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DOS DESAFIOS DO TEATRO DE ANIMAÇÃO BRASILEIRO - ENTRE POESIA E SOBREVIVÊNCIA, 
ENTRE O VISÍVEL E O INVISÍVEL

Nina Vogel1

Antes de adentrarmos um espaço sagrado, seja 
no Oriente ou no Ocidente, seja ele um templo, 
uma catedral ou uma sinagoga, fazemos uma pausa, 
seguimos um ritual, como as mulheres que cobrem a 
cabeça com um véu ou os que fazem o sinal da cruz. 
Em alguns lugares no mundo, ao entrarmos na casa de 
alguém tiramos os sapatos, e imediatamente dentro 
de nós opera-se uma pequena mudança causada 
pela sensação de que aquele espaço é diferenciado, 
que ele nos acolhe com os pés descalços, como se o 
chão daquele lugar fosse mais limpo. No teatro ou na 
arte, muitos Mestres também sabem disso. Lembro-
me das oficinas ministradas pelos artistas do Théâtre 
du Soleil, de Ariane Mnouchkine, onde o espaço de 
jogo para as improvisações é delimitado por fitas 
no chão e quando o ator está pronto para entrar 
em cena, confirma em alto e bom som que sim, e 
só então, neste momento, abrem-se as cortinas. 
Reparem bem, não são os atores, já vestidos com os 
figurinos escolhidos ou atrás de máscaras balinesas, 
que as abrem. As cortinas - sempre feitas de um 
amarelo reluzente como o sol -, abrem-se! E então, o 

1 Cantora, atriz, performer, marionetista. E-mail: 
ninavogel3@gmail.com

jogo pode começar. Só aí, neste momento, os atores 
têm o direito de entrar naquele espaço sagrado, 
para, segundo as palavras dos próprios atores da 
companhia, serem guiados pelos deuses do teatro.

Nesta arte milenar da qual somos herdeiros, 
não é diferente. Incertas são as origens do teatro 
de marionetes e de sombras. Teria sido na China 
das antigas civilizações, cujos ventos ancestrais 
ao sussurrarem mensagens nos ouvidos das 
montanhas, iluminados pelo forte sol ou pela lua 
cheia, acabavam projetando silhuetas em suas 
cavernas, e ali se dava o prenúncio de um novo 
tipo de linguagem? Ou teriam sido os deuses 
indianos, detentores de múltiplos braços, capazes de 
manipular os destinos da humanidade, os primeiros 
marionetistas? Não sei. Mas gosto de visualizar essas 
imagens justamente porque, de alguma maneira, 
me conectam a algo maior, ancestral, universal.

Todo esse prólogo, como espécie de pequeno 
ritual, para apenas deixar registrada a minha 
reverência a todos os que vieram antes de mim e 
a todos os que virão depois, a todos os fazedores e 
incentivadores desta arte no Brasil. Minha reverência 
ao padre Anchieta, a quem devemos o marco inicial 
do teatro brasileiro; a D. Pedro II, admirador e 
promotor de espetáculos de marionetes na corte2, a 
Cecília Meirelles e a Maria Clara Machado, grandes 
na literatura (e também bonequeiras!), às Mestras 

Pausa  para um ato de reverênia



Ana Maria Amaral, Magda Modesto, precursoras 
do teatro de animação em nosso país, à Ilo Krugli, 
que apenas com um olhar, era capaz de animar 
um oceano nos olhos dos outros; a Chico Simões 
e todos os mestres do Mamulengo, a todos os 
artistas e professores que dividem seu tempo entre 
a criação e o ensino, e continuam na luta, ainda, 
para levar o teatro de animação à academia. A todos 
os grupos de teatro e aos artistas independentes 
deste país continental que insistem em fazer 
arte, mesmo quando tudo parece estar contra. 

Agora sim, com a licença e a bênção de 

todos vocês, inicio meu texto, no intuito 
de deixar minha pequena contribuição.

Dos desafios do teatro de animação no Brasil 
para os artistas independentes ou em carreira 
solo 

Aceitei o convite para escrever este artigo, 
sabendo da importância do movimento de 
retomada desta revista histórica e da honra de fazer 
parte deste movimento, para logo em seguida ser 
tomada por uma dúvida atroz: “O que teria eu a 

ConCordis, Coração Lambe-Lambe. Montréal (2019). Concepção e criação: Nina Vogel. 
Foto: Alexandre Fortes.
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acrescentar ou a dizer sobre o teatro de animação 
no país, para artistas e pesquisadores, sendo que 
alguns desses profissionais têm de tempo de 
carreira e pesquisa mais do que eu tenho de vida?”.

Percebi, no entanto, através das pesquisas que 
fiz, que muito se fala sobre a história do teatro 
de animação no Brasil, passando pelos festivais, 
histórico dos grupos expoentes desta arte e também 
dos nossos grandes encenadores, mas pouco ou 
quase nada sobre artistas independentes ou que 
tenham feito carreira solo. Também constatei muito 
conteúdo sobre formação, formas, cruzamento de 
linguagens etc., mas praticamente nada sobre como 
viabilizar isso, ou seja, financiar formações e projetos. 
Em um momento no qual a universidade pública 
está sendo dilapidada propositadamente, bolsas de 
estudo cortadas e nosso ex-ministério da cultura 
transformado em uma secretaria dentro do ministério 
do turismo, de repente, percebi que relatar minha 
trajetória, colocando a luz sobre as possibilidades 
encontradas pode ser importante para outros 
artistas, visto que são decorrências do momento 
socioeconômico e político do país, dos cursos de 
formação disponíveis dentro e fora das universidades 
e, acima de tudo, da possibilidade de financiar 
sonhos e projetos dentro da matéria, sempre no 
intuito maior de permitir que a poesia se manifeste.

Breve história pessoal intercalada por desafios 
coletivos

Minha carreira nesta área é recente e bastante 
peculiar. São mais de 30 anos de formação musical 
e carreira na música, 10 anos de teatro e somente 
os últimos 5 anos dedicados ao teatro de animação, 
em carreira solo, de maneira independente. Confesso 
jamais ter imaginado que me tornaria marionetista - 
embora todos os marionetistas que conheço sejam 
polivalentes. E que profissão melhor abarcaria o 
sonho de uma criança autodidata - com curiosidade 

e apetite por conhecimento sem limites - de ser 
“cantriz”, poetisa, mágica e espécie de embaixadora 
do Brasil, que fugiria com o circo pelo mundo 
– tudo isso ao mesmo tempo, sem hierarquia?

Surpreendentemente, só vim a descobrir e conhecer 
de fato o teatro de animação contemporâneo, com 
mais de 30 anos. Estaria eu alienada do mundo antes 
disso, apesar da longa formação e carreira artística, 
ou seria apenas um indício de que, assim como eu, 
existem milhares de pessoas em nosso país que 
desconhecem ou subestimam o teatro de animação? 

Essa descoberta aconteceu em dezembro de 
2014, durante o espetáculo Irmãos de Sangue, 
da companhia franco-brasileira Dos à Deux. O 
assombramento ao descobrir que a personagem 
mais velha, da mãe, era uma marionete foi tão 
grande, que virou ideia fixa e de ideia fixa uma paixão 
avassaladora: era essa a linguagem que me faltava! A 
solução perfeita para a pesquisa, já na época há três 
anos, que eu estava realizando sobre o pintor francês 
Henri de Toulouse-Lautrec. Ele seria uma marionete!

Primeiro desafio: como e onde 
fazer uma formação técnica? 

Segundo desafio: como financiar essa formação?

Antes de prosseguir para o desfecho e 
as soluções que criei, é preciso antes falar 
de uma pergunta que considero essencial, 
espécie de guia-mestra nesta trajetória.

Poesia ou Sobrevivência?

O primeiro desafio, a meu ver, é perguntar-se 
de que ou de quem estamos a serviço: da poesia 
ou da sobrevivência? Obviamente, para termos 
a disponibilidade e o espaço para que a poesia 
se manifeste é preciso ter as mínimas condições 
de sobrevivência asseguradas. Em nosso país 
isso nem sempre acontece. Mas a pergunta à 
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qual me refiro vai além: você se coloca a serviço 
de algo maior – que podemos chamar de arte, 
poesia, inspiração – ou você cria os seus projetos 
somente com o intuito de preencher parâmetros 
de editais, temas da moda ou que tenham mais 
possibilidades de serem contemplados? O que é 
essencial para você? Onde se situa a sua criação?

Seria necessário talvez afastar o ser 
vivo da cena. (...) O ser humano será 
substituído por uma sombra, um reflexo, 
uma projeção e formas simbólicas ou um 
ser que teria os sinais de vida, sem ter 
vida? Não sei, mas a ausência do homem 
me parece indispensável (...) Parece-me 
que todo ser que tem os sinais de vida 
sem ter vida, invoca forças extraordinárias 
(...) É possível enfim que a alma do poeta 
ou do herói não se recuse mais a descer 
por um momento sobre um ser cuja alma 
ciumenta não lhe impedirá a entrada 
(MAETERLINCK, 1999, p. 462-463).

Naquele momento, eu não tinha dúvida alguma 
que deslocar o corpo disforme e pequeno do pintor 
e dar vida a Toulouse-Lautrec, fora do meu corpo, era 
essencial. Acabei entrando em contato com a artista 
plástica belgo/russa Natacha Belova, que havia 
confeccionado as marionetes para o espetáculo da Dos 
à Deux. Ela estava abrindo uma seleção de 15 artistas 
para uma espécie de residência artística/laboratório 
de dois meses, no Chile, que seria ministrada por 
um grupo de profissionais da área, dirigida por ela e 
pela chilena Tita Iacobelli - hoje Cia. Belova-Iacobelli. 

Do delírio guiado pela intuição à mais dura 
realidade: “Será que eu seria selecionada, visto que 
eu não era marionetista e nunca tinha tido nenhuma 
formação na área? Como é que eu conseguiria ficar 
fora do Brasil por 2 meses e ainda por cima pagar 
o curso, hospedagem, alimentação, passagens e 

aluguel em São Paulo? Não haveria outros cursos 
oferecidos por companhias aqui?”. Decidi escolher 
como mestra a intuição e não a razão. Fiz uma 
caixinha para apresentar o meu projeto a uma 
empresa. Pausa: “Uma caixinha para apresentar o 
seu projeto?” É a pergunta mais curiosa que ouço 
das pessoas, ao contar essa história. Sim! Uma 
caixinha, linda, única, uma pequena obra de arte 
em si, com lâminas impressas contando o projeto e 
fui com a cara e a coragem em uma única empresa 
que havia sido comprada por um grupo francês na 
época. A primeira reunião foi um pouco tensa, mas 
duas mulheres me receberam e vi o encantamento 
nos olhos delas ao verem a tal caixinha. Inclusive 
pediram se eu podia deixá-la e eu obviamente a 
ofereci como um presente. Vejam bem, eu tinha 
o projeto aprovado pela Lei Rouanet, mas o que 
aconteceu foi algo absolutamente inesperado. A 
empresa me recebeu então para uma segunda 
reunião e fizeram uma doação direta de trinta 
mil reais na minha conta. Ou seja, mecenato de 
verdade. Eu, uma caixinha, meu coração naquele 
projeto, e Toulouse-Lautrec prestes a renascer!

O início do terceiro e maior desafio: a prática! 

Acabei então sendo selecionada com mais 15 
artistas da América do Sul, Brasil e Europa. Foram 
dois meses intensos, tempo no qual tive que 
aprender do zero algumas habilidades básicas como 
desenho, escultura, manipulação, jogo, dramaturgia, 
tudo dentro da perspectiva do teatro de animação. 
Estreamos no Museu Nacional de Belas Artes de 
Santiago do Chile, em maio de 2015, e a essa pesquisa 
dediquei cinco anos da minha vida, integralmente. 

Gostaria e acho importante salientar que todos 
os meus projetos foram financiados por mecenato 
direto. Mecenato de verdade, não esse das leis de 
incentivo. Seja via empresas ou pessoas físicas que 
ficaram tocadas pelo meu trabalho ou pelo projeto 



apresentado. Utopia? Não. Se foi possível para mim, 
por que não seria para outros? Mas o que faz com 
que uma empresa ou pessoa decida investir em 
arte por meio de mecenato direto? E aí voltamos 
na questão guia, que falei lá atrás. Pela minha 
experiência: a poesia! O que somente você é capaz 
de oferecer com aquela criação: a mágica, que elas 
mesmas buscam e não encontram no dia a dia!

Quarto desafio: Como continuar a criação 
e onde e como apresentá-la no Brasil? 

Meu ateliê era a mesa de casa e a minha sala 
de ensaio a pequena sala-de-estar. Ou seja, as 
condições não eram nada ideais. Mas mesmo 
assim, eu criei e ensaiei e fiz muito além do que 
eu mesma imaginava para o pouco de formação 
que recebi. Fiz minha inscrição em inúmeros 
festivais - pois era única maneira de poder me 
apresentar - e fui selecionada para o FITA Floripa, por 
exemplo, e para inúmeros outros festivais menores.

Quinto desafio: a falta de parâmetros.

Visto que todo o trabalho que eu havia feito 
foi quase cem por centro criação solo, eu não 
sabia por qual regra medir o que eu fazia, se era 
bom ou não. Quais eram as habilidades que eu 
precisava desenvolver? Qual era a história, quais 
eram as correntes e os diferentes tipos de linguagem 
dentro do teatro de animação?” Ficou evidente a 
necessidade de fazer uma formação continuada.

Sexto desafio: a necessidade de uma 
formação continuada e onde estudar?

Para poder decidir onde faria um Mestrado 
em teatro de animação, conversei com amigos 
mestrandos e visitei cinco universidades públicas 
brasileiras cujas linhas de pesquisa tinham a ver com 

o que eu estava buscando. No entanto, pelo fato de 
o Brasil ter adotado um sistema no qual prevalece a 
teorização da prática, no qual a academia acaba por 
formar mestres e doutores com excelência na reflexão 
teórica - seja acerca da própria prática do artista, seja 
de grandes mestres e suas obras -, para mim ficou 
evidente que não era o que eu estava buscando. 

Meia-noite em Paris com Toulousse Lautrec. 
Performance na Torre Eiffel, Paris (2019). Foto: Felipe Xavier.
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Mais uma vez, guiada totalmente pela intuição 
e não pela razão, decidi arriscar: iria me candidatar 
a uma especialização em uma universidade na 
qual a prática tivesse o mesmo peso, ou maior 
valor que a teoria, e descobri o curso de DESS en 
théâtre de marionnettes contemporain, na UQÀM 
- Université du Québec à Montréal, com duração 
de dois anos. Sinceramente não sabia nem se seria 
aceita. Mas não só fui admitida, como, para minha 
surpresa, fui laureada com duas bolsas de estudo por 
excelência. Uma delas, sendo a única bolsa destinada 
exclusivamente a alunos de Mestrado. No início 
acreditei se tratar de um erro, pois sequer sabia da 
existência dessas bolsas, e eu havia me candidatado 
a uma especialização, e não ao mestrado. Mas a 
universidade confirmou e em apenas dezessete dias 
me desfiz de tudo aqui no Brasil e parti para Montréal.

O hemisfério norte é conhecido pela rigidez 
técnica no ensino e pela busca implacável da tal 
“excelência” que os países fomentam através do 
investimento em educação, em escolas, centros e 
instituições que acabam por atrair a excelência alheia, 
por meio de bolsas - como foi o meu caso. E em muitos 
casos, com o apoio e financiamento continuados, 
acabam “apropriando-se” da excelência e talentos 
alheios, oferecendo aos artistas e pesquisadores a 
possibilidade de imigração ao país, ou até mesmo 
a concessão da nacionalidade estrangeira, sob 
o custo de veiculação eterna de suas pesquisas, 
invenções ou criações ao nome destas instituições, 
o que engrandece ainda mais seus quadros. Assim 
as grandes universidades mundiais fazem o seu 
nome: promovendo talentos e investindo forte em 
pesquisa, criação e inovação. No caso da América 
do Norte e de algumas poucas universidades do 
Reino Unido, a prática elevada a um patamar acima 
ou igual à teoria, faz com que os artistas saiam 
do segundo e terceiros ciclos da academia com 
a criação de obras de altíssimo gabarito, muitas 
vezes já com contratos com difusores e olheiros 

de plantão, convidados na plateia. Frequentes 
também são as ofertas de residências artísticas 
para artistas bonequeiros locais ou estrangeiros.

Abro então um espaço para a reflexão frente a 
todos esses desafios, que são na verdade coletivos: 
Quais possibilidades nós, bonequeiros brasileiros, 
podemos criar juntos, que independam de políticas 
públicas? Será que o tempo todo somos marionetes 
à mercê da troca de manipulação de governos? 
Cadê a audácia para sonhar para além de nossos 
egos, títulos, misérias e conquistas, que nos leve a 
criar e deixar nossa assinatura no panteão do teatro 
de animação contemporâneo? Onde está a nossa 
excelência? O que difere o que criamos aqui do que 
é criado lá fora? Será que ainda estamos buscando 
como inspiração a grama verde do vizinho, no lugar 
de perceber e cuidar da grandiosidade da nossa 
floresta? O que podemos oferecer, nesta corrente 
da qual somos parte, para os que estão chegando? 

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois 
passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos 
e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu 
caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? 
Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.3

Será que não nos falta finalmente 
deixar-nos guiar pelos fios invisíveis da 
intuição, tendo a utopia como guia mestra?
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NOTAS

2 “A apreciação pelas artes de Pedro II é bem conhecida. 
Sua contribuição para o desenvolvimento do Teatro de 
títeres é efetiva. Abre as portas dos teatros e libera as 
praças para a apresentação de companhias estrangeiras 
de títeres, e de acordo com João do Rio, em Vida 
Vertiginosa, o monarca recebe, em palácio, o titeriteiro 
brasileiro Baptista.” (MODESTO. In: Revista Móin-Móin, n. 
6, 2009, p. 36 apud RIO, 1911, p. 13). 
3 O cineasta argentino Fernando Birri, citado pelo escrito 
uruguaio Eduardo Galeano, durante entrevista do 
Programa Sangue Latino, de 2009, do canal Brasil.
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