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Resumo: O inanimado se refere a tudo que não tem vida própria. Muitas são as poéticas teatrais que atravessam, 

e são atravessadas, pelo inanimado. Apresentamos aqui algumas experiências que ilustraram e abrilhantaram o 

Primeiro Encontro de Poéticas do Inanimado, e tentamos relacionar suas poéticas ao escopo das discussões 

ocorridas neste evento, realizado no Instituto de Artes da Unesp, pelo Grupo de Pesquisa Poéticas Cênicas: Visuais 

e Performativas. 

Palavras-Chave: Inanimado, Teatro de Animação, Poéticas. 

Abstract: The inanimate refers to everything that has no life of its own. Many theatrical poetics cross and are 

crossed by the inanimate. Here we present here some experiences that illustrated and brightened the First Encounter 

of Inanimate Poetics, and tried to relate their poetics to the scope of the discussions that took place at this event 

held at the Unesp Institute of Arts, by the Research Group Poéticas Cênicas: Visuais e Performativas.  
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INTRODUÇÃO: 

Entre os dias 07 e 10 de agosto de 2019, no Instituto de Arte da Unesp, aconteceu o 

Primeiro Encontro de Poéticas do Inanimado, e ao propor o evento, o Grupo de Pesquisa 

Poéticas Cênicas: Visuais e Performativas buscou trazer para a discussão, e reflexão, as criações 

teatrais que se apoiam na materialidade da cena, e não estão necessariamente vinculadas à 

presença da pessoa enquanto interprete de um personagem. Nesse contexto, muito do que foi 

visto, no evento, esteve ligado ao teatro de animação, em suas diversas formas do inanimado, 

entretanto, outras expressões estiveram presentes nas discussões, tais como a performatividade, 

a cenografia, a iluminação, a narração e até a música, desde que postos como linguagem cênica, 

e com poéticas independentes. 

Para Josette Féral, não é possível abarcar todo o fenômeno teatral por meio da 

apreensão teórica, e a autora completa: 

 

Sem dúvida, é de tais limites inapreensíveis da cena, do "demasiado", do 

"excesso", do "excedente", que vem o prazer do teatro. Mais do que em 

qualquer outra forma de arte, esse desfrute se deve precisamente a tal parte 

irrepresentável no discurso crítico, a esse não previsível, a esse flou que 

constitui sua essência (FÉRAL, 2015, p.14). 
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Portanto, para abrandar a pouca eficácia da teoria abstrata, alguns artistas foram 

convidados para apresentarem performances, espetáculos ou cenas em que o inanimado 

estivesse presente, e servissem como fonte de reflexão para os participantes. Estiveram conosco 

os grupos teatrais Sobrevento, XPTO, Teatro por Um Triz, Cia Animalenda, Caravan Maschera, 

Teatro Didático da Unesp, Cia Tu Madeixa Marionetes, Cia. Talagadá, além da contadora de 

histórias Ana Luísa Lacombe e o grupo musical PIAP. 

 

TRADIÇÃO E MODERNIDADE 

 

O conjunto de apresentações que se deram neste evento possibilitou a constatação de 

que é comum, aos artistas, a apropriação de formas características de outras épocas, ou lugares, 

na criação de seus espetáculos. Entretanto o que vemos não é simplesmente a cópia de um 

modelo clássico, e sim a revitalização da arte para torna-la contemporânea. Foi o que pudemos 

ver na apresentação da Cia AnimaLenda: o tradicional Mamulengo, posto em cena com a voz 

feminina de Kely Elias de Castro, uma pesquisadora do teatro de animação moderno, que se 

entrega aos princípios de uma arte popular, para atualizá-la e mantê-la viva. 

 

Na mesma medida, em que encenar, em plena contemporaneidade, um canovaccio dos 

antigos mamulengueiros, reelaborado centenas de vezes, revela uma necessidade de manter e 
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de encontrar, na tradição, novas possibilidades para a modernidade, a persistência em dominar 

as antigas técnicas teatrais, como no caso da apresentação da Cia Tu Madeixa Marionetes, em 

que Júlia Barnabé manipula um marionete de fios, em um experimento delicado e sensível, 

possibilitam um novo olhar para o que já foi visto, mas nem sempre fez parte de uma reflexão. 

 

Sem dúvida, é por estes caminhos, que desde os períodos mais antigos, o teatro se 

renova, e na combinação do que foi experimentado no passado e das novas ideias é que se 

estabelece, não o que é novo, o que é constante e necessário. 

 

O INANIMADO FORA DO FOCO 

 

Mas nem tudo que é inanimado foram o fio condutor das apresentações. Ana Luísa 

Lacombe, umas das convidadas, que por muito tempo se dedicou ao teatro mais convencional, 

tendo sido estudante de artes visuais, artes cênicas (cenografia), atualmente se especializou na 

Contação de Histórias e no Teatro Narrativo. Apesar de que os objetos, em suas mãos, ganham 

vida e interagem profundamente com a verbalização impecável, para ela, o uso de objetos, cada 

vez faz menos sentido em seu trabalho, e aos poucos ela vai deixando de usá-los, para acessar 

a imaginação mais profunda do espectador. 
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Por outro lado, pudemos ver, no encerramento do encontro, uma profusão de objetos, 

em uma linguagem distinta dos demais participantes. O Grupo PIAP – Grupo de Percussão do 

Instituto de Artes da UNESP – é um grupo musical que, para além da música, oferece um 

espetáculo cênico instigante.  
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A base de seu trabalho está nos instrumentos, alguns comuns e convencionais, outros, 

inusitados e surpreendentes, tais como vasos de cerâmica, objetos de madeira ou metal, de 

diferentes tamanhos e, consequentemente, timbres, pendurados em, ou sobre, estruturas 

aparentemente improvisadas. A combinação desses instrumentos com a iluminação cênica e os 

trajes escuros dos músicos, oferece um espetáculo em que os objetos ganham vida e “cantam” 

para o deleite da plateia.  

Naturalmente, a capacidade musical do grupo é, indiscutivelmente, o que há de mais 

importante para essa forma espetacular, e a intenção deles nem passa, provavelmente, pela 

criação de um teatro de formas animadas, mas o resultado é esteticamente estimulante para nós 

que estudamos essa forma de arte. 

 

FRONTEIRAS 
 

Inclusive em exemplos apresentados até aqui, algumas linguagens artísticas se 

encontram deslocadas de suas formas tradicionais, naquilo que alguns chamam de fronteiras 

borradas, fronteiras expandidas, fronteiras difusas, em relação à outras linguagens artísticas, ou 

transfiguradas na ideia de hibridação, que Nestor Garcia Canclini (2003) nos apresenta como 

um processo cultural, em que práticas diferentes podem se combinar para gerar novas formas.  

Neste contexto, observo que muitos grupos teatrais, na atualidade, se desprendem de 

poéticas rígidas, para esse processo de hibridação de linguagens e, por conseguinte, aquilo que 

estamos chamando por poéticas do inanimado vem contribuindo significativamente para a 

ampliação de possibilidades na produção teatral.  
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O Grupo Sobrevento, apresentou o espetáculo Bonecos Aqui! no primeiro dia do 

evento, e é bastante consciente sobre isso, o que expõe nas palavras de Luiz André Cherubini: 

 

Desde o início, demo-nos conta de que não há uma forma única de fazer Teatro 

de Bonecos – nossa arte pode ser espetáculo, mas pode ser festa, brincadeira, 

jogo, ritual. Pode ser dança, pode ser cerimônia religiosa, pode ser cinema, 

pode ser tudo de uma vez e uma coisa de cada vez. Porque as fronteiras 

simplesmente não existem, porque definir é limitar (2013). 

 

No mesmo texto, Cherubini ainda faz uma citação que é bastante pertinente, não só 

neste contexto, como ao momento atual da prática artística brasileira: “Mas a língua, como 

desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: 

fascista; pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer” (BARTHES, 1984, p. 5). 

Também é nessa situação que destacamos o trabalho de vários outros artistas que se 

apresentaram, ilustrando e dando cores ao Primeiro Encontro do Inanimado, que na sua maioria 

atuam de forma diferenciada das práticas teatrais ortodoxas, em uma acepção tradicional, 

permeando fronteiras com a presença do inanimado e do humano, ambos ativos e 

imprescindíveis, porém, sem hierarquias. A Cia Teatro Por Um Triz desenvolve espetáculos 

voltados principalmente ao público infantil, sempre mesclando o teatro de animação com o 

trabalho de ator. Neste evento apresentou o espetáculo Viva Maquina. 

 

Para Osvaldo Gabrieli, do Grupo XPTO, não se define a dramaturgia de um espetáculo 

a partir de uma técnica específica. “São os artistas se expondo com todos os seus recursos 

estéticos, de modo a fazer uma reflexão sobre a vida, um olhar crítico, próprio e poético sobre 
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o mundo” (GABRIELI, 2007, p. 240). O Grupo XPTO esteve presente, se apresentando no 

encerramento do evento com cenas do espetáculo Oroboro. 

 

Para Dominique Houdart, esse tipo de produção teatral faz parte de uma corrente 

moderna e determinante, do qual “o teatro de marionete representa um papel ativo, pois, mais 

do que qualquer outro, manteve o contato com o teatro bruto, que ele redescobre do mesmo 

modo que os cubistas redescobriram a arte primitiva” (2007, p. 16). Para Houdart, as propostas 

precursoras como as dos futuristas italianos, Bauhaus, Jarry, Anatole France e Maeterlinck 

adquirem todo o sentido com o teatro atual, repleto de hibridismo. 

 

TEATRO VISUAL E O INANIMADO 

 

Wagner Cintra fala do Teatro Visual como uma poesia da matéria. Para ele a 

representação não faz parte desse tipo de teatro. “O que está em cena são abstrações; são 

materialidades contraditórias por sua forma, e não por seu conteúdo [...]. A sua existência está 

assegurada pelos jogos com seu tamanho, textura, lugar no espaço, etc” (2018, p.468). Sobre as 

formas criadas em seus espetáculos, entre eles Pauliceia Desvairada que foi apresentada no 

evento, Cintra explica:  
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Elas, de fato, existem e não “presentificam” uma realidade ausente que 

poderia ser chamada de representação. As formas nesse teatro têm uma 

existência autônoma e real. Todo objeto colocado em cena existe em si e nada 

está no lugar de outra coisa, como acontece no processo tradicional de 

imitação no teatro. Sendo assim, a presença humana em cena também é coisa, 

é objeto, é matéria (2018, p.469). 

 

De acordo com Cintra, o Teatro Visual se opõe categoricamente ao teatro de ilusão, 

pois as relações naturalistas, e psicológicas, deixan de existir em favor de embates entre os 

elementos concretos.  

 

Segundo Hadas Ophrat, “O teatro visual gera imagens visuais e acústicas, é uma 

sintaxe integradora que compreende formas, materiais, cores, iluminação e projeções, voz e 

som” (2007, p. 93). Segundo o autor, com o uso da voz e do movimento, o Teatro Visual pode 

exibir uma emoção ou uma idéia sem a necessidade do uso de palavras. Portanto, o essa 

linguagem teatral possui suas caracteristicas próprias, todavia, o inanimado está presente e 

punjante nesses espetáculos. O grupo Caravan Maschera trouxe um bom exemplo disso ao 

apresentar o espetáculo Vidas Secas. 

 

Hoje em dia as linguagens artísticas do teatro de bonecos e do teatro visual 

são normalmente conectadas. [...]. Não se pode explicar o tremendo 
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florescimento do teatro de bonecos e a sua presença crescente em quase todas 

as esferas artísticas, se não for de algum modo relevante e atual na sua imagem 

humana, vibrante e animada (OPHRAT, 2007, p. 100). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fazemos um esforço para entender e teorizar a arte teatral e, neste caso específico, o 

inanimado nessa arte, no entanto, sempre nos escapará algo que não está ao alcance de nossas 

análises. A realidade posta em nossa frente, em um espetáculo teatral, que apresenta alguma 

coisa que é absolutamente única a cada cena. Talvez esteja aí a essência artística do Teatro. Daí 

a importância das apresentações artísticas que se dão em encontros como este: nos lembrar de 

nossa fragilidade, enquanto pesquisadores, e o porquê de nossas escolhas.   

As poéticas do inanimado não reconhecem termos, se fundem a outras formas e 

participam da reelaboração da arte teatral como um todo, sem obrigação de seguir uma linha, 

ou de romper fronteiras. Após um dia de debates sobre as formas mais modernas de teatro com 

base no inanimado, nos deparamos com espetáculos fundamentalmente tradicionais, e 

percebemos o quanto isso também é atual. O contrário também é verdadeiro. 
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Entretanto, nas poéticas do inanimado que pudemos observar neste evento, um fato 

permanece inalterado: a presença concreta da forma, da iluminação, da cor, do espaço, e até do 

corpo humano. Comunicam pelo que são, sem forçar o engano por uma representação 

ilusionista.  

A forma inanimada mais comum nesses espetáculos, é a antropomórfica. Percebemos 

que o boneco não representa um personagem, ele é o que é: uma forma de comunicação 

poderosa, que se impõe com seu papel muito bem definido no jogo cênico, e, por isso, desde 

sua aparição estabelece uma relação clara com o espectador.  

Deixamos aqui registrada a imensa gratidão aos grupos e artistas que deram a 

concretude aos discursos no Primeiro Encontro de Poéticas do Inanimado, e que tornaram o 

evento muito mais acessível, agradável e estimularam a reflexão. 
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