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NO BREJO AS VACAS MAGRAS PODEM ENCONTRAR UM PASTO DIGNO
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Vivemos um momento sombrio, sem boas 
perspectivas à vista, onde o ficcional tem sido 
atropelado pelo real.  A “banalidade do mal”, como 
vista por Hannah Arendt (2017), impulsiona multidões 
a abandonarem princípios morais e curvarem-se ao 
autoritarismo, sem questionamentos, flertando com 
outros ismos malfazejos. Independente de condição 
social ou grau de instrução dilata-se a “suspensão 
voluntária da incredulidade”, conceito evocado 
por Coleridge e por ele aplicado ao campo das 
artes1, e a maioria da população opta ou é levada 
a acreditar nas mais lavadas mentiras. Décadas 
de lutas e conquistas evaporam com rapidez 
assustadora. Em tempos assim, é bom preservar a 
memória acesa e aprender com os que vieram antes.     

Quando profissões são varridas do mapa, 
educação e a cultura sofrem golpes que deixarão 
sequelas graves, precisamos mais que nunca 

pensar e repensar nossa constituição e formação 
como artistas. Afeitos a levarem pauladas reais e 
as revidarem simbolicamente, os mamulengueiros 
têm muito a nos ensinar nesse sentido. Mas um 
olhar, mesmo que raso, sobre cursos brasileiros de 
formação em teatro é capaz de revelar a ausência 
dos saberes e história desses mestres. É verdade 
que nas últimas décadas acentuaram-se os estudos 
acadêmicos sobre o que eles dominam e tal cenário 
começou a alterar-se. Mas é pouco e muito ainda 
está por ser feito no sentido de diluir estremaduras 
e redimensionar no mapa o epicentro do 
conhecimento humano. Afinal, fazemos arte e ciência.  

A estudiosa francesa Béatrice Picon-Valin, ao falar 
sobre o “palco” ocupado pelas artes da cena refere-
se metaforicamente a ele como um vasto “território 
teatral”, com espaços fronteiriços que são mais 
pontos de encontro do que de separação. Diz ela:

 
(...) o teatro ampliou seu campo de ação 
a todas as artes: ele integra, assim, a 
dança, o circo, a música, as marionetes, 
as artes plásticas. Para algumas dessas 
artes – como a dança – é como uma 
reconquista (veja o teatro grego, por 
exemplo); para outras (cinema, vídeo), 
é uma novidade. Esses dois processos – 
expansão do campo de ação e retração 
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da audiência – geram dois estados 
complementares: o teatro de hoje 
toma emprestadas todas as formas e 
mistura-as, utiliza todos os espaços, 
todas as passagens possíveis nas quais 
ele puder se insinuar para continuar 
existindo. Essas me parecem noções que 
são características do estado do teatro 
de hoje: “teatros híbridos” (no plural), 
teatros como lugares de resistência 
(PICON-VALIN;  BULHÕES, 2011, p. 195).

Essa fala nos atravessa em vários sentidos. 
Somos mesmo tribos diversas que formam um 
grande e único coletivo. Nossas dificuldades são 
semelhantes e precisamos tomar a dialética como 
bússola para preservar traços peculiares e lutar por 
aquilo que nos iguala. Construir pontes e fortalecer 
nossos organismos enquanto classe artística 
em vórtices locais, nacionais e mundiais. Somos 
um país continental, mas às vezes o nordeste e 
outras regiões transformam-se em ilhas isoladas.

De Iris ao Arco-iris (2013). Direção: Jorge de Paula. Foto: Angélica Gouveia.
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A “expansão do campo de ação”, em nosso caso, 
é ontológica, inexorável. No Recife (PE), atualmente, 
observa-se de forma mais intensa a presença de 
elementos do teatro de animação – em espetáculos 
enquadráveis como dança, mágica, ópera, circo, 
teatro, para os mais diversos públicos e vertentes 
estéticas - mesmo em produções não capitaneadas 
por bonequeiros locais2. O andar da carruagem 
teatral globalizada ajuda, mas colabora também 
o fato de vivermos num estuário cultural rico em 
tradições. Nesse sentido a Universidade Federal de 
Pernambuco e a Fundação do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Pernambuco se afirmam como polos 
fertilizadores. O Curso de Licenciatura em Teatro tem 
impulsionado o surgimento de coletivos teatrais e 
despertado o interesse de estudantes pela linguagem 
do teatro de animação, até mesmo produzido 
cenas que extrapolam os limites da sala de aula3. 

A FUNDARPE, através do Funcultura4 e de 
outras iniciativas tem promovido a realização de 
pesquisas, mostras, publicação de títulos, produções 
artísticas em linguagens diversas. A existência de 
uma linha de fomento específica para o teatro de 
animação, ao mesmo tempo que ajuda, também 
dificulta, pois o montante a ela destinado fica bem 
aquém daquilo que as outras linguagens usufruem. 

Parece-me inevitável também que tenhamos 
que refletir, mais demoradamente do que aqui se 
permite, sobre aspectos concernentes à “retração 
da audiência” em nosso contexto. Em campo 
expandido, o Teatro de Animação abarca tanto 
espetáculos a serem vistos por multidões, quanto 
aqueles para um número bem reduzido de pessoas. 
No entanto, como no teatro brasileiro em geral, 
assim como nas formas animadas, não conseguimos 
bancar realizações contando com aquilo que 
possamos arrecadar unicamente na bilheteria. 

Precisamos repensar estratégias de produção 
e também de formação de plateia para irmos 
além das limitações impostas pela dependência 

de editais de fomento à cultura, sejam públicos 
ou privados. Em sentido mais amplo também 
devemos nos questionar sobre como tem sido e 
como queremos que sejam os nossos encontros 
com diferentes públicos. Para além das dimensões 
da plateia é fundamental tocar em temas como 
representatividade, visibilidade e circulação de 
nossa produção artística – problemática ainda mais 
aguda para artistas fora do eixo sudestino e sulista. 

Projetos como o Palco Giratório, mantido pelo 
SESC, e os Festivais SESI Bonecos do Brasil e do 
Mundo são apenas dois exemplos que nos mostram 
a importância e a potência de iniciativas nesse 
sentido.  Por mais críticas que sejam feitas aos modos 
operacionais, de gestão e alcance dos mesmos eles 
nos mostram a direção de algo que deveria ser regra 
e não exceção. Se teimarem em nos querer à margem 
para assim nos definirem como marginais teremos 
que tomar múltiplas veredas e fazer valer nossas 
heranças de muitas linhagens de artistas nômades. 

Quando trombetas governamentais 
convocam “artistas conservadores” a empurrar 
certa “máquina de guerra cultural” messiânica é 
necessário olhar para a radicalidade que persiste 
em nosso fazer artístico desde suas origens mais 
remotas. Peter Schumann assim a descreve:

(...) O teatro de bonecos, o emprego e 
dança das bonecas, efígies e marionetes, 
não é apenas historicamente obscuro; é 
incapaz de desfazer-se de suas ligações 
com a cura xamanística e outras funções 
sociais inerentemente estranhas, pesadas 
e difíceis de averiguar. Ele é também, 
por definição de suas características 
mais persuasivas, um teatro anárquico, 
subversivo e indomável por natureza; 
uma arte que por destino e espírito 
não aspira representar governos ou 
civilizações, mas que prefere seus 
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próprios segredos e sua pequenez 
na sociedade, representando mais ou 
menos, os demônios dessa sociedade 
e, em absoluto, as instituições da 
mesma (SCHUMANN, 1991, p.75).

Uma afirmação como essa apresenta inúmeros 
motivos para que nos considerem como perigosos 
e baderneiros. Nossa arte pode mesmo ser tomada 
como “máquinas de guerra”, mas não com fim último 
de ataque ou mesmo defesa. De modo inequívoco 
Deleuze (1998, p. 212) nos diz que, sendo dessa 
linhagem, elas “(...) não seriam definidas de modo 
algum pela guerra, mas por certa maneira de ocupar, 
de preencher o espaço-tempo, ou de inventar novos 
espaços-tempo”. Tal noção se afasta de tudo aquilo 
que se avizinha com o conservador. Com nossa 
“máquina de guerra” teremos que perfazer trajetos 
de fuga e avanço, cavar brechas e correr em direções 
diversas. Ela nos ajudará a resistir e não sucumbir às 
delimitações definidas pelo Estado e hierarquizações 
por ele impostas. Como máquina de guerra, o Teatro 
de Animação demonstra completo desinteresse em 
se manter puro e intocável enquanto modelo de 
operar. Essa perspectiva não deve ser jamais posta 
de lado e é o que temos para hoje e para amanhã.

NOTAS

2Para uma melhor compreensão ver COLERIDGE apud 
CARLSON, 1997, p. 214.
3 Espetáculos como O Mascate, a pé rapada e os 
forasteiros (2016) e Shakesffod (2017), ambos concebidos 
e estrelados pelo ator Diógenes D. Lima; Sala de jantar 
(2017) da Metron Produções, capitaneada por Ruy 
Aguiar e Edivane Bactista, são mergulhos cênicos no 
terreno do teatro de objetos realizados por artistas 
não bonequeiros. De Íris ao Arco-Íris (2013), espetáculo 
de sombras e bonecos concebido especialmente para 
pessoas surdas, realizado por atores independentes 

formados no Curso de Licenciatura em Teatro, pode ser 
indicado como um pontapé inicial dessa vertente de 
produções realizadas por grupos e indivíduos que não 
pertencem a coletivos voltados especificamente para o 
teatro de animação.
4 O projeto Mini Festival de Mini Criaturas Animadas 
Mínimas resultou em prodão artisitica orientada pela 
professora Isabel Concessa Arrais, do Departamento de 
Artes da UFPE, foi levado a comunidades recifenses e 
chegou até São Paulo através do Itaú Cultural.
5 Trata-se de um fundo de incentivo e fomento à cultura, 
organizado em regime de editais anuais, gerido pelo 
Governo do Estado de Pernambuco.
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