro Velho. Era uma oficina de apenas 40 horas no planejamento 
da Fundação Curro Velho, mas que se estendeu por quase quatro 
meses – de abril a julho de 2006 – por conta do meu envolvimento 
com a comunidade. 

Lendo aquelas páginas, me mantinha reflexivo, mas deixei esca-
par um pensamento, misto de devaneio e entusiasmo: – “Daria tudo 
para ser um boneco e ser levado pelo Bonequeiro para Camiranga. 
Assim, poderia ver tudo de pertinho!”. Subitamente, me lembro 
do que fui fazer na casa do Bonequeiro e, preocupado, falo alto, 
na expectativa de que ele me responda: – “Não sei como vou ser 
recebido na Vila da Barca! Mas já percebi que os laços afetivos são 
importantíssimos. Eles tramam conexões, possibilitam uma rede 
de criação que se define em seu próprio processo de expansão: são 
as relações que vão sendo estabelecidas, durante o processo, que 
constituem a obra” (SALLES, 2008, p. 26).

Embora continue me esforçando para dialogar com o Bone-
queiro, ele continua absorto sem me responder nada. Volto para a 
leitura do caderno de bonecagem. 

Ontem, quando chequei à comunidade, reparei que, pelos 
caminhos por onde andei, havia bastante descartáveis plásticos pelo 
chão, e isto me incomodou muito. Pequei um frasco de desodorante 
e só com cortes, com uma tesourinha, construí uma cabeça de bo-
neco. Dei de presente para uma menina que me observava. Hoje, 
todos as outras crianças queriam uma. Eu aproveitei para brincar 
de “boca de forno” com as crianças, enquanto esperava as mulheres 
da comunidade para a oficina. – Boca de for... Forno! Jacarandá... 
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Dá! O que eu mandar... For! E se não for... Apanha um bolo! As 
crianças respondiam com entusiasmo aos comandos da brincadeira. 
Continuei brincando: – Quero que peguem os frascos de plástico 
que encontrarem pela frente! Num passe de mágica, saíram catan-
do tudo que viam pela frente. Então, construí algumas cabeças de 
bonecos e pedi para elas contarem, com esses bonecos, histórias 
das pessoas daquele lugar. Aproveitei a porta do puxadinho para o 
suporte da brincadeira.

– Que grande sacada!!!, exclamei, dando um salto exultante. 
Sem conter o ímpeto, continuo falando me dirigindo para as coi-
sas que me cercavam naquela sala: – Foi assim que ele tramou os 
primeiros movimentos para o processo criativo com as crianças no 
Teatro de Animação. O vínculo com o entorno e com as pessoas 
é a chave para disparar o processo criativo. Caminhando em fre-
nesi pela sala com o caderno de bonecagem na mão e com a testa 
suando, exclamo: – Preciso visitar a Vila da Barca. O entusiasmo 
é tamanho, que volto para a leitura caminhando por toda a sala. 

Repelente era o meu perfume de todos os dias. Dormia na rede 
com mosquiteiro e não me aproximava do rio depois das 18 horas. 
O marido de Dona Páscoa, o Meioquilo, estava com três cruzes de 
malária. As crianças dominaram a turma, apenas quatro mulheres 
apareceram neste dia. Não posso deixar de trabalhar com as crianças. 
Combinei com elas que trabalharíamos segunda e quarta-feira, e 
que iríamos construir fantoches para montar um espetáculo para 
ser apresentado no Dia das Mães, 13 de maio. Elas toparam. Então, 
em outro horário, paralelo com a oficina das mulheres, começamos 
a construir os bonecos. 

Cecília Salles grita pela minha boca: “– Nossa educação nos 
ensinou a separar e isolar as coisas. Separamos seus objetos de seus 
contextos, separamos a realidade em disciplinas compartimenta-
das umas das outras” (SALLES, 2008, p. 18). O bonequeiro está 
tomado pela memória e nem reage ao meu grito. Está claro o que 
ela aponta, me dirigindo ao bonequeiro: “– A realidade é feita de 
laços e interações, e nosso conhecimento é incapaz de perceber o 
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complexo – aquilo que é tecido em conjunto”. O Bonequeiro nem 
me dirige o olhar. Vou continuar lendo em voz alta para provocar 
o bonequeiro a reagir às minhas provocações.

No início, as crianças precisaram aprender a costurar com agulha 
de mão. Distribui agulhas, linha de crochê, pedaços de tecidos para o 
treinamento da costura em laçada e reta. Aproveitei o momento para 
observar a habilidade de cada um. Apenas dois, Alex e Leonildo, de 
8 anos, tiveram dificuldade. Coloquei os dois como meus assistentes 
dentro da oficina. O Alex topou, mas o Leonildo preferiu brincar lá 
fora. Alex tem me acompanhado bastante em tudo que faço desde 
quando cheguei. Terminando este primeiro momento, passei para 
a construção do fantoche de cabeça de pino. No lugar do tubo do 
pescoço para enfiar o dedo, colocamos um pedaço de madeira para 
segurar com a mão. Ficava mais fácil para as crianças manipularem. 
O primeiro passo foi a construção do pescoço de madeira revestido 
com tecido cru, costurado à mão com linha branca. O segundo passo 
foi amassar uma folha de papel para ser o enchimento da cabeça. O 
terceiro passo foi costurar a cabeça no pescoço. Todos se saíram muito 
bem, e os adultos que estavam neste momento (duas eram professo-
ra) me ajudaram bacana com a garotada. Terminamos às 18h30min, 
arrumamos tudo, e fui tomar banho. Esta é a parte mais difícil, pois 
tenho que pegar água no poço que fica na casa de Dona Lúcia bem em 
frente ao Centro Comunitário onde estou dormindo. Carregava um 
balde de água para cada banho por cerca de 30 metros de distância. O 
banho é de cuia no reservado que fica bem do lado do quarto. Depois, 
estendi minha rede, me passei repelente e estou escrevendo este diário. 
Amanhã, será outro dia. Bons sonhos sem mosquito, digo, malária.

Viro a página e continuo lendo em voz alta. 
Acabei de comer e fui juntar os ramos de palha de arroz da 

colheita do pastor Antônio. Ele deixou para mim quando debulhou, 
há uns três dias, aqui no salão do Centro Comunitário. Achei que 
poderia fazer alguma coisa com aquilo. Separei uns 17 maços e com 
o resto comecei a fazer uma grande corda que depois virou uma 
grande cobra de uns 15 metros. Alex cortou o cabelo. Ele e mais 
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algumas crianças me ajudaram a enrolar o fio juntando as palhas 
de arroz para construir a grande cobra. As crianças insistentemente 
me perguntavam para que era aquilo, e eu inventei uma história 
sobre uma cobra que come rato, e que eu ia colocar no meu quarto 
para me proteger, já que na casa de Dona Páscoa tinha uma jiboia 
no telhado, eu ia ter a minha cobra de palha de arroz. 

Bonecos fantoches confeccionados com tecido e palha de arroz. (2006). oficina 
em Camaringa. Foto de Anibal Pacha.

Neste instante, o Bonequeiro sai da sala em um movimento 
bem lento. Eu paro de ler e acompanho o seu andar até desaparecer. 
Aproveito pra fazer algumas anotações de lápis no meu próprio 
bloquinho de papel e continuo lendo, mas agora em voz baixa. 

Perguntei para Dona Páscoa se poderia usar a igreja, que parece 
abandonada, para trabalhar amanhã com as crianças, porque o puxadi-
nho é pequeno. Ela disse que sim, então, eu pequei a vassoura e fui dar 
uma geral no lugar. Com São Benedito e São Sebastião me olhando, 
fiz o que pude com a quantidade de sujeira e cocô de morcego. 
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Parando a leitura para fazer outra anotação, escrevo no meu 
bloquinho: – “Não posso esquecer de escolher o lugar da oficina. É 
fundamental para decidir quantas crianças vão estar no trabalho”. 
Guardando o lápis na orelha direita, continuo a leitura:

Quando as crianças chegaram, comecei com a atividade física 
usando a cobra de palha de arroz como obstáculo. Com a cobra 
estendida no chão, pedi para caminharem bem perto, sem pisar 
nela, depois, pular de um lado para outro em zigue-zague e, por 
fim, com os pés cruzados e em dupla. Dividi as crianças em dois 
grupos, e começamos a manipular a cobra, um grupo de cada vez, 
primeiro lento e depois rápido, com ela no lado direito, esquerdo 
e em cima. Acabaram por arrebentar a cobra no meio.

Ensaio na igreja abandonada com os bonecos e a empanada. (2006). oficina em 
Camaringa. Foto de Anibal Pacha.
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Passamos, depois, para a atividade de desenhar. Dividi o grupo 
em três e distribui papel A4 e uma caixa de lápis de cera para cada 
grupo. A minha orientação foi para desenharem uma história que 
eles conhecessem, que fosse assustadora e que tivesse acontecido em 
Camiranga. Todos terminaram, e eu distribuí a merenda. Depois 
da merenda, cada grupo contou a sua história. 

A primeira história foi sobre um homem com seu jumento na 
campina. Chega um outro e pede para dividir o roçado. Por conta 
da ganância no tamanho da terra, eles se desentendem. Os dois 
filhos de um deles chegam e veem a briga. Um dos homens pega 
uma espingarda e atira no dono do jumento; um dos filhos vai atrás 
do que atirou, e o outro fica com o pai baleado, que cai em cima 
do jumento e morre. O jumento leva o corpo até o centro da vila, 
bem no meio do campo de futebol.

A segunda foi do homem que virava jumento. Ele vai para o 
mato e convida um compadre para ir com ele. Chegando lá, ele 

Exercício de obstáculos com a cobra feita de palha de arroz. (2006). oficina em 
Camaringa. Foto de Anibal Pacha.
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transforma o amigo em jumento e o faz trabalhar na roça dele. No 
final do trabalho, ele desvira. O sujeito se sente cansado e não sabe 
por quê. Um caçador, vendo isso, dá um jeito de ser levado para 
o mato para ser transformado em jumento. Só que, chegando lá, 
ele obriga, com a espingarda, a ser transformando em jumento. 
O homem atende ao seu pedido, e o caçador se transforma em 
jumento para sempre. 

A terceira foi sobre uma família na qual a mãe é evangélica, e 
o pai, um bêbado. Eles têm duas filhas: uma evangélica e a outra 
revoltada. A filha revoltada foge de casa e vai pra casa de uma vi-
zinha que também é evangélica e acaba por doutrinar a revoltada. 
As duas voltam para a casa da mãe na hora em que o pai chega de 
porre e quer comer, e não tem nada. O pai briga com todos... E 
ficou só por aí, pois eles ainda não sabem como terminar. 

Depois disso, contamos o número de personagens de cada his-
tória, e eu distribuí os bonecos fantoches que eles confeccionaram 
na segunda passada. Está pronta a base do boneco, só faltam as 
características dos personagens. Distribuí agulhas e linha de crochê 
para o bordado dos olhos, bocas e colocar os cabelos. 

Escolhi duas crianças de cada grupo para desenhar, com lápis de 
cera, o pano de tecido cru que servirá de suporte cenográfico para a 
apresentação. A orientação foi para que eles desenhassem o local em 

Cena da História do homem com seu jumento. (2006). oficina em Camaringa. 
Foto de André Mardock.
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Pintura da empanada do espetáculo. (2006). oficina em Camaringa. Foto de 
Anibal Pacha.

que aconteceu cada história. Um fez uma floresta; outro, uma roça; 
e o terceiro, a vila de casas de Camiranga. Mais dois de cada grupo 
foram construir com palha de arroz os chapéus, as espingardas, o 
jumento e outros objetos que vão ser utilizados pelos bonecos.

O Bonequeiro voltou inesperadamente para a sala com um 
boneco na mão. Me entrega dizendo: – Esse foi um presente das 
crianças para mim. Agora é teu! Aperto o presente entre as mãos 
com os olhos fixos no Bonequeiro.

Escuto Paes Loureiro reverberando na imensidão de mim, 
dizendo que os valores criados pelos homens, é pelos homens que 
eles existem. E a cultura tece o espaço de legitimidade, continuidade 
e renovação desses valores. O processo cultural, portanto, é viver 
com amor a plenitude da existência humana (2007, p. 17).

Tarde de domingo com muita chuva despencando do céu. 
Sinto meu corpo sacudir e percebo que não estou mais na casa 
do Bonequeiro. Estou no meio do salão da comunidade da Vila 
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da Barca em um grande abraço com as crianças, que estão com 
as mãos cheias de bonecos no final da apresentação. Compreendi 
que o Teatro de Animação me deu essa possibilidade de afetar e 
de ser afetado. Neste sentido, o processo de aprendizagem existe 
por caminhos e lugares nos quais o simbólico é estabelecido como 
prioridade nas relações cênicas no Teatro de Animação.
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Teatro de Títeres para niños – El contexto argentino

Carlos Adrián Martínez 
Universidad de San Martín – UNSAM (Argentina)

Señora Gallina y Pollito en El molinete (1983). Dirección: Carlos Martínez. Foto 
de Emilio Díaz.
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Zoquete, Susana y Sus Molinetes en El molinete (1983). Dirección: Carlos Martínez. 
Foto de Emilio Díaz.

Pájaro Federico y Pulga en Con esta lluvia (1990). Concebido por Silvina Reinaudi 
y Carlos Martínez. Dirección: Carlos Martínez. Foto de Gabriela Berajá.
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Resumo: El Teatro de Títeres no nació dirigido a los niños. Se utiliza a veces para 
“someter”. Cada sociedad tiene su “cultura infantil”. Argentina: Tendencias a montar 
unipersonales. Cómo la realidad socioeconómica condiciona contenidos y estéticas en 
Teatro de Títeres. Experiencias renovadoras, se van ampliando los “temas para niños”. 
Multiplicación de escuelas y carreras universitarias en Títeres y Teatro, de objetos 
titiriteros cada vez más integrados a protestas sociales.

Palabras-clave: Cultura infantil. Unipersonales. Temáticas.

Abstract: Puppet theater was not born aimed for children. It is sometimes used to 
“subdue” them. Each society has its “children's culture”. Argentina: Tendency to 
create solo performances. How does the socio-economic reality conditions content 
and aesthetics in Puppet Theater? Renewing experiences expand “themes for children”. 
Multiplication of schools and university careers in Object Theater and Puppet Theater. 
Puppeteers increasingly integrated to social protests.

Keywords: Child culture. Solo performances. Themes.

Hablando en términos generales
Aquí menciono el teatro como genérico, porque el Teatro de 

Títeres u Objetos es teatro con esa querida herramienta expresiva 
tan especial que son los títeres y los objetos.  Llamamos entonces 
Teatro para Niños a aquél que involucra al espectador niño o joven 
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desde un régimen de experiencia cultural que le es específico, desde 
su particular forma de estar en el mundo.

Como los cuentos de tradición oral, los espectáculos de Teatro 
de Títeres estuvieron dirigidos, durante siglos, a un público adulto. 
Dice Marc Soriano: 

Las investigaciones antropológicas de nuestra época 
nos demuestran que hubo títeres y muñecos en todas 
las culturas, desde hace milenios. En África del Norte 
desempeñan un papel importante en los ritos funerarios. 
Se los considera el doble del muerto, y se los honra o se 
los quema según hayan favorecido o no las cosechas. 
Estos muñecos están en el punto de encuentro entre el 
más allá y el estar acá, a caballo entre la vida y la muerte... 
Fue sólo a fines del siglo XVIII que el Teatro de Títeres 
apareció como espectáculo dirigido a los niños. Con 
Guignol o Chignol en la región de Lyon, y luego con 
el soldado Chveïg en Bohemia, se van precisando las 
características del teatro de títeres contemporáneo. El 
final feliz no es un simple retorno al orden anterior, sino 
más bien la instauración de un orden nuevo; Guignol 
y su amigo Gnafron apalean al gendarme (SORIANO, 
1995, p. 679 - 683).

Siempre digo que nos comunicamos con los niños expresando 
todas las problemáticas humanas imaginables, incluso las que 
son consideradas “tabú” en esta sociedad y por las instituciones 
educativas que tienen un marcado “rechazo” por algunas temáticas 
(ver el inteligente aporte de Dubatti-Sormani al respecto en Los 
temas tabú en el teatro para niños y jóvenes), y aún ese concepto está 
siendo alterado en la práctica. 

Aquí es el momento de definir el término Teatro para Niños o 
cultura infantil; nadie mejor que Dubatti-Sormani en su Los temas 
tabú en teatro para niños y jóvenes, donde dice:

El teatro para niños y jóvenes es el sector del campo teatral 
vinculado con los fenómenos de la cultura infantil. La “cultura 
infantil” es toda aquella actividad, conocimiento, creencia, etc. de 
un pueblo referido a la infancia. En cuanto a “infancia”, la definimos 
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siguiendo al sociólogo español Ferrán Casas, quien en su libro 
Infancia: perspectivas psicosociales afirma que este término proviene 
del latín, “in-fale” –el que no habla, el que no tiene palabra–, es 
decir, el bebé. Con el tiempo el campo de referencia del vocablo se 
fue extendiendo a la denominación de un período determinado de 
la vida del hombre medible por un intervalo de edad. Este intervalo 
es absolutamente convencional, de manera que cada cultura y cada 
época determinan las edades que abarca. Podemos definir la infancia 
como un conjunto de características psicosociobiológicas de sujetos 
en estado de desarrollo. Cada sociedad, a lo largo de su historia, 
construye una representación de infancia diferente, elabora distintas 
imágenes de infancia. Hoy por hoy se dice que no hay infancia sino 
“infancias” o “niños”. Por esto, preferimos hablar de TEATRO 
PARA NIÑOS (DUBATTI y SORMANI, 2012, p. 8 y 9).

El Teatro de Títeres para niños tiene distintas vertientes 
y modos de comunicarse con su público: el “tradicional”, 
en el cual los artistas hacen participar “activamente” al 
espectador pidiéndole que le diga dónde está el malo, 
palmas, incluso hacen subir al escenario a participar 
físicamente en el espectáculo, los artistas y el público 
hacen a la vez de “animadores”, se borra la “cuarta 
pared”, lo mismo que el estilo general de los espectáculos 
callejeros. Pero hay otras propuestas que son las de 
hacer participar al espectador desde sus sentimientos, 
desde su vida interior, de una manera más afectiva y 
reflexiva, en la cual el interés y la atención se sostienen 
desde una dramaturgia que conmueve y fascina. No se 
involucra al público en el espacio del espectáculo, se lo 
incluye apelando a sus vivencias, a sus sentimientos y 
a la interpretación que cada espectador hace –desde su 
experiencia– de lo que está pasando en el escenario.

Desde los inicios de la humanidad, cada cultura, cada 
generación, trata de “inculcar” en sus descendientes valores, estilos 
de vida, tabúes, etc. Por un lado, para proveerlo de herramientas 
que le faciliten la subsistencia, y por otro creando una especie de 
“corral” para poder controlarlos. Dijo Graciela Montes: 
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Durante años, pacientes y razonables adultos se ocuparon 
de levantar cercos [en las artes para niños] para detener 
la fuerza arrolladora de la fantasía y la fuerza arrolladora 
de la realidad. Tenían un éxito relativo, porque de todas 
formas los monstruos y las verdades se colaban, entraban y 
salían. Hoy hay señales claras de que el corral se tambalea, 
de que grandes y chicos se mezclan indefectiblemente 
(MONTES, 2001, p. 27). 

 En el fondo, en esta actitud del adulto, se esconden ciertos 
mecanismos ideológicos de revelación/ocultamiento que les sirven 
a los adultos para transmitir valores y herramientas de subsistencia-
felicidad, pero también para domesticar y someter a los niños.

El origen de esta actitud del adulto reside en que la relación entre 
los adultos y los niños es una región difícil y escarpada, en la cual 
“soplan vientos y tensiones”, dice Montes, un mundo complejo y central 
a nuestra cultura toda. Los adultos asumen roles o poses frente a los 
niños: cuidadores, vigilantes, seductores, secuestradores, violadores, 
censores, maestros, etc., según sean sus grados de conciencia personal 
e histórica, de clase social, con las condiciones de vida, con el pasado, 
con la historia familiar, con la imagen del niño, con el canon infantil. 
Sin embargo, proteger no es aprisionar ni usufructuar el derecho de 
los niños a tener contacto con todos los temas.

De qué y con qué recursos hablan los espectáculos de títeres 
en Argentina, y cuál es su nivel estético

En la Argentina, es habitual escuchar a los titiriteros decir: “Si 
querés vivir de la profesión, tenés que hacer espectáculos para niños”. Se 
supone, entonces, que “la realidad laboral” está signada o determinada 
por esta alternativa y, por supuesto, influye totalmente en el nivel 
estético. Es bastante cierto lo que dicen, pero no es tan así, los teatreros 
y titiriteros siempre encontramos la manera de hablarles a los adultos 
dentro de nuestros espectáculos para chicos, y por supuesto en el amplio 
repertorio dirigido específicamente a los adultos que sigue agrandando 
espacios y formando un público especial.
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Muchos espectáculos en Argentina son realizados por solistas 
o dúos, básicamente por temas económicos y de movilidad. Viven 
de las funciones en escuelas, giras o viajes, y la tendencia a montar 
“unipersonales” se mantiene firme o crece junto las dificultades 
económicas de este país, como en esta etapa. 

Hay espectáculos que reproducen las estructuras tradicionales, 
como las obras de Villafañe, los Di Mauro, Roberto Espina, etc., 
otros que toman los clásicos (Shakespeare, Calderón de la Barca, 
Cervantes, etc.).

Hay otros (o los mismos) que investigan sobre cambios en el 
espacio, las temáticas, el material a utilizar, generalmente varios 
pueden hacerlo porque tienen un soporte del Estado, pero otros 
lo realizan independientemente con un gran esfuerzo personal.

Algunos tienen la mirada puesta en los Festivales de Europa y 
producen espectáculos sin texto o grabados en distintos idiomas, 
otros van mucho de gira a países limítrofes o latinoamericanos, o 
hispanoparlantes, y les resulta económicamente rentable mantenerse 
en “estado de gira”, tanto en el país como en el exterior.

Al dar el Instituto Nacional del Teatro (INT) subsidios a los 
espectáculos teatrales independientes, tenemos la aparición –por 
ejemplo– de magos, acróbatas, bailarines, etc. que incorporan títeres 
y/o teatralizan sus espectáculos.  También, en los últimos años, se 
ha dado la irrupción de muchos Festivales de Teatro de Títeres que 
cuentan con apoyo del INT.

Hay muchas salas dedicadas al Teatro de Títeres, como la 
Cooperativa La Calle de los Títeres, el Museo Argentino del Títere, 
Pan y Arte, El Trompo (sólo por nombrar algunas en Buenos Aires), El 
Vagón de los Títeres (Mar del Plata), La Casa de los Titiriteros (Mina 
Clavero –Córdoba), etc., que actualmente atraviesan una enorme crisis 
debido al alto costo de los servicios de electricidad, gas e impuestos, la 
misma dificultad que tenemos muchos de los argentinos.

Hay algunos elencos estables con un sueldo mensual, como el 
elenco del Teatro San Martín, Universidad de San Martín, Teatro 
Real de Córdoba. También en Santa Fe, Tucumán, Río Negro y en 
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algunos municipios. Muchos de ellos ligados a escuelas y carreras 
en Teatro de Títeres.

Hay profesores de Teatro con un sueldo estable municipal 
que hacen espectáculos a cambio de clases. Y por supuesto muchos 
titiriteros volcados a la docencia en la creciente aparición de escuelas, 
carreras de universidades, clases particulares, etc.

Tenemos espectáculos con temas no habituales, como Príncipes, 
otra historia de amor (el amor entre hombres), Títeres porno, Una 
historia tumbera (los valores del bueno y el malo se trastocan), 
espectáculos violentos (en uno, el presentador le pide al público que 
se claven la cola en la silla con clavo y martillo y se cosan los labios 
para no hablar…), espectáculos que desarrollan temas solicitados por 
el programa educativo de las escuelas y jardines de infantes: ecología, 
cuidado del medio ambiente, compañerismo, etc. Otros, como ¿Podés 
silbar?, hablan de la muerte, o La niña invisible, sobre el síndrome de 
Down, funciones de títeres en hospitales, como la compañía Al píe de 
la cama, grupos que van a las villas miserias con sus espectáculos, etc.

Manifestación del 24 de marzo de 2017. Memoria y Justicia del Golpe de Estado del 
1976 – Buenos Aires. Equipo de Titiriterxs Autoconvocadxs. Foto de Gustavo Garabito.
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Los elencos del teatro San Martín o del Grupo Libertablas 
trabajan con algunas obras dirigidas a grandes públicos. 

Hay espectáculos experimentales: de sombras, de mesa y de 
todas las técnicas, temáticas y uso de espacios imaginables.

También tenemos la fusión entre distintas disciplinas, en la 
cual se unen títeres, teatro, danza y otras artes, que es una muy 
prometedora forma de descubrir nuevos mundos estéticos. Hay 
colectivos y movidas como El Club Sudamericano del Títere, varios 
que hacen stand up y/o varieté o café concert con títeres, etc. 

Desde hace varios años y especialmente en este 2017, ha crecido 
la participación de los titiriteros en las manifestaciones callejeras, y 
esto trae propuestas éticas y estéticas diferentes. Como una referencia 
concreta, les cuento que, en Buenos Aires, nos reunimos bajo la 
sigla Titiriterxs Autoconvocadxs (la “x” integra a todos los géneros) 
para realizar un “Acto Móvil” llamado Titiriteros en Marcha, que se 
sumó a la gran manifestación popular que ha sido y seguirá siendo 
el 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia;  es el día en el que se recuerdan en Argentina las muertes de 
civiles producidas por la última dictadura militar, tema cuestionado 
y negado por el actual gobierno.  Allí –en la columna de la Asociación 
Argentina de Actores–, expresamos nuestra posición con nuestros 
muñecos y objetos, y se sumaron muchos que no habían participado 
en ediciones anteriores. También Teatro por la Identidad marchó 
con su enorme abuela de Plaza de Mayo, que en un momento se 
abraza con su nieto, también muñeco gigante, y muchos muñecos 
más en otras agrupaciones y en casi todo el país. Entiendo que no 
es casual que en la dirigencia de la Asociación Argentina de Actores 
y en Teatro x la Identidad estén varios titiriteros reconocidos. 

También el Teatro de Títeres refleja los reclamos por la igualdad 
de géneros, el “Ni una menos” por la violencia de género, etc.

Al aparecer, nuevas camadas de titiriteros, la mayoría 
provenientes de las escuelas de Teatro de Títeres de las grandes 
ciudades, están buscando la forma de producir y mantenerse de la 
profesión por canales no tradicionales, experimentando con espacios 
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no convencionales, nuevos tipos de público y vivencias que son 
incontables por la amplitud de los espacios que abarcan; bienvenidos 
sean. Esas experiencias y la historia de los títeres en Argentina están 
detalladas por Cristian Marthi en su libro Origen del teatro de títeres 
en Argentina (Desarrollo y proyección como arte escénico), en el cual 
he participado como consultor, recientemente editado:

Todo indica que el teatro de títeres argentino se 
encuentra en un muy buen momento, proyectándose y 
creciendo cada vez más, buscando perfeccionarse desde 
lo académico así como desde la propia experiencia 
escénica. La apertura de trabajar con otros titiriteros 
como directores, asistentes o realizadores hace también 
al enriquecimiento artístico (MARTHI, 2017, p. 390).

Algunas conclusiones
La mayoría de los autores que he citado anteriormente 

consideran implícitamente que la educación de las generaciones 

Manifestación del 24 de marzo de 2017. Memoria y Justicia del golpe de Estado del 1976 
– Buenos Aires. Muñeco gigante “Abuela de la Plaza de Mayo”, de Teatro x La Identidad 
rodeado del equipo de Mujeres de Arte Tomar. Foto: acervo Mujeres de Arte Tomar.
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que nos siguen “estaría bajo control”, pero los nuevos medios de 
comunicación, iPods, teléfonos celulares, internet, redes sociales, 
juegos en línea, etc., hacen que sea casi incontrolable la llamada 
“educación”, que básicamente –a mi entender– tendría cuatro áreas 
generales: la familia, la escuela, la calle o espacios de contacto y 
los medios de comunicación. Los medios masivos ejercen gran 
influencia, ya que ofrecen a niños y jóvenes una educación informal 
que en ocasiones consideran más llamativa e interesante que la 
obtenida en la escuela y en su misma familia, y permanecen muchas 
horas frente a la TV, computadora o celulares. Los medios inciden 
más que nunca en la educación de las nuevas generaciones, moldean 
gustos y tendencias en públicos de todas las edades e influyen en 
la manera como el individuo se relaciona consigo mismo, con 
sus semejantes y con el mundo. Y parecería que los medios de 
comunicación –actualmente, en su mayoría, en manos de intereses 
neoliberales– tienen, en este momento, el máximo poder de educar 
y seducir, por lo menos a los votantes, según las últimas elecciones 
en Argentina y Brasil, donde entiendo que el pueblo ha votado en 
contra de sus propios intereses.

Manifestación del 24 de marzo de 2017. Memoria y Justicia del Golpe de Estado del 
1976 – Buenos Aires. Equipo de Titiriterxs Autoconvocadxs. Foto de Gustavo Garabito.
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Parece ser, entonces, que hablar de la influencia del teatro en 
la vida de las personas sería casi irrelevante, y la del Teatro para 
Niños, menos. ¿Qué pasa con esto?

Por un lado, en este país hay que insistir que se aplique la 
llamada Ley de Medios que fue votada en el Congreso, pero no se 
aplica, y que equilibraría el poder de los medios de comunicación, 
y por otro comparto el concepto generalmente consensuado que 
hay que retomar el contacto humano directo, porque nos estamos 
convirtiendo en una sociedad alienada, creadora de seres solitarios 
que consumen productos que nos venden por los medios (entre 
ellos, venden a nuestros gobernantes), y que el camino para quitar 
tanto poder a los medios (el medio es el mensaje, dijo Herbert 
McLuhan) es –entre otros– utilizar el arte y, en este caso, el Teatro 
de Títeres como una herramienta  de comunicación que siempre 
ha estado y estará entre nosotros, salir a la calle y juntarnos, 
tocarnos, amucharnos, reunirnos y accionar en grupos. Eso estamos 
intentando –en este momento tan difícil para la Argentina– muchos 
grupos humanos y, entre esos grupos, estamos los titiriteros. 

Entonces, todas las “manifestaciones artísticas” se encuadran en 
la realidad desde la que “se manifiestan”, y el Teatro para Niños no 
está fuera de ese concepto. Hay un tipo de Teatro para Niños que, por 
omisión, le dice a su público que no se metan con los temas “tabú”, 
y uno de esos temas es la política...; ese discurso es –en sí– una toma 
de posición, por omisión expresan el famoso “no te metás”. No hablar 
de ciertos temas es estar sometidos al deseo del poder, domesticados, 
sumisos. Hay otros que, por el contrario, nos oponemos a este discurso 
y decimos que estamos comunicando a los niños todos los temas que nos 
importan a los seres humanos, la diferencia es el tratamiento para que 
puedan entenderlos desde su vivencia particular como niños. Estaba 
por poner la frase “seres en formación”, pero, ¿acaso no somos todos 
seres en formación? El aprendizaje nunca termina, salvo cuando llega la 
muerte. Supongo que, por eso del aprendizaje, estarán leyendo ustedes 
este artículo. Escuché por ahí a un anciano decir: “Ahora que descubrí 
de qué se trata la vida, ya me tengo que ir…”.
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Manifestación del 24 de marzo de 2017. Memoria y Justicia del golpe de Estado 
del 1976 – Buenos Aires. Muñeco pequeño “Abuela de la Plaza de Mayo”, de 
Titiritero Desconocido. Foto: acervo Mujeres de Arte Tomar.
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Y los dejo porque me tengo que ir… A seguir haciendo Teatro 
de Títeres. Un abrazo.
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O Teatro de Sombras1

Federica Ferrari
Juji Teatro (Gubbio – Itália)

1  Tradução de Adriana Aikawa da Silveira, doutora em Estudos da Tradução pela 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.

Oficina da Fantasia, com Teatro Gioco Vita (2012). Foto de Federica Ferrari.
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Oficina da Fantasia, com Teatro Gioco Vita (2013). Foto de Federica Ferrari.

Tararì Tararera (2012). Juji Teatro. Direção de Federica Ferrari e Paola Camerone. Foto 
de Giorgia Vezzani.
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Resumo: O que é a sombra? Por que fazer Teatro de Sombras? Como o teatro pode 
continuar a desempenhar sua função político-social hoje? Este escrito parte da minha 
experiência de descoberta da sombra e do Teatro de Sombras, do balanço das ativi-
dades de laboratório para crianças e adultos, do percurso criativo de uma encenação, 
e pretende estimular reflexões em torno do papel da sombra fora e dentro do teatro, 
e sobre o teatro entendido como espaço pleno, como lugar de escuta, de participação 
e de agregação. Propõe estímulos para refletir sobre o fazer teatro, sobre o porquê e 
sobre os seus modos; pretende pôr no centro da análise o papel do público, focando, 
em particular, na criança espectadora de hoje, adulto de amanhã. 

Palavras-chave: Sombra. Teatro. Criança.

Abstract: What is shadow? Why make Shadow Theater? How can theater continue to 
play its political-social role today? This writing starts with my experience of discovering 
shadow and shadow theater, from the report of children's and adults' lab activities, 
from the creative path of a staging, and wants to stimulate reflections about the role 
of shadow outside and inside theater, and on theater as a full space, as a place for lis-
tening, participation and aggregation. It proposes reflections on theater making, why 
and how; it wants to analyze the role of the public, focusing in particular on the child 
spectator today, a grown up in the future.

Keywords: Shadow. Theater. Child.

E se a claridade é deficiente, imergimos na sombra e descobrimos 
a beleza que lhe é inerente.2 (TANIZAKI, 2007, p. 48).

2 Tanto nesta quanto na próxima citação de Tanizaki, optei por usar a tradução do japonês ao 
português de Leiko Gotoda (Cia. das Letras) para evitar a tradução indireta, já que a autora 
do artigo cita Tanizaki em italiano (Libro d’Ombra. Torino: Bompiani, 2009, p. 68) [N. T.]
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Passaram 17 anos desde que encontrei o Teatro de Sombras 
pela primeira vez, ao participar de um longo percurso formativo 
promovido pelo Teatro Gioco Vita de Piacenza.

Foi a revelação de uma linguagem incomum, uma viagem à 
descoberta de técnicas e de suas aplicações em um contexto teatral, 
mas, principalmente, como sempre acontece quando nos confron-
tamos com a sombra, foi uma viagem interior, foi como passar entre 
a luz e o escuro, atravessar um lugar onde o indefinido se define 
em um labirinto que nos leva a novos percursos, perseguir e ser 
perseguida em uma pesquisa que nos move e que não pode parar.

Portanto, um percurso que, no meu caso, além de traçar o meu 
futuro profissional e artístico, também contribuiu para me fazer 
crescer e me tornar a mulher que sou hoje.

No Teatro de Sombras, não há nada de óbvio, a matéria que 
se emprega é imaterial, não há como o percurso criativo não passar 
por uma elaboração filtrada principalmente pelos sentidos e pelas 
emoções; não ser atravessado pela luz negra para transmitir à plateia 
o que consegue nos arrancar é apenas um mero exercício técnico ou 
o desejo de uma aclamação fácil para satisfazer necessidades do ego.

Simples sombras, nada mais [...] Onde está a chave desse 
mistério? Para dizer a verdade, na magia das sombras. 
Se a sombra originada em recessos e recantos fosse 
sumariamente banida, o nicho reverteria de imediato à 
condição de simples espaço vazio. A genialidade de nos-
sos antepassados escureceu propositalmente um espaço 
vazio e conferiu ao mundo de sombras que ali se formou 
profundeza e sutilidade que superam qualquer mural ou 
peça decorativa3 (TANIZAKI, 2007, p. 34-35). 

Ao longo dos anos, encarei outros percursos, aprofundei outras 
linguagens e metodologias, mas, graças ao percurso de formação 
sobre a sombra, consegui manter, no foco da minha atuação artís-
tica e pessoal, o desejo de afastar preconceitos e superestruturas, 

3  Referência no original italiano: Tanizaki, J.  Libro d’Ombra. Torino: Bompiani, 
2009, p. 46. [N.T.]



146
MÓIN-MÓIN

R
ev

is
ta

 d
e 

E
st

ud
os

 s
ob

re
 T

ea
tr

o 
de

 F
or

m
as

 A
ni

m
ad

as

Pequenos encontros à sombra (2013). Teatro Gioco Vita. Foto de Federica Ferrari. 

de manter as portas abertas e me deixar atravessar para me projetar 
em direção ao outro e para acolher, ao mesmo tempo, novas visões.

A sombra é o silêncio que fala conosco, é um vazio cheio de 
surpresas, é leveza pesada. A sombra é um denominador comum 
que põe em contato, que une; encontrar a sombra é como voltar 
às origens, é como sentir-se de novo uma criança livre de condicio-
namentos e julgamentos, e é nesta condição neutra que o mundo 
aparece com novos pontos de vista.

Aqui, há espaço para a fantasia, a criatividade e a capacidade 
de inventar. Através de experiências lúdico-cognitivas, a sombra 
conduz às estradas do saber, e é brincando seriamente, sentindo 
prazer no fazer, que a experiência se transforma em conhecimento. 
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Laboratório de Sombra (2013). Foto de Federica Ferrari.
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Há sempre alguma senhora de idade que encara as crian-
ças, fazendo caretas que dão medo e dizendo bobagens 
com uma linguagem informal cheia de ciccì cocco e de 
piciupacciù. Geralmente as crianças olham de modo 
muito severo essas pessoas que envelheceram em vão; não 
entendem o que querem e retornam às suas brincadeiras, 
brincadeiras simples e muito sérias (MUNARI, apud 
BALSAMO, 2010, p. 210).

Os percursos de formação e laboratórios de sombra abrem 
várias possibilidades de pesquisa e de descoberta, desde o percurso 
físico-científico ao psicológico-filosófico ou ainda ao aspecto artís-
tico, técnico ou histórico-literário.

A escolha do laboratório leva a conhecer e a aprofundar mais 
um aspecto do que outro, dependendo do caminho que se quer 
percorrer ou do lugar aonde se quer chegar.

Um percurso nos moldes científicos abre para discursos sobre 
projeções, corpos opacos ou transparentes, superfícies translúcidas, 
etc. Uma perspectiva histórica pode começar da invenção dos meri-
dianos e do relógio solar e chegar à análise da própria sombra e da 
sombra projetada ou, ainda, ao estudo da sombra em arquitetura 
e urbanismo; um percurso filosófico-introspectivo irá ajudar o 
desenvolvimento da autoestima e favorecer a relação com o grupo; 
uma proposta artística verá a sombra ser preenchida, esvaziada, 
colorida, virar matéria, participar da arte e das correntes artísticas.

Os caminhos que se abrem, a partir da descoberta da sombra, 
são infinitos e testemunham o seu poder permeável, carregado de 
sabedoria, pronto para enriquecer nossa bagagem de conhecimento, 
principalmente quando a sombra se torna matéria interdisciplinar. 

Brincar com a sombra abre canais de comunicação capazes de 
superar barreiras; a sombra derruba fronteiras tanto nas atividades 
de formação e nos laboratórios como quando é portadora de his-
tórias e narrativas no teatro.

Em 1999, o Teatro Gioco Vita encenou Os amigos de Lou 
Lou: era o primeiro espetáculo de sombras ao qual eu assistia como 
espectadora; lembro que foi uma revelação surpreendente, uma 
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Amigos de Pina vão à escola (2014). Laboratório com o Teatro Gioco Vita. Foto de 
Prospero Cravedi.

Laboratório de sombras (2013). Trabalho realizado a partir do livro O pequeno Rei 
das Flores, de Kveta Pacovska.  Foto de Anusc Castiglioni.
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linguagem capaz de despertar emoções e de envolver o público 
de um modo até então inédito para mim. E, depois, entrar para a 
companhia, participar da criação dos espetáculos, descobrir a magia 
das silhuetas e as possibilidades técnicas e expressivas, ver as reações 
do público, das crianças, dos adultos.

Vêm daí pensamentos e reflexões sobre o teatro, sobre o Teatro 
de Figuras4, sobre teatro para crianças. Partamos de um pressuposto: 
fazer teatro é fazer teatro. Há alguém na cena e alguém que assiste. 
Há, de todo modo, dois protagonistas, isto é sempre fundamental. 
Idealizar um espetáculo e encená-lo significa nunca perder de vista o 
protagonismo do público que está na sala, seja qual for a sua idade.

4  Preferi me manter próxima à expressão original Teatro di Figura, nomenclatura usada 
pelos italianos para o teatro de bonecos contemporâneo, mais conhecido no Brasil 
como Teatro de Animação ou Teatro de Formas Animadas. [N. T.]

Federica Ferrari construindo silhueta para Peter Pan (2009).  Children Theatre. Foto 
de Dan Norman.

Conceber um espetáculo para crianças não quer dizer simpli-
ficar a encenação, pelo contrário, significa lidar com a dificuldade 
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de dirimir as complexidades para chegar a uma síntese que se cho-
que com a necessidade de racionalizar do adulto. Portanto, trazer 
ao centro novamente a capacidade de abstração típica da infância 
como modalidade criativa, que permita encarar um texto e uma 
encenação, filtrando-os através da busca de uma “outra” sensibili-
dade, além da técnica e dos truques cênicos, que serão necessários 
somente depois que uma operação interna tiver sido realizada.

O teatro vive de relações diretas, vive no presente, vive de 
participação, isto é imprescindível, não existe teatro sem isto.

Se nesta relação há uma criança, então o teatro vale o dobro, 
simplesmente porque ali há o adulto que a acompanha, mas porque 
há também e, principalmente, o adulto que esta criança um dia será.

Por isso, o teatro deve fugir de simplificações, não deve se 
adequar a uma contemporaneidade pausteurizada com base em 
modelos televisivos; cabe ao teatro buscar linguagens e modos ex-
pressivos capazes de criar percursos de encontro e de conhecimento 
úteis para um direito à cidadania não submisso, para “existir na 
contemporaneidade” e poder expressar a sua função política e social.

Peter Pan (2009). Children Theatre. Foto de Dan Norman.
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“Conservar a infância dentro de si por toda a vida significa con-
servar a curiosidade de conhecer, o prazer de entender, a vontade de 
comunicar” (MUNARI, in BOJANI; ANCONELLI, 1994, p. 56).

O território da sombra tem em si um potencial capaz de esti-
mular e de pôr em prática esses princípios através de uma educação 
plurisensorial de pesquisa, que derruba as lógicas adultas e solicita 
as capacidades criativas da criança. 

“Uma criança criativa é um adulto mais feliz” (MUNARI, in 
BOJANI; ANCONELLI, 1994, p. 54).

A sombra, o Teatro de Sombras nos dá um senso de realidade 
que vai além do senso de realidade em si, além do sentido das coi-
sas, dos esquemas preestabelecidos. Se uma criança chora porque 
está com medo do escuro, é melhor lhe dizer que não há nada no 
escuro que não exista também quando há luz ou podemos tentar 
imaginar que talvez no escuro existam fadas?

Em 2012, eu e a colega Paola Camerone decidimos encenar 
Tararì Tararera, do livro de Emanuela Bussolati (2009). Um espe-
táculo para todos, a partir de dois anos. 

Tararì Tararera (2012). Juji Teatro. Direção de Federica Ferrari e Paola Camerone. Foto 
de Giorgia Vezzani.
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Ficamos encantadas com a expressividade das imagens, simples 
mas eficazes, e com a narrativa para qualquer idade, escrita em uma 
linguagem especial.

A autora propõe um texto em que as aventuras dos personagens 
são narradas em uma língua inventada, que parte do estudo da pré-lin-
guagem, dos primeiros sons que as crianças emitem quando entram 
em contato com o mundo verbal. Depois de termos lido o texto várias 
vezes, tentando entender as palavras, nos demos conta de que não era 
necessário nos esforçarmos para entender, que não era possível decifrar 
aquela linguagem incomum através da compreensão racional.

Recomeçamos a ler, brincando com os sons que acompanham 
as figuras e, de repente, estávamos participando das aventuras dos 
protagonistas. Permitimos que o senso de estranhamento, que se 
sente diante do novo, do desconhecido, não fosse um obstáculo, 
mas sim o fio condutor de um novo canal de comunicação.

Tararì Tararera (2012). Juji Teatro. Direção de Federica Ferrari e Paola Camerone. Foto 
de Giorgia Vezzani.
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Assim, nasceu o espetáculo Tararì Tararera, da vontade de 
encenar uma história com a qual todos possam se identificar, 
participando da narrativa através da magia das sombras com uma 
linguagem nova, embora de origens antigas, capaz de unir histórias 
e culturas diferentes. 

Na concepção do dispositivo cênico, o espectador tem um 
papel de importância fundamental.

A idade dos pequenos participantes acentua a necessidade de 
superar a distância entre quem olha e quem faz com delicadeza e 
atenção. Os pequenos espectadores são acolhidos diretamente na 
cena para criar um mundo unitário, no qual se assiste ao espetáculo 
em contato estreito com os personagens da história, instaurando, 
deste modo, uma relação direta entre fruidor e ator-animador, para 
não esquecer que fazer teatro quer dizer participação.

Uma floresta os envolve, enquanto, ao seu redor, telas se er-
guem, luzes se acendem, e as sombras narram histórias. 

O olhar do público, assim de perto, segue as vissicitudes dos 
personagens, enquanto suas emoções flutuam na cena, dando energia 
aos atores-animadores, mantendo estendido o fio invisível que os liga 
enquanto o espetáculo dura, lembrando que, no teatro, cada instante 
é único e irrepetível, que se faz teatro juntos, que teatro é vida.

“Nada acontece sem, primeiro, um sonho” (SANDBURG, 
apud BALSAMO, 2010, p. 306).
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Il Teatro D’ombre
 

Federica Ferrari
Juji Teatro (Gubbio - Italia)

Riassunto: Che cos’è l’ombra? Perché fare teatro d’ombre? Come può il teatro 
continuare a svolgere la sua funzione politico-sociale oggi? 
Questo scritto parte dalla mia esperienza di scoperta dell’ombra e del teatro ombre, 
dal resoconto delle attività di laboratorio per bambini e adulti, dal percorso creativo 
di una messa in scena  e vuole stimolare riflessioni attorno al ruolo dell’ombra fuori 
e dentro il teatro, e sul teatro stesso inteso come spazio pieno, come un luogo di 
ascolto, di partecipazione e di aggregazione. Propone stimoli di riflessione sul fare 
teatro, sul perché e sulle modalità; vuole mettere al centro dell’analisi il ruolo del 
pubblico, focalizzandosi, in particolare, sul bambino spettatore di oggi, uomo di 
domani. 

Parole chiave: Ombra. Teatro. Bambino.

“La luce è fievole? Lasciamo che le tenebre ci inghiottano 
e scopriamo loro una beltà” (TANIZAKI, 2009, p.68)

Sono trascorsi 17 anni da quando, per la prima volta, ho incontrato il 
Teatro d’ombre partecipando ad un lungo percorso formativo promosso da 
Teatro Gioco Vita di Piacenza.

E’ stata la rivelazione di un linguaggio non usuale, un viaggio alla scoperta 
di tecniche e applicazioni delle stesse in un contesto teatrale, ma, soprattutto, 
come sempre è quando ci si confronta con l’ombra, un viaggio interiore, un 
passare tra luce e buio, attraversare un luogo dove l’indefinito si definisce in 
un labirinto  che costringe  a nuovi percorsi, un inseguire ed essere inseguiti in 
una ricerca che muove e che non si può fermare.

Un percorso quindi che, nel mio caso, oltre che tracciare il mio futuro 
professionale ed artistico ha anche contribuito a farmi crescere e diventare la 
donna che sono oggi.

Nel teatro d’ombre non c’è nulla di scontato, la materia che si adopera è 
immateriale, il percorso creativo non può non passare attraverso un’elaborazione 
filtrata soprattutto dai sensi e dalle emozioni, non farsi attraversare dalla luce 
nera per trasferire alla platea ciò che riesce a strapparci via corrisponde solo 
a un mero esercizio tecnico o al desiderio di una facile acclamazione tesa a 
soddisfare bisogni narcisistici.

Non è altro che ombra, comunissima ombra (…) non 
esistono ne magie ne segreti: tutto è magia dell’ombra. Se 
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snidassimo l’ombra da ogni cantuccio del toko no ma, non 
resterebbe che un vuoto spazio disadorno. Tale beltà il genio 
dei nostri avi seppe conferire a una nicchia colma di nulla 
e di buio, da rendere inutile e troppo inferiore, ogni altro 
ornamento o affresco (TANIZAKI, 2009, p. 46).

Nel corso degli anni ho affrontato altri percorsi, approfondito altri 
linguaggi e metodologie ma è grazie al percorso formativo sull’ombra se sono 
riuscita a mantenere come punto focale dell’agire artistico e personale la 
volontà di allontanare preconcetti e sovrastrutture, di tenere aperte le porte 
e di lasciarmi attraversare per proiettarmi verso l’altro e per accoglierne nel 
contempo nuove visioni.

L’ombra è silenzio che ci parla, è un vuoto pieno di sorprese, è leggerezza 
pesante.

L’ombra è un comun denominatore che mette in contatto, che unisce, 
incontrare l’ombra è come tornare alle origini, sentirsi di nuovo bambini liberi 
dai condizionamenti e dai giudizi, ed è in questa condizione di neutralità che 
il mondo appare da nuovi punti di vista.

Qui trova spazio la fantasia, la creatività e la capacità di invenzione.
Attraverso esperienze ludico- cognitive, l’ombra conduce alle strade del 

sapere ed è giocando seriamente,  provando piacere nel fare che l’esperienza si 
fa conoscenza. 

C’è sempre qualche vecchia signora che affronta i 
bambini facendo delle smorfie da far paura e dicendo 
delle stupidaggini con un linguaggio informale pieno di 
ciccì cocco e di piciupacciù. Di solito i bambini guardano 
con molta severità queste persone che sono invecchiate 
invano; non capiscono cosa vogliono e tornano ai loro 
giochi, giochi semplici e molti seri (BRUNO MINARI 
apud BALSAMO, 2010, p. 210).

I percorsi formativi e laboratoriali sull’ombra aprono a diverse possibilità 
di indagine e di scoperta dal percorso fisico/scientifico a quello psicologico/
filosofico o ancora all’aspetto artistico, tecnico o storico/ letterario.

Ogni scelta laboratoriale porterà a conoscere ed approfondire di più un 
aspetto piuttosto che un altro a seconda della strada che si vuole percorrere o 
del luogo dove si vuole arrivare.

Un percorso di stampo scientifico aprirà a discorsi su proiezione, corpi 
opachi o trasparenti, superfici traslucide ecc. Un’impronta storica potrebbe 
partire dall’invenzione delle meridiane e dall’orologio solare arrivare  all’analisi  
dell’ombra propria e l’ombra portata o ancora allo studio dell’ombra in 
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urbanistica in architettura; un percorso più filosofico/ introspettivo aiuterà lo 
sviluppo dell’autostima e favorirà la relazione col gruppo, una proposta artistica 
vedrà l’ombra riempirsi, svuotarsi, colorarsi, diventare materica, partecipare 
dell’arte e delle correnti artistiche.

Le strade che si aprono, a partire dalla scoperta dell’ombra, sono infinite 
e testimoniano il suo potere permeabile carico di conoscenza pronto ad 
incrementare il nostro bagaglio conoscitivo soprattutto quando l’ombra si fa 
materia interdisciplinare. 

Giocare con l’ombra apre a canali comunicativi in grado di superare le 
barriere, scompagina i confini, questo sia nelle attività formative e laboratoriali, 
sia quando l’ombra si fa portatrice di storie e racconti in teatro . 

Nel 1999 Teatro Gioco Vita mise in scena “Gli amici di Lou Lou”, era 
il primo spettacolo d’ombre al quale assistevo da spettatrice, ricordo che fu 
una rivelazione improvvisa, un linguaggio capace di muovere emozioni e di 
coinvolgere il pubblico con modalità ,fino ad allora, per me inedite.

E poi l’entrare nella compagnia, partecipare alla creazione degli spettacoli, 
scoprire la magia delle sagome e le possibilità tecniche ed espressive, guardare 
le reazioni del pubblico, dei bambini, degli adulti. 

Da qui partono pensieri e riflessioni sul teatro, sul teatro di figura, sul 
teatro per ragazzi.

Partiamo da un presupposto, fare teatro è fare teatro. C’è chi sta in scena 
e chi guarda. Ci sono comunque due protagonismi, questo è fondamentale, 
sempre. Pensare uno spettacolo e metterlo in scena significa non perdere mai 
di vista il protagonismo del pubblico in sala, qualunque sia l’età.

Concepire uno spettacolo per bambini non corrisponde ad una 
semplificazione della messa in scena ma invece alla difficoltà di dirimere 
le complessità per raggiungere una sintesi che si scontri con la necessità di 
razionalizzare dell’adulto.

Rimettere quindi al centro la capacità di astrazione tipica dell’infanzia 
come modalità creativa che consenta un confronto con un testo e con una messa 
in scena filtrandole attraverso la ricerca di una sensibilità “altra”, oltre la tecnica 
e gli escamotage scenici che saranno necessari solo dopo che un’operazione 
interiore sia stata compiuta.

Il teatro vive di relazioni dirette, vive nel presente, vive di partecipazione, 
non si può prescindere da questo, non esiste il teatro senza questo.

Se in questa relazione c’è un bambino allora il teatro vale il doppio, 
semplicisticamente perché c’è anche l’adulto che lo accompagna, ma anche e 
soprattutto perché c’è anche l’adulto che un giorno quel bambino sarà.

E’ per questo che il teatro deve fuggire dalle semplificazioni, non adeguarsi 
ad una contemporaneità omologata su modelli televisivi, compito del teatro è 
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ricercare linguaggi e modalità espressive capaci di creare percorsi di incontro 
e conoscenza utili per un diritto di cittadinanza non subalterno, per “essere 
nella contemporaneità”, per poter esprimere la sua funzione politica e sociale.

“Conservare l’infanzia dentro di se per tutta la vita, vuol dire conservare la 
curiosità di conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare” (BRUNO 
MUNARI in BOJANI; ANCONELLI, 1994, p. 56).

Il territorio dell’ombra ha in se un potenziale capace di stimolare e mettere 
in pratica tali principi attraverso un educazione plurisensoriale di ricerca che va 
a scardinare le logiche adulte ed a sollecitare le capacità creative del bambino. 

“Un bambino creativo è un adulto più felice” (BRUNO MUNARI in 
BOJANI; ANCONELLI,  1994, p. 54).

L’ombra, il teatro d’ombra ci dona un senso della realtà che va oltre il 
senso della realtà stessa, oltre il senso delle cose, oltre gli schemi precostituiti. 
Se un bambino piange perché ha paura del buio, è più giusto dirgli che nulla 
c’è nel buio che non ci sia anche nella luce o si può provare ad ipotizzare che 
magari nel buio vivono le fate?

Nel 2012, con la collega Paola Camerone, decidemmo di mettere in 
scena “Tararì Tararera”, dal libro di Emanuela Bussolati. Spettacolo per tutti, 
dai due anni. 

A catturarci l’espressività delle immagini, semplici ma  efficaci, ed un 
racconto per tutti, di tutti scritto con un linguaggio speciale.

L’autrice propone un testo in cui le avventure dei personaggi sono narrate 
con una lingua inventata che parte dallo studio del pre-linguaggio, dai primi 
suoni che i bambini emettono quando entrano in contatto con il mondo verbale. 
Dopo aver letto più volte il testo, cercando di capire le parole, ci siamo rese 
conto che non era necessario sforzarsi di capire, che non era possibile decifrare 
quel linguaggio inusuale attraverso la comprensione razionale.

Abbiamo ricominciato a leggere giocando con i suoni che accompagnano le  
figure  e ci siamo ritrovate partecipi delle avventure dei protagonisti. Abbiamo 
permesso che il senso di straniamento che si prova di fronte al nuovo, allo 
sconosciuto non fosse un ostacolo ma bensì il filo conduttore di un nuovo 
canale di comunicazione.

Cosi è nato lo spettacolo “Tararì Tararera”, con la voglia di mettere in 
scena una storia in cui tutti possano immedesimarsi partecipando al racconto 
attraverso la magia delle ombre con un linguaggio nuovo seppur con origini 
antiche in grado di unire storie e culture differenti. 

Nella concezione del dispositivo scenico lo spettatore svolge un ruolo di 
fondamentale importanza.

L’età dei piccoli partecipanti pone l’accento sulla necessità di superare la 
distanza tra chi guarda e chi fa con delicatezza e attenzione. I piccoli spettatori 
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sono accolti direttamente in scena per creare un mondo unitario in cui  assistere 
allo spettacolo  a stretto contatto con i personaggi della storia instaurando, così, 
una relazione diretta tra fruitore e attore- animatore per non dimenticare che 
fare teatro vuol dire partecipazione.

Una foresta li avvolge, mentre attorno salgono schermi, si accendono luci 
e le ombre raccontano. 

Lo sguardo del pubblico, cosi vicino, segue le vicende dei personaggi 
mentre le sue emozioni fluttuano sulla  scena regalando energia  gli attori-
animatori mantenendo teso un filo invisibile che lega entrambi per tutta 
la durata dello spettacolo, a ricordarci che in teatro ogni attimo è unico ed 
irripetibile, che il teatro si fa insieme, il teatro è vita.

“Nulla accade se non è preceduto da un sogno” (SANDBURG apud 
BALSAMO, 2010, p. 306).
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A prática como maior estímulo à teimosia e ao lúdico 
do teatro de bonecos em Pernambuco

Leidson Ferraz
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (Recife/PE)

Algodão doce (2011), trecho da cena O Negrinho do Pastoreio. Cia. Mão 
Molenga Teatro de Bonecos. Direção de Marcondes Lima. Foto de Carla Denise.
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As aventuras de Benedito no País de Caruaru (2015).  Direção de Sebastião Alves.  
Foto de Rodrigo Silva Santos.

As aventuras de Benedito no País de Caruaru (2015).  Direção de Sebastião Alves. 
Foto de Marcelo Ferreira.
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Resumo: O artigo propõe um passeio pela trajetória de alguns dos mais atuantes artistas 
e grupos ligados ao teatro de bonecos em Pernambuco, revelando a ligação que mantêm 
entre teoria e prática e apostas na dramaturgia do que levam à cena com atenção voltada 
à criança. A ideia é contribuir com o registro da história do teatro pernambucano pelo 
que de mais recente vem sendo feito no segmento do teatro de animação.

Palavras-chave: Teatro de Bonecos. Teatro de Animação. Teoria e Prática. História do 
Teatro em Pernambuco.

Abstract: The article proposes a tour in the trajectory of some of the most active Puppet 
Theater artists and groups in Pernambuco, revealing the connection they maintain 
between theory and practice and possibilities of dramaturgy they stage directed to 
children. The idea is to contribute with the record of all that has been done recently 
in Puppet Theatre in Pernambuco. 

Keywords: Puppet Theater. Theory and practice. History of Theater in Pernambuco.
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Partindo do ano de 2017 como recorte histórico, a trajetória 
de alguns dos mais atuantes artistas e grupos do teatro de bonecos 
em Pernambuco me fez escrever este artigo, tendo como norte a 
relação que eles mantêm com o espectador criança, mesmo que 
todos queiram dialogar com pessoas de todas as idades na sua 
produção cênica. Apesar das inúmeras dificuldades de formação, 
reciclagem e produção, o teatro de animação1 em Pernambuco 
permanece ativo. Inconteste é que os bonecos, quase sempre na 
representação antropomórfica, continuam dominando nossos 
palcos. Ainda assim, o Recife tem recebido variadas companhias 
do teatro de animação com propostas as mais diferentes e ousa-
das2, graças principalmente a iniciativas de projetos de difusão de 
espetáculos como os da Caixa Cultural Recife e o Palco Giratório, 
do SESC, além dos festivais SESI Bonecos do Brasil e do Mundo 

1 O teatro de animação ou teatro de formas animadas é entendido aqui como esta arte 
que, quase sempre sem restrição de faixa etária, dá anima a máscaras, bonecos, sombras 
e/ou objetos em mediação com o ator-animador. E na passagem do inanimado para 
o animado através do movimento que se dá pela manipulação coordenada pelo ator, 
uma outra forma de existência manifesta a ilusão de vida, como nos lembra Ana Maria 
Amaral: “A energia que se desprende da matéria cria uma força que a transcende. 
A tudo isto chamamos: Vida. Quando a energia cessa, ‘aparentemente’, acontece 
a imobilidade. E o corpo assim ‘imóvel’ suscita outra realidade. Ao cessar total da 
energia, chamamos: Morte. [...] Está implícito aí o mistério: Vida e Morte. Por isso, 
se diz que no teatro de animação existe magia, pois magia surge quando acontece a 
ligação entre duas realidades opostas” (AMARAL, 2005, p. 17). 
2 O uso de objetos, sombras, máscaras, fios e parte dos corpos dos intérpretes no 
teatro de animação ainda é tímido na produção cênica de Pernambuco. No entanto, 
vale registrar que, neste ano de 2017, dois espetáculos para o público adulto foram 
apresentados: Sala de jantar, da Métron Produções, texto e direção de Ruy Aguiar, 
do Recife, com utilização de atores, objetos e técnicas de luz negra e ilusionismo para 
mostrar a chegada de dois vigaristas num estranho e antigo casarão; e O mascate, a pé 
rapada e os forasteiros, da Cia. de Artes Cínicas Com Objetos, texto de Diógenes D. 
Lima, do município do Paulista, com supervisão artística de Marcondes Lima e Jaime 
Santos, e o próprio dramaturgo-ator manipulando objetos do cotidiano para contar, 
de maneira devassa, a história do Recife e Olinda. Em agosto de 2017, a mesma 
companhia prometeu estrear Shakesfood – tragédias à la carte, comédia gastronômica 
ambientada em uma cozinha.
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e FITO (Festival de Teatro de Objetos)3.
Com o seu Teatro Oficina Mamusebá encravado no centro da 

cidade de Caruaru, o mamulengueiro Mestre Sebá (Sebastião Alves) 
é, hoje, um dos artistas pernambucanos mais atuantes neste segmen-
to. Natural de Sertânia, mas há anos radicado na “capital do Agreste 
pernambucano”, foi com o teatro de atores, graças a uma cena com 
tenda no espetáculo A noite dos tambores silenciosos, do Grupo Feira 
de Teatro Popular, que ele descobriu a arte de manipular bonecos. 
Apaixonou-se tanto pelo mamulengo que, em 1985, criou o Teatro 
Mamusebá, reunindo personagens divertidos como Benedito, Te-
nente Zeca Galo ou Filomena. Chegou ao ponto de, entre 2009 e 
2014, transformar um trecho de sua própria casa no Teatro Garagem 
Mamusebá, onde fazia sessões mensais dominicais, cobrando 1 kg de 
alimento não perecível e recebendo crianças de baixa renda. Toda a 
arrecadação era doada a uma igreja da comunidade. O desejo é que 
o espaço se torne um Ponto de Cultura futuramente.

Desde 2013, com novo palco na estação ferroviária da cidade, 
o Teatro Oficina Mamusebá, graças a uma parceria com a Fun-
dação de Cultura e Turismo de Caruaru, mantém uma exposição 
permanente de fotos, bonecos mecanizados na forma popular da 

3 Ainda neste ano de 2017, de maio a junho, as cidades do Recife, Olinda e Igarassu 
puderam receber a VI Mostra Pernambucana de Teatro de Bonecos, aberta também 
a outros subgêneros do teatro de animação, mas com pouquíssimas atrações neste 
sentido. Após seis anos de tentativas de aprovação do projeto pelo presidente Jorge 
Costa, finalmente a APTB (Associação Pernambucana de Teatro de Bonecos) pôde 
realizá-la, graças ao patrocínio cultural do BNB, através da Lei Rouanet. Reunindo 32 
diferentes espetáculos, além de oficinas, exposição, lançamento de livro, publicação 
do informativo O Tiridá e debates – um deles sobre o registro e salvaguarda do 
Mamulengo como Patrimônio Cultural do Brasil –, o evento pôde traçar um amplo 
panorama de quem se dedica à arte da bonecaria, incluindo mamulengueiros do 
interior do Estado. Grupo Pipoquinha, Teatro Bonecartes, Theatro de Bonecos 
Quero Mais, Q-Riso Teatro de Bonecos e o Teatro de Bonecos Lobatinho estavam 
entre as atrações voltadas para a infância na programação. As novas edições do SESI 
Bonecos do Brasil e do Mundo e FITO (Festival de Teatro de Objetos), ambos 
idealizados e dirigidos pela pernambucana Lina Rosa Vieira, devem acontecer no 
Recife respectivamente ainda em 2017 e 2018.
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casa de farinha, oficinas com perna-de-pau, malabares, diabolô, 
monociclo, grafite e confecção e manipulação de bonecos, além 
de récitas frequentes de mamulengo. Todo domingo, exceto nos 
feriados, Sebá promove sessão à tarde para a meninada e, durante 
as festas populares, especialmente no período junino, ainda realiza 
apresentações à noite. O espaço, que congrega dez profissionais, é 
mantido graças ao incentivo da Prefeitura Municipal de Caruaru. O 
artista, inclusive, já recebeu a Medalha Honra ao Mérito Cultural, 
da Câmara Municipal, pela dedicação à cultura popular.

Sebastião Alves, o Mestre Sebá, com personagens do espetáculo As aventuras de 
Benedito no País de Caruaru. (2015). Foto: Acervo do Teatro oficina Mamusebá. 
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As aventuras de Benedito no País de Caruaru é o espetácu-
lo que ele oferece há anos para pessoas de todas as idades, “[...] 
contando a história de nossa cidade, ao calor das manifestações, 
pois o texto acontece ao sabor das circunstâncias, de acordo com 
o momento, nada permanente”, esclarece4. Assumidamente auto-
didata e um eterno aprendiz, Sebá costuma dizer que suas teorias 
estão na prática do dia a dia5. “Faço quase tudo porque ainda não 
sei de nada”, brinca. Sobre o título de Mestre, é enfático: “Mestre 
é você praticar diariamente a arte que escolheu para o seu papel no 
mundo”. Para ele, não existe público mais verdadeiro que a criança, 
por isso tanta dedicação sua como brincante.

Também reconhecida como Mestra por muitos, a bone-
queira Maria Oliveira é outra que aposta na simplicidade: “Eu sou 
uma folgazã, mas acredito que ser chamada de Mestra significa que 
tenho algo para trazer aos outros. Isto não foi uma escolha, se impôs 
para mim e continuo fazendo”6. Sonhando em ser pintora desde 
pequena, ela percebia que tinha o poder de criar com as mãos, mas 
somente depois de reconhecida como atriz e apresentadora de TV 
foi convidada por Fernando Augusto Gonçalves para participar de 
um projeto arrojado com o Mamulengo Só-Riso, de Olinda, refe-
rência internacional no teatro de bonecos. A proposta voltava-se à 
educação popular por comunidades. Foi ali que conheceu não só 
a arte do boneco, mas também o grande amor de sua vida, Nilson 
de Moura, um dos fundadores do grupo. “Ele começou a ministrar 
oficinas, e minha vontade era muito grande de aprender. Tanto, 

4 Entrevista concedida ao autor, por e-mail, no dia 28 de junho de 2017.
5 Esta reflexão vem bem a calhar: “A formação do bonequeiro brasileiro acontece, em sua 
maioria, de forma empírica. Muitas vezes a partir de estímulos que se criam no contato 
palco e plateia, ou através de um trabalho autodidata com experimentações pessoais onde 
prevalece a lei da tentativa e erro” (AMARAL, 2007, p. 72). Como complemento: “O 
mamulengo é um fenômeno vivo, dinâmico, em constante processo de mutação, de 
transformação. Sendo de natureza dramática, possui possibilidades consideravelmente 
mais amplas de incorporar os fatos culturais do cotidiano [...]” (SANTOS, 1979, p. 34).
6 Entrevista concedida ao autor no dia 28 de maio de 2017, no Teatro Hermilo Borba 
Filho (Recife/PE).
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que já fui modelando. Nilson me estimulava bastante. Tudo era 
lúdico para a gente”, lembra.

Festança (1999). Mamulengo Só-Riso. Direção de Fernando Augusto Gonçalves 
Santos e Nilson de Moura. Foto de Fernando Augusto Gonçalves Santos.

Algum tempo depois, Maria Oliveira desligou-se da equipe, 
mas deixou a bonecaria tomar conta do seu rumo. Junto a Nilson de 
Moura, que continuou à frente do Só-Riso, lançou o Mamulengo 
Inventa Coisa, promovendo espetáculos para crianças e adultos. 
“Criei bonecos articulados com auxílio de Manuel Carlos, que me 
ensinou bastante. Sílvio Botelho foi outro que me orientou em con-
versas e me desafiou a construir bonecos gigantes. Na verdade, fui 
praticando e descobrindo em mim esta habilidade de artesã. Como 
Nilson era muito mais um inventor, ele pensava nas estórias, e eu 
ia fazendo os bonecos”, comenta. A experiência de arte-educadora 
no Hospital Ulysses Pernambucano, que atende pacientes com 
transtornos mentais, também foi enriquecedora para ela.
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“Vivo com a cabeça cheia, lendo textos, projetando bonecos, 
sempre promovendo oficinas e pagando minhas contas deste jeito.” 
Deixando que o inusitado aconteça, como ela gosta de afirmar, o 
material reciclável foi parar em suas mãos inquietas e de lá não 
saiu mais. “Cada artista tem o seu limite, pois a gente não domina 
tudo. Hoje, trabalho com papel machê e objetos recicláveis.” Há 
anos dedicada a promover oficinas, foi numa delas que ganhou 
dos alunos o incentivo para escrever o seu primeiro texto voltado 
ao teatro de animação: Cantigas e estórias na Terra do Sabiá ou O 
que é meu é meu e o boi não lambe, vencedor na categoria Teatro 
de Formas Animadas do 1º Prêmio Ariano Suassuna de Cultura 
Popular e Dramaturgia, divulgado pela Fundarpe e Secretaria de 
Cultura de Pernambuco em 2016.

Graças ao edital do Funcultura (Fundo de Cultura do Esta-
do de Pernambuco), a obra pôde ser montada pela Companhia 
Mamulengos e Catrevagens, com Maria Oliveira à frente de uma 
nova equipe a reunir artistas com larga e até pouca experiência no 
segmento. “A construção de bonecos foi me incentivando a preparar 

Maria Oliveira e o filho, Lucas Oliveira, no espetáculo Cantigas e Estórias na 
Terra do Sabiá ou O Que é Meu é Meu e o Boi Não Lambe. Texto e direção: Maria 
Oliveira. Foto: Olga Wanderley.
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a trama. Já circulamos por vários teatros do Recife e até criei um 
novo texto. Espero ganhar outro edital”, vibra entusiasmada. Sobre 
o contato com a teoria, Maria Oliveira é clara: “Tenho ficado mais 
na prática. No entanto, me dedico a ler dramaturgia. O problema 
é que não domino outra língua. Minha salvação é a Revista Móin
-Móin. Entendo que é preciso teorizar também para entendermos 
o que a gente vem fazendo, mas não vivo ‘verborrajando’ teoria”.

Em Cantigas e estórias na Terra do Sabiá ou O que é meu é meu e 
o boi não lambe, texto voltado à infância, bonecos de luva e de vara 
abordam questões ambientais e o uso das tecnologias emergentes 
que permeiam as relações humanas, “dizendo não à cultura enges-
sada e padronizada que nos é imposta”, complementa a bonequeira 
autora. Sobre o caráter educativo da sua proposta, Maria Oliveira 
pondera: “Todo teatro é educativo. O que você diz, o que faz, sua 
postura diante das coisas, sempre se está educando. Este é um teatro 
de passagem, mas pode grudar para sempre como uma lembran-
cinha que ficou guardada. Por isso, eu trabalho na perspectiva da 
memória, da inventividade, despertando ideias”.

Outro artista que aprendeu na prática, inclusive a sua descober-
ta como artesão com variadas possibilidades, é o paraibano radicado 
no Recife Sebastião Simão Filho, bonequeiro, ator, dramaturgo e 
diretor da Cia. Máscaras de Teatro, fundada no ano 2000 na ci-
dade de Petrolina, no interior pernambucano, e desde 2003 com 
atividades transferidas para o Recife. Depois de animar festas como 
palhaço e adquirir experiência no teatro adulto e para a infância, 
ele pôde participar de uma oficina de confecção de bonecos com 
o paraibano Paulo de Tarso, mais conhecido como Paulo Mamu-
lengo, ventríloquo, bonequeiro e repentista, radicado há anos em 
Manaus. A partir daí, nunca mais parou de se dedicar ao gênero.

“Tudo o que foi aparecendo, eu ‘devorei’ porque sempre fui um 
investigador. Continuo esse leitor voraz, de ir misturando influên-
cias, mas nunca tive metodologia de estudo. É como se a princípio 
a gente não escolhesse o que vai fazer. Por isso, eu acredito que a 
prática leva ao conhecimento, e não o contrário. Pois, comigo, a 
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teoria vem depois”7, confessa. Experimentando-se sempre e assu-
mindo quase todas as funções nos seus espetáculos de bonecos – de 
dramaturgo a intérprete-manipulador e artesão –, Sebastião Simão 
Filho já conseguiu concretizar várias obras voltadas à infância, com 
destaque para Fabulário (seu maior sucesso, apresentado desde 
1999, antes mesmo de lançar a Cia. Máscaras de Teatro), A revolta 
das chupetas (2008) e Perna de pinto, perna de pato (2009), todas 
em tenda e até hoje no repertório.

De outros escritores constam, O boi e o burro no caminho de 
Belém (2007), de Maria Clara Machado, Valentim e o boizinho de 
São João (2011), de Ricardo Araújo, e, com foco nos adultos, Mis-
tério das figuras de barro (2013), texto que problematiza o papel do 
artista no mundo a partir de uma fábula que envolve um ceramista 
e a religiosidade popular. O autor Osman Lins já indica que um 
único ator utilize a manipulação de bonecos no desenrolar da trama. 

Sebastião Simão Filho em Mistério das Figuras de Barro (2013). Cia. Máscaras de 
Teatro. Direção de Sebastião Simão Filho. Foto de Marcelo Ferreira.

7 Entrevista concedida ao autor no dia 27 de maio de 2017, no Teatro Hermilo Borba 
Filho (Recife/PE).
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“Estreei o espetáculo como trio, mas desde 2016 atuo e manipulo 
sozinho, inclusive os dispositivos de luz e instrumentos sonoros. 
Neste processo, percebi que não consigo mais diferenciar o teatro 
de bonecos do teatro de atores em termos de preparação técnica. 
A mesma sinuosidade, o refinamento gestual que eu cobro cada 
vez mais de um ator, eu exijo também do boneco. Dizem até que 
eu torno as coisas mais difíceis”, reflete, revelando ainda que um 
dos entraves de sua trajetória é manter a constância de um elenco.

Sem medo de voltar à sala de ensaio e refazer tudo, incluindo a 
transformação dos títeres em busca da qualidade artesanal, Sebastião 
Simão Filho vem mantendo espetáculos por longos anos, a maioria 
solos. “Estou vivendo uma fase em que a página já foi virada e eu 
não consegui virar, ou seja, preciso produzir novos espetáculos para 
investigar o que hoje eu sei fazer com bonecos.”8 Consciente de que 
sua produção cênica quase sempre nasce de “crises”, o seu próximo 
projeto para crianças, com estreia prevista ainda para 2017, vai ser 
uma orquestrada “bagunça” sobre as desventuras de uma árvore 
localizada numa floresta prestes a ser destruída. “Pretendo fazer 

8 A investigação dos bonequeiros pernambucanos acontece, quase sempre, como “pes-
quisa em arte”, aquela que “[...] dá ênfase ao processo de criação do artista, orientando 
sua pesquisa a partir do processo de instauração de seu trabalho, assim como a partir 
das questões teóricas e poéticas suscitadas pela sua prática” (BELTRAME; MORETTI, 
2016, p. 11). Fruto de experimentações direcionadas a alguma montagem teatral, é 
assim que estes artistas têm sistematizado seus trabalhos processuais, inclusive na pro-
dução artesanal, já que muitos têm habilidade para isso. Uma das formas de divulgar 
o resultado de suas investigações tem sido a publicação de livros, como fez o Mão Mo-
lenga Teatro de Bonecos com Babau (2012) e Algodão doce para teatro (2015). As obras, 
financiadas pelo Funcultura, além do registro da dramaturgia levada à cena, trazem de-
talhes do processo, imagens e curiosidades sobre a relação que a equipe mantém ao dar 
vida a bonecos. Vale registrar ainda que a Universidade Federal de Pernambuco, pela 
Coleção Novos Talentos, lançou o livro Máscaras, bonecos, objetos: reflexões de aprendizes 
sobre o teatro de animação (2013), como fruto da disciplina Técnicas de Teatro I, mi-
nistrada pela professora, pesquisadora e bonequeira Izabel Concessa com alunos do 5º 
período do Curso de Licenciatura em Teatro, única opção acadêmica que Pernambuco 
possui na área. Mas a iniciativa de abordar o teatro de animação é da própria professo-
ra, e não que o curso seja voltado especificamente a esta linguagem.
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algo parecido com o que consegui em Perna de pinto, perna de pato, 
o espetáculo mais caótico que eu tenho, que mistura Papai Noel, 
Mula-Sem-Cabeça com fogo de verdade, Boitatá, Bruxa, Saci, disco 
espacial, uma história sem pé nem cabeça. Projetar outra divertida 
bagunça em cena, com árvore se transformando numa grande ser-
pente, helicóptero sobrevoando, é o que me interessa”, diz, ciente 
de que a narrativa na qual tudo é possível é o melhor a oferecer a 
meninos e meninas.

9 Os quatro integrantes participaram de uma entrevista concedida ao autor no dia 15 
de junho de 2017, no Teatro Marco Camarotti (Recife/PE).

Algodão doce (2011), trecho da cena O Negrinho do Pastoreio. Cia. Mão Molenga 
Teatro de Bonecos. Direção de Marcondes Lima. Foto de Carla Denise.

Como grupo, o Mão Molenga Teatro de Bonecos tem sido 
uma das grandes referências de qualidade para adultos e crianças 
que apreciam o teatro de animação no Recife. Surgido em 1986, a 
partir da reunião de quatro amigos que se conheceram na universi-
dade – Fábio Caio, Marcondes Lima, Carla Denise e Fátima Caio9 –, 
a equipe já completou 31 anos de trajetória e, neste ano de 2017, 
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comemora o feito com uma série de atividades. A exposição Mão 
Molenga – cenas de uma história esteve em cartaz de maio a julho, 
no SESC Santo Amaro, dando destaque à série de vídeos 500 Anos: 
um novo mundo na TV, exibida entre 1998 e 2003 na TV Escola, 
com trinta episódios e mais de 800 personagens criados para reviver 
a história do Brasil do período colonial até a República.

Além da exposição de bonecos, croquis do processo de sua 
construção, figurinos, recortes de jornal, fotos e imagens em vídeo, a 
trupe recifense ainda vem programando oficinas, rodas de conversa 
e apresentação dos espetáculos Babau ou A vida desembestada do 
homem que tentou engabelar a morte (2006), O fio mágico (2008) e 
Algodão doce (2011), seus mais recentes sucessos.

“O teatro de animação permite uma fusão entre o real e o 
imaginário, fazendo com que a fantasia e o pensamento criativo 
estabeleçam uma ponte direta com fatos concretos que ainda mar-
cam a vida atual. O envolvimento entre espectadores e personagens 
é potencializado por bonecos e formas animadas que são capazes 
de transformar a representação numa experiência rica em vivências 
emocionais, de potencializar o prazer estético”, diz a jornalista Carla 
Denise, quase sempre à frente das dramaturgias propostas. 

De formações diversas – uma comunicadora, dois arte-educa-
dores e uma psicóloga –, os integrantes do Mão Molenga Teatro de 
Bonecos vieram do teatro tradicional como atores antes de assumi-
rem a bonecaria como parceiros certos. “Fazíamos parte do Grupo 
Cara Pintada, liderado pelo diretor Manoel Constantino, mas como 
sempre fui muito ligado com a produção artesanal desde criança – 
modelar, pintar, desenhar e costurar eram os meus brinquedos prefe-
ridos –, me vi fascinado pelo processo de fazer boneco e propus nos 
aventurarmos por esta linguagem”, lembra o ator, palhaço e artesão 
Fábio Caio, cuja decisão de ser bonequeiro nasceu quando viu a 
propaganda de um curso com o professor João Denys na Fundação 
Cecosne (Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste). 
Depois deste estímulo, o quarteto decidiu que poderia comercializar 
uma parte de sua arte e se lançou às festas de aniversário com a tenda 
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de bonecos, além de apresentações fechadas para escolas e eventos. 
“Precisávamos sobreviver e sabíamos que esse mercado com foco na 
criança existia”, diz Fábio Caio, ressaltando que, assim, conseguiu 
se manter financeiramente por um bom tempo.

No entanto, não faltaram os experimentos com bonecos para 
o público adulto no bar De Vento em Popa, administrado pelo 
próprio Fábio Caio no bairro da Madalena, reduto de uma turma 
“descolada” na cidade do Recife. Performances e brincadeiras para 
a criançada também aconteciam quando o bar funcionava à tarde. 
Em 1987, surgiu a possibilidade de entrarem em cartaz com o 
espetáculo O retábulo da barafunda na Galeria Metropolitana de 
Arte Aloísio Magalhães (atual Mamam – Museu de Arte Moderna 
Aloísio Magalhães), trazendo à cena as diabruras de uma bruxa azul 
que sonha em ser atriz e toma um teatro para si, causando confusão 
na programação da casa de espetáculos.

“O curioso é que, de todo o nosso repertório, apenas dois 
espetáculos são realmente para uma faixa etária abaixo dos quatro 
anos: A cartola encantada, de 1991, e Era uma vez, de 1993, am-
bos remontados desde 2004. Como a maioria de nossas peças traz 
muitas camadas de significado, acredito que atingimos pessoas de 
todas as idades, até mesmo porque costumamos apostar em temas 
que aparentemente não são específicos para crianças, e alguns ar-
tistas até fogem destas temáticas, como a ideia de tempo, morte, 
opressão, escolhas. O importante é não deixar ninguém se sentir 
infantilizado”, ressalta Carla Denise. Fábio Caio complementa 
que este desafio vem desde o contexto de dispersão das festas de 
aniversário. “Era um trabalho para crianças, mas muitas estavam 
acompanhas de um adulto. Esta premissa foi uma grande escola 
para nós”, lembra.

Algodão doce, o mais recente espetáculo deles, por exemplo, 
com argumento e roteiro de Carla Denise e Marcondes Lima, e 
encenação deste último, apostou em abordar, com muito bom 
humor, o doce-amargo da cultura do açúcar, seu imaginário e con-
tradições, desde a chegada da cana ao Brasil. São três histórias de 
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assombração (Comadre Fulozinha, As desventuras de Ioiozinho e O 
negrinho do pastoreio) entremeadas por canções originais e danças 
típicas da Zona da Mata pernambucana. Bonecos gigantes ou não, 
de vara, de luva e manipulação direta permeiam o espetáculo com 
os atores-manipuladores também na função de personagens-narra-
dores, que, para suavizar o enredo e lembrar da fantasia, por vezes 
o expõem como essencialmente teatral numa quebra da “ilusão” de 
que os bonecos adquirem vida de forma sobrenatural:

Com a leveza trazida pelas quebras, o tema pode ser falado 
com toda a sua força para as crianças de qualquer idade. 
Escravidão, tortura, exploração, todos esses temas são 
abordados sem abrandamento sobre o que de fato aconte-
ceu em nossa história. Cabe à quebra proporcionada pelo 
ator-manipulador a suavização das cenas, que poderiam 
tornar-se demasiado pesadas e soturnas. A constante ne-
gação da ilusão frente ao espectador e posterior retomada 
a partir de uma manipulação primorosa dos bonecos 
permite ao espetáculo representar com grande valia uma 
prática tão cara à contemporaneidade: a mistura de lin-
guagens e a quebra de regras (MARQUES, 2013, p. 35).

“Todos os elementos da narrativa são postos para jogar luz 
à memória, incorporar heranças, mostrar as origens de nossos 
costumes e tradições, avivar nosso senso crítico e o juízo sobre 
nossa história”, diz Carla Denise, que reafirma não descuidar do 
desenvolvimento cognitivo atribuído às faixas etárias. “Quando 
vamos fazer um trabalho, não deixamos de pensar nisso: como ser 
melhor compreendido por cada espectador. Agora, sempre existe 
a possibilidade de deixar algo em aberto – como, por exemplo, as 
feições não muito definidas dos nossos bonecos tanto em Algodão 
doce quanto em O fio mágico – para que a imaginação do público 
complete, independente da idade. Aí está uma certa liberdade que 
a gente estende também às nossas plateias”, garante.

Se o colorido, a música e a presença de personagens animais 
marcaram a produção inicial do Mão Molenga Teatro de Bonecos, 
os humanos vêm ganhando cada vez mais espaço nos enredos re-
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centes. O desafio agora é outro. “A linguagem dos surdos tem nos 
interessado. Queremos suprimir a presença tão intensa da palavra 
falada até pela possibilidade de trabalharmos com uma dramaturgia 
mais aberta ao poético, como construção visual mesmo”, esclarece 
Marcondes Lima, atento ainda para os perigos de inserção de um 
conteúdo pedagógico que a palavra pode favorecer. “Os que vão por 
essa prerrogativa têm a pretensão de serem informativos também e 
aí escorregam feio”, alerta Carla Denise. “A ideia é promover uma 
experiência, esse jogo que traz a educação para a vida no sentido 
mais amplo, lembrando que a gente pensa no público como pes-
soas, e não se é criança, jovem ou adulto”, finaliza ela, certa de que 
o melhor é não impor limites à imaginação.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Ana Maria. O inverso das coisas. In Móin-Móin – Re-
vista de estudos sobre teatro de formas animadas, ano 1, v. 1. 
Jaraguá do Sul: SCAR/Udesc, 2005.

__________________. Teatro de Animação: da teoria à prática. 3. 
ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2007.

BELTRAME, Valmor Níni; MORETTI, Gilmar Antonio. A pes-
quisa no teatro de formas animadas: à guisa de apresentação. 
In Móin-Móin – Revista de Estudos sobre Teatro de Formas 
Animadas, ano 12, v. 16. Jaraguá do Sul: SCAR/Udesc, 
2016.

DENISE, Carla. Algodão doce para teatro. Recife: Cubzac, 2015.
DENISE, Carla. Babau. Recife: Cubzac, 2012.
MARQUES, Milena (org.). Máscaras, bonecos, objetos: reflexões 

de aprendizes sobre o teatro de animação. Coleção Novos 
Talentos. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2013.

SANTOS, Fernando Augusto Gonçalves. Mamulengo: um povo em 
forma de bonecos. Rio de Janeiro: Funarte, 1979.



178
MÓIN-MÓIN

R
ev

is
ta

 d
e 

E
st

ud
os

 s
ob

re
 T

ea
tr

o 
de

 F
or

m
as

 A
ni

m
ad

as

Jugando con Matrioshkas en la mayor de las Antillas:
Ensayos con Sistemática Cladística para una aproximación 
epistemológica al Teatro de Títeres para Niños desde Cuba

Liliana Pérez Recio
Teatro El Arca (La Habana – Cuba) 

Matrioshkas, bonecas russas. Foto de Liliana Pérez Recio.
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Bastián y Bastiana (2017). Teatro El Arca. Direção de Lázaro Emilio H. Boffill.
Acervo do Museo e Teatro El Arca.
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Resumen: Propuesta de modelo de análisis para el Teatro de Títeres para Niños como 
objeto de estudio, enfocado en su evolución hacia una caracterización del estado 
actual por medio de ontologías inspiradas en la sistemática cladística, que conducen 
al reconocimiento de una nueva expresión del carácter “Público destinatário” definible 
ya no como Adulto o como Infantil, sino como Familiar.

Palabras-clave: Figuras animadas. Público destinatário. Ontología. Taxón. Género.

Abstract: Proposal of an analysis model for Puppet Theater for Children, as an object 
of study, focused on its evolution towards a characterization of the current state through 
ontologies inspired by the Cladistic Systematics, which lead to the recognition of a 
new expression of the character of “target audience" definable no longer as Adult, or 
as Child, but as Family.

Keywords: Puppetry. Target audience. Ontology. Taxon. Gender.

Varias generaciones de niños cubanos crecimos jugando con 
Matrioshkas o queriendo jugar, viéndolas empolvadas en las vitrinas 
familiares como souvenirs de los viajes de nuestros adultos a los países 
socialistas de Europa del Este. Mientras ellas quedaban a penas como 
testigos de su cultura originaria, sus poderes “mágicos”1 dejaban de 

1 Sobre “Estrategia del animismo” o “Magia simpática”: En la magia, el recurso más 
utilizado es el de tomar por ideal la figuración de lo real, o sea, operar sobre la representación, la 
figura, la efigie fabricada, creyendo que eso traerá un reflejo en el plano real que ella representa 
(BALARDIM, 2004, p. 31).
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expresarse por la omisión del juego que la Matrioshka entraña en su 
cuerpo. Así también su potencial como matrices para contar historias 
a través de las pinturas que anidan en sus vientres –cuya sucesión 
de imágenes recuerda las narraciones kamishibai–, que podrían 
funcionar además para la trasmisión de la memoria genealógica. 
Esencialmente en cada una de ellas se produce una misma historia: 
la maternidad, la gestación, la multiplicación, la complejidad que 
tiende a un límite y que se alcanza en la alternancia binaria, sí, sí, no. 
(1, 1, 0). Si hacemos un corte transversal, la Matrioshka representa 
un caso de diagrama de Venn, o mejor, de Euler, referente a un 
conjunto que contiene otro conjunto, que contiene otro conjunto. 
Con lo que estamos en condiciones de reconocer como –más allá 
de las habilidades motoras que se entrenan en el niño que juega, 
abre, saca, guarda, cierra– el muy joven “juguete Matrioshka”, si 
se asume su extensión contemporánea a partir de 18902, tiene la 
facultad de contribuir a la formación de los niños estimulando 
varias habilidades cognitivas. A través del principio adentro/fuera, 
se transita, por medio de la complejidad de los conjuntos, de las 
dimensiones y formas comparadas, hasta llegar al núcleo duro 
que entraña el hallazgo de la diferencia: la noción de lo nuevo por 
alternancia, por alteridad hasta la definición de lo singular, del 
yo que es consciente de su linaje y que desde él se constituye. La 
relación experimental con el objeto se trata de la anticipación, de 
la expectativa, de la proyección, puesto que sabemos ya el camino, 
disfrutamos de recorrerlo y alegrarnos en el “eureka”. Siendo así 
que se alcanza una experiencia que se verifica en la materialidad y 

2 Considerada hoy una pequeña obra de arte, la famosa Muñeca Rusa comenzó su 
trayectoria como juguete. Se dice que la primera Matrioshka fue ideada por Anatoly 
Mamontov en 1890, quien quedó encantado con una muñeca japonesa de barro que 
poseía un sistema de encaje y se inspiró en la técnica para crear la Matrioshka. María, su 
esposa, trabajaba con música y cuentos populares, adaptando las historias tradicionales 
rusas para las nuevas generaciones. Anatoly y María poseían un interés especial por la 
educación infantil y estaban dispuestos a invertir su fortuna en la creación de ideas que 
ayudaran en el desarrollo de los niños.
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morfología del objeto. Se trata de un conocimiento producido por 
la reiteración de simples experiencias por parte del sujeto niño, que 
es objeto de la educación de los adultos que aspiran a que alcance 
las capacidades necesarias para convivir en sociedad. En muchos 
casos, en Cuba, recibimos la Matrioshka, pero quedó esterilizada 
bajo el lema: ESO NO SE TOCA.

Matrioshkas, bonecas russas. Foto de Liliana Pérez Recio.

Es así como he conseguido entender el Teatro de Títeres 
para Niños: como un universo complejo, que se constituye en la 
intersección de varios conjuntos y que, a pesar de estar extendido 
ampliamente ante nuestros ojos en los escenarios de la producción 
teatral occidental, como las Matrioshkas en las vitrinas familiares, 
permanece aún confinado de los estudios académicos, disimulando 
el estigma: ESO NO SE TOCA o de eso no se habla, como letra 
escarlata para un ostracismo no declarado.

A penas se escribe, al menos en Occidente, sobre Teatro de Títeres 
para Niños (TTpN). La Revista Puck dedicó su número 10 de 1997 al 
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niño en el teatro, pero no desarrolló contenido específicamente para 
observar los principios operantes en esta encrucijada entre lenguaje de 
animación y espectador definido en un grupo etario3. Recientemente, 
Lucile Bodson ha realizado un estudio encomendado por la Dirección 
General de la Creación Artística, Ministerio de la Cultura y de la 
Comunicación, en Francia, Les arts de la marionnette : un état des lieux en 
France; en el que las estadísticas corroboran que aproximadamente un 
cincuenta por ciento de los espectáculos de teatro de títeres en Francia 
están dirigidos a públicos en edades tempranas, mientras que para ello 
se dedica solo un cuarto de los recursos disponibles. En este estudio, si 
por una parte se entiende que el aumento de los espectáculos de títeres 
para adultos son un indicador de progreso gremial, se percibe un índice 
creciente de espectáculos que comparten doble etiqueta, para niños/
para todo público o público familiar. A pesar de esta realidad reiterada 
también en nuestro continente, que me atrevo a sugerir de manera 
empírica4, no encuentro estudios, insisto, sobre un tema tan sensible por 
cuanto se trata de una producción que acarrea altas responsabilidades 
tanto para la sociedad como para el futuro del teatro, como producto 
cultural en la vida adulta de los jóvenes espectadores.5 A respecto, me 
permito traer una larga, pero hermosa cita:

Los titiriteros disfrutan de un singular privilegio, del 
que acaso, por tan cercano, por tan de todos los días, 
no tengan conciencia plena. A ustedes toca echar a 
volar la imaginación naciente, hacer vibrar el corazón 
que despierta. Y cuando comiencen los títeres su danza 

3 “Hagamos ahora una pregunta difícil: ¿Qué es un teatro para niños? Si retomamos las 
célebres preguntas de Víctor Hugo a propósito del teatro: ‘¿Me he divertido? ¿He aprendido 
alguna cosa sobre mi o sobre el mundo? ¿Me he emocionado?’ ¿En qué el espectáculo para 
niños se diferencia completamente de otras formas de representación escénica, y aún más, a 
qué niño se dirige el dicho teatro ‘para niños’?” (ERULI, 1997, p.10). 
4 La totalidad de los grupos miembros de la Unima Cuba trabajan en su repertorio TTpN.
5  [...] Todo niño es el creador, y a la vez el espectador por excelencia. y si pierden por fin sus 
limpios dones mágicos, es porque alguna tarde o mañana, quién sabe, deben abandonar sus 
jardines para adentrarse en la jungla de los años. Aun así no es inexorable que no lleven sus 
dones consigo, como alivio del camino o escudo en contratiempos y aventuras– han trabajado y 
trabajan ustedes sin descanso ni más premio que la esperanza (DIEGO, 2008, p. 127). 



184
MÓIN-MÓIN

R
ev

is
ta

 d
e 

E
st

ud
os

 s
ob

re
 T

ea
tr

o 
de

 F
or

m
as

 A
ni

m
ad

as

mágica, estarán ustedes al centro de un torbellino de 
creación que atravesará el pequeño público en apariencia 
inmóvil, arrastrándolo al universo de la imagen. No hay 
diferencia alguna entre el arte que se ofrece a los niños 
y el que se escribe con la mayúscula del adulto. El niño 
aquel que fui esperaba, los ojos redondos de esperanza 
y azoro, el momento supremo en que se descorriesen 
las cortinas del minúsculo teatro de guiñol [...] ya la 
veracidad de su anhelo fue, no ya igual, sino más intensa 
y pura que la sentida por mí en la madurez de los años 
(DIEGO, 2008, p. 15).

En este texto, Eliseo Diego habla a los titiriteros cubanos de la 
suspensión de la incredulidad, de ser consecuente con la necesidad 
creativa, con la necesidad de reír, de la libertad del creador para niños 
sobre las responsabilidades que corresponden a los programas escolares, 
declara que el fin propio del titiritero son la imaginación creadora y 
la sensibilidad, no escapa al contenido moral de las representaciones y 
avisa sobre el modo natural de tratar temas duros. “Si logramos nuestro 
fin, habríamos justificado a plenitud la vocación que nos mueve, pues 
no haya obra mayor que aquella que nos ayuda a vivir, o nos consuela, 
o nos vuelve más fuertes y mejores” (DIEGO, 2008, p. 17).

Bastián y Bastiana (2017). Teatro El Arca. Direção de Lázaro Emilio H. Boffill.
Acervo do Museo e Teatro El Arca.
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Entonces: ¿por qué se escribe a penas sobre TTpN? ¿Será que 
es visto como el bastardo, la mutación, el mestizo? Me resisto a esas 
reducciones. ¿Será justamente por la complejidad que entraña? La 
respuesta, seguramente, también es compleja, multifactorial:

I.	 El rechazo de los puristas que perciben su nacimiento y 
su nicho6 como degenerativo, insistiendo en retomar y 
legitimar el linaje titiritero, demostrando pureza de sangre– 
unas veces por negación, otras por radicalización– para 
garantizar su entrada en la corte académica. 

II.	  Sus zonas compartidas con otras áreas del conocimiento 
como la Pedagogía y la Psicología.

III.	 La falta de definiciones de las expresiones de su carácter 
constitutivo: para niños. ¿Quién es un niño? ¿Para qué, 
por qué, cómo hacer Teatro de Títeres para Niños? 

Probablemente, porque las investigaciones publicadas en su 
mayoría se han dedicado primeramente a resolver el enigma del 
conjunto anterior: Teatro de Títeres, Teatro para Niños. Y es aquí 
que se hace necesario desambiguar el asunto de género. 

I. Henryk Jurkowski enuncia un posible génesis cuando 
describe que las representaciones con títeres son presentadas 
principalmente para niños, estableciéndose la tradición, 
involuntariamente o inconscientemente, en los siglos XVIII y XIX, 
e incluso anteriormente, cuando los artistas franceses e italianos 
presentaban sus espectáculos en el palacio y los jardines de St. 
Germain-en-laye, para entretener al joven Delfín a lo largo de 
los meses del año. Recuerda, además, que los niños asistían a los 
espectáculos creados para adultos, porque en aquellos días la idea 
del arte especialmente para niños era desconocida. Los niños, dice, 
eran llevados, indiscriminadamente, a verlo todo.

6 Nos referimos a la “ocupación” o a la función que desempeña cierto individuo 
dentro de una comunidad. Es el hábitat compartido por varias especies. En este caso, 
los territorios comerciales en los que pervive esta expresión teatral y su relación con el 
público para el que se produce. 
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Por su parte, Freddy Artiles describe las postrimerías del 
siglo XIX como un fenómeno polifacético donde los titiriteros 
populares7van a “lavar” el carácter contestatario de sus personajes 
buscando en los niños un nicho comercial, mientras grandes 
compañías se dedican a espectáculos de asombro técnico. Es decir, 
que el hecho de que la sociedad, desde la literatura, la pedagogía, 
comenzara a tomar en cuenta al niño como un espectador con 
necesidades especiales; así como un nicho comercial como en el 
inicio de las representaciones de Navidad, no es de ninguna manera 
la causa de la propia “decadencia” del teatro de títeres, en todo caso, 
un síntoma más de la evolución del estado de cosas, la aparición y 
expresión de un nuevo carácter. Se ha de recordar como el propio E. 
Gordon Craig8 describe espectáculos que denigran el arte titiritero 
y no se refería a espectáculos dirigidos a niños. En fin, que teatro 
malo ha existido siempre, lo que no se relaciona con que sea o no 
para niños. En cambio, mucho teatro de excelencia se ha producido 
en el siglo XX y lo que va del XXI dirigido a los niños, entonces, 
para despejar el asunto de género, comencemos por la definición 
de Patrice Pavis, quien entre otras cosas declara que: 

a)	 […] la determinación del género ya no es asunto 
de clasificación más o menos sutil o coherente, sino 
la clave de una comprensión de cualquier texto en 
relación con un conjunto de convenciones y normas 
(que definen precisamente cada género). Todo texto 
es a la vez una concreción y una desviación del género 
[…] 

7 Guiñol, Karagoz, Pulchinela, etc.
8  [...] La marioneta me parece como el último eco del arte noble y bello de una civilización 
pasada. Pero como sucede en todas las artes que son caducas, entre manos bruscas o vulgares 
el muñeco se ha vuelto una cosa indigna. Todos los titiriteros no son ahora más que unos 
malos comediantes. Ellos imitan a los comediantes de la escena viviente más grande y 
más completa. Entran a escena solo para dejarse caer con el trasero al suelo. Toman para 
tambalearse y hacen el amor con el propósito de que la gente se ría. Han olvidado el consejo 
de su madre, La Esfinge. Los cuerpos de los títeres han perdido su gracia compleja: se han 
vuelto rígidos. Los ojos han extraviado aquella infinita astucia de fingir ver: ahora solo 
están desmesuradamente abiertos. Ellos ostentan y hacen tintinear sus hilos metálicos y se 
han vuelto excesivamente engreídos en su sabiduría de madera (CRAIG, 2012, p. 117).
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b)	 Históricamente, se hace el inventario de las diferentes 
formas teatrales en la evolución literaria y se intenta 
encontrar su filiación o criterios de oposición entre 
géneros. 

c)	 Estructuralmente, se elabora una tipología universal de 
los discursos fabricando una teoría que presente todas 
las variables posibles de las formas de discurso, casillas 
en las cuales, a continuación, se intenta colocar los 
géneros acreditados, previendo para las obras futuras 
casillas de géneros aún no realizados pero teóricamente 
imaginables (PAVIS, 1998, p. 220).

En reiteradas ocasiones, escuché entre titiriteros el criterio de 
que lo propio del teatro de títeres es la comedia o, más bien, la farsa. 
Por lo que cada intento del siglo pasado de expresarse animando 
figuras más allá de esos marcos, por ejemplo, para niños9, ha sido, 
en algunos contextos, acusado como degeneración del género o 
lenguaje titiritero. Y es por ello que regreso a consultar a Pavis: 

Dentro del género dramático, resulta igualmente difícil 
trazar divisiones basadas en criterios de discurso. El peso 
de la historia y de las normas impuestas por las poéticas 
es aquí considerable y las especies se definen casi siempre 
en el seno de la oposición comedia/tragedia, en función 
de contenidos y de técnicas de composición […] Cuando 
con DIDEROT nace la tragedia doméstica y burguesa, 
el género nuevo o serio, “sin ridículo que haga reír, sin 
peligro que haga temblar” […], ésta se convierte en una 
forma más bien siniestra y sin gran valor estético al no 
quedarle absolutamente nada de la vitalidad de las dos 
categorías estéticas fundamentales (PAVIS, 1998, p. 220).

De hecho, si leemos su definición de farsa, haciendo énfasis en 
el papel del cuerpo sobre la palabra para conquistar la risa, pareciera 
que describe ciertos teatros donde habitan los títeres populares. Y 

9  Lo que no impide de ningún modo desarrollar cualquier género, como se desarrolla 
la medicina pediátrica en todas sus especialidades. En todo caso, lo que se ha entendido 
por “propio” para los niños en un contexto social determinado ha llevado en ocasiones 
a productos vacíos y pacatos.
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del mismo modo que éste no ha sido el único camino de expresión 
de las figuras animadas en la escena, la reflexión sobre género como 
categoría de análisis así concluye: 

Buscar el género es siempre leer el texto aproximándolo 
a otro texto y en particular a las normas sociales 
e ideológicas, que para una época y un público 
determinados, constituyen el modelo de lo verosímil. 
Así la teoría de los géneros examina algo más que el 
“reglamento” interno de las obras o de los espectáculos: 
examina su inscripción en otro tipo de textos y en el 
texto social, el cual suministra una base de referencia para 
cualquier literatura (PAVIS, 1998, p. 221).

Veamos, entonces, cómo Jorge Dubatti, para describir cambios 
conceptuales para los títeres en la Argentina en el período postdictadura 
–sin distinguir ni excluir del dominio de títeres aquellos espectáculos 
dirigidos a niños, más bien asumiéndolos de manera natural en el 
conjunto observado en su evolución–, describe “[…] cambios en la 
concepción misma de la titiritesca, es decir, en las bases epistemológicas 
que definen qué son los títeres y qué no son, dónde hay titiritesca y dónde 
no la hay para una determinada época” (DUBATTI, 2007, p. 175).

El cambio puede sintetizarse en tres aspectos: – la des-
delimitación del objeto titiritesco; – su re-definición 
como modalidad de la teatralidad poética, en tensión con 
otras modalidades de la teatralidad; – el reconocimiento 
del peso de lo conceptual en el arte titiritesco, y por 
consiguiente la necesidad de la teoría tanto para la 
intelección cabal de sus fenómenos como para la creación 
(DUBATTI, 2007, p. 176).

Sobre dicho período, aparecen investigaciones dedicadas a 
la dramaturgia para el TTpN, como es el caso de Valmor Níni 
Beltrame, en Brasil, y Yudd Favier, en Cuba. Ambos detectan y 
caracterizan rasgos asociados a los temas, los personajes y el hecho 
de su representación basada en la animación. Elegir los textos como 
sustrato de investigación se entiende que:
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Si el teatro es acontecimiento viviente, la historia del 
teatro es la historia del “teatro perdido”. La historiología 
teatral implica la asunción epistemológica de esa pérdida, 
así como el desafío de “aventura” que significa salir a la 
busca de esa cultura perdida para describir y comprender 
su dimensión teatral y humana […] De esta forma la 
investigación teatral implica el ejercicio permanente del 
duelo, de la asunción de la pérdida, en tanto vivimos 
el teatro en presente pero lo pensamos como pasado, 
como algo que aconteció y es irrecuperable en tanto 
acontecimiento. A esto se suma el reconocimiento 
epistemológico de la ignorancia a que nos obliga el 
estudio del acontecimiento teatral, imposible de capturar 
en su complejidad desde el presente y por lo tanto 
irremisiblemente perdido en su dimensión compleja. 
Nos aproximamos al acontecimiento desde la pérdida, el 
duelo y la ignorancia, a través del rescate de fragmentos, 
parcialidades, hipótesis, siempre sujetos a revisión 
(DUBATTI, 2013, p. 8).

II. Paralelamente, aparece profusamente desarrollado el 
campo de investigaciones limítrofes entre la Psicología, la 
Psiquiatría y el títere como experiencia terapéutica para niños, 
que entra a profundizar y describir los nexos entre títere y niño. 
“Un objeto que cada uno puede fabricar por sí mismo, con el 
cual, seguidamente, vamos a poder hablar, dirigirnos a los otros, 
intercambiar. Un ‘objeto’ que va a devenir ‘personaje’ y que 
será, más o menos, un representante de su creador” (DUFLOT, 
2015, p. 2). En 1951, Winnicott publica Objeto transicional y 
fenómenos transicionales. Enuncia allí el papel del objeto en las 
experiencias transicionales del bebé, prefigurando lo que para 
el adulto serán los símbolos. Siendo el objeto el símbolo de la 
unión del bebé y la madre, lo que permitió observar el viaje del 
niño de la fusión a la autonomía, y de tal forma su integración a 
la cultura humana en tanto sujeto. Comprende, así, la propiedad 
creadora de la condición humana. Al respecto, es la propia 
Duflot quien ofrece, al describir sus observaciones, la imagen 
de la Matrioshka que sirve de inspiración a este artículo. 
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La Matrioshka no es, a decir verdad, una muñeca en 
el sentido tradicional, con la que jugaríamos “a las 
muñecas”, tampoco es un títere, ella es apenas una 
aproximación de la forma humana [...] Un cuerpo tiene 
un interior, él guarda su identidad a través de sus avatares 
de tallas (siempre la nené) y bajo sus múltiples sobres, 
él abriga eso que, a los 20 meses, es extremadamente 
interesante, ¡El bebé! objeto de identificación, razón del 
júbilo triunfal repetitivo (DUFLOT, 2011, p. 52).

De la necesidad del TTpN, encuentro respuesta paralela en las 
relaciones con la Matrioshka como objeto catalizador de muchas 
experiencias. En su forma –simple, redondeada, acogedora–, se cuenta 
la historia de la maternidad, del amor. Este es el significado original 
que también se extiende para contar la historia de las familias rusas 
de origen campesino en el cual la mujer mayor, la abuela, traza el 
rumbo cultural dejando en sus hijos, nietos y bisnietos su semilla. De 
manera subyacente, se entiende que el origen de las Matrioshkas rusas 
es, en realidad, una imagen de Buda. El Buda japonés tenía, en su 
seno, otras seis estatuillas idénticas, dado que las muñecas ocasionales 
japonesas, generalmente, son en grupos de siete, representando a los 
dioses internos. Además, no se puede negar que recuerdan las muñecas 
japonesas conocidas como kokeshi, muñecas que representan a niños 
fallecidos, hechos con la idea de preservar y cuidar sus espíritus. En 
números de tres (madres huecas y partidas) + uno (bebé compacto y 
masculino) o de (seis + uno), invoca la idea de preservar el espíritu y 
reafirma la relación animista en la animación de objetos10. 

Una lección de teatro en comunidad con el niño incluido, asumido 
y reconocido en su participación son las representaciones con figuras 
animadas que aún se producen en Mali con carácter de asociación 
cultural en la cual toda la comunidad participa de la realización 
colectiva. La actividad cultural de la asociación permite a los miembros 

10 No podemos ignorar que, en la animación escénica, operamos de manera similar a los 
procedimientos mágicos. El Actor que interpreta con objetos representativos busca afirmar, 
a través de una retórica, el poder del objeto inanimado capaz de suscitar y desbordar 
emociones guardadas en el espectador (BALARDIM, 2004, p. 33).
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de la comunidad juntarse para encontrarse y compartir en un momento 
de alegría y comunión, lo que permite reforzar la cohesión social. 

Los adolescentes son iniciados en el arte de la máscara 
y de los títeres deviniendo miembros de la asociación. 
Ellos aprenden a danzar, a llevar las máscaras y a 
manipular los títeres. Descubren así la riqueza simbólica 
de los personajes y sus cantos asociados. Mediante la 
máscara y los títeres los jóvenes son conducidos hacia la 
apropiación de su patrimonio cultural para su trasmisión 
y preservación (FAVREAU, 2011, p. 31).

En el propio número de la Revista Puck dedicada al teatro de figuras 
animadas en el continente africano, puede leerse el siguiente testimonio 
del maestro titiritero Tiory Diarra: “Tú me ves fatigado, pero yo no voy 
a perder ningún pueblo para recordarles a los jóvenes y a los niños su 
historia. Los títeres son una pequeña escuela y yo estoy orgulloso de eso. 
No es por dinero, es por la educación que yo saco mis títeres. Por revelar 
un arte” (TURNER, 2011, p. 53). Este es sólo un ejemplo, remitiendo 

Los músicos de Bremen (2011). Teatro El Arca. Dirección de Liliana Pérez. Foto 
de Liliana Pérez.
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la atención para una tradición, un territorio, una cultura que mucho 
podría decirnos acerca de la relación entre los miembros más jóvenes de 
la comunidad, su transición a la adultez y los objetos animados. 

III. Partiendo del planteamiento de Dubatti, entendiendo que 
la observación del teatro como acontecimiento implica reconocer su 
problematicidad –y es necesario diseñar categorías que den cuenta 
de esa problematicidad (como las de desdelimitación histórica, 
transteatralización, liminalidad o umbralidad, diseminación y 
ampliación) –, nos permitimos imaginar, a partir de la Matrioshka 
como inspiración, un modelo de filogenia para una ontología del TTpN 
que nos ha conducido a la investigación por medio de la sistemática 
cladística. Para Marrone, “La Taxonomía como ciencia juega un rol 
predominante al momento de agrupar a los seres vivos de forma 
ordenada y reflejando relaciones de verdadero parentesco” (2000, p. 
19). Este modelo de estudio, que no persigue ejercer juicios valorativos, 
por cuanto no se entiende evolución como superioridad, sino como 
adaptabilidad específica respecto a su hábitat, tiene como objetivo la 
observación y descripción en su contexto del devenir, a partir de la 
información que se encuentra en las trazas de los hechos ya ocurridos.

Declaramos, para nuestra asimilación de la sistemática cladística, 
el espectáculo como un organismo que se verifica en el acontecer, 
en un contexto específico que supone tiempo, lugar, población y 
comunidad. Partiendo de las definiciones de Dubatti, podríamos 
ensayar la comprensión del hecho teatral, en sus distintas instancias 
del taxón11, como especies12 que evolucionan. Si con él entendemos el 

11 Para Marrone: Se puede decir que, en general, un taxón es un grupo de organismos 
asociado a un conjunto de atributos que determinan la pertenencia de esos organismos a 
ese grupo. En la escuela cladística, el conjunto de atributos son los caracteres heredados de 
su antecesor común. Familia, género y especie son categorías taxonómicas, mientras que 
Rosaceae, Rosa y Rosa canina son ejemplo de taxones de esas categorías (2000, p.19).
12 Conforme Marrone: Un linaje es una secuencia de organismos con cohesión espacial y continuidad 
temporal. Un linaje, una especie, consta de una o un grupo de poblaciones, que también son difíciles 
de definir, si bien el concepto espacial, sus límites geográficos, siempre están presentes. Normalmente 
se definen como un grupo de individuos de una misma especie que ocupan una región geográfica 
más o menos bien definida y con los individuos interactuando entre sí (2000, p. 19).
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teatro como un fenómeno dinámico, contingente, en la tríada actor, 
objeto, espectador; si, para diversas concepciones de teatro, deben 
diseñarse, dice, diversas bases epistemológicas (complementarias 
o alternativas) para la cabal comprensión de esas concepciones, 
proponemos, entonces –a fin de encontrar en qué categoría se ubica el 
TTpN como taxón–, una posible relación de categorías taxonómicas 
para las artes escénicas por medio del ensayo de una ontología para 
el estudio del TTpN como género y objeto de estudio.

Taxón Género TTpN

Reino Arte

Phylum Escénicas

Clase Teatro
orden Géneros Dramáticos
Familia Títeres

Género TTpN/TF
Especie Espectáculo

Estudios de García-Lara dicen que “La cladística no asume 
ninguna teoría de la evolución particular, sólo el conocimiento 
original de la descendencia con modificación. Por ello, los métodos 
de la cladística se pueden aplicar, y así se ha hecho recientemente, a 
sistemas no biológicos, como determinar las familias de lenguajes 
en la lingüística histórica y filiar manuscritos en la crítica textual, 
además de la clasificación artefactual en arqueología” (2015, p. 24). 
Su aplicación está vinculada a sistemas de almacenamiento y 
recuperación de datos, y de predictores del estado de los caracteres 
y las direcciones de la evolución que no se han medido.

En Biología Sistemática, se llama carácter (plural caracteres) 
a cada atributo (rasgo heredable y por lo tanto apto para ser usado 
en la descripción de los organismos que componen un taxón). Un 
carácter se debe definir con los posibles estados del carácter 
(MORRONE, 2000, p. 15). Por ejemplo, el carácter “TT o (A)
nimación de figuras” y especies con las que se los está delimitando 
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poseen los diferentes estados para adultos, para niños y familiar. 
Se ha mostrado que el lenguaje de diagramas y gráficos permite 

establecer relaciones de largo alcance: por ejemplo, entre las 
matemáticas, la ontología, la dialéctica, la lógica, la semiología y la 
fenomenología. De acuerdo con Andrade (2007, p. 6), Diagramas 
ontológicos son los diagramas que muestran entes (“elementos”) y 
las definiciones que a ellos se les ha aplicado (“conjuntos”).

Entonces, para nuestro diagrama, tomemos el carácter TT o 
(A)nimación de figuras y veamos cómo se afecta ante las diversas 
expresiones del carácter público destinatário* a fin de seguir el rastro 
del devenir del grupo TTpN.

(A)
nimación 
de figuras, 

teatro 
visual, 

objetos, etc.

             
(B) Público- 
Destinatário 

infantil 

(C)
Público- 

Destinatário  
adulto

Teatro de 
Títeres

(TT)

Teatro de 
títeres para 

niños

(TTpN)

Teatro 
de títeres 
familiar

(TTF)

1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 0

1 0 1 1 0 0

1 0 0 1 0 0

0 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Por lo tanto con TT=A 
TTpN = (ABC) + 
(ABC)  
      =AB(C+C) 
      =AB

TTF=(ABC)

* Expresión equivalente a “Público Diana”.   
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Teatro de Títeres para Niños, Teatro para Niños con Títeres 
sugiere un grupo polifilético, por cuanto la expresión del carácter 
común se produce por vías no directas, en cambio convergen en 
un nuevo taxón para el siglo XXI: Teatro con títeres para la familia. 
Donde Familiar aparece como una nueva expresión del carácter 
“público-diana en una aparición jerárquica superior donde el 
niño ha sido asimilado como público llevando a una comprensión 
compleja de la producción teatral que lo distingue e incorpora al 
adulto, generando una experiencia de comunión entre un público 
diverso que alcanza conciencia del yo dentro del entramado social, 
ya sea como niño, como padre, como hijo, como hermano, como 
alumno, como ciudadano, como humano. El delfín como mamífero 
proviene de una evolución del agua hacia la tierra, sin embargo su 
regreso al agua supone expresiones de caracteres más complejos. 
Lo que quiero decir es que podríamos interpretar la vuelta hacia 
la integración del adulto al auditorio: como la tendencia hacia la 
conformación de un tejido más complejo en el discurso a nivel de 
dramaturgia y puesta en escena, un tejido con varios niveles de 
intención; como una evolución que sólo podía ser si primero se 
transitara por la toma de conciencia del niño como público, como 
sujeto dentro de la sociedad y, tras muchos ensayos, llegar a esto 
otro estado integrador, que no pierde de vista al niño como objetivo 
y justamente con él evoluciona.

Regalar una Matrioshka tiene un gran significado para los rusos. 
Y es que, cuando alguien te la regala, tienes que pedir un deseo, y 
cuando éste se haya cumplido, entonces y sólo entonces podrás abrirla 
y ver la otra Matrioshka que hay en su interior y tendrás que volver a 
pedir un deseo. Esto lo tendrás que hacer hasta que llegues a la última 
de las Matrioshkas, que deberás entregar al descendiente de la casa, 
como símbolo de que vuela del nido. Así ha de ser nuestro TTpN, 
un desafío para ganar el próximo paso, un estímulo y un premio, un 
tesoro que se hereda con responsabilidad y libertad, un patrimonio 
para desplegar alas y entrenar el vuelo.
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apreciado pelo nosso Conselho Editorial e poderá ser publicado.

Os textos deverão seguir o seguinte padrão de apresentação:
1)  artigos – Mínimo de 8 e máximo de 15 laudas;
2)  solicitam-se clareza e objetividade nos títulos;
3) o artigo deverá conter, no mínimo, quatro fotos para abertura (à 

parte), resumo e palavras-chave;
4) a formatação de seu trabalho de acordo com a padronização abaixo 

vai garantir a melhor compreensão de seu texto: Fonte: Times New 
Roman. Tamanho 12. Parágrafo: com recuo. Espaço entre linhas 
1,5. Títulos de obras, revistas, etc.: itálico. Nomes de eventos: entre 
aspas. Citações: entre aspas; 

5) as colaborações devem incluir uma brevíssima apresentação do autor, 
de no máximo 4 linhas, logo após o título, visando a situar o leitor;

6) à parte, o colaborador deve enviar uma autorização assinada para 
a publicação do texto, fotos ou desenhos. Caso inclua materiais 
gráficos da autoria de terceiros, é indispensável o aceite destes, 
assim como uma legenda de identificação;

7) referências: deve ser acrescentada após as notas, de acordo com as 
normas da ABNT;

8)  enviar uma cópia para o e-mail: revistamoinmoinudesc@gmail.com;
9)  colocar telefone e/ou e-mail para eventuais contatos;
10) indicar publicação anterior do trabalho: data, local, título, assim 

como tratamento literário ou científico original;
11) o envio do artigo original implica a autorização para publicação, tanto 

na forma impressa como na digital da revista.
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