
30

DES (HÁ) FIOS PARA O TEATRO DE ANIMAÇÃO CONTEMPORÂNEO

Paulo Balardim1

1 Professor adjunto na área de Prática Teatral - Teatro 
de Animação, no Departamento de Artes Cênicas e 
no Programa de Pós-Graduação em Teatro do Centro 
de Artes - CEART da Universidade do Estado de Santa 
Catarina-UDESC. Postdoc em Teatro de Animação 
(Université Paul Valéry-Montpellier III/2019), doutor em 
Artes Cênicas (PPGT-UDESC/2013), mestre em Artes 
Cênicas (PPGAC-UFRGS/2008), licenciado em Letras-
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (ULBRA/2007). 
Atuou como diretor, ator e cenógrafo da companhia 
teatral Caixa do Elefante Teatro de Bonecos (1991-2016). 
Membro da Union International de la Marionnette-
UNIMA).

Do ponto de vista da criação artística, uma vez 
eleito o tema da obra, a tarefa mais árdua talvez seja 
selecionar e organizar os elementos do discurso, 
considerando todas as infinitas possibilidades de 
escolhas, ou, ao menos, uma representativa parte 
delas, tendo em vista uma prospecção acerca de 
como isso atingirá a plateia. Como o arranjo das 
cenas reverberará em cada uma das pessoas que 
assistirá ao espetáculo, oferecendo uma visão, ou 
possibilidade de mundo? Essa dimensão política 
atravessa os aspectos formais da obra, dos materiais 
eleitos para a construção de bonecos à interação 
destes com os atores; da composição no espaço 
ao modo como a ação se desenvolverá na cena. 
Fazer escolhas é sempre difícil, pois toda ideia 

simples pode comportar uma miríade de caminhos 
investigativos; fazer perguntas é o grande exercício 
no qual devemos nos treinar, juntamente com uma 
infinita paciência: seremos capazes de avançar 
tanto quanto a persistência permitir. Perguntas se 
originam de observações e dúvidas, portanto, a 
questão-chave da formulação artística sempre me 
pareceu esta: como treinar o olhar questionador? 
Este olhar é um olhar inconformado com aquilo 
que vê, descrente daquilo que é dado como certo 
e imutável. “E se...” parece ser a porta de entrada 
para o delírio imaginativo que permite inquerir a 
realidade e transgredi-la. Cercar um tema, buscar 
saturar-se com todas as informações sobre ele e 
dele resultantes, faz parte da busca pela expressão.

Forma e conteúdo são indissociáveis e imagens 
são capazes de influenciar o modo de pensar. As 
escolhas na produção do espetáculo transitam 
pelas questões de como criar e potencializar 
essas imagens para discutir ideias, com quais 
recursos, afim de reconhecer e valorizar a 
“ambiguidade e a polivalência sígnica dos objetos 
e dos materiais” (CURCI, 2002, p. 86), de tal 
forma a entremeá-las numa poética da animação.

A encenadora e pedagoga romena Irina 
Niculescu salienta que um dos trabalhos mais importantes 
é o de explorar a essência teatral de cada tipo de boneco, 
tanto tradicional como contemporâneo, sua dinâmica, o 
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impacto da proporção entre o boneco e o ser humano, 
e o potencial dramático na sua relação com o espaço. Para 
descobrir o efeito emocional único de cada tipo de boneco 
no público. Para desencadear a força dramática do boneco e 
deixá-la surpreender os espectadores (NICULESCU, 2019, n.p.). 

Dessa asserção depreendemos que a “força 
dramática” está relacionada com o “efeito 
emocional” particularmente provocado por cada 
um dos aspectos plásticos e espaciais da cena 
em relação com a “dinâmica” do boneco. E, claro, 
essa “dinâmica” está em interação com o ator. A 
escolha do “tipo de boneco” a ser utilizado para o 
espetáculo e a relação que será proposta com o ator 

são importantes passos na articulação de toda uma 
cadeia de sentidos e associações que irão surgir. 

A implicação do teatro de animação na nossa 
sociedade

Um dos desafios atuais do teatro de animação 
contemporâneo parece o de permanecer em 
constante atualização, não apenas na formação 
dos artistas e no aperfeiçoamento técnico, mas 
também no que se refere à leitura e reflexão sobre 

Contestados (2019). Cia. Mútua. Direção: Willian Sieverdt. Foto: Diego Miranda.
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questões emergentes. De que modo a arte se articula 
com as preocupações sociais contemporâneas? 

Se percebemos hoje um avanço que ampliou 
a visão acerca de nossa arte enquanto linguagem 
e expressão elaborada, muito se deve aos esforços 
de artistas, pesquisadores, produtores culturais, 
iniciativas privadas e governamentais que investiram 
em concretizar/apoiar obras e projetos artísticos 
que abordam temáticas densas, tanto destinadas 
aos adultos quanto às crianças, e que incitam 
reflexões filosóficas e sociais. Parte desse avanço 
se deve aos estudos acadêmicos e às publicações 
nessa área; parte se deve aos espetáculos, os quais 
demonstram uma arte complexa e desafiadora 
nas suas proposições, sejam elas calcadas no 
experimental ou embasadas no tradicional. 

Isso nos leva a indagar de que forma nossas 
inquietações contemporâneas se manifestam e se 
explicitam em nossas criações? E onde se situam 
as referências que darão início ao processo? Como 
elencamos e tratamos temas que acreditamos ser 
importantes ao momento atual e que devam ser 
refletidos, discutidos, sentidos? Evelyne Lecucq 
levanta algumas questões sobre como ancoramos o 
teatro em nosso tempo (não no sentido de torná-lo 
estático, mas de conectá-lo com um mar profundo). 
Segundo a jornalista francesa, “observar uma prática 
artística implica percorrer concomitantemente o 
campo dos sujeitos, o das formas e o das condições 
econômicas.”2 (LECUCQ, 2018, p. 19, tradução nossa) 
Para a autora, é importante identificar como o teatro 
de animação e a sociedade se relacionam, como 
se veem mutuamente, com que distanciamento... 
cara-a-cara, satiricamente? De seus apontamentos, 
depreendemos esta indagação: como os temas 
sociais podem perpassar a criação artística?

A história contestada

Gostaria de comentar um exemplo que nos 
oferece excelente material para ponderarmos 
acerca dessas questões, principalmente o desafio de 
trazer à cena um posicionamento político bordado 
artisticamente. Trata-se do espetáculo Contestados, 
da Cia. Mútua de Itajaí/SC, com direção de Willian 
Sieverdt, atuação de Laura Correa e Mônica Longo, 
e dramaturgia de Guilherme Peixoto, Laura Correa, 
Mônica Longo e Willian Sieverdt. O espetáculo 
estreou em março de 2019 e, segundo a companhia, 
“(...) aborda a trágica Guerra do Contestado, ocorrida 
entre 1912 a 1916, entre os estados de Santa 
Catarina e Paraná, envolvendo o exército brasileiro, 
a empresa Americana Brazil Railway e a população 
local da época: os caboclos.”3 A arquitetura do texto 
parte do relato dos próprios caboclos, contando sua 
versão da história e de como foram pouco a pouco 
sendo dizimados nas sucessivas represálias sofridas 
pelo ataque do Exército e da Polícia dos dois estados. 
Ao peso trágico da história, contrasta a leveza da 
encenação e das figuras animadas, sem que haja 
prejuízo ao aprofundamento temático e à densidade 
emocional que o espetáculo evoca ao dar voz aos 
caboclos vencidos nesse massacre. Percebemos a 
apresentação de um tema regional que tange a 
uma problemática universal: a dominação e o poder 
exercidos sobre os mais fracos no intuito do acúmulo 
de riquezas. Para levar a cabo o projeto, a estratégia da 
Cia. Mútua aposta na economia de meios, ao propor 
um espaço cênico miniaturizado e figuras planas que 
sintetizam personagens e ações (o que em tempos 
de adversidade econômica também colabora para 
a circulação da obra), e lança mão do trabalho de 
interpretação das atrizes para reforçar a dramaticidade 
da narrativa, mediando a empatia com as figuras.

Apesar de enveredar na releitura e pesquisa 
histórica, a proposta está longe do que se poderia 
chamar “teatro didático”, se pensarmos nele como 
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um “teatro de respostas para educar”. Podemos, 
entretanto, dizer que o espetáculo é extremamente 
“pedagógico”, ao propor questões imprescindíveis 
para inquerir nosso passado histórico, sua projeção 
no presente e o modo artificial como a “verdade” 
vai sendo construída, pela ótica dos interesses 
“oficiais”. Temos aqui um espetáculo alinhado 
com os estudos decoloniais e que investe na 
busca dos dados descentralizados para compor a 
escrita cênica. Para isso, a concepção e a direção 
apostam em todo potencial sígnico das imagens, 
valorizando o uso de metáforas e pactuando 
convenções com o público desde sua entrada no 

espetáculo, como, por exemplo, quando as atrizes 
lhe recepcionam oferecendo o chimarrão como 
quem recebe amigos em casa para partilhar “causos”. 

Difícil descrever em poucas linhas a quantidade 
de metáforas aplicadas à cena, que vão desde a 
“manipulação da história”, dada pela presença 
ativa das atrizes, que operam as figuras até o uso 
da terra, a qual constitui um signo essencial ao 
discurso: a posse da terra é o conflito central, a base 
do problema. O signo é ainda reforçado quando a 
própria terra sustenta os personagens e mantém 
as figuras de papel em pé. A terra é também 
moldada pelas atrizes e formam a paisagem, as 

Contestados. (2019). Cia. Mútua. DIreção: William Sieverdt. Foto: Diego Miranda.
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montanhas, as planícies e os caminhos (pode-se 
até sentir o cheiro da terra, reforçando aspectos 
sinestésicos da obra). A desproporção entre corpo 
humano e sua tridimensionalidade, e a delicadeza 
minúscula das figuras, ressaltam a condução da 
história pela mão humana. Poderíamos ler a falta de 
profundidade da figura plana como uma metáfora do 
desconhecimento da “dimensão do fundo histórico” 
no qual ocorre a batalha, reforçando novamente 
a questão da indissociabilidade entre a condição 
formal da escolha técnica-construtiva e a ideia que 
aporta. Ou seja, a modalidade das figuras, eleita para 
representar a narrativa, apresenta-se como próprio 
discurso e escavam imagens de uma memória em 
esquecimento. A fragilidade dos personagens, 
ao usar o papel como matéria-prima, alude à 
exploração da madeira na região naquela época4.

As atrizes ora mantêm-se observadoras dos 
acontecimentos, ora também os conduzem ao 
irremediável desfecho, efetuando troca de cenários 
e animação das figuras. Intercalam uma narrativa 
textual em terceira pessoa, heterodiegética, com uma 
narrativa em primeira pessoa, homodiegética. Aqui, 
temos um efeito de estranhamento interessantíssimo, 
no qual coexistem na atriz (Mônica Longo) a memória 
da personagem que narra, e que é representada pela 
figura, e o distanciamento dessa outra “personagem-
atriz” que executa sequências de movimentos com 
as “figuras-personagens” e com as “figuras-cenários”. 
No trânsito entre essas camadas ficcionais, temos o 
efeito de duplo no qual a atriz contempla expressões 
e sentimentos da personagem em miniatura, incapaz 
de manifestar-se dessa forma. A voz da pequena figura 
agiganta-se no corpo humano que lhe é emprestado.

Em outros momentos também as atrizes erguem 
voz como personagens, transferindo o foco do 
público para seus corpos, fazendo coro ao povo 
representado em figuras, como, por exemplo, ao 
gritarem: “viva o monge, viva!”, na cena do discurso 
aos caboclos. O deslocamento do eixo atencional das 

figuras para as atrizes representando o povo possui 
um forte efeito de reconhecimento do humano e 
intermedeia a relação com as formas animadas, 
relembrando-nos de que a representação com as 
figuras não é completa ficção: o que está sendo 
contado foi resgatado de fatos acontecidos e com 
eles se friccionam. Desse atrito é que podemos 
repensar a leitura da realidade e sua porosidade. 
Repensar a história como construção imagética para 
estabilizar um presente. Ao resgatar essa história a 
Cia. Mútua consegue trazer à tona preocupações 
que não são alheias ao nosso cotidiano: uso da 
força bruta para expulsão de posseiros de áreas 
de interesse econômico, exploração desmedida da 
terra, desemprego e pobreza, atentado aos direitos 
civis e manipulação de informações, entre outros. 

Enfim, à luz dessa breve análise, de que 
forma podemos pensar o teatro de animação 
contemporâneo, suas poéticas e intersecções 
com temas sociais? Como podemos agir por meio 
da manifestação de ideias e como representar a 
vida em suas instâncias e conflitos, oferecendo 
possibilidades diversas de leitura de mundo?  Para 
além da tentativa de compreender a incognoscível 
natureza humana e como esta se relaciona com todo 
seu entorno, como propiciar uma reflexão que passa 
por uma apreciação estética? Como conservarmos 
a verve crítica operando no plano da arte? Estes 
ainda parecem permanecer nossos maiores desafios.

NOTAS

2 “Observer une pratique artistique implique s’arpenter 
de façon concomitante le domaine des sujets, celui des 
formes, et celui des conditions économiques.”
3 Fonte: https://www.ciamutua.com.br/
wordpress/?p=1830. Acesso em: 17 nov. 2019.



4 O principal interesse da companhia ferroviária norte-
americana Brazil Railway era a exploração da floresta 
nativa, rica em pinheiros e imbuias, para a exportação 
de madeira. Fonte: https://www.portalsaofrancisco.com.
br/historia-do-brasil/guerra-do-contestado. Acesso em: 
19 nov. 2019.

2 Mundos (2018). Cia. Lumiato. Direção: Alexandre Fávero. Foto: Diego Bresani.
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