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DESAFIOS DO TEATRO DE ANIMAÇÃO BRASILEIRO

Humberto Braga1

 Em artigos publicados na Revista Móim-
Móim2, eu analiso o período entre meados dos 
anos 70 e dos anos 90 observando transformações 
acentuadas do teatro de animação no Brasil. 
Diferentes fatores sustentam esta constatação, como 
o surgimento de grupos que arrebatam o público 
com excelentes resultados no plano artístico, a 
busca incessante pelo  intercâmbio de iniciativas 
com instituições internacionais e, sobretudo, pela 
força gerada por uma organização associativa com 
a participação de grupos de diferentes regiões 
do país. Não me detenho muito na lembrança de 
tantos acontecimentos, uma vez que este período 
foi tratado de forma mais abrangente em artigos 
na referida revista. Resgato, apenas, algumas 
considerações tentando perceber e encontrar, 
décadas depois, os desafios que hoje se impõem. 

Naquele período, foram implantadas políticas 
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públicas específicas para o teatro de bonecos 
– denominação mais usada na época – quando 
se levava em conta, de forma acentuada, sua 
especificidade. Foi criado um setor no então Serviço 
Nacional de Teatro - SNT, do Ministério da Educação 
e Cultura, dedicado ao desenvolvimento de ações 
direcionadas para esta área artística, ações estas 
pautadas a partir de uma interlocução permanente 
com as diretorias da Associação Brasileira de Teatro 
de Bonecos – ABTB, entidade criada no ano de 1973.  

Havia um fomento direto para produção 
e circulação de espetáculos através de editais 
publicados anualmente. Todos os anos, também, 
promovia-se um Concurso de Dramaturgia 
com premiação para os três primeiros lugares, 
destaques para leitura de textos e edição dos textos 
selecionados. A Revista Mamulengo (publicada entre 
os anos de 1973 e 1987)3 contava com apoio regular, 
da mesma forma que os Festivais Nacionais de Teatro 
de Bonecos, que aconteciam em diferentes regiões do 
país. Foi criado, em 1993, o Centro Latino Americano 
de Teatro de Bonecos com a supervisão pedagógica 
do Instituto Internacional da Marionete4, instalado 
em espaço e com equipamentos apropriados na 
Aldeia de Arcozelo5, onde ocorreu uma série de 
cursos para artistas de diferentes regiões do país 
com especialistas convidados do Brasil e do exterior. 
Diversas exposições foram montadas e levadas para 
outros países, e até a locação de um teatro também 
exclusivo para o teatro de bonecos foi testada, no 
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Rio de Janeiro, com peças teatrais e oficinas com 
artistas de vários estados.6 A relação estreita da 
Associação Brasileira com a UNIMA7 trouxe ao Brasil a 
reunião de seu comitê executivo – pela primeira vez 
na América Latina – na ocasião das comemorações 
do septuagésimo aniversário da entidade.8 O 
teatro popular de bonecos do Nordeste também 
teve um tratamento especial naquele período 
com apoio aos artistas, realização de encontros 
no Nordeste e colaboração efetiva na criação de 

um espaço dedicado à memória e difusão desta 
manifestação artística, em Olinda – Pernambuco.9 

Estas políticas específicas foram se diluindo e o 
então teatro de bonecos mais profissionalizado e 
experiente em suas produções acaba se inserindo 
no panorama do teatro e das artes como um todo, 
concorrendo em igualdade de condições. É fato que, 
a partir de meados dos anos 90, as políticas públicas 
vão sendo protagonizadas pelas leis de incentivo à 
cultura e diminui o apoio, de forma direta, sobretudo 

Cabeça Oca (2018). Cia. Talagadá - Teatro de Formas Animadas. Direção: Valner Cintra. Foto: Luís Galaverna.
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para aqueles que não conseguem patrocínios através 
das empresas privadas. É perceptível também que 
o movimento associativo do pessoal do teatro de 
animação passa a ser exercido por entidades estaduais 
e ficam dependentes do desempenho de cada 
estado e município com realidades distintas no país.  

Alguns grupos de teatro de animação deram um 
salto na sua estrutura organizacional e muitos deles, 
hoje, mantém verdadeiros “centros de referência” 
com teatro, espaço para oficinas, guarda de material 

e centros de documentação. É uma característica 
do teatro de animação o trabalho continuado 
de “grupos” com repertório de espetáculos. 

Acredito que hoje o intercâmbio entre estes 
grupos poderia dispor de uma programação regular 
com resultados certeiros, tanto para aprimoramento 
de suas experiências quanto para artistas iniciantes. 
A difusão do teatro de animação no que se refere à 
circulação de espetáculos é outra ação que deveria 
ser incentivada em programas permanentes, da 
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mesma forma que um programa consolidado de 
apoio aos festivais possibilitaria que seus promotores 
dispusessem, com antecedência, a certeza de 
suas realizações. Os festivais de teatro, num país 
grande como o nosso, representam uma excelente 
oportunidade de intercâmbio e de acesso por parte do 
público que poderia conhecer o que se faz em outras 
partes do país e do mundo. Um programa de incentivo 
à formação com apoio e bolsas de estudo para 
pesquisas e cursos, e um programa editorial deveriam 
ser implantados, possibilitando democratização do 
acesso de forma mais sistematizada. Todas estas 
ações deveriam fazer parte de um plano plurianual 
com recursos pré-definidos. O que precisamos hoje 
é de políticas públicas de Estado que possibilitem 
um estímulo às artes em todas as regiões do país 
e uma definição dos papéis dos governos federal, 
estaduais e municipais, e um trabalho afinado 
com as especificidades das linguagens artísticas 
e com as realidades das diversas regiões do país. 

O que precisamos hoje, ainda, é de um olhar 
mais atencioso e mais aprofundado para a questão 
do “público”, ou melhor, para formação de “plateias” 
– e isto necessariamente depende de um trabalho 
também conjugado com a área da educação, e não 
apenas como exigências de contrapartidas apenas 
de redução no valor do ingresso e distribuição de 
gratuidades – no sentido de propiciar em médio e 
longo prazo a sustentabilidade da produção artística. 

Outro dado visível do panorama do teatro 
de animação, dos últimos tempos, é o aumento 
considerável dos trabalhos artísticos do tipo 
“lambe-lambe” presentes em espaços alternativos. 
Nas décadas de 1940, 50 e 60, era uma prática 
encontrada em diversas praças, especialmente na 
região Sudeste. Diferente do “teatro Guignol”10 e do 
próprio teatro popular de bonecos do Nordeste11, que 
também se apresentam para o público em espaços 
abertos, o teatro do tipo “Lambe-lambe”, no geral, 
prefere as miniaturas dos bonecos manipulados em 

caixas pequenas para um público bem reduzido, 
um espectador de cada vez, e um tempo menor 
de apresentação. Aumentou consideravelmente o 
número de artistas dedicados a esta vertente do 
teatro de animação, tanto que, atualmente, existem 
mostras específicas, seminários e oficinas voltados 
para essa arte tão peculiar. Uma profissão de fé nesta 
forma de expressão abraçada inclusive por tantos 
jovens que afasta qualquer hipótese de uma possível 
tentativa de superação da falta de público e da falta 
de apoio por parte dos lambe-lambeiros e lambe-
lambeiras, como são conhecidos esses artistas.  

Como afirmei no texto indicado no início 
deste artigo, o teatro de bonecos brasileiro, na 
realidade, venceu inúmeras barreiras. Alargou 
cada vez mais seu espaço no panorama artístico, 
conviveu com diversos estilos e firmou nomes 
de grupos conhecidos e respeitados, no país e no 
mundo. No campo da formação, o tema alcança 
meios mais efetivos em algumas capitais do 
país, entrando no campo acadêmico e muitos 
artistas/professores complementam seus estudos 
em nível de pós-graduação promovendo o 
aparecimento de um número considerável de 
estudos em torno desta linguagem artística.12 

Os desafios do teatro de animação ainda são muitos 
e se inserem, numa visão mais ampla, no conjunto de 
desafios que enfrentam as artes cênicas do país, das 
artes e da cultura em geral. Na verdade, chegamos 
ao século XXI marcado por avanços tecnológicos sem 
que o conceito de “cultura” e o seu significado no 
desenvolvimento econômico e social do país sejam, 
de fato, ampla e profundamente, compreendidos 
pelo setor político e por camadas mais amplas da 
sociedade como um todo. Isso se reflete na forma 
como são tratadas as instituições culturais do país e 
consequentemente na fragilidade de seus programas 
e ações. A arte brasileira é vigorosa e resistente, 
mas exige uma luta permanente na manutenção 
pelo menos de seus espaços já conquistados.  
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NOTAS 

2 Refiro-me especialmente ao artigo “Teatro de animação 
hoje no Brasil: crises e transformações”, publicado 
na Móin-Móin - Revista de Estudos sobre o Teatro 
de Formas Animadas n. 11 – 2013. O artigo pode ser 
acessado em https://issuu.com/scar.art/docs/revista_
moin_moin_11. Outros cinco artigos publicados nas 
edições de n. 04 (2007), n. 06 (2009), n. 08 (2011), n. 
15 (2016), n.º 18 (2017) complementam a discussão do 
tema.
3 As 13 edições da Revista Mamulengo estão disponíveis 
na página da ABTB: https://abtbcentrounimabrasil.
wordpress.com/publicacoes/revista-
mamulengo-1973-1982/
4 Instituto Internacional da Marionete – instituição de 
ensino com sede em Charleville-Mézières, França.
5 Aldeia de Arcozelo – Centro Cultural criado por 
Paschoal Carlos Magno, no município de Paty de 
Alferes – Estado do Rio de Janeiro. Sob a coordenação 
de Magda Modesto, Ana Pessoa e Humberto Braga, ali 
foram realizadas, anualmente, oficinas de longa duração 
com Álvaro Apocalypse, do Grupo Giramundo; Osvaldo 
Gabrieli, do Grupo XPTO; Margareta Niculescu, da Escola 
Superior das Artes da Marionete, da França; Fabrizio 
Montechi, do Teatro Gioco Vita, da Itália.
6 O Teatro Aurimar Rocha, no Leblon, Rio de Janeiro, foi 
inaugurado em 1981 pelo Grupo Carreta com a peça 
Os três caminhos percorridos por Honório dos anjos e 
dos diabos, texto de João Siqueira e direção de Manoel 
Kobachuck.
7 Union Internacionale de la Marionette – Organização 
não governamental filiada à UNESCO, criada em 1929, 
hoje sediada na França, com representação em mais de 
cem países de todos os continentes.  
8 A reunião do comitê mobilizou diversos grupos de 
teatro do Brasil para apresentações, contou com a 
presença de mamulengueiros e desfile dos tradicionais 
bonecos gigantes pelas ruas de Olinda – PE, no período 
de 22 a 30 de julho de 1999.

9 O Museu do Mamulengo – Espaço Tiridá, criado em 
1994 por Fernando Augusto Gonçalves Santos e o Teatro 
Mamulengo Só-Riso são dois exemplos.  
10 Teatro Guignol, manifestação do teatro de bonecos 
tradicional francês, criado no começo do séc. XIX. 
Este teatro chega ao Brasil no princípio do séc. XX, 
notadamente no Rio de Janeiro e a prefeitura cons-
trói diversos Teatros Guignol em praças da cidade. Ana 
Pessoa escreveu o esclarecedor artigo “O Teatro de 
Bonecos na Belle-Époque carioca”, por meio do qual 
analisa o contexto de seu surgimento e declínio. Acessar 
em: http://www.revistas.udesc.br/index.php/moin/
article/view/1059652595034701032007190/8012
11 Teatro Popular de Bonecos do Nordeste, conhecido em 
suas várias expressões como Mamulengo, João Redondo, 
Cassimiro Coco, Babau, entre outros.
12 A Comissão de Pesquisa e Formação Profissional da 
ABTB – UNIMA efetuou levantamento da pro-dução 
bibliográfica e acadêmica sobre Teatro de Animação no 
Brasil até dezembro de 2019. Foram identificados até a 
data 128 Dissertações (Mestrado) e Teses (Doutorado), 
além de 53 livros publicados, cujo objeto de pesquisa 
é o nosso teatro em suas diferentes manifestações: 
Teatro de Bonecos, Teatro de Objetos, Teatro de 
Sombras, Teatro de Máscaras. Segundo a comissão, o 
levantamento ainda precisa ser completado, mas já 
pode ser acessado em: https://abtbcentrounimabrasil.
wordpress.com/publicacoes/dissertacoes-masters-e-
teses-doutorado/


