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A abordagem tem como enfoque introduzir uma observação sobre os intercruzamentos entre o teatro de animação 

e o cinema de animação, partindo da premissa de que no cerne da questão está a Anima como um estado perceptivo. 

Dessa forma, foi fundamental cruzar “arqueologicamente” o desenvolvimento dessas duas linguagens, tanto numa 

perspectiva conceitual como operacional, checando e comparando as características de cada uma, citando uma 

pequena amostragem formal, de peças que se utilizam de recursos cinematográficos ou da linguagem 

cinematográfica e filmes que se utilizam da linguagem do teatro de animação, bem como outras formas de 

intersecção. 

 

Palavras chave: Teatro de animação, Cinema de animação, intercruzamento de linguagens. 

 

O sonho de criador em dar vida autônoma e liberdade às suas criaturas é tão velho que 

se perde no tempo: os totens (considerados casas dos espíritos, ou seja, uma espécie de boneco 

que guarda almas) ou as pinturas rupestres pré-históricas não se movimentavam nem tinham 

articulação para simular o movimento, mas havia uma representação de vida e alma neles 

impregnada e latente, atribuindo-lhes uma representação de força, energia, poder de entidade 

(metafísica) etc. Este desejo reaparece em inúmeras narrativas antigas, como, por exemplo, na 

passagem bíblica sobre a criação do homem, que fora modelado do pó da terra e soprado vida 

em sua narina (Gênese 2:7), ou ainda o mito grego de Pigmaleão, o qual se apaixona por uma 

estátua por ele esculpida e pede para a deusa Afrodite que lhe dê vida. 

Como se pode perceber, os esforços de simulação de vida e alma dos “animadores” 

perante suas criaturas não se restringem ao universo da arte, embora seja na arte, especialmente 

na arte da animação, que isso se faz enquanto expressão artística, estando ali depositado um 

fragmento da alma do artista.  

Atualmente, quando se fala em arte da animação, de imediato associa-se ao cinema de 

animação, uma vez que este está atrelado diretamente a um veículo de comunicação de massa, 

em especial à televisão, à internet e também a quase todo aparato tecnológico atual. No entanto, 

essa linguagem tem uma história relativamente recente se comparada com a história do teatro 

 
9 Este texto possui fragmentos da pesquisa de doutorado do autor: A arte da animação: intercruzamentos 

entre o teatro de formas animadas e o cinema de animação, desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Artes 

Cênicas da Escola de Comunicações e Artes - Universidade de São Paulo em 2014. 
10 Doutor em Artes (USP); Mestre em teatro (UDESC); Graduado em Letras (UNIVILLE); Atuou como 

professor de Design (Produto, Visual, Moda e Animação Digital) e atualmente é professor do curso de Licenciatura 

em Teatro da Faculdade de Artes do Paraná - FAP-UNESPAR; Dirigiu espetáculos teatrais e grupos de contação 

de histórias; Organizador dos livros-coletâneas: Salve o Cinema I e II, Contar Histórias: uns passarão e outros 

passarinhos (Editora da Univille) e Contação de histórias: tradição, poéticas e interfaces (Editora do SESC-SP). 
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de animação, que também tem como premissa primordial o mecanismo de animar o inanimado, 

ou seja, simular vida e alma naquilo que não as tem. A confusão em termos da expressão arte 

da animação se dá, em primeira instância, devido aos imbricamentos entre as linguagens do 

cinema de animação e do teatro de animação e ao fato de ambas terem nas suas matrizes a 

anima (essa premissa de representação de vida e alma). Todavia, essa confusão se deve também 

a uma questão de nomenclatura: teatro de animação e cinema de animação são expressões 

relativamente novas, que surgiram em meados da década de 80, quando teóricos, críticos, 

produtores e artistas de vários segmentos e partes do mundo discutiam um novo termo que 

contemplasse o que não comportava mais nas expressões teatro de bonecos e desenho animado, 

uma vez que as formas de expressões, nas duas linguagens, estavam se multiplicando 

significativamente, entre elas, a animação de objetos e materiais extraídos da natureza. No que 

se refere ao teatro de animação, Amaral (1997, p.16) diz: “marionete, bonecos, figuras, objetos 

ou formas. Qualquer que seja sua nomenclatura, estamos falando de um teatro onde o inanimado 

é personagem central”, sendo animado. Desta forma justifica-se a insuficiência dos termos 

como teatro de bonecos, por exemplo. Assim sendo, buscou-se uma expressão que abarcasse as 

novas e antigas manifestações, chegando à expressão teatro de formas animadas, ou ainda 

teatro de animação. Estas denominações vêm carregadas de uma necessidade de conceituar e 

denominar os desdobramentos e metamorfoses que essa linguagem veio sofrendo, 

especialmente na segunda metade do século XX. Para Costa (2000, p.250), “o teatro de 

animação funda-se no tripé ator-manipulador, objeto [animado] e público”. O autor diz ainda 

que o deslocamento do personagem para o objeto, juntamente com a recepção, constitui seu 

cerne. Também o cinema de animação, antes denominado basicamente como desenho animado 

(ou animated cartoon, nos Estados Unidos), teve esse “período” de busca por uma expressão 

que contemplasse toda uma gama de manifestações ou modalidades expressivas emergentes.  

Para Denis (2010), referindo-se ao cinema de animação, é impossível definir animação, 

devido a essa profusão técnica eàs inúmeras concepções filosóficas que envolvem vida e 

movimento. O autor menciona uma passagem de Dick Tomasovic, o qual diz que a animação 

sempre esteve e talvez sempre estará em crise de identidade e é justamente nisso que reside sua 

identidade. 

Não sei se existe, de fato, uma “crise” de identidade na animação devido a sua 

“juventude”, mas existe uma arte e técnica multimídia e interdisciplinar que envolve vários 

saberes e domínios, embora, também a questão de identidade não seja um “problema” exclusivo 
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da animação, mas de todas as artes, inclusive do próprio homem que está imerso a uma profusão 

de novos paradigmas. 

Do ponto de vista mais histórico, enquanto o teatro de animação tem a sua origem em 

uma história remota, a origem do cinema está fortemente relacionada ao século XIX, ainda que 

alguns historiadores questionem isso. Entretanto, por serem linguagens da animação, com 

estruturas heterogêneas, mas com “DNAs” cruzados, pois, embora se trate de teatro de 

animação ou de cinema de animação, estamos falando da animação em si, ou seja, da arte de 

“dar” alma e vida a um ser inanimado. E o ponto de partida para entendermos a questão é 

pensarmos que o teatro de animação e o cinema de animação estão alicerçados na anima, esse 

processo ou percepção de atribuir vida e alma às coisas. 

Do ponto de vista conceitual e de percepção dos primeiros elementos da anima e 

animação que contemplam as duas linguagens e criam interseções entre elas, podemos 

mencionar: a linguagem (como um sistema que dá sentido às coisas); percepção e representação 

(como a parte da extensão do sentido e expressão); projeção e deslocamento (que envolve 

tempo-espaço, mas também movimento); decomposição do movimento (como uma espécie de 

lógica e memória do movimento); Animismo e Ludens (ainda no campo perceptivo); tempo e 

espaço, dramaturgia e narrativa da imagem; luz e sombra; sentidos sonoros; anteparo (suporte, 

meio).  

Do ponto de vista de linguagem, se fizermos um exercício de buscar a unidade mínima 

do teatro de animação, teríamos a triparte: ator, “objeto” e público. O ator visível ou invisível, 

mas presente, o público, elo vital da linguagem teatral e o objeto, visível ou invisível, mas 

sempre animado, seja com alma ou vida, ou as duas coisas. 

O teatro é a arte da vida. Já o cinema é a arte de reproduzir a vida. Nessa perspectiva, o 

teatro de animação fica no limiar entre a arte teatral e a cinematográfica. Por ser teatro, a vida 

está ali e ao mesmo tempo “re-produz” uma vida na forma ou objeto. O evento teatral está 

calcado na performance, no ritual, na comunhão de corpos, na presentificação - representação 

(no sentido de tornar presente). O valor simbólico dessa interação da presentificação teatral, 

entre ator e público, faz o teatro. O cinema também está ligado à representação, mas num tempo 

passado. O que ele presentifica é o passado, uma reprodução da representação. Por isso a 

impressão de que o surgimento do cinema logrou a vida. 

A animação, enquanto linguagem, vai além da presença de um boneco ou de um desenho 

animado, de um ser antropomórfico ou zoomórfico, pois tem também como elemento essencial 
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a ilusão, seja na animação teatral, sob o tripé animador/objeto/público ou na cinematográfica, 

animador/meios técnicos/público (noutra perspectiva). 

De modo geral, de fato a ilusão está na arte: no cinema, que busca um realismo, a ilusão 

tem um grau geralmente maior do que no teatro. Uma parte disso se explica pela própria 

etimologia da palavra ilusão, que, do latim, significa brincar, transpor.  A ilusão se dá quando 

transpomos do não-real para o real num jogo de efeitos entre essas ambivalências, que deixam 

de ter pólos opostos quando ela em si fundamenta uma atividade, estando na estrutura, como é 

no caso da arte da animação.  Na arte da animação, seja no teatro ou no cinema de animação, 

existe uma dupla ilusão, uma no plano da estrutura (fantástica – ilusão de vida) e outra na forma 

(em relação à recepção - representação). “A ilusão de vida é dada pela atenção, tensão e 

interação do ator” (AMARAL, 1996:254). “Na animação, tomamos por real o irreal, 

transgredimos a noção do objeto, atribuindo-lhe valores representativos. O objeto animado é 

metáfora pura, e a metáfora é ‘um pequeno mito’, pois em dupla realidade nos apresenta sua 

matéria” (BALARDIM, 2004:42). Portanto, a irrealidade é essencial na arte da animação. 

Amaral diz que o teatro de animação “é a arte irreal tornada real, é o invisível tornado visível” 

(1996:21), definição que se aplica a toda a arte da animação. Zielinski (2006) considera a ilusão 

de importância decisiva para o desenvolvimento da mídia (no sentido de meio – mediação e 

ligação), dizendo que “em mídia, nos movemos no reino das ilusões” (2006:27). Walt Disney 

acreditava que há animação, por excelência, quando se atinge a ilusão de vida. Os personagens 

tinham que representar uma história, demonstrar que pensavam, que respiravam, bem como ter 

ações convincentes, fazendo-nos acreditar que possuíam um espírito autônomo. 

O teatro de animação ocorre quando temos a imagem (seja ela do objeto ou do 

movimento), quando temos a anima (energia vital humana -representada, principalmente pelo 

movimento), quando temos a presença ou presença-ausência dos corpos (ator-animador, objeto 

ou forma e público) no tempo presente, e, por fim, quando esses elementos passam pela 

elaboração compositiva da linguagem (manipulação poética). Não que em cada um dos 

elementos não exista a manipulação poética, e isso é perfeitamente exemplificado no teatro de 

bonecos, quando a imagem do boneco já tem impregnado na sua forma a vida do processo 

plástico-visual. Todavia, isso não corresponde a todo evento teatral. A composição das 

instâncias do teatro de animação tem vários segmentos, como as artes visuais e cênicas, entre 

outras. O cinema de animação também lida com elementos da sintaxe plástica-visual como 

iminente à vida dos personagens, mas somado a isso estão os elementos próprios da linguagem 

cinematográfica, na qual se incluem os gêneros dramático e narrativo. 



32 
  

Anais do 1º Encontro Poéticas do Inanimado – 2019. ISBN 978-85-62309-31-1. 

Tanto o teatro de animação como o cinema de animação possuem características 

específicas, bem como domínios elementares, o que chamamos de princípios. E essa 

“disciplina” pretende considerar os recursos ou elementos primários que compõem essas formas 

de expressões.  

O teatro de animação exige vários domínios técnicos que podem ser perceptíveis como: 

a do movimento (anima), que inclui o temporal-espacial, jogo com público e descolamento 

perceptivo corporal; da “construção” ou materialidade da forma-personagem, seja ela concreta 

ou abstrata, visível ou invisível, que passa pelo pacto de ilusão; e dos demais domínios cênicos 

como: improvisação, encenação etc. Friso que isso não é uma fórmula ou manual, mas uma 

perspectiva, sobretudo por acreditar que a técnica no teatro de animação se faz na experiência, 

na busca por expressar determinadas ideias.  

Vejamos que muitos desses domínios também se aplicam à concepção e à criação do 

personagem do cinema de animação, uma vez que esse ser vai se comportar dentro do espaço 

determinado, seja numa folha (desenho animado) ou num cenário (stop-motion). Ele irá 

certamente usar movimentos precisos, eixo, gravidade, respiração, partitura de ações, sincronia, 

consciência dos pontos articulatórios, foco de atenção, entre outros; e pode utilizar os demais 

princípios como foco, ponto fixo ou fixação, triangulação, metalinguagem, etc. 

Já os princípios do cinema de animação podem ser observados em dois blocos: do 

próprio cinema de animação e do cinema de “captura”. O primeiro, com alguns já mencionados 

e fundamentais, como decomposição do tempo, espaço e movimento, e ainda, das leis de 

representação da sintaxe visual como linha, forma, volume, textura, cor, equilíbrio, movimento, 

etc.; o segundo: plano, enquadramento, movimentação de câmera, corte, montagem, etc. 

Walt Disney, que elaborou doze princípios para animadores de cinema de animação, 

também recorria a outros procedimentos de investigação para o treinamento dos animadores do 

estúdio, tais como: desenho de observação com modelos vivos, estudos de anatomia e 

psicologia das cores, análise de decomposição do movimento, bem como estudos sobre 

representação. “Disney insistia na observação dos atores dos espetáculos de variedades, 

mímicos, os grandes mestres das comédias dos cinemas mudos. Queria o domínio do 

movimento real, mas não a cópia do natural – ação desenhada tinha de basear-se na realidade, 

para daí partir para a caricatura, o exagero, a encenação” (LUCENA, 1997:105). Notemos que 

todos esses procedimentos adotados para o cinema de animação têm uma relação direta com a 

linguagem teatral e a do teatro de animação. 
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Quando o teatro de animação e o cinema de animação se cruzam nas suas estruturas, na 

sua gênese, mesmo que as formas tenham expressões diferentes, as interseções são duradouras. 

Essa questão se evidencia nas formas, basicamente reveladas pelo exterior (como o fazer), aqui 

já mencionado como suporte ou anteparo. Sendo assim, a técnica e os processos revelam os 

mecanismos da animação e mesmo a linguagem. 

Do animismo à decomposição do movimento, passando por vários fatores, até a 

animação se configurar enquanto linguagem artística, uma trajetória de recursos e meios vai se 

combinar, especialmente entre estruturas, para gerar as suas formas específicas: teatro de 

animação e cinema de animação.   

Poderíamos dizer que há dois grandes fatores técnicos nos meios da animação: um 

material e outro imaterial. Os materiais são denotados pela matéria física e os imateriais pela 

não “física”. Obviamente que essas categorias provisórias não correspondem ao conceito literal 

de físico e não-físico, mas são separações para clarear nossa abordagem. Utilizo aqui como 

físico a matéria (átomos) concentrada e a “imatéria” (átomos) dispersa. Ou seja, material 

(bonecos, pedras, metal, tecido, folha, terra, acetato, máquinas, etc.) e imaterial (movimento, 

luz, som, ar, etc.).  

Denis (2010:22) diz que “cada técnica de animação gera uma estética particular”: um 

filme feito a lápis, aquarela, marionetes, pixilação, imagens digitais, etc. vão gerar diferentes 

configurações estéticas. E mesmo no uso de determinados materiais e técnicas, o processo 

criativo pode completamente subverter tudo, esteticamente. Jan Svankmajer e outros artistas 

com propostas de metalinguagem, por exemplo, exercitam essa estética de subversão dos meios. 

Vejamos que essa mesma configuração, na qual cada técnica utilizada gera determinada 

estética, também se aplica veemente ao teatro de animação. 

Após estas considerações iniciais sobre elementos perceptivos da animação, digamos 

mais estruturais, acrescentadas as de arqueologia de meios técnicos (engenhos e máquinas que 

estejam correlacionados com a animação ou expansão do sentido), podemos seguir às análises 

dos objetos práticos (filmes, espetáculos e procedimentos de grupos e diretores). Tudo tendo 

como parâmetro seus cruzamentos técnicos e perceptivos, com destaque para alguns gêneros e 

fatos em que estas linguagens aparecem mais imbricadas tanto do ponto de vista estético quanto 

técnico, como, por exemplo, o teatro de sombras, inúmeras lanternas (escura, mágica etc.), 

elementos que antecedem o marco do cinema, alguns procedimentos de Georges Méliès, 
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autômatos, Stop motion11 e Pixilation12, performatividade, entre outras. Além disso, para se ter 

um referente mais verticalizado, propomos observar formas mais específicas de cruzamentos 

entres essa linguagens como: espetáculos de teatro de animação que se utilizam do cinema e 

cinema de animação, sob várias apropriações; o cinema de animação que se utiliza de teatro de 

animação, também sob várias interseções; e, ainda, o imbricamento entre essas linguagens. Ou 

seja, tanto do teatro de animação para o cinema e o cinema de animação, quanto o inverso. 

Ao longo da história, inúmeros foram os engenhos criados a serviço da animação, muito 

antes do marco oficial de surgimento do cinema. Os mecanismos para obtenção de imagens 

primeiramente projetadas e consecutivamente animadas se desenvolvem gradativamente, num 

espaço de tempo muito diferente do atual, muitas vezes com o espaço de séculos. Antes da 

câmara escura (século XV) existia uma coleção de ancestrais desses engenhos como a lanterna 

viva, entre outras lanternas híbridas. Mas o que mais se popularizou logo depois da câmara 

escura foi a lanterna mágica (século XVII), outro aparato que possibilitava projetar e “animar” 

imagens. 

Um dos aspectos que nos chama atenção e nos possibilita relacionar ao nosso objeto é 

que muitas das descrições sobre esses operadores de lanternas ambulantes revelam-se como 

uma situação “performática”. Os lanternistas possuidores de uma “máquina” de animação, 

quando no ato da apresentação das projeções, exerciam uma “espetacularidade”, uma atitude 

teatral e efêmera, uma vez que se utilizavam da palavra narrada, dramatizada, a música tocada 

etc. Ou seja, não exerciam apenas uma função de operadores de máquinas, mas de performer ( 

no sentido de atuadores). 

De fato, mesmo antes do nascedouro do cinema, técnicas e experiências geniais foram 

realizadas na busca pela animação, por um fluxo de imagens cinéticas, ora teatral ora 

cinematográfica.  

Os primeiros filmes com atores também demonstram como o “início” do cinema estava 

imbricado com a linguagem teatral. Ou seja, não era esse complexo de recurso de linguagem 

cinematográfica como o conhecemos atualmente. Eles reuniam na sua feitura várias 

modalidades artísticas populares, entre as quais a dança, o circo, a mímica, o ilusionismo, entre 

outras. Os primeiros filmes podem ser considerados encenações teatrais filmadas, uma vez que 

 
11Termo que designa a técnica (entenda-se também, estética) do cinema de animação, na qual, o 

movimento é captado fotograma a fotograma, quadro a quadro. Movimenta-se o objeto e capta-se pela câmera, e 

assim sucessivamente. 
12 É uma variação do Stop motion, mas com pessoas, geralmente, interagindo com objetos. 
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foi somente com o surgimento da montagem (corte, enquadramento, edição etc.) como 

elemento de linguagem que o cinema se transformou em uma linguagem artística autônoma. 

Além disso, algumas práticas pioneiras do cinema de animação e mesmo do cinema, 

colocaram em xeque através de suas estéticas e mesmo técnicas, a condição da presença 

animada do boneco e de objetos nos filmes. A filmografia do uso de bonecos e de objetos 

animados é grande e começa junto com a história do cinema live action13, com efeitos especiais 

(que teve Georges Méliès como pioneiro, seguido de Willis O’Brien, Alexander Ptushko e Ray 

Harryhausen) e em seguida como linguagem própria (a lista de artistas é grande). Alguns artistas 

pioneiros que se destacam nesta historiografia são o russo Ladislas Starevitch, o espanhol 

Segundo de Chomón, o húngaro George Pal, o americano Charles Bowers, os tchecos Hermína 

Týrlová, Jiří Trnka, Karel Zeman, Břetislav Pojar, entre outros. Segundo Halas & Manvell, em 

alguns países como as extintas Tchecoslováquia e União Soviética, a Polônia e a Alemanha, 

onde havia uma forte prática de teatro de animação e mesmo uma tradição popular de 

construção de bonecos artesanais, a utilização de bonecos em filmes foi significativamente 

desenvolvida. Considerando ainda esta história mais antiga, em outras partes da Europa também 

se desenvolveu animação de objetos e bonecos no cinema, como na Inglaterra, França, Itália e 

Espanha, bem como nos Estados Unidos, a partir de nomes como Charles Bowers e George Pal. 

Além da Europa e EUA, o Japão também produziu filmes com animação de bonecos, 

especialmente como recurso de efeitos especiais. 

Tanto a título de exemplos históricos como atuais, temos artistas que trabalham 

verticalmente na perspectiva desse imbricamento das linguagens da animação, uns de forma 

mais direta e contínuas e outros de forma mais intrínseca, tais como: Lotte Reiniger, pioneira 

na experiência de teatro de sombras ou animação de silhuetas para o cinema de animação; 

Norman McLaren, expoente na investigação e nas experimentações com cruzamento de 

linguagens teatral e cinematográfica, tais como stop motion e pixilation, estudando a 

decomposição do movimento humano em relação aos aparatos técnicos e subvertendo vários 

códigos da cena e da máquina; Jim Henson, um dos precursores da animação de bonecos em 

tempo real para a TV e cinema; Michel Ocelot, que dá uma espécie de continuidade na temática 

da estética das sombras e silhuetas, inserindo novas tecnologias e outros desdobramentos 

 
13 A expressão Live Action serve para designar filmes em que a atuação é realizada diretamente por 

atores reais, em contraposição a filme de animação.  
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artísticos; Tim Burton, que mantem um animismo intrínseco em quase toda sua obra, inclusive 

sendo um dos responsáveis pelo renascimento e popularidade atual do stop motion com 

bonecos; Cia. Teatro Lumbra de Animação, pelos inúmeros inventos de aparatos e estudos 

sobre o teatro de sombras contemporâneo; e Cia. Pequod - Teatro de animação, que realizou 

montagens de teatro de animação com elementos da linguagem do cinema na estrutura dos 

espetáculos, fazendo referências internas da linguagem do cinema; Além disso, temos também 

outros exemplos mais esparsos, como em produções específicas como os filmes Strings: O fio 

da vida, de Anders Ronnow Klarlund, Team America: World Police, de Trey Parker, Sita Sings 

the Blues, de Nina Paley, e Tyger de Guilherme Marcondes, entre outros. 

Dentro desse painel de exemplos históricos, operacionais e estéticos, é fundamental 

mencionarmos a semelhança e o imbricamento estruturante que existem numa especificidade 

do teatro de animação, que é o teatro de sombras. 

Alguns fatos curiosos aproximam e afastam o teatro de sombras do cinema. A discussão 

em relacionar o teatro de sombras ao cinema e ao cinema de animação reaparece com mais e 

menos ênfase em quase toda a historiografia do cinema.  Um pouco disso se deve pela 

semelhança operacional. 

A história do teatro e do teatro de animação mencionam alguns indícios do surgimento 

do teatro de sombras, mesmo que ainda não se tenha chegado a um denominador comum de sua 

origem. As vertentes mais reconhecidas concordam que o continente asiático é o berço do teatro 

de sombras, embora China e Índia “disputam” a paternidade. Conforme Beltrame (2005), 

historiadores, como Meher Contractor, defendem que o surgimento se deu na Índia, e outros, 

como Boehn, que ele surgiu na China. Ambos apresentam documentos que datam dessa prática 

há 2500 a 3000 anos atrás.  

De fato, seja do ponto de vista operacional ou estético, há uma semelhança iminente 

entre o cinema e o teatro de sombras, especialmente no tripé imagem (objeto, silhueta), 

luz/projeção e movimento (animação). Ainda há controvérsias em afirmar a influência do 

teatro de sombras no cinema, contudo, é vital que na formulação dessas linguagens há uma 

simbiose entre técnica e estética, e que estão sustentadas por esse tripé. 

Vejamos que não só do ponto de vista técnico, mas também estético, o teatro de 

sombras fica no limiar entre teatro e cinema, e mais ainda entre o teatro de animação e o cinema 

de animação: por esse tripé (imagem, projeção, movimento). Tanto a imagem como o 

movimento no teatro de atores geralmente são reais; no teatro de animação são reais e com 

uma maior possibilidade de serem virtuais. Já no cinema, tudo é virtual, exceto os atores no 
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ato de representação, na captura, e também tudo é projeção. De modo geral, ninguém anima 

nada. Existe uma máquina de animação de frames (no tempo da película) - algo que muitos 

atores nem sabem que existe - a qual também se aplica ao cinema de animação, embora existam 

gêneros que requerem a captura, excluindo os casos de animação realizados inteiramente no 

computador. Seja no computador ou na mão, tanto no cinema de animação quanto no teatro de 

animação se anima algo, seja virtual, ou não. A projeção é o deslocamento, que ocorre de forma 

diferente de linguagem para linguagem e de gênero para gênero.  

O cinema é a arte da projeção; o teatro de animação também. Já o cinema de animação 

projeta em dois sentidos, para o suporte (seja qual for: papel) e depois na projeção do filme. 

O teatro de sombras merece um destaque nesse sentido, pois a projeção do teatro de 

sombras é significativamente diferente da do cinema de modo geral. No teatro de sombras 

tradicional, devido às silhuetas geralmente estarem grudadas na tela, a luz que toca no objeto 

tem pouquíssimo espaço para projetar a sombra numa tela. Ou seja, o que se vê, na verdade, é 

o contorno do próprio objeto (silhueta). 

As sombras das silhuetas são, então, quase a própria matéria física e a luz vai apenas 

preencher a ausência de silhueta, delineando seu contorno. É como se a sombra não fosse 

literalmente uma sombra, mas um objeto que interrompe a luz. Esse fato inerente à estrutura 

do tradicional teatro de sombras, em que a silhueta está encostada na tela, é um fator que, do 

ponto de vista de projeção num sentido fílmico, o afasta do cinema em geral. 

Todavia, se considerarmos esta especificidade do teatro de sombras tradicional, de que 

o que se move é um objeto e não sua sombra, neste sentido, isso o aproxima do gênero de 

cinema de animação stop motion. Entretanto, quando se diz que a sombra é resultante do 

comportamento da luz e que a luz está na entranha do teatro de sombras, essa seria uma 

afirmação correta, uma vez que o teatro de sombras não é apenas uma técnica, mas uma estética 

e que esse comportamento da luz faz o teatro de sombras. Isto é, ainda não existe teatro de 

sombras sem incidência de luz. E ainda, no cinema de modo geral, o que vemos não são 

projeções de sombras, mas diferentes graus de incidência de luz (luz-cores). 

Já do ponto de vista de representação, da linguagem pictórica do teatro de sombras, 

outras aproximações são possíveis de ser feitas como, por exemplo, no filme Fantasmagorie 

(1908), de Emile Cohl, com fotografias de desenhos com linhas brancas no fundo negro. Estes 

contornos resultaram ao artista uma proposta de desenhos que se metamorfoseassem – suas 

apresentações combinavam animação ao vivo; o Gato Felix (1920), de Otto Messmer, com 

seus contrastes preto-e-branco e o próprio Mickey Mouse (1928), surgido no auge do Gato 
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Felix, seguindo a mesma característica plástica. Para Lucena Jr. (2005), o Gato Felix também 

faz uma exploração dramática da sombra, como os expressionistas. Também as animações de 

recortes seguem uma estética do teatro de sombras, entre elas, as de Oskar Fischinger e Lotte 

Reiniger na Alemanha e alguns trabalhos de Len Lye; pode-se dizer que são estéticas de 

silhuetas, seja com apropriações mais diretas, como é o caso de Lotte, ou não.  

 

Considerações: 

  

Da percepção à representação, da decomposição do movimento à descoberta das nossas 

sombras, das narrativas imagéticas aos engenhos ópticos, das nervuras do nosso cérebro às 

conexões da computação e, atravessando tudo isso, está o desejo do criador de animar sua 

criatura. 

Um dos desejos e conflitos que moveu por muito tempo o homem foi o de divindade, 

de dar vida e de segurar o tempo. Foi nessa busca que ele criou ilusões de novas formas de 

alma, bem como de suspensão temporal, podendo ser exemplificado nas inúmeras tentativas 

de dar verossimilhança a imagens e a representações em movimento, adquirindo, assim, o 

poder de criador. “Afinal, a arte nada mais é que a materialização do anseio humano pela 

imortalidade, pois a grande angústia existencial do homem é a morte, que a fotografia e depois 

o cinema lograriam vencer” (KFOURI, 2003:12). 

Onde está, afinal, a tônica da vida na arte? Está na ALMA (Anima). O que revela a vida, 

ou as vidas, de uma expressão artística está, justamente, na capacidade de diálogo das almas, 

estando essa capacidade na forma ou na ideia. No processo criativo, a vida se esvazia do corpo 

do artista, ocupando assim a “matéria”, até então morta. Depois desta alma depositada na sua 

obra, outras almas dialogarão com ela. Lembrando que a alma é individual e se manifesta de 

múltiplas formas, bem como seu contato com outras almas (recepção).  

Poderíamos dizer que o homem chegou à ARTE quando buscava um lugar para 

apaziguar sua alma. Não satisfeito, ele foi além e simulou a alma da alma. Esta alma da alma é 

aquilo que me permito a chamar de arte da animação, pois é a arte de “dar” almas, tanto do 

ponto de vista conceitual como de representação. De fato, toda arte é arte da alma, entretanto, 

nem toda arte tem como “matéria bruta” a recriação da alma, num movimento pendular de 

poetizar a representação de alma. 

A arte da animação é a arte da anima da anima (ou alma da alma). Sendo assim, este 

artista assumiu a função de criador e manipulador de almas. Talvez, seu desejo não fosse apenas 
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de ocupar e desocupar determinados “corpos”, mas de lhes dar atitudes (logus) e com isso 

liberdade. O veterano animador John Lasseter, da Pixar, que também já trabalhou nos estúdios 

Disney, diz: “Em todo tipo de animação [cinematográfica], o objetivo é sempre fazer um 

personagem dar a impressão de que está pensando - que todos os seus movimentos são gerados 

por seus próprios processos mentais” (p. X).14 

A anima, energia metafísica fluida que emana das coisas visíveis e invisíveis e é 

percebida pelo homem (corpo sensível), antecede a animação, o teatro e o cinema. Isso porque 

ela não está apenas na arte, mas onde houver percepção sensível, no homem e fora dele, nas 

relações interpessoais e sensíveis, seja entre pessoas ou de uma pessoa para uma coisa, desde 

que haja uma interação da linguagem humana. A animação é um duplo exercício de percepção 

de anima, pois ela em si é anima, quando arte, e seus objetos são a própria anima, sua 

“materialidade”. A animação, seja na forma ou na estrutura, tem como fim o manuseio da anima 

com função estética. Esta é uma questão fundamental para entendermos o cruzamento de duas 

linguagens, devido a elas terem a mesma essência (anima), mesmo que seus meios de 

representação sejam diferentes. 

A animação está na arte de dar alma, mas também vida e movimento. Embora, por tudo 

já dito, podemos mensurar entre estes três elementos, sobretudo olhando para as linguagens 

artísticas em questão, a alma (logos, pensamento, linguagem, consciência), que, 

quantitativamente, é o centro desta constelação. Já o que confere apenas vida, sem linguagem, 

são propostas que mais se aproximam de uma estética realista, nas quais há uma espécie de 

choque conceptivo, uma vez que animação pressupõe o fantástico.  

A animação é a arte de “criar” anima e a sua ligação mais genética entre estas duas 

linguagens se diferencia mais pelos seus meios e recursos do que por suas essências. Isso na 

perspectiva conceitual, pois, do ponto de vista operacional ou técnico, o movimento é o 

princípio mais evidente nas duas linguagens, imbuído de energia vital humana. Conforme 

Amaral (1996:286), a “animação é a relação de movimento com energia. Animar um objeto [...] 

é imprimir-lhe [,é carregá-lo de] movimentos dotados de energia”. A autora, noutra passagem, 

menciona também que “o conceito de alma está ligado ao conceito de energia. E sendo energia 

a ligação da matéria com o espírito” (AMARAL, 1997:87). 

 Buscar a ancestralidade da animação, no sentido lato, é buscar a própria história da 

representação, bem como, no sentido mais específico, da representação de alma, vida e também 

 
14 LASSETER, John. Introdução. In: HALAS, J.; SITO, T.; WHITAKER, H. Timing em 

Animação.Elsevier: Rio de Janeiro, 2011. 
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movimento. Qualquer marco cronológico elegido sempre é arbitrário, pois o desejo de dar 

anima para seres é algo tão antigo quanto à própria civilização. Esta arbitrariedade se aplica 

mais ainda ao teatro, especialmente pela sua efemeridade.  

Parece que o mistério da anima está no homem, na percepção, no símbolo, no jogo, na 

imaginação, na linguagem, na representação e, especialmente, na consciência, propulsora de 

tudo isso. Conforme Kandinsky (1996:79-80), “todo objeto (quer tenha sido diretamente criado 

pela natureza ou produzido pela mão do homem) é um ser dotado de vida própria e que engendra 

uma multiplicidade de efeitos. O homem está continuamente submetido a essa ação psíquica”. 

A linguagem vai dar ao homem a possibilidade de organizar o caos de sua percepção, 

entre elas a percepção de anima, pois perceber anima é diferente de representá-la, de organizar 

um sistema de representação, no caso, a animação. Ao longo deste texto foi dito inúmeras vezes 

que a animação parte de um estado de percepção, ou seja, ela preexiste potencialmente na 

cabeça de um animador que pode, ou não, se servir dela para a arte. A linguagem é a mola 

propulsora tanto para perceber quanto para representar a anima, e esta representação de anima 

tem a animação, seja teatral ou cinematográfica, como seus maiores afluentes, porque ela anima 

as coisas. Isto porque a arte tem, na sua natureza, um potencial de dialogar com almas. 

Desde a arte “primitiva”, em que tudo no mundo era animado por espíritos e cabia à arte 

apaziguá-los - fenômeno animista que é da natureza humana e uma espécie de prolongamento 

da percepção mundana, cabe à linguagem organizar este mundo latente, poético, que existe 

entre nós.  A percepção iluminou a caverna. O animado se diferencia do inanimado por ter 

percepção. 

Aristóteles (2006) falava, entre outras coisas, que a anima é a substância do corpo, o 

qual é um instrumento para a anima, exemplificando que a função do machado é cortar e a do 

olho é ver, sendo estas, consecutivamente, suas essências. Aplicando este conceito à arte da 

animação, podemos dizer que a substância das artes da animação é a anima e seus corpos são 

seus meios de operação. Desta forma, podemos considerar que a anima é o movimento interno 

destas duas linguagens.  

Formas de representação da animação, perceptivas e técnicas, sempre existiram, seja de 

formas rudimentares para nós ou não, considerando que a animação pressupõe uma tecnologia, 

a qual está em contato com seu tempo. Antes da representação, existiram a percepção e a 

codificação para a representação. Se observarmos o cotidiano, vemos que a animação é 

multiplamente utilizada e o estado de percepção da animação passou a ser quase um sexto 

sentido. Muito disso se deve à tecnologia: quantos aparelhos, por exemplo, ligamos através de 
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sensores? Afinal, estamos interagindo com o invisível, dando-lhe forma e vida. Tablets, 

smartphones e inúmeros outros aparelhos com telas sensíveis têm animação, seja diretamente, 

com os aplicativos, ou indiretamente, pela ativação da percepção virtual. 

Inúmeros recursos tecnológicos são ferramentas enfaticamente presentes em nosso 

tempo. Eles ora afastaram os bonecos da animação e ora os aproximaram. Podemos mencionar 

na própria esfera do cinema: primeiramente, os efeitos especiais trouxeram os bonecos para 

dentro do cinema, enquanto a animação digital parece ter empurrado os bonecos para fora do 

cinema. Contudo, por mais que a animação digital pareça ter afastado os bonecos, ela, na 

verdade, diluiu a materialidade deles, pois eles continuam lá, sendo animados em formas de 

representação digital (pixel).  

Se, por um lado, as tecnologias impõem formas, por outro, a mente criativa de alguns 

artistas as decompõe e as subverte, utilizando-se delas em todas as artes, sem considerar, 

especialmente, que, do ponto de vista da percepção, este movimento de dar vida ao inanimado 

independe do suporte. E tudo sempre esteve ligado a uma lógica, a um estado de percepção da 

animação. Obviamente que, de um estado mental para um representacional, os mecanismos de 

operação “materializam” o que se quer representar.  

Um outro exemplo significativo da animação como estado de percepção no cinema é o 

recurso do Chroma Key, quando atores estão contracenando com o invisível, com um vazio 

físico, mas que se faz visível para o público quando se inclui na pós captação (filmagem) os 

elementos que interagem com os personagens.  Os “bonequeiros” que nasceram nesta era dos 

suportes tecnológicos tiveram a opção de escolher: animar objetos concretos ou virtuais, em 

tempo real ou não. 

No teatro de sombras, por exemplo, a própria “matéria” sombra possibilita uma 

percepção particular do mundo: a material e a imaterial, ou seja, a concreta e a virtual. A 

sombra, pode-se dizer, é a primeira representação de virtualidade do homem, pois ela une dois 

mundos. Então, achar que animação virtual é algo exclusivo de nossa época é um engano. Além 

disso, o teatro de sombras possibilita a animação virtual. Outra modalidade artística que 

também possibilita isso é a mímica, pois sua “matéria” é fazer o vazio vivo.  

A arte da animação se manifesta em várias dimensões e formas, sob vários prismas 

estéticos que se intercruzam. Ela mistura linguagens, técnicas e estéticas. Nas poéticas 

contemporâneas, o mito da Torre de Babel se materializa inversamente: é quando a estética vive 

na coexistência de várias linguagens simultâneas, sobrepostas, coabitadas. “Então o velho mito 

bíblico se inverte, a confusão das línguas não é mais uma punição, o sujeito chega à fruição 
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pela coabitação das linguagens, que trabalham lado a lado: o texto de prazer é Babel feliz” 

(BARTHES, 2002:8). Ou seja, texto, no sentido semiótico, é uma tessitura. E neste sentido, 

formas de representação poéticas destes artistas e grupos se arquitetam, construindo-se a partir 

da tessitura das linguagens. 

De certa forma, teatro e cinema nasceram juntos, quando ainda na pré-história nasceu o 

desejo de representação e, assim, os de projeção e de alteridade. Estas duas linguagens se 

afastam e se aproximam num movimento constante, pois, na medida em que elas se configuram, 

especialmente o cinema, hiatos são criados, e nesta mesma medida são criadas também as 

pontes.  

Teatro e cinema sempre se cruzaram e se interpenetraram, sendo isto ainda mais 

evidente na contemporaneidade, quando as fronteiras são embaçadas. O desejo do teatro pelo 

cinema, bem como do cinema pelo teatro é mútuo. “Hoje, a cena é o lugar único onde colocar 

espectador e o ator diante das múltiplas imagens-representadas que os cercam na vida 

quotidiana, diante da paleta completa de seus duplos tecnológicos, fotográficos, fílmicos, 

videográficos, clones virtuais ou marionetes eletrônicas” (PICON-VALLIN, 2005:21). 

A percepção do mundo se atualiza de acordo com os meios. Como os meios são 

múltiplos, exige-se do artista e do espectador múltiplas percepções. O teatro e o cinema não são 

os protagonistas desse acontecimento de mudança de paradigma, mas são um reflexo imediato 

desse comportamento. A apropriação artística da tecnologia é a ferramenta do momento, assim 

como outras surgirão futuramente.  

Todo desenvolvimento da percepção, bem como da imaginação, da ilusão, do jogo, da 

representação, vai resultar em vários segmentos de linguagem, entre eles o da animação, do 

desejo de inúmeros criadores para dar vida, ou impressão de vida às suas criaturas, sejam elas 

pinturas, desenhos, esculturas, silhuetas, bonecos, seres verbais, entre tantas outras que a 

imaginação persegue, que vão muito além de atribuir-lhes movimento. Isso se dá pelo fato de 

que uma linguagem é um sistema complexo. Nos seus nascedouros, todas as linguagens se 

assemelham, são inseparáveis.  

Minha percepção abre e cria o mundo, ela é a chave que abre o baú do mundo real e 

irreal, intra e intersubjetiva ao meu corpo e fora dele, em relação às coisas que existem e que 

faço existir no mundo, onde habitam “outros seres”, dentro do próprio homem, possibilitando 

criar um mundo em camadas que são acessadas pela sensibilidade perceptiva. 

É da natureza da linguagem a mistura, sendo algumas frutos mais evidentes disso e 

outras que se desviam no seu desenvolvimento. Isso porque o homem está em constante 
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mudança nas formas de se expressar. São inesgotáveis as relações simbólicas, pois elas são 

fruto da linguagem, recurso humano para se apoderar do mundo e dos novos mundos gerados 

por si para habitar. As artes são os mundos. “O intermundo [é] onde se cruzam nossos olhares 

e se confrontam nossas percepções: não há mundo bruto, há somente um mundo elaborado, não 

há intermundo mas apenas uma significação [de] ‘mundo’” (MERLEAU-PONTY, 2009:55), 

significação esta dada por nós. 

De fato, as linguagens teatral e cinematográfica são universos, bem como as linguagens 

do teatro de animação e do cinema de animação são às vezes convergentes e outras divergentes. 

Alguns universos se abrem dentro da cabeça do artista, que por natureza, pode subverter seu 

próprio fazer e sua arte. E todas as artes constelam a mesma premissa: a poiesis. Pois, “o espírito 

de cada artista se reflete na forma. A forma traz o selo da personalidade” (KANDINSKY, 

1996:143). 

Para concluir, gostaria de deixar algumas perguntas: O que Platão e Aristóteles diriam 

sobre Anima diante destas novas tecnologias? E Athanasius Kircher e outros inúmeros cientistas 

e curiosos dos dois últimos milênios, o que diriam sobre máquinas de projeções de “vida”? O 

que diriam na atualidade Heinrich Von Kleist e Edward Gordon Craig, diante dos avatares 

virtuais? Será que Kleist e Craig fariam alusão às marionetes? Como seriam as formas de 

animação de Georges Méliès, Lotte Reiniger e Jiří Trnka? 

De fato, no que se refere à arte, estamos sempre caindo num labirinto de ambiguidades, 

o que é inerente à arbitrariedade da linguagem humana, sobretudo às linguagens artísticas. 

O mundo está aí para ser codificado de forma usual ou, além disso, de forma poética. 

Ou melhor, os mundos estão aí para serem penetrados, recodificados e vivificados, cabendo à 

alma de cada um esta perspicácia. Estamos vivendo a falência generalizada do esvaziamento 

simbólico em detrimento da superficialidade e da reprodutividade da vida moderna, sobretudo 

nessas relações interpessoais sintéticas e de pessoa em relação ao mundo. Isso, por um lado, se 

deve aos “avanços” tecnológicos, mas também à dinâmica da vida contemporânea. Cabe ao 

homem sensível transformar este mundo. ANIMÁ-LO.  

Todos morrem, mas os bonecos ficam, pois eles captam as vidas e almas dos seus 

animadores. Então, é um grande contrassenso acreditar que o animador é aquele que dá vida, 

pois ele é aquele que a perde. 

 

“Às vezes, penso que a vida artística é um lento e fascinante suicídio - 

e não lamento que seja assim”. 

Oscar Wilde 
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