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RESUMO  

A presente pesquisa tem como objetivo investigar as relações entre ator animador e forma animada, em 

criações do teatro de animação contemporâneo, onde o ator animador encontra-se à vista do público e partes do 

seu corpo compõem, juntamente com a forma, um corpo ficcional (BALARDIM, 2013). Surge a partir da 

participação no Workshop Natacha Belova puppets, mask & costumes, em 2016, ministrado pela bonequeira russa 

Natacha Belova. Nele foi confeccionada uma boneca composta por tronco e cabeça, em que as pernas e braços da 

atriz são compartilhados, formando um novo corpo, resultado do amálgama do corpo da atriz e o da boneca. A 

prática performativa associada à pesquisa bibliográfica em teatro de animação suscitou questões como: “quais as 

especificidades deste(s) corpo(s) rearranjado(s)?” ou, “ao compartilhar partes do corpo com o boneco, o ator se 

objetifica? Seria o caso de se falar em um ator híbrido, na mesma medida em que se fala em boneco híbrido?” Ou, 

ainda, “o que a animação provoca no corpo do ator?”. A partir destes questionamentos, a pesquisa aborda conceitos 

como: corpo, performance, hibridismo, diálogo, manipulação, animação, presença e ausência. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro de Animação; Hibridismo; Corpo. 

 

ABSTRACT 

The present research aims to investigate the relationship between puppetry and animated form in 

contemporary animation theater creations, where the puppetry is in the public eye and parts of his body make up, 

together with form, a fictional body (BALARDIM, 2013). It arises from the participation in the Natacha Belova 

puppets, mask & costumes Workshop in 2016, taught by the Russian puppetry  Natacha Belova. In it was made a 

puppet composed of chest and head, in which the legs and arms of the actress are shared, forming a new body, 

result of the amalgam of the body of the actress and the puppet. The performative practice associated with 

bibliographical research in animation theater has raised questions such as: "what are the specificities of this 

rearranged body (s)?" Or, "when sharing body parts with the puppet, does the actor objectify himself? Is it the case 

of talking about a hybrid actor, to the same extent as talking about a hybrid puppet? "Or," what does the animation 

provoke in the actor's body? " From these questions, the research propose to approach concepts such as: body, 

hybridism, performance, dialogue, manipulation, animation, presence and absence. 

 

KEYWORDS: Animation Theater; Hybridism; Body. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Investigar as relações entre ator animador e forma animada, em criações do teatro de animação 

contemporâneo, onde o ator animador encontra-se à vista do público e partes do seu corpo 

compõem, juntamente com a forma, um corpo ficcional. 

Objetivos Específicos 

- Desenvolver pesquisa bibliográfica acerca do teatro de animação contemporâneo, no que diz 

respeito às relações entre ator animador e forma animada; 
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- Desenvolver, a partir de uma práxis performática, estudos sobre o ator animador à vista do 

público e os efeitos causados por esta atuação, no teatro de animação contemporâneo; 

- Enriquecer o diálogo acerca do teatro de animação contemporâneo, no que diz respeito ao 

animador à vista do público, através da realização de entrevistas com artistas e pesquisadores. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O teatro de animação se configura cada vez mais como uma arte heterogênea, aberta 

para a diversidade de infinitas possibilidades cênicas, onde coabitam técnicas de manipulação 

de formas, bonecos, objetos, sombras e utilização de máscaras, em diálogo com outras 

linguagens e estéticas. 

A atuação no teatro de animação está calcada na relação de diálogo que o ator estabelece 

com o objeto cênico, que no contato se transformam, ou mutuamente se atravessam (COSTA, 

2011, p.41). A especificidade material do objeto cênico é parte atuante no diálogo que se 

estabelece e cabe ao ator estar atento às possibilidades oferecidas pelo objeto cênico e pela ação 

conjunta que a unidade “ator mais objeto cênico” propõe:  

Comunicar-se com a forma não consiste aqui num processo mistificado de se 

estabelecer um contato sutil com vibrações vitais encerradas dentro do objeto 

inanimado, mas compreender quais novas possibilidades de comunicação, de 

ritmo e de expressividade são abertas a partir da constituição de um corpo 

rearranjado; para onde nesse corpo a atenção – do ator e do público – 

converge, e como se deve portar para que o foco esteja claro e pronto para 

estabelecer o tipo de comunicação desejada. (PIRAGIBE, 2011, p. 148). 

 

A dualidade presente na relação do ator com o objeto inanimado, as tensões entre vida 

e ausência de vida, estão presentes como uma realidade inexorável no teatro de animação e 

carrega uma potência expressiva, na dinâmica de construção e desconstrução que se opera 

diante do público.  

A essência do teatro de animação está na magia de dar a impressão de vida onde 

aparentemente não há, imprimindo um novo olhar sob algo inerte, quotidiano, agregando 

valores simbólicos na associação entre inanimado e animado. Indo um pouco mais além, 

podemos perceber que também não é somente isso, é “produzir uma participação vital e 

integrada de um elemento em uma cena teatral, de modo a que ambos, elemento e cena, troquem 

entre si os indícios de uma presença” (PIRAGIBE, 2011, p.88). 

Está na relação que se estabelece entre ator e objeto cênico, a especificidade da 

animação, e não necessariamente na presença do objeto em cena, de forma que essa relação 

confere “vida” ao objeto, pondo em movimento as ações da trama espetacular. “A forma 
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animada pode assim ser entendida como uma estrutura que se monta por meio das relações 

teatrais que estabelece.” (PIRAGIBE, 2011, p.91).  

Embora existam inúmeros espetáculos onde se conserve a homogeneidade de um único 

tipo de boneco (bonecos de luva, de vara, de fios, de manipulação direta ou teatro de objetos, 

por exemplo), onde, muitas vezes os atores permanecem invisíveis50 do início ao fim, há um 

crescente número de experimentos cênicos onde há a alternância de técnicas de manipulação e 

onde a presença do ator em cena é uma constante, muitas vezes tornando claro, para o 

espectador, os procedimentos utilizados na animação do objeto cênico.  

O emprego do animador à vista do público é uma prática tão antiga quanto o próprio 

teatro de bonecos, no entanto, a partir da década de 1950, uma série de fatores corrobora com a 

ideia de uma ruptura com a poética tradicional do teatro de bonecos, sendo a figura do animador 

à vista do público, uma prática recorrente, de acordo com estudos apontados por Monastier e 

Jurkowiski (PIRAGIBE, 2011, p.32). 

Esta prática revela um dos princípios da animação teatral, no que diz respeito à recepção 

e que alguns pesquisadores têm buscado definir como opalescência (Jurkowski) ou visão-dupla 

(Piragibe), reconhecendo a capacidade do espectador em perceber o objeto cênico como ser 

inanimado e ao mesmo tempo, ser autônomo, “vivo”. 

Este efeito causado pela presença (às vezes sutil) do ator animador em cena revela uma 

tensão entre os dois – objeto cênico e ator animador, de uma hierarquia instável e de uma 

construção e desconstrução constante. Mario Piragibe, ao falar sobre a presença do ator 

animador aparente, elucida: 

 

Estamos diante da tarefa de nos debruçarmos sobre aspectos relacionais de 

dois elementos que possuem uma carga teatral poderosa: ator e marionete. A 

combinação entre esses elementos nunca produz sobre a cena acomodações 

ou unidades, pelo contrário. É da constante fricção entre seus potenciais 

expressivos que surge uma das dimensões mais encantadoras e diversas da 

arte teatral, dimensão esta que adere de maneira inapelável sobre teorias e 

práticas para o ator e para a cena de nosso tempo. (PIRAGIBE, 2011, p.161). 

 

 
50 Muitas vezes é necessário que o ator, apesar de visível em cena, deva buscar a diminuição da sua presença 

cênica, garantindo que o foco da atenção do espectador esteja direcionado ao boneco (como em alguns casos de 

manipulação direta, onde o ator movimenta o boneco tocando o mesmo diretamente com as mãos ou boca). 

Outras vezes são utilizados mecanismos de ocultamento como toldas ou efeitos de iluminação, para que apenas 

o boneco esteja visível em cena, mesmo que seja óbvio que este está sendo animado por um ou mais atores. 
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Tendo como ponto de partida a fricção entre corpo humano e matéria, propõe-se a 

criação de um terceiro corpo, abstrato, como elucida Jöelle Nouguês: 

A fronteira entre o corpo da marionete e o corpo do seu manipulador é interior, 

uma fronteira feita para apagar os corpos de forma a propor um terceiro corpo, 

abstrato. Ao misturar ambos, esta simbiose oferece uma nova visão de um 

corpo marionético, um corpo metamorfoseado, um corpo utópico, ilusório. 

(NOGUÊS, 2017, p.24) 

 
 

 

 

Os corpos amalgamados do ator e do boneco revelam (ou ocultam) fronteiras líquidas. 

Corpos liminares, no entre-lugar, entre a vida e a não-vida. Entendo por Liminaridade51 o 

momento de limiar, o limite onde duas realidades estão entrelaçadas, em transformação. 

Entrelaçam-se vida e morte, animado e inanimado, corpo e objeto.  

Na associação ator e forma, as fronteiras líquidas se evidenciam no exercício constante 

da opalescência, no ir e vir da presença e neutralidade, no direcionamento do foco da ação. 

Cabe perceber o que se potencializa nesta dinâmica, quando o ator passa a ser menos para que 

 
51 O termo foi utilizado por Victor Turner ao se referir a momentos de transição em rituais tribais onde o ser 

passava de uma condição social a outra e para isso permanecia por um tempo isolado. Refere-se a uma transição, 

do social ao individual e a volta ao social em outra condição. 
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o boneco seja mais, quando se evidencia o trabalho do ator ou quando as duas são um terceiro 

ser, homogêneo e heterogêneo ao mesmo tempo. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A Metodologia para o estudo do tema se dá por meio da revisão bibliográfica e da prática 

artística, onde, a princípio, serão abordados conceitos como corpo, hibridismo, diálogo, 

manipulação, animação, presença e ausência. 

Alguns procedimentos referentes à prática artística serão fundamentais, como a 

realização de ensaios, apresentações, ensaios abertos e debate com o público. Configura-se 

também como procedimento metodológico, a realização de entrevistas com pesquisadores e 

artistas e o registro de todo o processo de investigação por meio de diário de bordo, fotos e 

vídeos. 

A pesquisa, portanto, está calcada no entrelaçamento entre o olhar da práxis, 

apriorístico, vivencial e o olhar de articulação lógica, operando enquanto organização, reflexão, 

(des)construção. (COHEN, 2006, p.XXXIV).    

 

Considerações Finais 

A presente pesquisa encontra-se em um momento embrionário, onde muitas questões 

são levantadas e poucas respostas surjam, fazendo parte de um processo vivenciado pela 

pesquisadora ao longo dos últimos dez anos, ao investigar principalmente as relações entre o 

ator animador e a forma animada, atuando como bonequeira, atriz, performer e educadora em 

teatro de animação.  

A pesquisa toma forma a partir da participação no Workshop Natacha Belova puppets, 

mask & costumes, onde foi realizada a confecção de bonecos em que a cabeça é feita em 

tearmoplástico52 e o tronco de espuma, em que as pernas e braços da atriz são compartilhados 

pela boneca. Além da confecção, o curso proporcionou um contato mais íntimo com técnicas 

de animação deste tipo específico de boneco, bem como suscitou a criação de uma cena 

performática.  

Este tipo específico de boneco, onde o ator animador está à vista do público e ambos, 

ator e forma, partilham partes do corpo e compõem juntos um corpo ficcional (BALARDIM, 

2013), evidencia as relações entre ator animador e forma animada. Relações de mútuo 

 
52 Composto que reage ao calor, moldando-se à forma pretendida e ao esfriar apresenta durabilidade e leveza, 

geralmente adquirido em folhas. 
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atravessamento (COSTA, 2011), dobras (ANDRADE, 2017), desvios (GORGATI, 2013), 

tensões (PIRAGIBE, 2011) e diálogo:  

 

a interpretação do ator é reelaborada a partir de uma relação íntima com o 

objeto e seu entorno, que envolve aspectos físicos e que permite um diálogo 

do ator com o objeto e/ou espaço e também a estruturação de um novo corpo, 

dotado de específicos e próprios significantes, amalgamado pela simbiose do 

corpo do ator em relação com os demais elementos através da ação. 

(BALARDIM, 2013, p. 34) 

 

A prática com a boneca criada no Workshop Natacha Belova puppets, mask & costumes 

suscitou uma série de questionamentos acerca do fazer artístico em teatro de animação 

contemporâneo, principalmente relacionados ao corpo do ator animador rearranjado em uma 

nova forma. Trata-se de um corpo que na verdade são muitos.  

Aqui, o ator animador não só está à vista do público, como também compartilha partes 

do corpo com a forma animada. Não há o “outro” sem o “um”, os corpos não se dissociam, 

estão atados em uma nova configuração, não é apenas forma, não é apenas ator; trata-se de um 

outro, híbrido53, heterogêneo, duplo.  

Surgem então, questões como: “quais as especificidades deste(s) corpo(s) 

rearranjado(s)?” ou, “ao compartilhar partes do corpo com o boneco, o ator se objetifica? Seria 

o caso de se falar em um ator híbrido, na mesma medida em que se fala em boneco híbrido?” 

Ou, ainda, “o que a animação provoca no corpo do ator?”.  

Tendo como motivação estes questionamentos, suscitados por uma prática artística 

performática onde a cultura afro-brasileira – em específico a mitologia dos orixás – é inspiração, 

esta pesquisa se formata como uma práxis onde teoria e prática artística se alimentam e 

complementam.  

Estão em evidência as relações entre os corpos (humano e forma), a composição de 

corpos ficcionais, os procedimentos artísticos utilizados e as dinâmicas de vida e não-vida que 

se operam em cena, no movimento. 

Busca-se uma prática artística onde haja uma incorporação (OITICICA, 1937-1980) 

entre o corpo do artista e o objeto, onde não haja separação entre os corpos, apesar de se tratar 

 
53 Entendendo hibridismo como combinação de práticas, também resultados de hibridações: “processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar 

novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 1997, p. 19) 
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de um corpo heterogêneo, vivo e não-vivo. O corpo do artista não é suporte para o boneco e 

este não está interposto entre o ator e o espectador; ambos formam, no amálgama dos corpos 

em movimento, na experiência artística, na vivência com o público, a obra em si. 
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