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Leandro Alves da Silva. Teatro de Animação 
e Tecnologias: um olhar a partir da Interface sobre 
o trabalho de algumas companhias do Rio Grande 
do Sul. Dissertação (Mestrado). Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 2019.

Orientador: Clóvis Dias Massa.
Data de Defesa: 29 de agosto de 2019.
Endereço para acesso ao texto completo: 

https:// lume.ufrgs.br/handle/10183/201165

Resumo: O trabalho, fruto de pesquisa 
de mestrado desenvolvida no Programa de 
Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), articula duas temáticas centrais: o Teatro 
de Animação contemporâneo e as tecnologias. A 
partir de entrevistas com artistas criadores e análise 
de acervos de algumas companhias – Cia. Caixa do 
Elefante, Cia. Lumbra, Grupo de Pernas Pro Ar e Grupo 
Fuzuê Teatro de Animação – busca compreender 
como estes sistematizam e dão sentido ao uso 
de tecnologias nas suas obras, especialmente na 
construção de bonecos e outras formas animadas, 
de elementos de cenografia e na criação de técnicas, 
artefatos, dispositivos e arranjos originais para 
atender às demandas específicas do seu processo 
criador. Busca, por fim, através do aproveitamento 
do conceito de “Interface” encontrar um “elo” 
para essa polissemia de sentidos propostos, que 
fomentam o diálogo sobre tradição e inovação 
na cena do Teatro de Animação, e problematizam 
o que afinal constitui sua contemporaneidade.

RESENHAS DE LIVROS, DISSERTAÇÕES E TESES

Alex de Souza. Entre mim, você e o objeto: relações 
em cena no teatro de objetos. Tese (Doutorado). 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, 2019. 

Orientador: Prof. Dr. Milton de Andrade
Data de defesa: 29 de agosto de 2019.
Endereço para acesso ao texto completo:

Resumo: O trabalho trata das relações em 
cena no teatro de objetos, com o objetivo de 
investigar e compreender como se desenvolvem 
tais interações. O estudo organiza-se inicialmente 
com uma investigação acerca das propriedades 
manifestadas pelos objetos em cena, a partir de 
distintas classificações, tendo como referência 
cênica principal o espetáculo  (Des)Pertencimento. 
Aprofundando as interações entre atuantes, 
objetos e público, propõem-se cinco modos de 
relação para a análise de cenas com objetos, 
abordam-se conceitos da teoria da complexidade 
para discutir a constituição do teatro de objetos 
e apresentam-se as experiências desenvolvidas 
no projeto de extensão Laboratório de Teatro de 
Objetos – LaTO. A parte final é dedicada ao registro 
e reflexão do processo de criação da cena Guardar 
para depois,  com objetos em teatro lambe-lambe.

Em cada edição, divulgaremos livros e/ou pesquisas sob as diferentes expressões do Teatro de 
Animação. Nosso objetivo é tornar os trabalhos conhecidos e estimular a leitura. Pelo endereço on-
line o leitor poderá acessar o texto completo.
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José Oliveira Parente. A Vida Nos Traz Presentes 
Inesperados – Contribuições do objeto em processos 
formativos e na encenação teatral. Tese (Doutorado) 
Universidade Federal da Bahia – UFBA, 2019. 

Orientadora: Profª. Drª. Sonia Rangel
Data da defesa: 26 de setembro de 2019
Endereço para acesso ao texto completo: 

http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/30717

Resumo: O objetivo desta pesquisa é investigar 
as possíveis contribuições do uso de objetos em 
processos de aprendizagem do ator, do encenador 
e do professor de teatro. Partindo do pressuposto 
que o objeto pode se tornar um potente estímulo 
criativo, busca-se pesquisar, experimentar e 
verificar a viabilidade de uma série de exercícios 
e jogos com objetos, os quais foram aplicados em 
aulas e oficinas ministradas pelo pesquisador a 
estudantes de teatro, bem como na encenação 
do espetáculo-solo com objetos, A Vida Nos Traz 
Presentes Inesperados, onde José Parente atua como 
pesquisador-encenador. Apresenta-se uma análise 
dos procedimentos adotados, com reflexão sobre os 
resultados alcançados, limites e possibilidades desta 
proposição. A pesquisa agrega ideias, propostas e 
fazeres do chamado teatro de objetos, cruzando-as 
com alguns procedimentos oriundos de outras áreas 
artísticas como a performance e as artes visuais, 
no intuito de  contribuir para a formulação de uma 
metodologia de trabalho artístico centrada no objeto.

Maria Madeira. (Maria de Lourdes Reis Madeira). 
O Teatro de Animação na Cena Expandida: o boneco 
em suas relações e variantes na cena teatral e na 
arte contemporânea. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 2019. 

Orientador: Prof. Dr. Gilson Moraes Motta.
Data da defesa: 31 de maio de 2019.
Endereço para acesso ao texto completo:

Resumo:  A pesquisa realizou estudos e 
processos artísticos através do teatro de animação. O 
trabalho se desenvolve no campo das poéticas 
cênicas contemporâneas e da performance, 
envolvendo questões do corpo, do espaço e da 
imagem, buscando  aproximações fronteiriças 
entre as artes visuais e outras linguagens artísticas. 
Levando em conta a mediação entre as linguagens 
artísticas e as percepções estéticas que  atravessam 
os materiais, tendo em vista o modo como os 
meios perpassam e afetam elementos cênicos 
como: textualidade, corpo, atuação, espaço e 
temporalidade. O trabalho abordou em seus três 
capítulos processos totalmente diferentes, tanto 
em técnicas de manipulação, quanto em formas 
estéticas, evidenciando que na plástica material o 
grotesco está presente, mesmo com bonecos tão 
diferentes em sua concepção, estrutura e objetivo.



Miguel Vellinho. A Reemergência da 
Figura humana no Teatro de Formas Animadas 
Contemporâneo: a experiência do Peh Quo. 
Tese (Doutorado). Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, 2019.

Orientadora: Profª. Drª. Lídia Kosovski.
Data da Defesa: 05 de dezembro de 2019.

Resumo: Esta tese  tem como  questão a 
investigação sobre  as transformações  estéticas  e 
técnicas percebidas no campo do Teatro de Animação 
ou de Formas Animadas ao longo deste século, quando 
se assiste ao abalo do compromisso tradicional com 
o realismo verossimilhante representado pela figura 
humana face ao antropomorfismo e seus protocolos 
de manipulação. No movimento de tensão 
produzidos pela Arte Moderna e Contemporânea, 
ora como  apagamento abstracionista e ora como 
resgate da figuração, busca-se identificar quais 
forças  atuam como centralidade deste gênero na 
atualidade, quando se verifica a reemergência da 
figuração. A fim de destacar tal tendência, o trabalho 
faz a análise genética e dos processos de criação do 
espetáculo da Cia. PeQuod – Teatro de Animação, PEH 
QUO DEUX, de 2014 trazendo à luz os procedimentos 
e pensamentos que envolvem o fazer artístico da 
Cia. PeQuod através de seus protocolos de confecção, 
manipulação e encenação com objetos inanimados
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