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Ementa:  

As aulas de teatro no CEPAE/UFG, reconhece o teatro como área do 
conhecimento e partem da abordagem triangular de apreciação/ compreensão 
crítica, contextualização e produção. As aulas de teatro no CEPAE/UFG, 
reconhece o teatro como área do conhecimento e partem da abordagem 
triangular de apreciação/ compreensão crítica, contextualização e produção. 
Desenvolver o Teatro de sombras na escola possibilita uma ampliação do 
olhar diferenciado quanto as várias modalidades da representação cênica. De 
acordo com Nascimento (2011)  

Fazer teatro de sombras hoje é um desafio por se tratar de uma arte 
que, além de pouco praticada, exige outro modo de olhar o que nos 
cerca. A sombra traz consigo uma série de significados, comumente 
atribuídos ao desconhecido, ao lado negativo e ao inconsciente. 
Para os que convivem com essa arte, as sombras, que outrora 
passavam despercebidas, se destacam, sugerem novos sentidos, 

começam a figurar outra realidade. 

O teatro de sombras é uma das expressões mais antigas da humanidade e 
pode ter surgido das brincadeiras dos homens primitivos em cavernas. O 
teatro de sombras com corpo, técnicas de mãos é uma das expressões mais 
populares, e por meio da construção e da vivência, o estudante poderá 
interagir com os bonecos do teatro de sombras como também, vivenciar essa 
arte das sombras com seu próprio corpo. 
 
 
 

Objetivos:  

 Apreciar/Compreender criticamente essa manifestação artística de 

origem extremamente popular. 

 Contextualizar e argumentar sobre a identidade cultura presente no 

teatro de sombras. 

 Produção de cenas a partir do panorama histórico do teatro de 

sombras. 

 Apreciar/Compreender criticamente a função do ator manipulador no 

teatro de sombras. 

 Contextualizar e estabelecer relações do teatro de sombras com a 

própria vida. 



 Vivenciar o Teatro de sombras com as silhuetas confeccionadas e com 

o corpo em cena a partir da contação de histórias. 

 Identificar os conceitos do ator e público no teatro de sombras. 

 Perceber a sonoridade e as formas de registros no teatro de sombras. 

Metodologia:  

Caderno de teatro. 
Textos relacionados ao tema proposto para cada escala, (livros, revistas, 
quadrinhos, jornais e outros). 
Sala com caixa preta para o teatro de sombras. (Sala de teatro) 
 TV, DVD player, data show ou retroprojetor, máquina fotográfica, Filmadora,  
Computador com leitor de cd e dvd, caixa de som amplificada;  
Filmes, vídeos, webzine. 
Lençol branco ou tecido de algodão cru. 
TNT preto. 
Focos luminosos. (Lâmpadas, luz, lanterna) 
Papel cartão ou papel Carmem preto. 
Giz de cera branco /ou lápis de cor branco. 
Vara para teatro de sombras com varas. 
Papelão 

Conteúdos:  
 
 

I Escala: 
 

 Teatro de sombras 
 Panorama histórico  
 Oriental 
 Ocidental 
 Contemporâneo  
 Jogos e brincadeiras  

 
 
II Escala 
 

 Elementos básicos do teatro de sombras 

 Luz e sombra 

 Foco luminoso 

 Tela branca 

 Contação de histórias com sombras. 

 Jogos e brincadeiras. 

 Corpo e voz  

III Escala 
 
 

 Ator Manipulador 

 Corpo e voz. 



 Silhueta do sombrista. 

 Silhuetas confeccionadas com varas. 

 Técnicas de mãos. 

 Jogos e brincadeiras com sombras. 

 
IV Escala 
 

 Improvisação e encenação no teatro de sombras.  

 Corpo e voz no teatro de sombras. 

 Construção de Roteiro para o teatro de sombras. 

 

Material didático:  

Caderno de teatro,  
Textos relacionados ao tema proposto para cada escala, (livros, revistas, 
quadrinhos, fotonovela digital, impressa)  
TV, DVD player, data show ou retroprojetor,  
Máquina fotográfica, filmadora,  
Computador com leitor de cd e dvd,  
Caixa de som amplificada; 
 Filmes, vídeos, webzine. 
 

Avaliação: Formativa, qualitativa, processual e continua; acompanhar o 
desenvolvimento do estudante e da turma, por meio do diário de bordo 
(caderno de teatro), avaliações individuais e coletivas, auto avaliações, 
encenações, pesquisas, apresentação de trabalhos finais. Será observado 
também desempenho, participação e assiduidade nas atividades propostas 
nas aulas de teatro. 

Referências:  
 
GOIÁS (estado) Secretaria de Estado e Educação. Reorientação Curricular do 
1º ao 9º ano: Currículo em debate- goiás: matrizes curriculares: Caderno 5. 
Goiânia: Poligráfica 2009. 
 
Teatro de Sombras: História e Características. 
www.lenderbook.com/sombras/index.asp 
 
A ( Re) descoberta da sombra: Experiência realizada com educadores na 
cidade de SC. 
www.ceart.udesc.br/pesquisa/Cenicas/Valmor%20B%20-%20AC.pdf 
 
Sombras com as mãos. 
http://www.youtube.com/watch?v=8cLcjgv_2d0 
Alumbramentos de um corpo em sombras: O ator da companhia Teatro 
Lumbra de animação. 
http://www.youtube.com/watch?v=mAUDSBZ_RXw 
 
O valente Filho da Burra 

http://www.lenderbook.com/sombras/index.asp
http://www.ceart.udesc.br/pesquisa/Cenicas/Valmor%20B%20-%20AC.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=8cLcjgv_2d0
http://www.youtube.com/watch?v=mAUDSBZ_RXw


http://www.youtube.com/watch?v=YXq2keA63cw 
 
Richard Bradshaw: Shadow Puppeteer - 
http://www.youtube.com/watch?v=tNsJ6kDVbfk 
 
Teatro de sombras 
http://www.youtube.com/watch?v=aheMH-IgQ2Q 
 
Cia Ópera na Mala, ensina como fazer Teatro de Sombras. 
https://www.youtube.com/watch?v=FR0JaFJC_wQ 
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