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CONTEÚDO 

 

 O teatro de sombras é outra modalidade, também antiga, de teatro de formas animadas. As 

histórias são contadas por meio de sombras, que podem ser feitas nas paredes ou ainda em superfícies e 

panos brancos. Na verdade, há muitas técnicas de teatro de sombras. Há espetáculos onde as sombras 

são feitas com as mãos, outros em que há bonecos iluminados por lanternas, e há – inclusive – alguns 

espetáculos em que são os próprios atores que utilizam as sombras do seu corpo para contar as 

histórias.  

 Aqui em Taubaté acontece anualmente o Festival Internacional de Teatro de Sombras, com 

peças adultas e infantis. Algumas dessas peças acontecem em teatros, outras até ao ar livre. Já 

aconteceu até mesmo uma cena na lateral da Catedral São Francisco das Chagas (Igreja da Praça Dom 

Epaminondas). Esse festival é organizado pela Cia Quase Cinema de teatro. Se quiser conhecer um 

pouquinho mais do trabalho deles, este é o facebook do festival: 

https://www.facebook.com/FestivaldeTeatrodeSombrasFIS. E este é o facebook da Cia Quase Cinema 

https://www.facebook.com/CiaQuaseCinema/. Este ano o festival ainda não pôde acontecer, mas eles 

tem muito material e trechos dos festivais anteriores para vocês conhecerem. No site da companhia 

vocês também podem encontrar um pouquinho do trabalho deles e do festival: 

https://www.ciaquasecinema.com/. 

 

https://www.facebook.com/FestivaldeTeatrodeSombrasFIS
https://www.facebook.com/CiaQuaseCinema/
https://www.ciaquasecinema.com/


FAZENDO TEATRO DE SOMBRAS 

 

ATIVIDADES  

 

SEMANA 1 - de 01/06 a 05/06 

Prazo de entrega da atividade – 05/06 

 

 O teatro de sombras é realmente muito rico. Vamos conhecer um pouquinho mais? 

 

Vejam quantas formas eles conseguem fazer com o corpo! 

https://www.youtube.com/watch?v=u4BOBFf3HWM&list=RDFBcRM9dYAq0&index=5   

 

Esse vídeo ensina como fazer alguns animais usando as sombras das mãos. Vocês também podem 

experimentar em casa. Basta pedir ajuda para alguém segurar uma lanterna (pode ser a do celular) e 

vocês fazem a sombra na parede!  

https://www.youtube.com/watch?v=CysUYEI7I34  

 

 

Neste aqui, podemos ver a mesma técnica de cima, mas já num espetáculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=oWQ3Ep3NdiA  

 

Este daqui, é a partir de bonecos (que podem ser feitos desenhando em papel cartão ou cartolina, ou 

ainda em papelão) e conta um pouco da história do teatro de sombras: 

https://www.youtube.com/watch?v=QXMlVgNquNs  

 

Este abaixo também é feito com bonecos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ufTY-I2ogXk  

 

Você viu como existem várias possibilidades de fazer um teatro de sombras? Que tal experimentar 

agora com o que você tem em casa? Você pode usar o seu próprio corpo, as mãos, ou mesmo fazer 

bonecos com os papeis que você tiver em casa. Vamos experimentar? 

 

Faça um roteiro para a sua cena de teatro de sombras, seguindo o modelo abaixo. 

Lembre-se que você pode chamar alguém que esteja na sua casa para ajudar. 

 

TEATRO DE SOMBRAS - ROTEIRO 

 

NOME DO ALUNO: não esqueça de colocar o sem nome  

INFANTIL: (   )A    (   )B (a turma A é da manhã e a turma B da tarde) 

 

 

OBJETOS OU MATERIAIS NECESSÁRIOS: Escreva aqui tudo o que você vai precisar! Lembre-se 

de que você deve usar o que tiver em casa, já que dá para fazer sombra até com o nosso corpo. 

 

 

HISTÓRIA A SER CONTADA: Coloque aqui a história que você vai contar. Pode colocar também as 

falas, se tiver, para ajudar na hora de gravar o seu vídeo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u4BOBFf3HWM&list=RDFBcRM9dYAq0&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=CysUYEI7I34
https://www.youtube.com/watch?v=oWQ3Ep3NdiA
https://www.youtube.com/watch?v=QXMlVgNquNs
https://www.youtube.com/watch?v=ufTY-I2ogXk


COMENTÁRIO: O que você achou dos vídeos? De qual gostou mais? 

 

 

SEMANA 2 – de 8 a 12/06 
Entrega: 12/06 

  

 Agora é a sua vez! Faça um vídeo curto (grave na celular) usando teatro de sombras e a partir 

do roteiro feito na semana anterior!  
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