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RESUMO: Este trabalho investiga as relações entre corpo e objeto a partir do exercício de teatro de formas 

animadas no contexto brasileiro da formação docente em cursos de graduação em Pedagogia. Para tanto, toma a 

noção metafórica da Übermarionnette e os princípios do Projeto Scene de Edward Gordon Craig e as 

experimentações com o movimento e as formas do espaço cênico. A reflexão centra-se nas possibilidades para o 

corpo na formação docente em Pedagogia de modo a propiciar referências que se distanciem da caricatura e se 

aproximem a experimentações contemporâneas. Entende-se que o que o teatro de formas animadas possui de 

formativo é a sua possibilidade de promover deslocamentos: da concepção de um processo de formação calcada 

na modelização, transmissão e repetição de conteúdos para uma formação-experiência; da formação textocêntrica 

para a indefinição da situação criativa; e das verdades pedagogizantes para a incerteza. Conclui-se que é uma 

proposta pedagógica que se opõe à formulas e considera que o processo de construção do conhecimento é mais 

complexo e se dá por intermédio da ação e, portanto, do corpo. 
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ABSTRACT: This work investigates the relationship between body and object from the exercise of animated 

forms theater in the Brazilian context of teacher education in undergraduate Pedagogy courses. To this end, it takes 

the metaphorical notion of Übermarionnette and the principles of Edward Gordon Craig's Project Scene and the 

experiments with the movement and forms of scenic space. The reflection focuses on the possibilities for the body 

in teacher education in Pedagogy in order to provide references that move away from the caricature and approach 

contemporary experiments. It is understood that what the theater of animated forms has formative is its possibility 

of promoting displacements: from the conception of a formation process based on the modeling, transmission and 

repetition of contents to an experience-formation; from textocentric formation to the blurring of the creative 

situation; and from pedagogical truths to uncertainty. It is concluded that it is a pedagogical proposal that is 

opposed to formulas and considers that the process of knowledge construction is more complex and takes place 

through action and, therefore, the body. 
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O presente estudo102 possui como tema o teatro de formas animadas na formação 

docente em Pedagogia. O foco da investigação está na relação entre corpo e objeto a partir da 

obra do diretor teatral, do início do século XX, Edward Gordon Craig. Para tanto considera, do 

trabalho de Craig, a metafórica proposta da Übermarionnette (que deveria ser o substituto do 

 
102 O material aqui apresentado faz parte da tese de doutorado intitulada O teatro de formas animadas na formação 

de professores: uma proposta pedagógica a partir da Übermarionnette, em cotutela UFRGS/Université Paris 

Nanterre, concluída em 2018, realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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ator em cena) e as experimentações com o movimento e as formas do espaço cênico (Projeto 

Scene). 

O contexto deste trabalho trata da presença do teatro de formas animadas em cursos 

de graduação em Pedagogia. Para tanto, foi realizado um estudo sobre o teatro de formas 

animadas nesse contexto formativo. Os subsídios principais utilizados para esse intento são 

oriundos dos materiais publicados pelo Ministério da Educação (MEC) em conjunto com o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e, 

principalmente, as produções do Grupo de Pesquisa Arte na Pedagogia (GPAP), coordenado 

pela professora Dra. Mirian Celeste Martins (MARTINS; LOMBARDI, 2015). Esse 

levantamento evidenciou que a maioria dos próprios professores que lecionam arte nos cursos 

de Pedagogia não possuem formação nessa área específica. O número reduz ainda mais 

drasticamente se considerarmos o contingente de professores que possuem formação em teatro.  

O levantamento aponta ainda que, dentre as linguagens artísticas, as artes visuais são abordadas 

em maior ocorrência do que o teatro. Se olharmos somente para o desenho opaco que foi feito 

pelos dados pesquisados, poderia ser concluído erroneamente que inexiste teatro de formas 

animadas na formação em pedagogia, uma vez que não há registros nos currículos ou planos de 

curso sobre o assunto. No entanto, é recorrente o uso de bonecos de luva, de fantoches diminutos 

feitos na medida do dedo, chamados de dedoches, e figuras planas feitas em papelão que 

possuem como suporte um palito, chamados de palitoches. Após o levantamento desses dados, 

verifica-se que há uma invisibilidade da atividade do teatro de formas animadas no referido 

contexto, bem como, há um déficit na referência em artes na formação das futuras pedagogas. 

O ponto de partida deste trabalho se desenhou na experiência de oito anos de trabalho 

como professora de teatro em um curso de graduação em Pedagogia, noturno, numa 

universidade da rede privada de ensino no sul do Brasil. Essa experiência apontou que havia 

um déficit no que diz respeito às referências de teatro de formas animadas que eram 

apresentadas nos trabalhos em sala de aula: geralmente caricatas e superficiais. Ao observar 

essas duas questões, passei a experimentar propostas que propiciassem outras referências de 

teatro de formas animadas que explorassem os materiais e as formas. Percebi que o 

envolvimento das estudantes nessas atividades era maior e que os seus corpos eram acionados 

sem a necessidade de uma proposta específica para isso.  

Tendo isso em vista, encontrei na obra do encenador britânico Edward Gordon Craig, 

elementos para problematizar as questões que atravessam o corpo na formação docente em 

Pedagogia. A potência e, ao mesmo tempo, a indefinição deixada pelo diretor inglês sobre o 
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que viria a ser a Übermarionnette e os princípios que se relacionam com o movimento no 

Projeto Scene, também chamada de quinta cena, abriu espaço para uma experimentação prática 

no contexto formativo em nível de graduação com alicerce na história teatral.  

A partir do estudo da obra craiguiana, definiu-se a ideia de que a marionete fornece o 

suporte material de exercício para o ator ultrapassar a sua própria forma, uma vez que os dois 

grandes projetos de Craig, a Übermarionette e o projeto Scene,resultam no deslocamento da 

centralidade do ator. Ao estabelecer “[...] um novo padrão de teatralidade em que telas e volumes 

geométricos, arquitetados em movimentos contínuos no espaço como música tridimensional” 

(RAMOS, 2014, p.73). Dessa maneira, entendo que tal exercício abre espaço para criar formas 

de reposicionar o corpo em relação ao objeto e, com isso, criar formas de ser e estar no mundo. 

É nesse sentido que pensar as possibilidades para o corpo na formação docente em Pedagogia 

a partir das propostas de Edward Gordon Craig tornam-se fundamentais para buscar outra forma 

de olhar para as formas animadas. Para alguns autores como Grazioli (2016), Craig juntamente 

com Maeterlinck e Jarry configuram o elo entre a tradição e contemporaneidade. Com as black 

figures e suas maquetes, Craig foi um dos responsáveis pelo ressurgimento renovado da 

expressão formas teatrais animadas (BALARDIM, 2008). Essa outra forma de olhar para essas 

possibilidades de criação interessam à formação docente.  

Os objetivos específicos aqui se estabelecem no sentido de explorar um ponto que 

parece ser nodal à obra craiguiana na relação do corpo do ator com o espaço cênico e que é 

transposto em relação à formação docente: o encontro entre o corpo e o objeto. Nesse encontro, 

configura-se uma gramática elementar que articula as dualidades corpo-objeto e tempo-espaço 

presentes no teatro de formas animadas como “linguagem específica da forma e do movimento” 

(AMARAL, 1996, p. 18). São eles: a) identificar possibilidades para o teatro de formas 

animadas na formação docente em Pedagogia; b) analisar a proposta pedagógica de Edward 

Gordon Craig em relação à formação docente; c) repensar as noções de corpo e, portanto, de 

processos de subjetivação no contexto do curso de Pedagogia; d) realizar experimentos em 

cursos de Pedagogia com teatro de formas animadas. 

Tal exercício é entretecido com a noção de experiência de Larrosa Bondía (2015) como 

algo que nos passa e que por nos passar nos transforma; e de formação-experiência de Rosimeri 

Dias (2012) no sentido de problematizar os apriorismos educacionais como verdades 

pedagogizantes.  

Entendo que a ideia de Craig para o ator, ao propor substituí-lo em cena por uma 

Übermarionnette se torna pedagógica se compreendida como um deslocamento: o ator deve 
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deslocar-se a ponto de promover esse exercício sobre si. Tal movimento convida a pensar 

diferente a própria forma de ser atore se relaciona “[...] com as práticas pedagógicas nas quais 

se constrói e modifica a experiência que os indivíduos têm de si mesmos [...], justamente através 

do estudo dos mecanismos que ‘transformam os seres humanos em sujeitos’” (LARROSA, 

1994, p.37). O próprio Craig deixa esse objetivo bem claro quando escreve: “[...] devemos nos 

desenvolver e dominar o mundo e aquela coisa muito mais difícil – nós mesmos” (CRAIG, 

2017, p.94).  

Ao observar os elementos da obra craiguiana é possível observar que é o movimento 

o elemento que mais se destaca. Tanto é assim, que a sua proposta para o espaço cênico foi 

adjetivada de palco cinético. A partir dessa constatação, interessou-me indagar o que gera esse 

movimento na obra craiguiana? Qual é o ativador desse movimento? Então percebi que há uma 

dualidade natural/artificial que é parte fundamental da constituição da obra criaguiana. Craig 

caminha entre a objetificação do humano e a humanização do objeto; evoca a “nobre 

artificialidade” (CRAIG, 2013, p.99) das estátuas dos antigos templos e condena o excesso de 

humanidade dos atores; personifica as suas screens dando-lhes movimento e restringe a 

possibilidade de movimento para o corpo humano; enfim, coloca seu pensamento sempre na 

“[...] fronteira entre homem e artifício: no jogo entre o ator e o boneco e na busca de um estilo 

através do movimento puro” (CRISTINI, 2013, p.67)103. 

Dessa forma, a marionete é o princípio ostensivo do artificial, solicita uma ativação 

necessariamente artificial,o que recai sobre o trabalho do ator no sentido de sua natureza e 

técnica, e, portanto, em sua formação. Definir o que é natural constitui um desafio e, nesse 

sentido, a oposição direta ao artificialismo pode ser profícua. É nesse território complexo que 

Craig escolheu caminhar quando rechaçou o naturalismo na atuação.  

A potência pedagógica desse princípio encontra-se diretamente relacionada ao corpo 

com o objeto e na sua possibilidade como exercício de pensamento. De que forma entender essa 

relação? Para Craig, o símbolo está fora do corpo, por isso, o “[...] ator perfeito seria aquele 

capaz de desaparecer, ou se fundir em alguma coisa fora da sua pessoa [...], se despersonalizar 

e se tornar um elemento plástico a mais, juntamente com objetos que se converteriam também 

em ideias e símbolos” (AMARAL, 1996, p.180). Assim, ao invés de voltar-se para dentro, para 

 
103 No original em francês : « [...] frontière entre l’homme et l’artifice : dans le jeu entre l’acteur et la marionnette 

et dans la recherche d’un style à travers le mouvement pur »(CRISTINI, 2013, p.67). 
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o interior, aumentando seus egocentrismos, eles se voltariam para fora. Mas esse fora não é o 

superficial, o exterior, mas antes o anterior, para aquilo que foge dos jogos de verdade das coisas 

pré-estabelecidas.  

A aplicabilidade desses princípios na pesquisa com futuros pedagogos mobiliza um 

espaço de descentramento do sujeito em relação ao objeto. Ao mesmo tempo, convoca à 

experimentação de materiais para esse jogo entre corpos vivos e objetos. O jogo começa com a 

escolha do material (suas diferenças de pesos e texturas) e segue com a confecção e 

manipulação da marionete.  

O material inerte da marionete e do objeto configura-se em um convite ao movimento, 

mas também inverte a lógica do discurso instituído no campo educacional “[...] substituindo a 

fórmula do ‘conhecer para transformar’ por ‘transformar para conhecer’” (DIAS, 2012, p.30). 

Então o teatro de formas animadas anima também fórmulas pedagógicas, uma vez que o 

material inerte convoca primeiro a transformação da inércia para o movimento e depois para as 

suas possibilidades de composição do movimento no espaço. 

Penso com isso que uma das contribuições do trabalho com teatro de formas animadas 

no processo de formação docente está em proporcionar uma forma de exercício de 

multiplicidades. Pensar esse trabalho para objetivar uma “[...] formação inventiva de 

professores coloca em análise nossa capacidade de lidar com a alteridade, com a diferença que 

circula na formação e que também nos habita” (DIAS, 2012, p.30). Não se trata, portanto, 

somente da alteridade que está no outro. Trata-se de lidar com os diversos vetores relacionais 

que são acionados pelo teatro de formas animadas: eu, meu corpo, meus saberes; eu com o 

colega e vice-versa; eu com o material da marionete ou do objeto; eu com o espaço; eu com o 

grupo e vice-versa. Nesse sentido, não se trata de entender a formação como ‘dar forma’ ou 

moldar a futura pedagoga, mas de construir “[...] um território que se compõe de um campo de 

forças criando ética, estética e politicamente outras formas de habitar, de pensar e de fazer 

formação” (DIAS, 2012, p.30).  

As manifestações dos estudantes de pedagogia ao longo dos exercícios giravam em 

torno da potencialidade da transformação. A relação de que havia um material, ao qual “a gente 

deu forma” (Dossiê CESF/CNEC, 2016), ou foi possível “fazer vida com aquilo” (Dossiê São 

Judas Tadeu, 2016), com um “material simples, é só fazer” (Dossiê CESF/CNEC, 2016) e 

perceber “como é legal ver as coisas se transformando” (Dossiê São Judas Tadeu, 2016). Esse 

exercício possibilita “nunca mais olhar para um tecido ou para um boneco do mesmo jeito” 

(Dossiê São Judas Tadeu, 2016).‘Fazer vida’e ‘só fazer’ está exatamente na dimensão dos 
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modos de saber. Ou seja, trata-se do conhecimento que não está externo a mim, mas que parte 

de mim. Transformar-se para conhecer (DIAS, 2012). O lugar do manipulador, portanto, é 

aquele que aciona a matéria, a si mesmo e ao pensamento, ao ponto de deslocar a sua concepção 

sobre algo e nunca mais retornar ao ponto primeiro, pois no lugar de um ponto, abriu-se agora 

uma gama de possibilidades.  

Identifico que - o que o teatro de formas animadas possui de formativo - não está 

necessariamente nos momentos nos quais os estudantes aprendem a técnica da manipulação, ou 

quando experimentam uma forma de construção da marionete. Pelo contrário, na relação 

exclusiva com a técnica surge o risco do utilitarismo, de usar conhecimento disfarçado de 

transposição didática para um fim outro, apartado da criação gerando a caricatura da prática. 

Isso se configura quando os estudantes dizem que irão utilizar o exercício de transformar uma 

sacola de plástico em marionete como atividade para o dia do meio ambiente. Ou falam em 

aproveitar o exercício com os panos coloridos para o dia da consciência negra. Ou ainda, 

imaginamos exercícios do curso como uma atividade atrativa para compor o seu portfólio de 

atividades. O perigo da reprodução persiste. No entanto, identifico momentos que ocupam o 

espaço dessa visão simplista e que indicam que a criação com teatro de formas animadas é de 

outra ordem.  

Para ilustrar essa questão trago uma passagem do meu diário de pesquisa, no qual 

descrevo um grupo de estudantes bem difícil de trabalhar, disperso com assuntos outros e no 

qual o objetivo de sensibilizar os participantes para o trabalho com a marionete parecia não 

lograr êxito pelo fato do grupo tratar o assunto com superficialidade. Na construção da 

marionete não seguiram as instruções dadas e buscaram saídas fáceis, rápidas e pouco 

elaboradas. No momento do exercício de manipulação, uma das duplas toma a marionete que 

foi feita de forma rápida, com corpo de tecido e rosto de prato de papelão e a faz pegar uma 

bola de plástico. A marionete começa a fazer movimentos como se estivesse vendo imagens na 

bola, tal qual uma vidente.  

Aos poucos, o grupo parou, silenciou e a atenção se voltou para os movimentos das 

mãos da marionete na bola. Pela primeira vez o grupo unia o foco e, posso dizer que, dava a 

sensação de respirar em conjunto. Um momento de intensidade e suspensão acontecera de 

forma imprevisível. Tal episódio criou uma linha de tensão entre os presentes na sala e 

confirmou a ideia de que o encantamento nas artes da marionete advém exatamente do elemento 

do movimento acionado pela artificialidade, de acordo com o princípio craiguiano.  É na 
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qualidade do movimento que é dada à matéria, (seja ela um prato de papelão ou outra coisa), 

que se abrem possibilidades para a experiência estética como um efeito de corpos sobre corpos.  

Portanto, não se trata de pensar apenas o que o teatro de formas animadas ensina, mas 

como ele forma seus praticantes a partir do reposicionamento do corpo em relação ao objeto. É 

nesse sentido que a contribuição craiguiana se faz presente, pois ainda que Craig tenha estudado 

os diversos tipos de marionete, ele não se deteve na forma tradicional, nem reduziu a arte da 

marionete à caricatura. Pelo contrário, a busca do diretor inglês sempre foi no sentido de 

ressignificar o teatro como um grande corpo cênico em movimento. A cinética de Craig 

transpassa a matéria e se coloca como exercício de pensamento. Neste trabalho, a proposição 

cinética de Craig aciona, no processo formativo docente alguns deslocamentos: de uma prática 

pedagógica rígida ou caricata para o fluxo entre os lugares, do lugar de quem não sabe para a 

ativação dos modos de saber e inventar, da formação livresca e textocêntrica para a indefinição 

da situação criativa e das verdades pedagogizantes para a incerteza, a abertura ao inesperado. 

Não se trata apenas de reposicionar o corpo no processo de ressignificação, mas de reposicioná-

lo na experiência da presença e produzir assim outra forma de experiência, que não está na 

ordem do significado ou do conhecimento tradicional, passível de ser reproduzido. Trata-se de 

um processo que considera as subjetividades e que, portanto, abre espaço para o(a) estudante 

de pedagogia fazer a sua própria formação. Isso significa um processo mobilizador também do 

lugar de quem recebe conhecimentos para depois reproduzi-los, ou seja, propõe o deslocamento 

“[...] da noção de transmissão e de modelização que a formação carrega, para possibilitar a 

constituição de uma formação-experiência” (DIAS, 2012, p.23). A partir do que foi tratado, 

neste estudo, é possível afirmar, então, que colocar-se em movimento é sempre um desafio e 

um perigo. 

 Assim, concluo que a obra de Edward Gordon Craig se fez potente no sentido de 

pensar uma proposta que se opõe à fórmulas prontas fazendo cumprir, no contexto desse estudo, 

o objetivo de ampliar as referências de teatro de formas animadas com estudantes de Pedagogia 

e mobilizar o exercício do corpo em relação ao objeto, abrindo possibilidades para seu 

reposicionamento e abertura de vazio para a criação. Nesse sentido, o teatro de formas animadas 

pode se colocar como um dispositivo que rompe com a marionete caricata e abre espaço para o 

fluxo de deslocamentos e processos de criação. 
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