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Sombras que contam história 

Duração: 6 aulas e uma data para a apresentação teatral 

Introdução 

O teatro de sombras pode ser utilizado para contar os mais variados tipos de história. 

Objetivos de aprendizagem  

Explorar técnicas do teatro de sombras na contação de histórias e encenar fábula por meio 

delas. 

Para isso, visa a explorar duas unidades temáticas: teatro e artes integradas. 

Na unidade temática teatro, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento e as res-

pectivas habilidades: 

Contextos e práticas -- (EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro 

presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 

Elementos da linguagem -- (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando ele-

mentos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e 

narrativas etc.). 

Processos de criação -- (EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em im-

provisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos 

gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais e 

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se 

no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos 

ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 

Na unidade temática artes integradas, será explorado o seguinte objeto de conhecimento e a 

respectiva habilidade: 

Arte e tecnologia (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 

Recursos e materiais necessários 

Livros de fábulas ou computadores com acesso à internet para pesquisa, lençol branco, de casal (ou 

outro tecido branco e grande), luminária ou lanterna com lâmpada potente, papel-cartão preto, vare-

tas de pipa, cola branca ou em bastão, tesoura sem pontas, fita adesiva, cartolina e giz de cera. 
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Aparelho para gravar e exibir áudio e vídeo (celular, tablet ou um microfone ligado em computador ou 

caixa de som).  

Referências para teatro de sombras 

Cia. Quase Cinema. Disponível em: <http://www.ciaquasecinema.com/circo-de-sombras---videos>. 

Acesso em: 25 nov. 2017. 

Cia. Teatro Lumbra / Clube da Sombra Ltda. Disponível em: <www.clubedasombra.com.br/bolha/in 

dex.html>. Acesso em: 25 nov. 2017. 

Montagem de um teatro de sombras. Disponível em: <https://educacaoeparticipacao.org.br/ofici 

nas/teatro-de-sombras-para-pequenos-e-grandes/>. 

Acesso em: 25 nov. 2017. 

FÁVERO, Alexandre. Cartilha brasileira de teatro de sombras: estudos e propostas para criar e expe-

rimentar um teatro de sombras contemporâneo. Porto Alegre: Cia. Teatro Lumbra e Clube da Sombra 

Ltda., 2010. Disponível em: <www.spescoladeteatro.org.br/wp-content/uploads/2017/10/Cadernos-

de-Luz_Cartilha-Brasileira-de-Teatro-de-Sombras.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2017. 

OLIVEIRA, Fabiana L. de; BELTRAME, Valmor. A luz: elemento primordial no teatro de sombras. Urdi-

mento, v. 2, n. 23, p. 17-30, dez. 2014. Disponível em: <www.revistas.udesc.br/index.php/urdi 

mento/article/view/1414573102232014017/4031>. Acesso em: 26 dez. 2017. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O mundo do faz de conta 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Jogo teatral 1 

Com os alunos organizados em círculo, o professor inicia uma conversa por meio de perguntas 

como “Quem já brincou de imitar o outro?” e “Quem já se imaginou em um mundo mágico ou de faz 

de conta?”, permitindo que exponham suas respostas e experiências e propõe “Vamos dar asas à nossa 

imaginação e brincar de que estamos em um mundo de faz de conta?”. Essa proposta será um jogo 

teatral. O professor deve instruir os alunos a imitar tudo o que ele disser após a frase “No mundo do 

faz de conta, você é...”. A frase poderá ser formada com um cachorro, um gato, uma minhoca, uma 

ovelha, uma princesa, um príncipe, um super-herói, uma fada, uma guerreira/um guerreiro, por exem-

plo.  

 

 

http://www.ciaquasecinema.com/circo-de-sombras---videos
https://educacaoeparticipacao.org.br/ofici%0bnas/teatro-de-sombras-para-pequenos-e-grandes/
https://educacaoeparticipacao.org.br/ofici%0bnas/teatro-de-sombras-para-pequenos-e-grandes/
http://www.spescoladeteatro.org.br/wp-content/uploads/2017/10/Cadernos-de-Luz_Cartilha-Brasileira-de-Teatro-de-Sombras.pdf
http://www.spescoladeteatro.org.br/wp-content/uploads/2017/10/Cadernos-de-Luz_Cartilha-Brasileira-de-Teatro-de-Sombras.pdf
http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdi%0bmento/article/view/1414573102232014017/4031
http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdi%0bmento/article/view/1414573102232014017/4031
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Jogo teatral 2 

Em seguida, o professor pergunta “Vocês conhecem histórias que tenham apenas animais 

como personagem? Como eles se comportam? O que fazem na história? Eles falam? Eles praticam 

ações como o ser humano? Algum deles participa de disputas e é vencedor?”. Novamente deve per-

mitir que exponham suas respostas e experiências. Após a exposição dos alunos, o professor propõe 

outro jogo teatral: ele contará uma história; eles representarão a ação do(s) personagem(ns) que dela 

participam:  

• Eles vão fazer o que o(s) personagem(ns) fizer(em) na história, por exemplo: “a tartaruga ten-
tou andar o mais rápido que podia, enquanto a lebre descansava”; andarão como a tartaruga 
ou como a lebre.  

• No decorrer da história, eles devem “ir mudando” a expressão do rosto e do corpo e a voz 
(entonação) para imitar (compor) o(s) personagem(ns). 

Sugestão 
Usar uma das histórias mencionadas na conversa sobre personagens representados por animais. 

1º Explica que cada aluno representará um personagem de uma história com animais, por isso deverá 

pensar e agir como o animal escolhido (personagem). 

2º Diz o nome da história que será usada no jogo e indica os personagens que dela participam. 

3º Orienta os alunos a escolher o personagem que querem representar. 

4º Orienta-os a formar grupos de acordo com os personagens escolhidos. 

5º O professor conta ou lê uma fábula conhecida enquanto os grupos representam o personagem es-

colhido (“imitam” o animal). 

O professor pede aos alunos que formem um círculo e inicia uma conversa: “Vocês acham que 

esses personagens se parecem mais com animais ou com pessoas? Por quê?”. Espera-se ser mencio-

nado que, devido ao seu comportamento, os personagens (os animais escolhidos e representados) 

parecem mais com pessoas. Nessa etapa, o professor introduz a classificação de histórias em que ani-

mais com características humanas são personagens: as fábulas. 

Pergunta como cada grupo sentiu-se com o personagem escolhido (qual grupo sofreu, qual 

sentiu orgulho, pena, medo e alegria, por exemplo) e explica que as fábulas permitem àquele que a 

ouve ou lê colocar-se no lugar do personagem e refletir sobre o comportamento dele. Acrescenta que 

uma das funções da fábula é levar ouvintes e leitores a refletir sobre seu próprio comportamento por 

meio de uma lição, de um ensinamento.  

Para encerrar, o professor conversa com a turma sobre a lição de cada fábula utilizada nesta 

aula e como ela podem ser aplicada no cotidiano. 
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Aula 2 – Pesquisando fábulas 

Duração: uma aula de 40 minutos 

O professor inicia a aula recordando, com a participação dos alunos, os jogos teatrais da aula 

anterior (representação/interpretação de personagens de fábulas). Pergunta quem se lembra das his-

tórias e de lições aprendidas com as fábulas. 

Explica aos alunos que eles vão fazer uma pesquisa sobre fábulas e escolher a de que mais 

gostarem para ser contada aos colegas. A pesquisa será em dupla ou pequenos grupos (quatro inte-

grantes no máximo), na sala de informática ou em um computador disponível para uso do professor 

ou em seu próprio celular. Se não houver internet disponível, a pesquisa poderá ser em livros, na bi-

blioteca. Se possível, os alunos devem ter acesso a várias fábulas, lê-las e comentá-las com os colegas 

para, somente depois, decidir quais serão escolhidas. 

Terminada a pesquisa, a dupla ou o grupo vai escolher uma fábula. Os integrantes deverão 

indicar a fábula escolhida, e o professor escreverá o título de cada uma na lousa. Em seguida, pedirá a 

cada dupla ou grupo que conte brevemente a história da fábula escolhida à turma. Após as contações, 

realizará uma votação, com a participação dos alunos, para escolher uma fábula. Essa fábula será pos-

teriormente encenada pela turma. 

Sugestão 
Como encerramento, é possível desenvolver uma conversa sobre a experiência de pesquisar fábulas e escolher uma: “O 
que chamou a atenção nessa fábula para ela ser escolhida?”. 

 

Aula 3 – O teatro de sombras 

Duração: uma aula de 40 minutos 

O professor relembra a fábula escolhida na aula anterior e a proposta: encenar a fábula, isto 

é, contar a história numa apresentação teatral. Relembra também os jogos teatrais para composição 

de personagem (aula 1). 

Introduz a denominação teatro de sombras e inicia uma conversa para averiguar se sabem do 

que se trata ou se já assistiram a um, permitindo a todos expor o que souberem ou tiverem vivenciado. 

Após a conversa, deve exibir os vídeos indicados na seção Referências, os quais apresentam exemplos 

de teatro de sombras. Com base no que é apresentado nos vídeos, explica que esse tipo de manifes-

tação artística é muito antiga, bastante popular na China. Originalmente se utilizava fogo como fonte 

de luz para criar sombras e contar histórias. Atualmente, o teatro de sombras utiliza um foco de luz 

forte projetado sobre uma superfície branca para mostrar aos espectadores apenas a silhueta dos per-

sonagens, que podem ser feitos com as mãos, o corpo ou bonecos de papel. Acrescenta que, nesse 

tipo de teatro, o corpo é instrumento para a história ser representada.  
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Para assegurar o entendimento, propõe o seguinte jogo teatral: 

1º Os alunos serão organizados em atores e plateia (espectadores); algumas carteiras devem ser dis-

postas lado a lado para sugerir o espaço do palco e separar atores da plateia. 

2º Os atores irão se posicionar no espaço do palco (atrás das carteiras) para representar os animais. 

3º O professor irá mencionar animais que deverão ser representados pelos atores.  

4º Os atores vão representar os animais primeiro usando as mãos apenas, depois todo o corpo, sem a 

voz e depois com a voz, movimentando-se pelo palco em várias direções, com ritmos lentos e ritmos 

rápidos. 

Após o jogo, o professor pergunta se tiveram dificuldade para identificar os animais represen-

tados e por quê. Com base no que for mencionado, retoma o teatro de sombras e explica que, nele, a 

plateia enxerga somente a sombra do personagem, objeto ou cenário. Sendo assim, essa sombra pre-

cisa ser bem definida para o público conseguir identificar o elemento cênico.  

Para encerrar, o professor apresenta a proposta aos alunos: encenar a fábula escolhida na aula 

anterior utilizando técnicas do teatro de sombras. Antes da encenação, entretanto, eles vão construir 

os bonecos de papel (os personagens) e o cenário (o(s) lugar(es) onde a história acontece). Por isso, 

até a próxima aula, eles já devem ir pensando em como desenharão esses elementos cênicos e tra-

zendo ideias. 

Aula 4 – Construindo os elementos do teatro de sombras 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Com a participação dos alunos, o professor relembra o jogo teatral para composição de perso-

nagens realizado na aula anterior (imitar animal) e solicita que apresentem suas ideias para criação 

dos elementos cênicos (bonecos e cenário). Em seguida, relembra o enredo da fábula escolhida (aula 

2) e escreve na lousa o nome dos personagens, os principais elementos do cenário e os principais 

acontecimentos (ações dos personagens).  

O professor deve organizar os alunos de modo que cada um fique responsável por um perso-

nagem e um elemento do cenário. Deve, também, estabelecer um tempo para que definam quem 

construirá cada personagem e cada elemento do cenário, auxiliando-os, se necessário, nessa atribui-

ção.  

Os personagens e os elementos do cenário deverão ser construídos em papel-cartão preto e 

colados com fita adesiva em uma vareta de pipa, da seguinte forma: 

1º desenhar o personagem ou o elemento do cenário no verso do papel-cartão. O traçado do perso-

nagem e dos elementos deve ser bem definido para que a plateia consiga identificá-los e compreender, 

por meio da sombra, o que está sendo representado. 

2º recortar a área em torno do personagem ou do elemento do cenário, destacando-o do papel-cartão. 
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3º com fita adesiva, afixar o personagem e o elemento do cenário em uma vareta, no sentido vertical, 

de modo que o aluno possa manipulá-lo, segurando-o pela vareta. 

4º Ao desenhar o personagem e os elementos, o professor deve reforçar que a forma deles precisa ser 

bem definida para que a plateia compreenda, apenas por meio da sombra, do que se trata. 

Durante a atividade de construção, o professor deve circular entre os estudantes, ajudando-

os especialmente na fixação de personagens e elementos do cenário na vareta. 

Para encerrar, o professor retoma o conteúdo desta aula: construção de objetos cênicos (bo-

necos e elementos e objetos do cenário) para serem usados no teatro de sombras. Antecipa que, na 

próxima aula, será a encenação da fábula utilizando os recursos da linguagem do teatro de sombras. 

Os objetos cênicos (personagens e elementos e objetos do cenário) devem ser guardados pelo 

professor para serem utilizados na encenação da fábula. 

Aula 5 – Ensaio do teatro de sombras 

Duração: uma aula de 40 minutos 

O professor relembra a fábula escolhida pela turma (aula 2) e o que foi conversado a respeito 

da linguagem do teatro de sombras (as técnicas vistas nas aulas 3 e 4). Em seguida, explica que, agora, 

com os elementos cênicos construídos (personagem e elementos e objetos do cenário), vão iniciar o 

ensaio para que cada um saiba sua posição no palco e a forma como irá interpretar seu personagem e 

manipular os elementos do cenário. 

O ensaio pode ser feito na sala de aula, mas, se houver possibilidade, o melhor é que seja no 

local onde se realizará a apresentação.  

Montagem do palco 

Com a participação dos alunos, na sala, o professor esticará um pedaço de barbante de uma 

parede à outra para formar o varal em que será pendurado o lençol. As extremidades do barbante 

devem ser bem fixadas para não se desprenderem, e o lençol cair. 

A iluminação, colocada atrás do lençol, poderá ser feita por meio de uma luminária ou uma 

lanterna com uma lâmpada potente. 

O professor organizará a posição dos alunos, explicando que exercerá a função de narrador 

(contará a história) enquanto cada um entra com seus elementos em cena. Também deve esclarecer 

que vão ensaiar várias vezes para “testar” o espaço que cada um ocupará e observar como a plateia 

verá a apresentação. 

Sugestão 
Pode ser escolhida uma música para servir de trilha sonora para a apresentação. Também é possível designar alunos 
para cuidarem da sonoplastia, que poderá ser feita por meio de percussão em objetos, por exemplo. 
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Os acertos finais  

O professor reúne os alunos para conversar sobre o que já foi feito e sobre o que falta fazer: 

• Como está o processo de criação? 

• Falta fazer o quê? 

• Quais dificuldades eles têm encontrado? 

• Eles precisam de ajuda? Em quê?  

• Eles estão se divertindo? Estão gostando?  

Todo o material cênico deve ser guardado para ser utilizado na apresentação. 

Apresentação do teatro de sombras 

Esta atividade será feita com outras turmas e, se possível, com a presença de pais e familiares / responsáveis. 

Sugestão 
Pode ser escolhida uma data em que vá ocorrer uma programação especial na escola. 

Depois dos ensaios, a apresentação 

O professor deve combinar com a Direção data e hora para a apresentação, assim como o local 

adequado, que, provavelmente, precisará ser preparado com antecedência.  

No dia da apresentação, o professor poderá pedir a outros professores que fotografem e fil-

mem a apresentação, assim os envolvidos poderão visualizar o que criaram e apresentaram. 

Para a apresentação, o professor posiciona cada aluno no lugar estabelecido nos ensaios e 

verifica se o palco (varal) e a iluminação (luminária ou lanterna) estão prontos.  

Antes de iniciar, pode falar um pouco sobre o processo da construção do espetáculo para o 

público. 

Aula 6 – Avaliação do processo 

Duração: uma aula de 40 minutos 

O professor conversará com a turma para relembrar a trajetória até a apresentação: 

• os jogos teatrais de faz de conta e de representar ação de animal que é personagem; 

• a pesquisa de fábulas e a escolha de uma para encenação; 

• o jogo teatral de atores e plateia (representar animal indicado pelo professor);  

• a construção dos personagens e dos elementos do cenário; 
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• os ensaios com todos os elementos cênicos e com o uso da luz e da sombra; e 

• a apresentação. 

Sugestão 
As atividades da seção Aferição de aprendizagem podem ser empregadas nesta aula, sendo executadas durante a con-
versa. 

 

Aferição de aprendizagem  

A aferição da aprendizagem pode ser feita por meio da proposta de um desenho sobre a tra-

jetória nas etapas da criação do teatro de sombras: escolha da fábula e do personagem, a construção 

do personagem e dos elementos de cenário, os ensaios e a apresentação, registrando, assim, seu en-

volvimento e aquilo que apreendeu.  

Sugestão 
O desenho pode ser executado em uma cartolina, dividida em cinco partes:  
1. escolha da fábula 
2. escolha do personagem 
3. construção do personagem e dos elementos de cenário 
4. ensaios 
5. a apresentação 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Como os alunos encontram-se em processo de alfabetização, é importante que o professor leia os enunciados. 

1. CONTE COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA DURANTE O FAZ DE CONTA E A IMITAÇÃO DE ANIMAIS. 

QUAIS PERSONAGENS VOCÊ IMITOU? COMO SABIA IMITÁ-LOS? 

2. QUAIS OBJETOS CÊNICOS VOCÊ CRIOU? ELE APARECEU EM UMA CENA OU EM MAIS DE UMA? EM 
QUAIS? 

 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. 

2. Respostas pessoais. Na primeira parte da pergunta, espera-se que o aluno mencione ter criado 
um personagem e um elemento do cenário. 


