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RESUMO: O artigo almeja analisar a conexão entre o projeto de difusão do teatro de bonecos promovido por 

Javier Villafañe na Argentina e o projeto de divulgação da mesma arte realizado no Brasil, tendo como alguns de 

seus promotores a educadora Helena Antipoff e a Sociedade Pestalozzi do Brasil, responsável por realizar os 

primeiros cursos de teatro de bonecos no Brasil, em 1946. Como é demonstrado, Javier Villafañe obteve ampla 

repercussão em suas visitas ao Brasil, sendo o seu desejo de levar o teatro de bonecos a todos os lugares onde 

houvesse crianças uma referência para artistas e educadores brasileiros que almejavam a mesma realização. Nesse 

sentido, mais do que abordarmos uma história brasileira do movimento de difusão do teatro de bonecos voltado 

para o público infantil na primeira metade do século XX, seria importante avaliarmos tal realização como um 

projeto conectado entre Brasil e Argentina, uma vez que Javier Villafañe possuiu um importante papel neste plano, 

com suas apresentações no país e com a divulgação de seus projetos na Argentina, contando inclusive com números 

estatísticos relacionados ao alcance do teatro de bonecos nas escolas argentinas. O seu projeto teve relevância, 

além disso, para a Escolinha de Arte, destacada instituição brasileira de arte-educação moderna, que possuía como 

um de seus fundadores Augusto Rodrigues.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro de Bonecos; Javier Villafañe; Sociedade Pestalozzi do Brasil; Helena Antipoff; 

Augusto Rodrigues. 

 

ABSTRACT: This article aims at analyzing the connection between the propagation project of puppet theatre 

promoted by Javier Villafañe in Argentina and the propagation project of the same art in Brazil, where two of its 

promoters are the educator Helena Antipoff and Sociedade Pestalozzi do Brasil, institution responsible for 

implementing the first puppet theatre course in Brazil, in 1946. Javier Villafañe has achieved great repercussion 

in his visits to Brazil, and his plan to spread the puppet theatre to every place where children are found has been a 

reference to Brazilian artists and educators who wish the same accomplishment. Therefore, it’s important both 

approaching the national history of the puppet theater propagation aimed at children’s audience in the first half of 

the twentieth century and evaluating such achievement as a project connecting Brazil and Argentina, once Javier 

Villafañe has had an important role in this plan with his performances in the country and the propagation of his 

projects, what also brings statistical numbers related to puppet theater spread in Argentinean schools. Villafañe’s 

project has also benefited Escolinha de Arte, a renowned Brazilian institution of modern art-education, which was 

co-founded by Augusto Rodrigues.    

 

KEYWORDS: Puppet Theatre; Javier Villafañe; Sociedade Pestalozzi do Brasil; Helena Antipoff; Augusto 

Rodrigues.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Este artigo possui como objetivo analisar a conexão entre o projeto de difusão do teatro 

de bonecos voltado ao público infantil no Brasil na primeira metade do século XX – dirigido, 

principalmente, pela educadora Helena Antipoff e a Sociedade Pestalozzi do Brasil –, e as 

visitas do bonequeiro argentino Javier Villafañe ao país, que apresentaram o seu desejo de 
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divulgação dos títeres nas escolas e demais lugares freqüentados por crianças. Nesse sentido, 

veremos que, mais do que uma história nacional do projeto de difusão do teatro de títeres pelas 

instituições voltadas ao público infantil, poderíamos falar em um projeto conectado Brasil-

Argentina de divulgação desta modalidade cênica.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O artigo ora apresentado almeja tecer uma análise de fontes primárias relacionadas ao 

bonequeiro argentino Javier Villafañe e à difusão do teatro de bonecos no Brasil na primeira 

metade do século XX, com o apoio em uma discussão bibliográfica acerca do tema.  

As fontes primárias selecionadas são artigos do jornal Correio da Manhã, importante 

difusor do teatro de títeres no Sudeste brasileiro. Utilizaremos também como documentos 

rascunhos e boletins relacionados à atuação da educadora Helena Antipoff na Sociedade 

Pestalozzi do Brasil.    

Com relação aos estudos historiográficos utilizados, destacamos aqueles ligados à 

participação direta e indireta de Javier Villafañe no movimento de teatro de bonecos brasileiro 

na primeira metade do século XX, a qual foi discutida principalmente pelo investigador 

argentino Pablo Medina e pela historiadora Gabriela Pellegrino Soares, pesquisadores-chave 

para a discussão bibliográfica que será apresentada no desenvolvimento deste artigo. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A pesquisa aqui apresentada está situada dentro de um debate teórico ligado à história 

conectada entre Brasil e Argentina. Mais do que uma história nacional do teatro de bonecos, 

almejamos ultrapassar as fronteiras e refletir sobre como representações culturais de um país 

vizinho – no caso, a Argentina – foram alvo de reapropriações por parte de agentes do teatro de 

títeres no Brasil, conformando o que denominaríamos de uma perspectiva do teatro de bonecos 

brasileiro da primeira metade do século XX.   

A discussão teórica a respeito da história conectada pode ser percebida em reflexões 

historiográficas como o texto de Serge Gruzinski, Os mundos misturados da monarquia 

católica e outras connected histories. Com um enfoque na Monarquia católica, o autor oferece 

um estudo exemplar de história conectada. Segundo Gruzinski, muitas vezes, “diante de 
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realidades que convém estudar a partir de múltiplas escalas, o historiador tem de converter-se 

em uma espécie de eletricista encarregado de restabelecer as conexões internacionais e 

intercontinentais que as historiografias nacionais desligaram ou esconderam, bloqueando as 

suas respectivas fronteiras”.113 Nesse sentido, convém ao historiador perceber as 

simultaneidades, as continuidades, as quais, devido à idéia de história nacional, os estudos 

minimizaram quando as conexões ultrapassavam fronteiras.  

 Outro exemplo contundente de história conectada pode ser encontrado no trabalho de 

Martin Lawn, Um conhecimento complexo: o historiador da educação e as circulações 

transfronteiriças114. Questionando a existência de uma “Escola Escocesa” de educação, isolada 

do resto do mundo, o autor apresenta como esta “escola” era, na verdade, parte de uma rede 

formada por estudiosos que transitavam entre os Estados Unidos, a Alemanha e a Escócia. 

Dentro deste contexto, somente uma história que trabalhe além das fronteiras seria capaz de dar 

conta da formação daquilo que, posteriormente, convencionou-se chamar de “Escola escocesa” 

de educação. 

De forma semelhante, podemos afirmar que o teatro de bonecos brasileiro e argentino 

pode ser melhor analisado e problematizado se a história a ser realizada ultrapasse as fronteiras 

nacionais, articulando as diferentes referências, conexões e reapropriações realizadas pelos 

artistas e mediadores culturais. 

As conexões entre o teatro de bonecos de ambos os países levariam, além disso, a um 

nível mais global que permitiria uma visão menos limitada das relações entre arte teatral e 

educação, uma vez que esta não estaria limitada às fronteiras nacionais. Acreditamos que uma 

análise conectada entre o teatro de bonecos do Brasil e da Argentina nos leva a esta percepção: 

a de que esta forma artística era conformada por uma estrutura que englobava diferentes 

territórios e diferentes idéias de distintas partes do mundo. 

    

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Javier Villafañe foi um dos mais destacados bonequeiros argentinos do século XX. 

Nos anos 1930, juntamente com o amigo Juan Pedro Ramos, conforma um projeto de levar o 

 
113 GRUZINSKI, Serge. Os mundos misturados da monarquia católica e outras connected histories. Topoi, Rio de 

Janeiro, mar. 2001, p. 176. 
114 LAWN, Martin. Um conhecimento complexo: o historiador da educação e as circulações transfronteiriças. 

Revista Brasileira de História da Educação, v. 14, n. 1[34], p. 127-144, 2014. 
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teatro de títeres a diversas regiões por meio de uma carroça adaptada para apresentar sessões 

de teatro, a qual passou a se chamar La Andariega. Juan Pedro Ramos e Javier Villafañe 

dedicaram quase o ano todo de 1935 para colocar em prática o projeto. Em 22 de outubro de 

1935, o Teatro de Bonecos La Andariega fez o seu batismo, numa apresentação ao ar livre.  

Este era o início de uma caminhada que durou toda a vida. Com diversos tipos de 

transporte, Villafañe passou a viajar por diversas partes da Argentina e, posteriormente, por 

distintos lugares do mundo. Segundo o artista, assim se cumpria a função dos títeres: “[...] dar-

se às pessoas, fazer rir e pensar ao mesmo tempo àquele que sobra o pão e àquele que falta, ao 

velho e à criança, à moça apaixonada e ao estudante distraído, ao camponês e ao homem da 

cidade”.115 

Javier Villafañe possuía também o desejo de que o teatro de bonecos fosse difundido 

por todas as partes de seu país. Segundo Sergio Marelli, a paixão pelo teatro de bonecos de 

Javier Villafañe era “contagiosa”. Foram muitos os grupos que tiveram relação com este 

bonequeiro: “El retablillo de Maese Pedro”, de Fernando Birri; “La sirena”, de Horacio Butler 

e Silvina Ocampo; “El teatro de las malas artes”, de Sergio De Cecco; “La botella”, de Ariel 

Bufano; “La pareja”, dos irmãos Di Mauro; o “Teatro de Pepe”, de Pepe Ruiz, entre outros.116 

Realizou, também, “cursos sobre teatro no Instituto Nacional de Estudios del Teatro, em 1943, 

e na Escuela de Verano da Universidad de Santiago de Chile, em 1944. Em 1943, junto com 

José Antonio Saldías criou o Teatro Nacional de Títeres”. Criou também a Escuela de Titiriteros 

que se localizava no Instituto Nacional de Estudios del Teatro.117 

O poético trabalho de Javier Villafañe atravessou caminhos e chegou ao Brasil no ano 

de 1941, por meio de um convite da escritora chilena Gabriela Mistral. Neste tempo de contato 

com o Brasil, conheceu o cenário artístico do país e difundiu o teatro de bonecos no país. Em 

suas memórias acerca desta temporada, ele relata: “Eu comia quase todos os domingos na casa 

do poeta Manuel Bandeira e, ao finalizar a comida, fazíamos fantoches no jardim da casa, 

verdadeiramente maravilhoso”.118 

Em nota do jornal Correio da Manhã, de 1946, podemos entrever um dos projetos de 

Villafañe para a divulgação do teatro de títeres no Brasil, anos depois de sua primeira visita: 

 

 
115 MARELLI, Sergio. Javier Villafañe – La poesía en mameluco. Buenos Aires: Corregidor, 2014, p. 25. 
116 Idem, p. 21.  
117 Idem, p. 97. 
118 MEDINA, Pablo. “Viagens do bonequeiro Javier Villafañe no Brasil”. Revista do Instituto Estadual do Livro 

– Continente Sul Sur. Porto Alegre, n. 5 – Outubro de 1997, p. 146. 
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Encerrou-se a exposição de desenhos e pinturas de crianças argentinas, trazida 

ao Rio pelo escritor Javier Villafañe, sob o patrocínio da Comissão Nacional 

Argentina de Cooperação Intelectual. 

A exposição, que ficou aberta durante dez dias, foi muito visitada por 

escolares brasileiros e adultos interessados nas manifestações de arte infantil. 

Todos os dias, diante de numerosos alunos de nossas escolas públicas, foram 

dadas representações de títeres. Em seguida o sr. Javier Villafañe explicava 

aos escolares e às professoras a maneira de organizar um teatro de bonecos 

semelhante ao seu, que tanto êxito alcançou na Argentina, onde já existem 

cerca de setecentos do mesmo tipo. O escritor argentino colheu também 

muitos desenhos de meninos brasileiros. 

O êxito dessa exposição é sem dúvida um facto auspicioso no terreno das 

relações culturais brasileiro-argentinas. 119  

 

Javier Villafañe relata a sua visita ao Rio de Janeiro, no ano de 1945, quando trouxe 

ao país a coleção de obras de crianças argentinas120: 

 

No ano de 1945 cheguei ao Brasil, Rio de Janeiro, trazendo uma exposição de 

pinturas e desenhos de crianças argentinas, que fui colhendo nas numerosas 

viagens que realizei por diferentes províncias argentinas. Essa exposição teve 

o auspício do Departamento de Relações Culturais Internacionais da 

Chancelaria Argentina e do Instituto Nacional de Cooperação Intelectual. 

Nessa época, o General Accame era embaixador argentino no Brasil. A 

exposição foi realizada numa sala do Ministério de Educação. Crianças de 

escolas a visitavam pela manhã e à tarde, e eu fazia bonecos e contava como 

tinha reunido aqueles desenhos e pinturas. Augusto Rodrigues me ajudava, 

desde o primeiro dia, para ordenar e pendurar os materiais. Dele fiquei muito 

amigo. Era um homem muito alegre, divertido, que dava risadas contagiantes; 

ria com o corpo inteiro, os olhos, as mãos; era uma grande pessoa.121    

  

Os seus ensinamentos tiveram grande impacto, como podermos perceber, também para 

o artista e educador Augusto Rodrigues, o qual chegou a ser assistente do bonequeiro argentino 

em muitas de suas apresentações. Augusto Rodrigues foi, além de artista plástico, um dos 

fundadores da Escolinha de Arte, localizada, durante muito tempo, na Biblioteca Castro Alves, 

no Rio de Janeiro.  Experiência de destaque da arte-educação moderna brasileira, este projeto 

foi um importante difusor da arte da construção de bonecos entre as crianças, já que incentivava 

esta prática entre suas atividades. 

 
119 _________. “Encerrou-se a exposição de desenhos infantis argentinos”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 

28/08/1946. 
120 Durante as tertúlias do 1o Encontro Poéticas do Inanimado, a pesquisadora argentina Bettina Girotti apresentou 

um trabalho sobre a forma como os desenhos infantis eram realizados a partir das andanças de Javier Villafañe 

pela Argentina, com destaque para a publicação de El Gallo Pinto, livro de poemas ilustrado pelas crianças. Este 

tema pode complementar o assunto analisado no presente capítulo.  
121 MEDINA, Pablo. “Viagens do bonequeiro Javier Villafañe no Brasil”. Revista do Instituto Estadual do Livro 

– Continente Sul Sur. Porto Alegre, n. 5 – Outubro de 1997, p. 148.  
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Augusto Rodrigues também esteve ligado à Sociedade Pestalozzi do Brasil e à Helena 

Antipoff, uma de suas fundadoras. Esta instituição, que possuía como principal objetivo o apoio 

a crianças excepcionais, foi a responsável pelos primeiros cursos de teatro de bonecos do Brasil, 

em 1946, os quais propagaram a arte dos títeres em diversas regiões do Brasil. Helena Antipoff, 

assim como Javier Villafañe, conforme veremos, almejava levar teatrinhos de bonecos por todos 

os lugares onde houvesse crianças que poderiam participar de tal empreitada.  

Em reportagem de outubro de 1953, Augusto Rodrigues relata a ligação entre a 

fundação da Escolinha de Arte do Brasil, as andanças de Javier Villafañe pelo país e a Sociedade 

Pestalozzi: 

 

A história é mais ou menos esta: em [data ilegível], um grupo de artistas 

inspirados na obra de um poeta e no trabalho de uma educadora, fundou a 

Escolinha de Arte da Biblioteca Castro Alves. O poeta argentino Javier 

Villafañe, que fazia teatrinho de títeres nas praças e jardins, costumava pedir 

às crianças que exprimissem por meio de desenhos as suas emoções, quando 

terminavam os espetáculos. Para chegar até às que moravam distante das 

cidades, viajava de carroça, barco, ou no lombo de um burrico, na aventura 

poética de levar-lhes encantamento e alegria, através de bonecos de massa de 

papel. O titereteiro trouxe para a nossa Escolinha a mensagem artística e o 

exemplo de devoção à criança. O conhecimento científico a serviço da obra 

educacional que realiza Helena Antipoff na Fazenda do Rosário em Belo 

Horizonte, e na Sociedade Pestalozzi do Rio de Janeiro, deu-nos firmeza de 

propósitos e possibilidade de organizar o nosso trabalho.122   

 

  

No Boletim da Sociedade Pestalozzi do Brasil de janeiro a junho de 1950, o nome de 

Augusto Rodrigues aparece como uma sugestão para o desenvolvimento de reuniões de pais e 

educadores da instituição, com o intuito de orientar a “Higiene Mental da infância e da 

adolescência”123: 

 

 
122 ________. “III Exposição Nacional de Arte Infantil”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 15/10/1953. 
123 A “Higiene mental” é um tema recorrente nos textos vinculados à Sociedade Pestalozzi do Brasil. No Boletim 

Semestral n. 27 da instituição, de 1955, Helena Antipoff escreve uma circular aos diretores dos colégios 

informando-os do interesse de promover “algumas formas de recreação de caráter cultural, destinadas à juventude 

e especialmente aos adolescentes que apresentem certos problemas de conduta ou dificuldades nos estudos”. Este 

projeto seria, “em primeiro lugar, meio preventivo de higiene mental contra a ociosidade dissolvente, de um lado; 

e de outro lado, contra solicitações de natureza inferior, e mesmo contra recreios monótonos a que se limitam 

freqüentemente os clubes juvenis”.  (ANTIPOFF, Helena. “Circular aos Diretores dos Colégios”. In: Sociedade 

Pestalozzi do Brasil – Boletim (Ano X – n. 27), 1955, p. 36. Fonte encontrada no Centro de Documentação e 

Pesquisa Helena Antipoff (CDPHA). 
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O Prof. Augusto Rodrigues, jornalista e pintor – está com um plano bem 

interessante, com a Associação dos Pais e Educadores. Talvez possa ser mais 

uma vez feita em colaboração, juntando os esforços, achar meios de realizar 

um trabalho deveras satisfatório. A Escolinha de Arte e a atmosfera que ali 

reina está bem nos moldes pedagógicos que podemos esposar sem receio de 

caminhar em terrenos estranhos aos pestalozzianos. Veremos se com o Prof. 

Augusto Rodrigues podemos garantir estas reuniões familiares, periodicas 

[sic], semanais, quinzenais...124   

 

 A Escolinha de Arte do Brasil, além disso, perpetuou a tradição da Sociedade Pestalozzi 

de realizar cursos de teatro de bonecos para interessados no tema. Em anúncio do Correio da 

Manhã, de 1965, podemos verificar a existência de uma destas oficinas: 

 

A ESCOLINHA DE ARTE DO BRASIL, sob a direção técnica do artista 

Augusto Rodrigues, comunica que estão abertas as inscrições para o CURSO 

DE TEATRO DE FANTOCHES, que fará realizar de março a junho próximos. 

A ESCOLINHA, através dêsse curso, tem por objetivo dar, aos interessados 

em Teatro e Educação, conhecimentos, técnicas e atitudes visando ao emprêgo 

do TEATRO DE FANTOCHES como expressão; maior domínio e 

aperfeiçoamento das técnicas de manipulação e aspectos plásticos inerentes 

ao TEATRO DE FANTOCHES: proporcionar aos interessados, estímulo, 

formação e meios para criação de um TEATRO DE FANTOCHES, como 

resultado de trabalho de pesquisa e experiência dessa atividade no processo 

educativo.125    

 

O objetivo de divulgação do teatro de bonecos por todos os lugares onde houvesse 

crianças também está presente no livro Los niños y los títeres, de Javier Villafañe, publicado 

em 1944. Tal obra demonstra que o projeto de difusão do teatro de bonecos por entre as escolas 

da Argentina era muito concreto – tanto que, nesta publicação, o bonequeiro apresenta peças 

para fantoches produzidas pelas próprias crianças entre 1935 e 1944. E ao final deste livro, 

expõe os teatros de títeres conduzidos dentro das escolas pertencentes ao Conselho Nacional de 

Educação, presentes no Arquivo da Seção Títeres do Instituto Nacional de Estudios del Teatro. 

Eram aproximadamente 289 teatros de bonecos elencados numa lista. Isto apresenta a força do 

projeto levado a cabo por bonequeiros argentinos nos anos 1940, uma vez que a obra, como 

comentado, é de 1944.     

Acerca da realidade do projeto angariado por Villafañe, o bonequeiro expõe o já 

realizado na Argentina: 

 
124 CARDOSO, Ofélia Boisson. “Cursos”. In: Sociedade Pestalozzi do Brasil – Boletim Semestral (janeiro-junho 

de 1950), p. 12. Fonte encontrada no Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff (CDPHA). 
125 JAFA, Van. “Bastidores – A Escolinha de Arte do Brasil”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 21/02/1965.  
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Na atualidade, funcionam na Argentina mais de quinhentos teatros de títeres 

manipulados por crianças. 

Somente em Córdoba, no Taller de Manualidades Amadeo Autcher, que 

dirigia Mauricio Lasansky, foram construídos, em quatro anos, mais de cem 

teatros e por volta de cinco mil bonecos. 

Em 1942, no Número 1 de Titirimundo, dávamos as instruções com medidas 

e detalhes materiais, para a construção de um teatro, decoração e modelagem, 

vestuário e manipulação dos títeres. 

Distribuíamos a publicação no teatro do Jardim Zoológico [...]. 

Na entrada, sob algumas árvores, expúnhamos em vitrines bonecos modelados 

e vestidos por crianças de distintas regiões do país. 

Manipulávamos os bonecos com Ana María Linares, Marisa Serrano 

Vernengo, Flor Elisa Fridman, Juan Otano, José Vacaro, Fernando Moliné, 

Ricardo E. Pose, Mauricio Costa e Alberto D’Alesandria. Fizeram os cenários 

Enrique Fernández Chelo, e Roque A. Molinari, o da barba, girava a manivela 

do orgãozinho.126    

 

Num rascunho escrito por Helena Antipoff, podemos também entrever o seu desejo de 

ver o crescimento dos teatros de bonecos por todas as regiões. Para tanto, ela compara a situação 

brasileira com aquela vivenciada na Argentina, referindo-se ao trabalho de Javier Villafañe sem, 

no entanto, citá-lo diretamente: 

 

Atualmente pelo mundo inteiro, nos lares familiares, como as instituições 

escolares, associações juvenis, ou de assistência social – o Teatrinho [de 

bonecos] faz parte integrante dos recreios infantis. Porque a criança brasileira 

seria em situação de inferioridade, quanto as condições climatericas [sic], as 

aptidões naturais de seus artistas, o gosto à diversão popular, quasi [sic] são/é 

mais dos mais favorecidos [sic] em comparação com outros. 

É tempo de se fazer alguma coisa, quanto [sic] na visinha [sic] Argentina, por 

exemplo, um dos seus mais talentosos “tiriteiros” [sic] conseguiu a criação de 

cerca de 700 nucleos. Quantos, sem esquecer nenhum, existem pelo Brasil. 

Pois bem, a Sociedade Pestalozzi, com seu programa de recreio infantil em 

vista, está pela quarta vez tentando, durante pouco mais que um ano, a espalhar 

as idéias, orientar os educadores, ensinando-lhes todos os segredos da técnica 

dos Fantoches, das Sombras, dos Marionettes.127     

 

Como podemos perceber, Javier Villafañe esteve claramente presente – direta ou 

indiretamente – nos planos de difusão do teatro de bonecos no Brasil durante a primeira metade 

do século XX. Mais do que falarmos a respeito de um projeto brasileiro de levar os títeres a 

 
126 VILLAFAÑE, Javier. Los niños y los títeres. Buenos Aires: Ed. El Ateneo, 1944,  p. 23-24. 

 
127 ANTIPOFF, Helena. “Porque ‘teatro de bonecos”? (Rascunho). Documento localizado na Caixa J1-4, Pasta 08, 

1-20, Tema: Teatro na Educação. Fonte encontrada no Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff 

(CDPHA).  
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todas as regiões e instituições educativas, poderíamos nos referir a tal projeto como resultante 

de uma ampla conexão entre artistas e educadores do Brasil e da Argentina.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a primeira metade do século XX, o teatro de bonecos ligado ao público infantil 

conformou-se, no Brasil e na Argentina, como parte de um projeto de difusão artística que 

visava dar voz às crianças, fazendo-as serem agentes criadoras tanto fabricando títeres como 

sendo espectadoras de apresentações. Javier Villafañe, um dos mais conhecidos bonequeiros 

argentinos, apresentou, em seu trabalho, o objetivo de criar teatros de bonecos em todas as 

instituições escolares possíveis – objetivo, esse, compartilhado com a educadora Helena 

Antipoff que, no Brasil, fundou a Sociedade Pestalozzi do Brasil, responsável pelos primeiros 

cursos de teatro do país. Conforme foi apresentado no desenvolvimento do artigo, as visitas de 

Villafañe ao Brasil tiveram uma ampla repercussão no projeto de divulgação do teatro de títeres 

nacional, o que nos leva a concluir que, antes do que uma história nacional do projeto de levar 

os bonecos para todas as instituições educativas brasileiras, seria mais interessante a referência 

a um projeto conectado entre Brasil e Argentina, com papel de destaque para as visitas e 

publicações de Javier Villafañe divulgadas no Brasil. 
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