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RESUMO: Este texto apresenta uma síntese, até então, de minha pesquisa de Doutorado, em desenvolvimento no 

Programa de Pós-graduação em Artes da Universidade Estadual Paulista (UNESP), com foco em alguns elementos 

inerentes a esta. Partindo da observação de que o uso de livros infantojuvenis como estímulos e/ou disparadores 

na criação de espetáculos teatrais para o público em questão vem se configurando como uma tendência na 

atualidade, estes escritos têm como objetivo apontar e refletir sobre aspectos relativos às visualidades da cena e à 

presença do teatro de formas animadas em duas obras apresentadas na cidade de São Paulo, nos últimos anos. São 

elas as peças As aventuras de Bambolina (2008), fruto de uma parceria entre a companhia Pia Fraus e a Maracujá 

Laboratório de Artes, e Inimigos (2017), da cia. de Feitos, aqui analisadas no que diz respeito às questões 

supracitadas, procurando-se levantar pistas sobre as concepções dos criadores das peças e dos livros que deram 

origem a estas acerca das infâncias e das juventudes para as quais se dirigem e das quais falam. Para isso, a 

a/r/tografia é utilizada como metodologia geral da investigação. Modalidade de Pesquisa baseada em Arte (ainda 

sem tradução oficial para o português), a a/r/tografia acolhe um discurso verbal e não verbal, no qual a identidade 

do autor – artista-docente-pesquisador – é potencializada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Visualidades; Teatro de Formas Animadas, Teatro Infantojuvenil 

 

ABSTRACT: This text presents a synthesis, until then, of my PhD research, under development in the Graduate 

Program in Arts of Universidade Estadual Paulista (UNESP), focusing on some elements inherent to it. Based on 

the observation that the use of children's books as stimuli and / or triggers in the creation of theatrical performances 

for the audience in question is becoming a trend nowadays, these writings aim to point and reflect on aspects 

related to the scene’ visualities and the presence of the  puppet features theater in two works presented in the city 

of São Paulo, in the last few years. They are the pieces As Aventuras de Bambolina (2008), the result of a 

partnership between the company Pia Fraus and Maracujá Laboratório de Artes, and Inimigos (2017), by the Cia. 

de Feitos, analyzed here with regard to the above issues, seeking to raise clues about the creators’ conception of 

the plays and the books that gave rise to them about the childhoods and youths to which they address and speak. 

For this, the a / r / tography is used like a general research methodology. Art-based research modality (not yet 

officially translated into Portuguese), a/r/tography welcomes a verbal and nonverbal discourse, in which the 

author's identity - artist-teacher-researcher - is enhanced. 

  

KEYWORDS: Visualities; Puppet Features Theater, Theater plays for Children 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é um compartilhamento de aspectos emergentes em minha pesquisa de 

Doutorado, em desenvolvimento no Programa de Pós-graduação em Artes da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP). Trata-se de uma escrita de inspiração a/r/tográfica82, calcada em 

 
82 Adjetivo originado da a/r/tografia, Modalidade de Pesquisa baseada em Arte , ainda sem tradução oficial para o 

português, que elege a arte como o elemento essencial para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas.  

mailto:lclarcher@hotmail.com
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minha experiência como artista-docente-pesquisador, que, no exercício de uma poética 

profissional, entrelaça ensino-aprendizagem-criação em seu discurso, privilegiando tanto a 

linguagem verbal, quanto a não-verbal quando elas se encontram em momentos de mestiçagem 

ou hibridização. 

A fim de introduzir o leitor no universo da temática aqui abordada, de início, esclareço 

o uso do binômio Teatro Infantojuvenil neste texto. Isto porque muitas são as possibilidades de 

sentidos atribuídos a este termo por diferentes pesquisadores ao longo dos tempos e em 

contextos múltiplos. Tendo em vista minha trajetória e em diálogo com investigadores 

utilizados neste trabalho como referências, concebo o Teatro Infantojuvenil como um vasto 

“conjunto de manifestações espetaculares, ou práticas teatrais, concebidas, em maior ou menor 

escala, para o público infantojuvenil” (LARCHER, 2014, p.18). Em outras palavras, um 

agrupamento de criações cênicas mutável, que se adequa aos diversos paradigmas tempo-

espaciais – como os conceitos de infâncias e de juventudes – com os quais se relacionam. 

Deste modo, quando falo de Teatro Infantojuvenil, refiro-me à terminologia que 

congrega toda e qualquer produção cênica que se enquadra no perfil descrito acima, não sendo 

possível tratar de apenas um Teatro Infantojuvenil, mas, na verdade, de variados e diferentes 

teatros que se relacionam com as infâncias e/ou as juventudes, produzidas em diversos 

contextos por e/ou para crianças e/ou jovens diferentes. E, ainda, práticas teatrais com crianças 

e jovens, conforme atenta Marina Marcondes Machado83, em seus diversos escritos acerca das 

relações entre infâncias e performatividades, numa tentativa de se quebrar os limites trazidos 

pela noção de teatro para crianças e jovens: aquele feito por adultos para o público 

infantojuvenil, e teatro por crianças e jovens: aquele que tem a criança como artista da cena 

e/ou aquele que compreende a brincadeira (o jogo dramático infantil ou o faz-de-conta) como 

atividade teatral, com ou sem intervenção de adultos.  

 

TEATRO INFANTOJUVENIL 

 

Convencionalmente, diz-se que o Teatro Infantojuvenil tem sua gênese tanto na “China, 

no século III a.C., onde bonequeiros mambembes apresentavam espetáculos domiciliares para 

crianças e mulheres de classe social elevada” (LOMARDO, 1994, p. 11); quanto na Commédia 

 
83 Professora do curso de Teatro da UFMG, com reconhecidas publicações sobre as infâncias e as 

performatividades, dentre as quais destaco A criança é performer (2010), texto em que a autora apresenta a ideia 

explicitada neste artigo.  
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dell'arte. No entanto, foi somente no século XVIII, com a consolidação da infância84 como uma 

época tranquila, protegida, e diferenciada da vida adulta, que o Teatro Infantojuvenil pôde se 

desenvolver, oferecendo, principalmente, às crianças uma atividade que, ao mesmo tempo, as 

preparava para agir no mundo no qual estavam inseridas e as mantinha protegidas no seio da 

família. Data deste século o primeiro espetáculo formalmente dirigido às jovens gerações: 

Spectacle des Enfants (1781), um Teatro de Sombras de Dominique Séraphin, com 

apresentação no Palais Royal em Versalhes, na França.  

Já no âmbito nacional, o Teatro Infantojuvenil de cunho artístico nasce com a encenação 

da peça O Casaco Encantado (1948), de autoria de Lúcia Benedetti, e se desenvolve a partir da 

década de 50 do século passado através de figuras como Maria Clara Machado, Júlio Gouveia, 

Tatiana Belinky, Olga Reverbel, Sylvia Orthof, Vladimir Capella e Ilo Krugli, por exemplo. 

Sendo Machado considerada a primeira dama do Teatro Infantojuvenil brasileiro, dadas as 

proporções de alcance que sua dramaturgia obteve, por meio das publicações em formato de 

livros; e Krugli o responsável por redefinir as maneiras de pensar e fazer Teatro Infantojuvenil 

no país. 

Contudo, foi somente na década de 70 do século passado que esta modalidade teatral, 

em sua maioria, começa a deixar de ser pautada no didatismo ou na transmissão doutrinária de 

conteúdos e valores morais, e a se nortear por um pensamento artístico que pode ser um espaço 

para reflexão sobre a(s) condição(ões) pessoal(is) dos artistas e dos espectadores. Embora nas 

proposições dos artistas supracitados já fossem possíveis olhares respeitosos às peculiaridades 

de seus públicos-alvo, durante muitos anos, multiplicavam-se com frequência pelos palcos 

brasileiros infelizes criações cujos objetivos centrais eram ensinar algo a crianças e jovens, 

transformando-os em "bons adultos do amanhã".  

Tendo investigado com maior afinco, anteriormente, os aspectos históricos do Teatro 

Infantojuvenil brasileiro, pude elencar os (possíveis) recursos cênicos recorrentes atrelados a 

espetáculos infantojuvenis do Brasil até então. Não se limitando a matrizes dramatúrgicas e 

estéticas específicas, a utilização das formas animadas, a presença da comicidade, a 

aproximação com universo da cultura popular, a exploração do lúdico – através da 

ressignificação de objetos e do espaço cênico como espaço de jogo, entre outros -, e a 

 
84 Embora utilize neste trecho do artigo a terminologia "infância" no singular, em grande parte de minha produção 

escrita, opto por utilizar os termos "infâncias" e "juventudes" no plural, reportando às multiplicidades destas 

categorias sociais. 
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incorporação de textos narrativos como textos teatrais puderam ser destacados como recursos 

que, em diferentes contextos, passaram a caracterizar a configuração cênica das criações 

voltadas para as jovens gerações em nosso país.  

Se, desde a modernização do teatro brasileiro (adulto), em meados do século XX, este 

tem uma identidade híbrida, sendo a diversidade de poéticas e de concepções estéticas uma 

característica constante, no caso do Teatro Infantojuvenil, esta situação não é diferente. 

Entretanto, para além deste quadro e da presença dos recursos elencados acima, as produções 

cênicas voltadas para as jovens gerações de nosso país, a partir do final da década de 80, 

começaram a sofrer "profundas mudanças, decorrentes de uma instabilidade das principais 

ideias fundadoras e norteadoras do espírito de modernidade, [que] contribuíram para uma 

considerável alteração no lugar social imputado à(s) criança(s) e ao(s) jovem(ns)" (LARCHER, 

2016, p. 30), como evidenciam os estudos de Manuel Sarmento85, acerca das infâncias. 

Focalizando a morfologia da cena teatral infantojuvenil brasileira e, consequentemente, 

a sintaxe e a semântica da mesma, é possível perceber que algumas tendências se fazem 

presentes na atualidade. Neste artigo, tendo em vista as especificidades de minha investigação, 

opto por evidenciar as seguintes tendências deste panorama: a utilização de múltiplos 

elementos, que não apenas o texto (verbal), como possibilidades de estímulos e/ou disparadores 

para a elaboração de espetáculos; a presença de temas (até então considerados) tabus; os 

processos de criação coletivizados em que funções e estruturas hierárquicas são colocadas em 

cheque pelas equipes dos grupos teatrais; e a forte presença do intercâmbio entre as linguagens 

artísticas, com destaque para hibridação entre a dança, o teatro, a performance e os elementos 

(áudio)visuais, que trazem consigo, consequentemente, novas características para a cena teatral 

infantojuvenil nacional. 

Neste contexto, o objeto livro vem ganhando notoriedade como estímulo e/ou 

disparador para a criação de espetáculos para crianças e jovens, influenciando, por vezes, na 

estética dos mesmos. Se, na década de 70, a incorporação de textos narrativos se consolidou 

como uma possibilidade dramatúrgica para esta categoria de espetáculos, a partir dos anos 2000, 

os livros destinados a crianças e jovens aparecem, dentre outros, como alternativa de estímulos 

e/ou disparadores para a cena infantojuvenil, em especial, na cidade de São Paulo. 

 
85 Professor do Programa de Estudos da Criança da Universidade do Minho, em Portugal, referência na área de 

Sociologia da Infância.  
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Segundo as críticas especializadas de Dib Carneiro Neto86, espetáculos como As 

aventuras de Bambolina (2008) e Rabisco - um cachorro perfeito (2010) da cia. Pia Fraus em 

parceria com o Maracujá Laboratório de Artes, e a quadrilogia O pato, a morte e a tulipa (2011), 

Selma (2013), Achados e perdidos (2015) e Inimigos (2017) da cia. de Feitos figuram como 

peças que seguem esta tendência. 

Nestas peças, os processos de elaboração podem ser caracterizados como 

(trans)criações. Termo cunhado por Haroldo de Campos87, a (trans)criação é a transformação 

de um texto original em outro - de idioma diferente -, a partir de um olhar fiel à essência do 

primeiro, dotando o (trans)criador de liberdade criativa. Nas situações aqui observadas, os 

originais seriam os livros, e as obras (tans)criadas as peças de teatro, formuladas, então, por 

uma série de (trans)criadores que compõem as equipes criativas dos espetáculos, tais como: 

diretor, atores, figurinista, cenógrafo, iluminador, maquiador etc.  

Contudo, como os livros que deram origem aos espetáculos focalizados neste artigo são 

objetos de natureza multifacetada, o termo texto, originalmente utilizado por Campos para o 

discurso verbal, amplia-se no contexto de minha pesquisa. Aqui, texto engloba tanto a dimensão 

verbal, quanto a não-verbal dos objetos livros e das peças de teatro em suas perspectivas 

cênicas, recuperando a etimologia da palavra: tessitura, trama, estrutura, manifestação de ideias 

de um ou mais autores. Ou seja, discurso elaborado pelos criadores dos livros, sejam eles: 

escritores, ilustradores e/ou diagramadores etc., e os da cena teatral: dramaturgos, encenadores, 

atores, cenógrafos, figurinistas, maquiadores, iluminadores etc.  

 

ESTUDOS DE CASOS 

 

A partir das críticas supracitadas de Carneiro Neto, para minha pesquisa, escolhi dois 

espetáculos como foco de observação e análise sobre questões inerentes às (trans)criações 

teatrais, com destaque nos aspectos relativos às visualidades da cena e à presença do teatro de 

formas animadas. São eles: As aventuras de Bambolina (2008) e Inimigos (2017). Sendo o 

primeiro fruto do livro de nome homônimo sem palavras - um livro-imagem - criado por 

Michele Iacocca, publicado no Brasil pela editora Ática, em 2006; e o segundo, um trabalho 

 
86 Crítico de Teatro Infantojuvenil paulistano, Carneiro Neto reuniu diversos dos seus escritos das últimas décadas, 

principalmente os publicados na revista Crescer, nos livros Pecinha é vovozinha (2003) e Já somos grandes 

(2014), como também no site www.pecinhaeavovozinha.com.br, ambos utilizados como fontes neste trabalho. 
87  Poeta, Tradutor e professor brasileiro já falecido.  

http://www.pecinhaeavovozinha.com.br/
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que partiu da obra O Inimigo - livro ilustrado -, de Davide Cali e Serge Bloch, de 2008, 

publicado em nosso país pela extinta Cosac Naify. 

 

Fig. 01 e 02 - Capa do livro As aventuras de Bambolina (2006) e fotografia da peça As aventuras de Bambolina 

(2008), respectivamente. Fontes: Arquivo pessoal do autor e material de divulgação do espetáculo, disponível 

em: facebook.com/maracujaartes. Acesso em 17 de Junho de 2019. 

 

 

Fig. 03 e 04 - Capa do livro O inimigo (2008) e fotografia da peça Inimigos (2017), respectivamente. Fontes: 

Arquivo pessoal do autor e material de divulgação do espetáculo, disponível em: facebook.com/defeitoscia. 

Acesso em 17 de Junho de 2019. 

 

 

Conforme evidenciam as imagens acima, em As aventuras de Bambolina e Inimigos, 

nas encenações, embora seja evidente o uso de recorrências do Teatro Infantojuvenil brasileiro 

– citadas no início deste artigo -, algumas das tendências mais atuais - igualmente elencadas 

neste artigo - também se fazem presentes. Como por exemplo, a utilização de algumas 

linguagens artísticas, caracterizando estes espetáculos como (trans)criações mestiças, mas quais 

as fronteiras entre o teatro, a dança, a performance, as artes visuais etc. se borram.  

Contudo, sob meu ponto de vista, a grande inovação destes espetáculos está ligada, 

principalmente, ao modo como os elementos visuais da cena e as formas animadas são 

explorados. Listando as cenografias, as iluminações, os figurinos, as maquiagens e os adereços 

https://www.facebook.com/pg/maracujaartes
https://www.facebook.com/pg/maracujaartes
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como recursos expressivos pelos quais as visualidades da cena se materializam, percebo que 

nos espetáculos aqui abordados, há uma dissidência no que se referem às formas-conteúdos 

costumeiramente endereçados a crianças e jovens. Neles, elementos que convencionalmente 

associamos como pertencentes ao universo infantil e/ou juvenil, muitas vezes, não se fazem 

presentes, sendo, inclusive contestados, intencionalmente ou não, pelas propostas de encenação.   

Na transposição de um meio - livro - para outro - cena -, as imagens estáticas tornam-se 

dinâmicas, carregando consigo as características já apresentadas em meio impresso. Em As 

aventuras de Bambolina, enquanto livro e espetáculo teatral, por exemplo, a riqueza de 

informações presentes nas ilustrações, na cenografia e nos figurinos, desestabiliza um 

paradigma acerca das produções artísticas destinadas às jovens gerações, que determina 

simpleza às formas, no sentido desqualificante do adjetivo. Já no livro O inimigo e na peça 

Inimigos, a ausência de uma paleta cromática constituída em sua maioria por cores primárias, 

tradicionalmente associadas a crianças, é um dos aspectos mais evidentes nas ilustrações e nos 

elementos visuais da cena.  

No que se refere à presença e ao uso de máscaras, bonecos, sombras e objetos como 

seres animados, na peça As aventuras de Bambolina, a própria protagonista - Bambolina - se 

materializa cenicamente por meio de uma boneca, e ganha (a simulação de) vida por  intermédio  

do  humano ou dos atores-manipuladores, sem remeter diretamente a um brinquedo presente 

em produções culturais de massa e/ou produzido por indústrias do ramo.  Em Inimigos, por sua 

vez, ao (trans)criar o universo do livro para a cena, a peça explora a construção de diversas 

personas ficcionais que possuem, muitas vezes, como traços distintivos e/ou de caracterização 

máscaras, que fogem de representações miméticas.  

Logo, estes espetáculos se distanciam e se diferem de uma série de práticas ligadas às 

visualidades da cena e às formas animadas recorrentes na produção teatral para crianças e 

jovens, e, por vezes, pouco questionadas, sendo utilizadas, inclusive, como diretrizes de 

criações.  Rever e problematizar essas características ou convenções estéticas faz com que 

possamos repensar representações estereotipadas do/para o infantil e do/para o juvenil na cena 

teatral, como parecem fazer os criadores de As aventuras de Bambolina e de Inimigos, 

buscando, a partir das próprias visualidades da cena e das formas animadas, não subestimar o 

público infantojuvenil e estabelecer verdadeiramente um canal de comunicação com os jovens 

espectadores.  

Nas peças aqui abordadas, à medida que deslocam significados e significantes, as 

(trans)criações promovem a articulação entre os discursos dos produtores de livros 
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infantojuvenis e a (trans)criação destes discursos pelos artistas teatrais, formando uma profusa 

trama em que uma coisa pode ser lida como outra por meio do caráter plurissignificativo dos 

diversos signos da cena e a partir de uma rede de sentidos possíveis em um determinado 

contexto da obra e dos conjuntos de referências que possui o espectador. 

Com isso, a constatação feita por Maria Lúcia Pupo, em seu clássico livro No Reino da 

Desigualdade (1991), acerca de uma série de produções teatrais da cidade de São Paulo da 

década de 70 passa a ser diferente hoje. Embora o Teatro Infantojuvenil pareça se desenvolver 

a passos lentos no Brasil, algumas já são as experiências significativas e realizadas 

satisfatoriamente na busca por compreender as produções teatrais voltadas para as jovens 

gerações em seu caráter de obra de arte, e em que pouco se diferem do teatro feito para outras 

categorias e/ou grupos sociais. Sobre as peças da década de 70, Pupo assim dizia: 

 
A possibilidade de múltiplas leituras, que é uma das prerrogativas inerentes à 

obra artística plenamente realizada, praticamente inexiste em termos de 

dramaturgia infantil. Ao abrigar conflitos de ordem maniqueísta, soluções 

quase sempre claramente dadas e, em muitos casos, a presença do narrador, 

ela se define, basicamente, por ser inequívoca. Todas as peculiaridades 

asseguram à produção teatral endereçada à criança uma mensagem isenta de 

ambivalência, cuja decodificação não permite ambiguidade (PUPO, 1991, p. 

74).        

 

Hoje, ao promoverem a atribuição de um significado a um significante arbitrário, os 

criadores dos espetáculos aqui abordados não objetivam a construção de um sentido único para 

suas proposições, com controle e/ou domínio de seus conteúdos. Como em toda obra de arte, 

as peças aqui observadas e analisadas têm caráter plurissignificativo, permitindo diferentes 

compreensões poéticas, quantas forem possíveis. Daí, estas não terem cunho didático ou 

moralizador, pretendendo que o destinatário aprenda "uma mensagem específica". Ao 

contrário, estas peças incentivam o espectador a (re)descobrir sua vivência, a partir daquilo que 

o toca. Sugerem mais do que mostram, enredam mais do que catequizam. 

Este fato se torna fundamental para que outra tendência do Teatro Infantojuvenil da 

atualidade esteja presente nas peças das quais venho tecendo considerações. Trata-se da 

exploração de temáticas tabus: o abandono, em As aventuras de Bambolina, e a guerra, em 

Inimigos. Assuntos que, na sociedade e na cultura brasileira, dificilmente são endereçados a 

crianças e jovens, por serem considerados próprios do "universo adulto" - como se as jovens 

gerações não co-criassem este - e que encontram no simbólico possibilidades de serem 

despontados. 
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Assim, as duas obras, com suas devidas especificidades, propiciam ao espectador 

estabelecer, com elas, relações dialógicas, de troca mútua, que, mais do que proporcionar 

prazer, é capaz de surpreender, desconcertar e incentivar o público a experimentar novos 

territórios da existência, a partir de seu próprio olhar. Por isso, não se tratam de produções 

voltadas apenas para crianças e jovens, mas sim para todos cujos imaginários são atraídos pelo 

jogo libertário da conotação, com grande qualidade artística e em consonância com os rumos 

da arte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegando ao fim deste texto, e tendo em vista as ideias nele expostas, considero 

fundamental apontar o fato de que, nos espetáculos observados, as visualidades da cena e as 

formas animadas dão pistas, indícios e/ou explicitam pensamentos sobre as infâncias e as 

juventudes às quais seus criadores se dirigem e, por vezes, a que se referem. Categorias sociais 

formadas por crianças e jovens muito diferentes, e que, na atualidade, interagem não apenas 

com a família e a escola, mas sim com variadas instituições e meios de comunicação em que "a 

construção de um conhecimento sobre o mundo no qual a alienação e/ou desinformação não se 

faz mais possível" (LARCHER, 2016, p. 56). 

Embora minha investigação ainda esteja em curso, e, por isso, suscetível a revisões e a 

mudanças, percebo que sendo as imagens abertas a múltiplos significados, elas vêm sendo o 

meio pelo qual artistas encontraram para (tentar) promover mudanças significativas no Teatro 

Infantojuvenil. Utilizando-se das recorrências e de tendências das produções teatrais voltadas 

para as jovens gerações brasileiras, em especial da (trans)criação de livros cujas ilustrações são 

aspectos centrais, os (trans)criadores vislumbram novas maneiras de estabelecer diálogos com 

seu público alvo.  

Por isso tudo, ouso dizer que, se não existe neutralidade quando produzimos algo, os 

artistas envolvidos nas (trans)criações de As aventuras de Bambolina e Inimigos, tomam partido 

de concepções de infâncias e juventudes ao elaborarem escritas cênicas em que elementos 

estéticos divergem do habitualmente dirigido ao público infantojuvenil. E é justamente na busca 

pela compreensão da essência desta tomada de partido que me encontro atualmente. Uma busca 

pelos porquês e pelos para ques.  
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