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ste segundo volume continua a impor-

tante tarefa de reunir as reflexões das 

lives organizadas pelo Grupo Penumbra 

de Cuiabá (MT) durante o ano de 2020. O 

livro ganhou consistência com a parceria e 

efetiva participação dos diretores teatrais e 

professores Gilson Motta (UFRJ) e Paulo 

Balardim (UDESC), o que demonstra a impor-

tância da parceria entre grupos de teatro e 

Universidades. Confirma-se assim que o 

conhecimento se qualifica quando ocorre o 

constante movimento de ir e vir entre teoria e 

prática. As lives aconteceram quando a solidão 

e o isolamento imposto pela pandemia do 

Covid-19 marcavam o cotidiano das pessoas em 

diferentes países, contudo, consistiam em 

belos momentos de discussão da arte, de 

respirar e de reafirmar esperanças. Aqui estão 

reunidas as ponderações de 17 artistas do 

Brasil, Argentina e Chile. O leitor encontrará 

histórias particulares, de vidas, recheadas por 

“grandes achados”, assim como por “peque-

ninos nadas” (como dizia Manuel Bandeira) e 

que, misturados, configuram parte importante 

da história recente do teatro de sombras. São 

narrativas sobre um teatro que se realiza 

apoiado em diferentes “sotaques”, peculiari-

dades, modos de fazer por vezes parecendo 

arte complexa, indecifrável, noutras vezes 

sobressaindo o que pode ser visto como 

simples, mas sempre propondo mergulhar 

num mundo onírico. O livro estimula a se 

deixar afetar, encontrar caminhos e assim 

descobrir, ou (re)descobrir a sombra.

VALMOR NINI BELTRAME

Diretor teatral, bonequeiro, doutor em Teatro 

pela USP, foi professor e pesquisador na UDESC 

de 1988 a 2016. Foi editor da Móin-Móin de 2005 

a 2018 e atualmente edita a revista Mamulengo.
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entrevistados lives

Alejandro Bustos  |  CIA. OCHOJOS)  |  Natural de Ramos  
Mejía, Buenos Aires, Argentina. Formado em Design Gráfico pela 
Escola Pan-Americana de Arte, começou seus primeiros traba-
lhos como designer de forma independente. Em 1984 realizou 
uma oficina de cartum no estúdio de produção Jaime Diaz (Hanna-
Barbera). Em 1986, realizou aulas de desenho com o mestre 
Hermenegildo Sabàt; Entre 2009 e 2015 realizou sua primeira 
peça de teatro visual com Bambolenat, desenhos no teatro de 
sombras com areia e música ao vivo como parte da Shadow Shadows 
Company. Em 2013 participou do projeto Arenas Dream, dirigido 
por Inno Sorsy, no qual tinha desenhos na areia e narração no 
teatro de sombras, tendo música ao vivo. Entre 2015 e 2018 realizou 
e dirigiu o trabalho Alicia Ensueño de Maravillas da Cia. Ochojos, 
teatro de sombras com dança, acrobacias, fantoches e desenhos de 
areia; no ano de 2019 participou do trabalho “Nós Estamos Aqui”, 
no Centro Cultural Recoleta, com teatro de sombras, atuação, 
música e desenho ao vivo, na direção de Inno Sorsy.

Daiane Baumgartner  |  Marionetista, pesquisadora da 
linguagem das formas animadas e produtora cultural. Foi coorde-
nadora, pesquisadora, atriz-sombrista e bonequeira da Companhia 
da Sombra, na qual pesquisou a linguagem do teatro de sombras e 



suas relações com o gênero do horror de 2013 a 2016. Fez diversos 
cursos com renomados pesquisadores da linguagem do Teatro de 
Sombras (Fabrizio Montecchi e Federica Ferrari do Teatro Gioco 
Vita, da Itália, Workshop de Construção de Bonecos com Natacha 
Belova). A partir de 2017, se dedica exclusivamente a pesquisas 
no campo do Teatro de Formas Animadas, nas linguagens de 
Teatro de Sombras, Teatro Lambe-Lambe e Bonecos-híbridos, 
se debruçando sobre formas de construção de bonecos, cenas e 
dramaturgias sempre intencionando levantar questões tabus e 
relevantes a respeito de temas como medo do desconhecido e da 
morte, envelhecimento, feminismo e infância.

Dario Uzam  |  CIA. ARTICULARTE  |  Dramaturgo, Ator e Diretor. 
Desde 2000, fundador e Coordenador da Cia. Articularte (Teatro de 
Bonecos). Participou como Ator e Monitor de Grupos do Centro de 
Pesquisa Teatral (CPT) durante 4 anos (1986-1990), em turnês nacio-
nais e internacionais, percorrendo 10 países, como ator nas peças 
“Macunaíma”, de Mário de Andrade e “A Hora e Vez de Augusto 
Matraga”, de Guimarães Rosa. Principais textos e Direções: “A Cuca 
fofa de Tarsila”, 1999 (prêmio PANAMCO-FEMSA; “O Trenzinho 
Villa Lobos”, 2001; “Portinari Pé de Moleque”, 2002; “O Valente Filho 
da Burra”, 2004 (Teatro de Sombras); “O Menino que abria portas”, 
2006 (argumento de Luis Alberto de Abreu); “João Cabeça de 
Feijão”, 2008; “Chapeuzim Vermelho e o Lobo Marrom”, 2008/2009; 
“Aventuras de Gulliver”, 2010; “A volta ao mundo em 80 dias”, 2012 
(Funarte — Myriam Muniz); Espetáculo de 2022: “Farol de Cores” 
(Anita e Di) — Teatro de Sombras.

Fabiana Bigarella  |  CIA. TEATRO LUMBRA  |  Psicóloga, arte-
terapeuta e produtora cultural atuante na Cia. Teatro Lumbra, 
fundada em 2000, pelo cenógrafo e encenador Alexandre Fávero, 
e sócia da produtora Clube da Sombra. Pesquisa a integração entre 



a arte e a psicologia e a potencialidade emocional da sombra como 
ferramenta psicoterapêutica (Sombraterapia). Atua no desenvol-
vimento de formas criativas de associar os processos de autoco-
nhecimento e expressividade à dramaturgia do teatro de sombras.

Jerson Fontana  |  A TURMA DO DIONÍSIO  |  Ator, bonequeiro e 
sombrista. Trabalha com teatro desde 1981, com 25 espetáculos 
de teatro encenados e 2.500 apresentações realizadas no Brasil, 
Argentina, Bolívia, Polônia, Ucrânia, França, Suíça e Itália. Na sua 
formação conta com cursos nas mais diferentes áreas de teatro 
dos quais destaca-se o laboratório “O Sentimento do Mundo — 
Teatro de Sombra”, com o grupo italiano Gioco Vita, em 1995, 
realizado no Rio de Janeiro. É professor de oficinas de teatro 
desde 1987, quando obteve formação em Curso Oferecido pelo 
Ministério da Cultura. Ministrou mais de 3.500 horas de cursos, 
destacando-se “Oficinas de Teatro de Sombra”, em Porto Alegre 
em 2001 e 2002, e o “Ator e o Personagem”, na Itália, 2008. Autor 
do livro “A Montagem do Espetáculo de Teatro” e de diversos 
artigos científicos em literatura comparada, políticas públicas 
para a cultura, dentre outras áreas. Foi professor universitário. É 
formado em História pela Universidade Regional de Ijuí (UNIJUI) 
— RS, e Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento, pela 
Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS) — Cerro Largo/RS.

Márcia Paraíso  |  COLETIVO PARAÍSO CÊNICO  |  “Atriz Palhaxa”, 
designer de silhuetas. É mestranda em Intervenção Psicológica 
na Educação e estuda teatro desde 1991. Participou como atriz 
de “A Tempestade” (Shakespeare), com direção de Julia Cárdenas, 
“Terra dos Anjos” e “Nosso Próprio Tempo”, com direção de Lucas 
Gouvea e Angela Câmara, “Pluft, o fantasminha”, com direção de 
César Tavares, “Deleite condensado” e “Ao Apagar as Luzes”, com 
direção de Sabrina Paraíso. Com essa última peça, participou do 



Terceiro Festival de Cenas curtas do Zimba, Terceira Mostra de 
Cenas Curtas As Lucianas e do 11º Niterói em Cena. Também é uma 
das fundadoras do Coletivo Paraíso Cênico de teatro de animação. 
Participou do grupo de palhaços Clownstrofobia e, atualmente, 
voltou a estudar a arte de Clown com César Tavares. É profes-
sora de Matemática do Ensino Básico das redes pública e privada 
desde 1984, sendo psicopedagoga e arte-educadora há 22 anos.

Priscilla Paraíso  |  COLETIVO PARAÍSO CÊNICO  |  Diretora musical, 
compositora, atriz. Mestre em Música pela Universidade de 
Aveiro, na qual foi pesquisadora do Instituto de Etnomusicologia/
Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md), atuando como 
pesquisadora visitante do Laboratório de Etnomusicologia da 
UFRJ para concluir sua pesquisa de campo de mestrado. Também 
é licenciada em Música pela UFRJ, tendo integrado a Companhia 
Experimental de Ópera. Participa de teatros musicais profissio-
nais como cantora e atriz desde 1997. Como cantora, atuou na 
“Orquestra Popular Brasil de Cara”, na Banda “Zabatê”, no quin-
teto vocal “Arandu” e no grupo musical “Revista do Ouvidor” 
(esse último originado em um projeto de pesquisa na Escola de 
Música da UFRJ). Foi professora de música em diversos espaços 
formais e não formais de ensino ao longo de sua carreira. Hoje 
atua como professora de música nas escolas Colégio Ágora e 
Instituto Gaylussac; é integrante do Coletivo Cênico Sombreiro 
Andante, do Bloco Superbacana e idealizadora do projeto infantil 
“Tatu Canta Cá”.

Ronaldo Robles  |  CIA. QUASE CINEMA  |  Diretor, artista visual 
e performer, formado em Ciências Sociais (LLECH/USP). Em 
2004, fundou a Cia. Quase Cinema e desde então concebeu 14 
espetáculos de teatro de sombras. Idealizador e coordenador 
do Festival internacional de Teatro de Sombras (FIS). Pesquisa 



a potência poética do espaço urbano através das intervenções 
cênicas urbana da Cia. Quase Cinema e dedica especial atenção 
para a questão espacial e imagética que envolve o universo das 
sombras. Em companhia da artista Silvia Godoy, visitam campos 
de refugiados oferecendo espetáculos e workshops.

Sabrina Paraíso  |  COLETIVO PARAÍSO CÊNICO  |  Diretora/atriz 
e Bacharel em Artes Cênicas com habilitação em Indumentária 
e Cenografia pela UFRJ. Licenciada em Artes Cênicas pela AVM 
Faculdade Integrada. Pós-graduada em Terapia Através do 
Movimento Corpo e Subjetivação, pela Faculdade de Dança Angel 
Vianna. Participou, como atriz, de “Derivações do Pelicano” (2018), 
com direção de Larissa Elias, “As histórias de Ananse” (2016 e 
2017), com direção de Gilson Motta, “Está à venda o Jardim das 
Cerejeiras” (2015), com direção de Larissa Elias, dentre outras 
montagens. Trabalhou como diretora e criadora visual de “JÚLIA 
— em cenário vestível” (2017 e 2018) e “Ofélia” (2017). Atuou como 
professora no Curso Livre de Teatro no Colégio Ágora (2016), 
professora no Centro Educacional Mariana Silveira do primeiro 
ao sexto ano do Ensino Fundamental (2018) e é professora no 
Grupo Singulares de Teatro desde 2016.

Sandra Vargas  |  GRUPO SOBREVENTO  |  Formada pela 
Universidade do Rio de Janeiro, Sandra Vargas é atriz, diretora, 
dramaturga e uma das fundadoras do Grupo Sobrevento, um 
dos grupos de teatro mais importantes do país. Foi indicada, em 
1989, como Melhor Atriz e Revelação de Melhor Atriz para os 
Prêmios Mambembe e Coca-Cola. Em 2000, ganhou o Prêmio da 
Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) de Melhor Atriz. 
Apresentou-se com o Sobrevento em 23 estados brasileiros e em 
países de 4 continentes. Além das apresentações de seus espetá-
culos, com o Sobrevento desenvolve diversas atividades no campo 



do teatro de bonecos e de animação, para adultos e crianças, como 
a realização de cursos, oficinas, palestras e mesas-redondas, no 
Brasil e no exterior. Com a linguagem de sombras criou os espe-
táculos “A Cortina da Baba” e “O Amigo Fiel”.

Silvana Marcondes  |  CIA. PAVIO DE ABAJOUR  |  Junto com Evelyn 
Cristina e Ana Maria Amaral , atua na Cia. Pavio de Abajour, uma 
companhia de pesquisa em sombras. Em sua trajetória se apre-
sentou em vários locais, como SESCs, Itaú Cultural e no Festival 
Internacional de Teatro de Sombras (FIS). Foi indicado como melhor 
espetáculo infantil de 2016 pelo Guia da Folha de São Paulo e pelo 
site especializado em teatro infantil, “Pecinha É A Vovozinha”, do 
crítico Dib Carneio. Criou cenas de sombras para as peças: “No 
Coração Das Máquinas”, de Rita Carelli e Maria e “Os Insetos”, da Cia. 
Delas. Realizou trabalhos diversos como: videoclipe “Bond Made 
Asian”; live-sombras no show do músico Vox Sambou; vivências de 
sombras no MixtoQuente do coletivo casadalapa e experimentos 
visuais dentro do projeto MiniMax — Sesc Verão no Sesc Avenida 
Paulista, onde também realizou oficinas. Possui um trabalho de 
formação através de oficinas para adultos e crianças.

Silvia Godoy  |  CIA. QUASE CINEMA  |  Diretora, Iluminadora, 
bailarina e performer, formada em Comunicação em Artes do 
Corpo (PUC/SP). Em 2004, fundou a Cia. Quase Cinema e desde 
então concebeu 14 espetáculos de teatro de sombras. Coordenadora 
e idealizadora do Festival Internacional de Teatro de Sombras 
(FIS). Pesquisa a consciência corporal do performer e a função da 
luz no espaço cênico no teatro de sombras. Iniciou, juntamente 
com Ronaldo Robles, o projeto em parceria com o Laboratório 
de Formas Animadas da UnB chamado Centro de Estudos das 
Sombras (CES), oferecendo cursos online com diversas temáticas 
dentro do universo do teatro de sombras.



Sudy Herrera  |  CIA. TÍTERES ARTILUGIOS  |  Diretora, constru-
tora e animadora de bonecos, sombrista, contadora de histó-
rias. Realizou espetáculos que combinam diferentes técnicas de 
animação, atuação e interpretação, como teatro de sombras, mario-
netes, bonecos bidimensionais e bonecos gigantes para desfiles, 
dando ênfase à reciclagem e reaproveitamento de materiais para a 
construção dos bonecos e da cenografia. A partir de 2005, após um 
workshop feito com Manuela Montaldo, da companhia “La Ópera 
Encandilada”, passa a integrar as sombras ao trabalho de ence-
nação. Realiza oficinas para crianças e adolescentes, em jardins 
de infância, escolas e bibliotecas. Em 2016, mudou-se para uma 
zona semi-rural, onde vem buscando criar oficinas e apresenta-
ções de marionetas em todas as suas técnicas.

Tatiane Sousa  |  GRUPO ÂNIMA  |  Artista da cena, poeta e pesqui-
sadora na linguagem do teatro de animação. Tem atuação no campo 
da memória, a partir de cartografias de práticas do botar boneco na 
cidade de Fortaleza; e sobre fabricação de táticas de ficcionalização 
de mundos a partir de narrativas vividas e/ou inventadas. Atua 
no Grupo Ânima, um grupo de teatro de animação que pesquisa 
a construção e a encenação com bonecos, sombras e objetos. O 
grupo surgiu em 1998, a partir da busca por aprofundar o conhe-
cimento das técnicas de construção, movimento e poética das 
formas animadas. Através da realização de pesquisas, espetáculos 
e oficinas de Teatro de Animação, publicou o E-book “Narrativas e 
Memórias”, resultado de uma pesquisa e vivência em Literatura 
com mulheres da Ocupação Terra Prometida. Integra o projeto de 
pesquisa “Horizontes da encenação” (CAPES/CNPQ/UFC), coor-
denado pelo professor Dr. Francis Wilker. Atualmente, integra 
a Residência realizada pelo Hub Cultural e Porto Dragão, com o 
projeto “Operativos de contra-memórias para uma Fortaleza”.



Urga Maira  |  Artista Sombrista, diretora de arte, cenógrafa 
e figurinista. Em carreira solo no Teatro de Sombras desde 2012. 
Participou de residências com a sombrista Federica Ferrari, 
do grupo Gioco Vita, da Itália. Diretora de arte e sombrista do 
espetáculo “Nhanderuvuçu o menino trovão”, que participou 
no FESTA em Setúbal, Portugal (2019) e se apresentou em SESCs 
da Capital e interior. Criação e Direção das sombras do espe-
táculo “A Verdadeira História do Barão”, da Cia. Nau de Ícaros 
(2019). Direção Geral e direção de arte: “A vida secreta das 
Fraldas” (2019) e “O Círculo de Salomão”, prêmio Myriam Muniz 
(2006). Principais trabalhos, parceiros e prêmios: “Boca do Céu”, 
Festival internacional (BASF) Evento 150 anos; Cenógrafa e figu-
rinista do Espetáculo “Mergulho” premiado pela UNESCO 2015; 
Festival Internacional de Sombras (FIS) 2015 a 2019; “O Príncipe 
Caranguejo”, Circuito SESC e teatros, 2014 a 2017; Festival interna-
cional de Animação Rotas, setembro 2014; Festival Internacional 
SESC, julho 2013.

Valéria Andrinolo  |  CIA. LA ÓPERA ENCANDILADA  |  Titereira e 
sombrista. Desde 1997, pesquisa e experimenta teatro de sombras, 
apresenta espetáculos para crianças, jovens e adultos, e oferece 
workshops e grupos de apoio no processo criativo. Professora de 
artes plásticas da Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. Ministra Oficina de marionetes da escola Grupo de 
Titiriteros del Teatro Municipal General San Martín (TMGSM). 
Trabalha no Instituto de Arte Vocacional e na Scuela de Bellas Artes 
(ESEA) “Lola Mora”, da CABA. Membro da Cooperativa La calle de 
los títeres e da Compañia La Ópera Encandilada. A Compañia La 
Ópera Encandilada foi constituída em 1997. Seu trabalho é a inves-
tigação, produção e disseminação do teatro de sombras. De uma 
perspectiva transdisciplinar, a Cia. aborda o teatro de sombras, 



no qual o teatro de fantoches, o cinema, a arte plástica, o teatro e 
a dança participam da experiência de se tornar uma expressão 
com sua própria linguagem.

Valter Valverde  |  CIA. LUZES E LENDAS  |  Formado em Jornalismo 
pela Universidade Metodista de São Paulo e no curso profissiona-
lizante de Teatro pela Escola Macunaíma. É ator, diretor, drama-
turgo, bonequeiro, sombrista e cofundador da Cia. Luzes e Lendas, 
que desde 1999 dedica-se à pesquisa e ao Teatro de Animação, 
com prioridade ao Teatro de Sombras, cujo recurso utiliza em 
seus Espetáculos de Teatro, Contações de Histórias e Teatro em 
Miniatura. Além de ministrar Oficinas de Teatro de Sombras, 
dirigiu e participou dos espetáculos como “Amaterasu”; “Em Rios 
e Florestas”; “Luz em dezembro” e “Albertinho, O Menino Voador”; 
Teatro em miniatura: “O Circo” e “Histórias de Assombrar”; e as 
Contações de Histórias com utilização do Teatro de Sombras, apre-
sentando-se em teatros, casas de cultura, bibliotecas, unidades do 
SESC, SENAC, escolas, livrarias, cinemateca, feira de livros, praças 
e ruas, hospitais e asilos. São integrantes da Cia. Luzes e Lendas, 
além de seus fundadores Valter Valverde e Lourenço Amaral 
Júnior, Cristhian Macedo Lins, João Bresser e Cássia Carvalho.





entrevistadores lives

Juliana Graziela  |  GRUPO PENUMBRA  |  Atriz, diretora, 
bonequeira, performer, sombrista, contadora de histórias, 
produtora cultural, artista-cientista, professora de teatro, profes-
sora de Física e monitora de divulgação científica no “Projeto 
MT Ciências”, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (Secitece). Graduada em Física, Licenciatura pela 
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apresentação da edição

A sombra:  
lugar de encontro
gilson motta e paulo balardim

No tradicional teatro de sombras de Bali, o dalang inicia e termina o 
espetáculo com a figura de uma árvore da vida ou de uma montanha 
(conhecida como Kayonan ou Gunungan). Tal qual esse longínquo 
artista das sombras, iniciaremos nosso texto evocando o nome 
de algumas árvores: tamarineiras, amendoeiras, mangueiras, 
jaqueiras, goiabeiras e gameleiras e, sob essas árvores, que unem 
o céu à terra, a sombra! E, na sombra: pessoas reunidas!

No Brasil, muitas rodas de samba são feitas à sombra dessas 
árvores. Delas, algumas rodas recebem seus nomes, como, por 
exemplo, o samba da amendoeira, da goiabeira e da gameleira. 
Por sua vez, os poetas-compositores lhes rendem homenagens: 
“Até as tamarineiras são da poesia guardiãs”, como se diz em 
“Doce refúgio”, do tradicional bloco Cacique de Ramos, do Rio de 
Janeiro. “Quem é que não se lembra da jaqueira, da jaqueira da 
Portela”, diz o lindo samba de Zé Keti.

Em “À sombra desta mangueira”, Paulo Freire nos lembra que 
as pessoas nascidas nos trópicos possuem incorporado “esse gosto 
especial das sombras”. O excesso de luz e calor nos faz buscar a 
sombra, como um espaço de proteção, de descanso, de abrigo. 
Assim, há toda uma vida social e cultural que nasce à sombra 
das árvores: as pessoas se reúnem, conversam, brincam, cantam, 
dançam, amam, odeiam, lamentam-se, compartilham alimentos, 
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bebidas, esperanças e desesperanças, aprendem, riem, trabalham, 
promovem experiências, trocam memórias, sonham, planejam, 
imaginam, deliram, enfim, convivem.

Falar da sombra como um lugar de encontro é construir um 
discurso a partir de uma perspectiva que parece divergir do 
conceito que herdamos da tradição ocidental, no qual a sombra 
tende a ser associada à negatividade, seja pela arcaica conexão 
entre a sombra e a alma e, por conseguinte, com o mundo dos 
mortos, seja devido à dicotomia de valores presente no plato-
nismo, que será aprofundada com o advento do cristianismo. 
Desde então, sombra, mundo ilusório, escuridão, não-verdade, 
sofrimento e mal são termos que passam a se equivaler. A moder-
nidade dá um novo impulso a essa negatividade, na medida em 
que a desloca para o campo da interioridade. As características 
negativas da personalidade, isso é, aqueles sentimentos que rejei-
tamos ou recalcamos em nós mesmos, passam a ser vistos como 
elementos sombrios. Por extensão, tudo aquilo que é objeto de 
frustração, de sofrimento, de perda, de tristeza, dor, rebaixa-
mento do sentimento vital etc., é caracterizado como sombra. No 
final do século XVIII e início do século XIX despontam inúmeras 
obras literárias que vasculham esse território, muitas inspiradas 
pelas descobertas científicas. Goethe (“Fausto”), Adelbert von 
Chamisso (“A história maravilhosa de Peter Schlemihl”), Hans 
Christian Andersen (“A sombra”), Robert Stevenson (“O médico 
e o monstro”), Mary Shelley (“Frankenstein”) e Jack London (“A 
sombra e o brilho”), por exemplo, investigam os duplos e o lado 
“sombrio” da alma humana.

Mas, para não nos distanciarmos muito das rodas de samba, 
podemos notar a presença desses valores nas letras das músicas. 
Lembremos de alguns versos: “Somente sombras foi o que do amor 
restou” diz o eu lírico da canção de Arlindo Cruz, ao lembrar do 
amor perdido, do espaço que os amantes compartilhavam e do 
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sofrimento que a ruptura do relacionamento gerou. A sombra 
possui, ali, um status dúbio: é a ausência que se manifesta como 
presença. O mesmo ocorre na composição “Retrato da saudade”, 
de Paulo César Pinheiro e Raphael Rabello. A sombra é a dor 
(ansiedade, sofrimento, ausência de paz, castigo, desgosto) que 
“restou de uma velha amizade”, ela “é uma sombra no ar, sempre 
a me acompanhar pelo chão da cidade”. Essa ideia da sombra no 
ar é inquietante. Fica-nos a sugestão de que a imagem que se vê 
no chão seria, na verdade, a projeção de algo que paira no ar ou 
no pensamento do poeta (o que, no primeiro caso, aponta para 
a percepção da sombra como um elemento tridimensional que 
ocupa um espaço físico “no ar” ou, no segundo caso, aponta para 
a perspectiva de uma presença introjetada no eu lírico do poeta). 
Em “Sombras do adeus”, de Afonso Machado e Délcio Carvalho, 
ela aparece como uma ameaça a uma relação amorosa que, saben-
do-se momentânea, tenderia a se extinguir. Ela é o anúncio do 
fim do amor e, como tal, deve ser evitada. “Por mais que ela seja 
banal, a sombra do adeus ficará por muito tempo a nos acompa-
nhar”. Em “Sinfonia imortal”, de Nelson Sargento e Agenor de 
Oliveira, ela é algo que rompe a harmonia da relação amorosa, 
manifestando-se como uma dor: “Nas partituras do amor, surgiu 
no brilho dos instrumentos, feito uma sombra, um lamento um 
contratempo da dor”.

Os exemplos são inúmeros e não devemos nos estender neles. 
O que fizemos foi apenas mencionar que, no universo do samba 
(assim como na literatura e no teatro), muitas vezes a sombra 
aparece também com o valor da negatividade. Isso soa óbvio, na 
medida em que essa construção simbólica está muito enraizada 
em nossa cultura. Mas, devemos ter em vista que, no interior dessa 
perspectiva, ao se conceber a sombra como algo a se encontrar, algo 
almejado, pensa-se num processo que leva o sujeito a descobrir 
em si aquilo que estava oculto, recalcado, aquilo que era nocivo 
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e, como tal, era um elemento gerador de sofrimento. Em outras 
palavras, ir ao encontro da sombra (enquanto elemento negativo) 
envolve a experiência de se lidar com o sofrimento, fator que se 
faz necessário para o equilíbrio psíquico do sujeito. Essa abor-
dagem, elaborada pela psicologia analítica, é de grande potência 
curativa, sendo, de certo modo, familiar a muitos/as de nós. Mas, 
não é esse o lugar de encontro que buscamos valorizar aqui.

Diferente dessa perspectiva, ao pensarmos a sombra como 
lugar de encontro, buscamos fazer uma espécie de “louvor à 
sombra”, como o faz Junichiro Tanizaki1, ao descrever o modo como 
o elemento escuro, sombrio, estava presente na cultura japonesa 
original, isso é ainda não influenciada pelas luzes do Ocidente. No 
entanto, diferente de Tanizaki, a sombra que louvamos é aquela 
que aparece como um contrapeso para o excesso de luz e calor: 
ela é um elemento de alívio, de respiro, de repouso, de tranqui-
lidade, de saúde e bem-estar. Essa sombra se impõe pelo fato de 
se contrapor a outro ambiente, tido como hostil, desfavorável, 
incapaz de produzir convivência, de produzir vida.

Assim, podemos pensar que esse lugar de encontro se refere, 
por um lado, a uma relação com a alteridade, com a diversidade de 
seres, como ocorre nas referidas rodas de samba e outros espaços 
de produção de cultura. Mas, por outro lado, ele pode se referir 
também a um espaço de refúgio: o lugar em que se fica horas 
sozinho, como relata Paulo Freire2, mas que também é, parado-
xalmente, o lugar da solidão-comunhão:

1. TANIZAKI, Junichiro. Em Louvor da Sombra. [1933]. São Paulo: Penguin-
Companhia, 2017.
2. FREIRE, Paulo. À sombra desta mangueira. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra 
Ltda, 2015.
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Vir, com a insistência com que venho aqui [à sombra da 
mangueira], experimentar a solidão enfatiza em mim a 
necessidade da comunhão. É enquanto adverbialmente 
só que percebo a substantividade de estar com. E é inte-
ressante pensar agora como a mim sempre me foi impor-
tante, indispensável mesmo, estar com. Na verdade, para 
mim, estar só tem sido, ao longo de minha vida, uma forma 
de estar com (Freire, 2015).

Solidão e comunhão. Essa estranha e bela junção de elementos 
opostos parece estar presente nas conversas que compõem este 
segundo volume da obra “Teatro de sombras vivo: conversas com 
artistas latino-americanos”.

As conversas que se encontram aqui transcritas foram desen-
volvidas durante o ano de 2020, em plena pandemia da Covid-
19. São conversas feitas, por vezes, solitariamente, num quarto 
escuro, em frente a uma tela iluminada. São encontros feitos entre 
pessoas muito distantes espacialmente. Foi no momento de isola-
mento social que se percebeu mais profundamente a necessidade 
de trocas, de estar em contato, de interagir, enfim, percebeu-se a 
necessidade da comunhão como modo de superação da angústia.

Assim, nas quatorze conversas que aqui se mostram, encon-
tramos a presença de um sentimento de apreensão, de medo, 
de incerteza, de solidão, mas também de insatisfação e revolta 
com o ambiente político e cultural absolutamente hostil e 
contrário à produção de vida. Os efeitos da pandemia sobre as 
artes cênicas foram nefastos: projetos foram interrompidos, 
temporadas foram canceladas, as dificuldades financeiras se 
tornaram mais prementes, assim como a ausência de trabalho, a 
depressão e as doenças. E todo esse quadro hostil gerou a neces-
sidade da reinvenção de si, a reinvenção do “estar com”, o que se 
deu (como notam muitos dos artistas-sombristas) não apenas 
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por uma reinvenção do trabalho e com o surgimento de editais e 
leis visando a manter a produção artística (como é o caso da Lei 
Aldir Blanc), mas também pela busca do estreitamento dos laços 
de solidariedade e colaboração.

As lives promovidas pelo Grupo Penumbra se transformaram 
nesse espaço de respiro, de repouso, e foram a “sombra da árvore” 
que agregou pessoas, que partilhou esperanças, medos, desejos, 
sonhos, projetos, saberes e conhecimentos. Em outras palavras, 
as lives se mostraram como um espaço para a proliferação de uma 
“cultura das sombras”. Elas se constituíram como um espaço para 
trocas e colaborações, uma rede de cooperação, motivada pela 
afetividade e pela paixão pela pesquisa no teatro de sombras; 
rede na qual um não via ao outro como um concorrente, como 
nos lembrou Dario Uzam. Em outros termos, podemos aludir às 
palavras de Tatiane Sousa (Grupo Ânima), do Ceará, a qual relem-
brou que a forte presença da luz em sua região leva a uma visão 
da sombra como um lugar de sossego, de conforto, de descanso. 
No entanto, muito mais do que um descanso, as lives proporcio-
naram isso que Fabiana Bigarella (Cia. Teatro Lumbra) descreve 
como a “transformação do processo de luto”, a transformação de 
uma “negação para uma realização”.

Nesse processo, as perguntas que os participantes fizeram 
se apresentaram como estímulos para a reflexão, como formas 
de aprofundamento de uma questão ou para trocas objetivas de 
informações (onde comprar algo, como fazer tal coisa, que mate-
rial usar etc.). Revelador nesse sentido é o fato de todos/as os/
as artistas terem mostrado os seus materiais, seus objetos, seus 
truques, seus segredos. Ali, nas lives, os sombristas fizeram isso 
que Urga Maira chamou de “ter a gentileza do coração exposto”. 
A percepção de que “sozinhos naufragamos”, como disse Tatiane 
Sousa, ao lembrar uma fala do Papa Francisco.
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Desse modo, muitas/os artistas falaram da importância do 
trabalho coletivo e, sobretudo, da necessidade da arte. Repetiremos 
aqui as palavras de Sandra Vargas (Grupo Sobrevento): “Eu acho 
que a arte pode ter um papel importante no sentido de que preci-
samos, de novo, nos lembrar de que somos poetas, de que somos 
delicados, de que nós precisamos da arte para viver, e quando 
eu digo que precisamos da arte é um ato de civilidade, sobre eu 
não ser um bicho. Tem um espetáculo do Sobrevento que é muito 
engraçado, um personagem diz para o outro: E por que eu quero 
saber de poesia? e o outro personagem diz: Porque você não é um 
cachorro, porque você não é bicho!”.

Nesse aspecto, consideramos que as conversas aqui reunidas 
dão conta dessa difícil tarefa de garantir nossa sanidade e nossa 
humanidade em tempos marcados pelo rebaixamento dos valores 
e da condição humana.

Assim, na transcrição feita das conversas, optamos pela preser-
vação de falas que revelam a relação afetiva entre as pessoas. Então, 
alguns cumprimentos, alguns momentos em que um entrevistado 
menciona outra pessoa que entrou na live foram preservados, de 
modo a explicitar os laços de afeto que foram reforçados com a 
pandemia e com os encontros remotos.

Um dos temas interessantes que percorre as entrevistas neste 
segundo volume é o do uso das plataformas virtuais devido à 
pandemia da Covid-19. Esse tema ganha um contorno curioso 
devido a um mero acaso: o Grupo Penumbra havia perdido duas 
lives realizadas entre os meses de abril e maio de 2020. Tratava-se 
das lives de sombristas cuja atividade é muito significativa — a 
Cia. Quase Cinema e Rafael Curci — e, devido a importância de 
ambos, solicitamos ao Grupo Penumbra que refizesse essas lives, o 
que ocorreu no mês de abril de 2022. No que diz respeito ao tema 
do uso das plataformas virtuais, nota-se outro fato que merece 
destaque: se, no início da pandemia, havia muitas dúvidas sobre 
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espetáculos e oficinas de teatro de sombras oferecidas por meio 
remoto (por exemplo, a permanência desse recurso enquanto 
forma de expressão artística ou como obter remuneração com 
isso), essas dúvidas parecem ter sido suplantadas pela curiosidade 
e pelo desejo de experimentação; desejo de encarar o desafio de 
produzir com esse meio. Aos poucos, conforme lembrou o Coletivo 
Paraíso Cênico, houve a compreensão de que as lives eram também 
um espaço de troca e de informação. Daiane Baumgarten já nos 
fala de oficinas realizadas de modo remoto com interação dos 
participantes, num processo de experimentação dos recursos 
tecnológicos. Alejandro Bustos (Cia. Ocho Ojos) cita um experi-
mento que a Cia. Ochojos começava a fazer: a criação de “cadáveres 
esquisitos”. Passados cerca de dois anos após a fase de confina-
mento ou restrição do contato social e de uma intensa experiência 
com o uso das plataformas virtuais, nota-se agora — na fala de 
Ronaldo Robles e Sílvia Godoy, da Cia. Quase Cinema — uma outra 
abordagem sobre o tema. Podemos mesmo dizer que já se nota a 
presença de uma visão predominantemente positiva sobre o uso 
dessas ferramentas, seja em termos econômicos, ecológicos ou 
artísticos. Na ocasião, a Cia. Quase Cinema preparava uma versão 
híbrida do Festival Internacional de Sombras (em Taubaté, SP), 
fazendo uma nova “experiência” com o uso da tecnologia.

Outro tema importante — que também nos remete às práticas 
culturais que valorizam a oralidade, a presença e o aprendizado 
transmitido — é o da “linhagem” dos sombristas: pessoas que 
fizeram formação com mestres europeus e que, voltando para o 
Brasil, foram pioneiras no oferecimento de cursos de teatro de 
sombras. Cria-se, assim, um conjunto de referências e se detecta 
a origem de alguns movimentos, seus continuadores e multi-
plicadores, assim como a permanência e transformação desses 
movimentos. Por exemplo, de modo bastante elegante e generoso, 
Valter Valverde (Cia. Luzes e Lendas) faz menção ao pioneirismo 
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de Cláudio Ferreira, que foi a pessoa que o introduziu no teatro 
de sombras, após ter feito uma oficina com Jean-Pierre Lescot. 
Por sua vez, atualmente, Valter Valverde vem dando assessoria 
técnica e artística a novos grupos interessados em conhecer a 
linguagem do teatro de sombras. Percebemos, dessa forma, que o 
ciclo da troca de conhecimentos e experiências se refaz, renova-se. 
E, numa arte que parece tanto dialogar com o elemento arcaico, 
com uma certa noção de ancestralidade, nada mais coerente do 
que fazer referência aos que vieram antes de nós. Por outro lado, 
conforme observa Sudy Herrera (Cia. Títeres Artilugios), há um 
movimento complementar, no qual as pessoas mais jovens contri-
buem com os/as artistas de uma geração anterior, por intermédio 
de seus conhecimentos de computação e do uso da tecnologia, 
estimulando esses artistas a usar os recursos virtuais.

No que se refere aos espaços de formação, Silvana Marcondes 
(Cia. Pavio do Abajour) fala-nos sobre a importância que teve para 
ela os cursos que Ana Maria Amaral realizava e promovia num 
sítio em Atibaia, São Paulo, espaço por onde circulavam vários 
artistas e que possibilitou a criação de parcerias. Jerson Fontana 
(Grupo A turma de Dioniso) também apontou sobre a impor-
tância da manutenção desses espaços de formação, recepção, 
transformação e transmissão de conhecimentos, relembrando 
a relevância que teve o Centro Latino-americano de Teatro de 
Bonecos, iniciativa da FUNARTE, ABTB e UNIMA nos anos 1990, na 
Aldeia de Arcozelo/RJ, ao propiciar a vinda da companhia Gioco 
Vita (Piacenza/Itália) para ministrar curso de formação. Para 
os colegas argentinos, o espaço de formação que aparece como 
referência comum é a Escuela Superior de Teatro San Martin, 
em Buenos Aires. Valéria Andrinolo (Cia. La Ópera Encadilada) 
menciona sua formação nesse espaço e o intercâmbio de experi-
ências com companhias europeias, como a Amoros et Augustin, 
lembrando como, se deu a assimilação e a recriação das técnicas.
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De fato, como sugere Michael Meschke3, podemos perceber que 
a tradição, no teatro de sombras, é um “terreno fértil” para que 
os artistas “plantem” suas criatividades e gerem novas “árvores”. 
Nesse aspecto, a tradição perpassa toda a contemporaneidade e 
serve como “adubo” para desencadear processos, unindo-nos 
nesse lugar de encontros que é a sombra.

Neste segundo volume, percebemos a continuidade da reflexão 
dos artistas sobre suas poéticas, ou melhor, sobre os processos 
que levam à configuração de uma determinada poética, relacio-
nada aos seus espetáculos. Nessas reflexões, encontramos os 
relatos dos desafios, das possibilidades e das invenções que cada 
processo de criação traz consigo.

Dentro do projeto editorial deste volume de “Teatro de Sombras 
ao vivo”, mantivemos nosso compromisso de guardar a fluência 
e frescor da expressão oral dos artistas, em falas leves e que não 
perdem o aprofundamento em importantes conteúdos. Apesar 
disso, não foram poupados esforços em aprimorar as transcri-
ções, reforçando a objetividade no texto transcrito e incorpo-
rando notas explicativas, bem como links para que o/a leitor/a 
possa recorrer a outras fontes de informação. Lembrando que 
esse esforço se deve à grande diferença entre o registro audiovi-
sual e o escrito, uma vez que, no primeiro, os aspectos formais 
da expressão corporal podem produzir sentidos, particularidade 
que não se apresenta no texto escrito. Em razão disso, em alguns 
casos, tivemos que inserir algumas expressões e até pequenos perí-
odos que pudessem elucidar os sentidos expressos nas entrevistas 
com os/as sombristas. Assim, o material que aqui apresentamos 
possui um tratamento que o torna original em muitos aspectos, 
sempre salvaguardando as ideias dos autores.

3. MESCHKE, Michael. Una estética para el teatro de títeres. UNIMA Federación 
España, 1988.
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Finalizando, este segundo volume contém um total de 120 
imagens. Nosso esforço central foi o de nos atermos aos elementos 
que eram mencionados nas conversas, sejam espetáculos, sejam 
objetos ou bonecos produzidos pelos/as artistas, sejam ainda os 
registros de oficinas. Mas, além disso, incluímos algumas imagens 
de outros espetáculos produzidos pelo grupo/companhia que, 
mesmo não tendo sido mencionadas nas conversas, nos pareceram 
importantes para mostrar a trajetória dos/as artistas.

Esperamos que este segundo volume possa contribuir para o 
conhecimento das peculiaridades e diversidade dos processos cria-
tivos dos/as artistas e das companhias sombristas latino- ameri-
canas. Almejamos, também, que o/a leitor/a possa expandir sua 
visão sobre os fenômenos cênicos dessa complexa linguagem que 
promove o encontro do público com novas realidades.







transcrição1: magdalena viana

1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rfjfnhQHjkg 

https://www.youtube.com/watch?v=rfjfnhQHjkg
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[r o n a l d o]  Boa noite, Ju!

[j u l i a n a]  Boa noite!

[s i lv i a]  Boa noite!

[j u l i a n a]  Já temos um bom quórum. Nós sabemos que agora 
as lives deram uma enfraquecida, não é? Mas obrigada a todos 
que entraram2.

[r o n a l d o]  Sejam bem-vindes, povo! Obrigado por estarem 
com a gente.

[s i lv i a]  Por serem persistentes!

[j u l i a n a]  Bom, podemos começar, não é? Então hoje, nós iremos 
falar com a Cia. Quase Cinema, com o Ronaldo e a Silvia, que são 
uns queridos, super convidados de hoje. E para começar, bom, 
deixem-me ouvir, caso vocês tenham algo para falar nesse começo, 
para depois ir para as perguntas.

[r o n a l d o]  Queremos agradecer a você pelo grande trabalho que 
tem feito aí, através dessas lives com muitos grupos de Teatro de 
Sombras, o que é muito importante para a linguagem desse teatro, 
tanto no Brasil quanto no mundo, não é? E isso só foi possível graças 
à pandemia. A pandemia trouxe coisas boas para a gente, não é? 
Porque, se não fosse a pandemia, não estaríamos utilizando esse 
meio, essa ferramenta que eu acho que veio para ficar. E, embora 
todo mundo esteja cansado demais dessa coisa toda, eu acho uma 

2. O Grupo Penumbra realizou novamente a live com a Cia. Quase Cinema devido 
ao fato de que a live original, feita em 22 de abril de 2020, não foi salva apropria-
damente, de modo que o arquivo se perdeu. No decorrer da fala inicial, Juliana 
lembra do fato e faz menção às transcrições e ao livro. Achamos mais conveniente 
não incluir esse trecho no texto final.
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ferramenta muito bacana, pois estamos aqui de Taubaté, interior 
de São Paulo, e amigos espalhados pelo Brasil inteiro têm a possi-
bilidade de dialogar conosco através desta live hoje. Então, para 
quem está presente aqui na sala, o nosso grande abraço, sejam 
bem-vindes, que a nossa sombra de luzes abrace vocês, e quem 
for assistir depois, em algum outro momento, que também fique 
o nosso carinho e o nosso afeto.

[j u l i a n a]  Maravilha! Bom, para começar, eu queria perguntar 
da formação de vocês, a formação do Ronaldo, a formação da Silva, 
e como começou o trabalho com as sombras.

[s i lv i a]  Então começo eu e depois o Ronaldo complementa. Eu 
já venho trabalhando na área das artes cênicas desde sempre, e 
trabalhei bastante, sobretudo, na área de teatro, de iluminação e 
de dança. Também já fiz circo, comecei uma faculdade de cinema. 
Tive aula com a Marília Franco3 em meio a essa temática do cinema. 
Gostava muito de fotografia, fiz ateliê de gravura em metal. Então 
eu perambulava pelo mundo das Artes, desde sempre. Desse jeito, 
como eu acabei caminhando mais para a iluminação no teatro e 
para a área da dança e circo, eu acabei largando o Cinema de vez, 
embora também seja uma paixão. E aí, em um dado momento da 
minha vida, eu conheci esse ser aqui, o Ronaldo, que vinha mais 
das artes plásticas e tudo mais, e então a gente teve esse desejo. 
Nessa época, quando eu o conheci, eu estava cursando uma outra 
faculdade de Comunicação em Artes do Corpo, na PUC, com essa 
ênfase em performance, que também foi um assunto, uma área, 
que me interessou e me interessa muito hoje, que dialoga bastante 
com o que eu penso das Artes, com o caminho que eu faço. E aí 
nós tivemos esse desejo de fazer um trabalho juntos. E então eu 

3. Nascida em 08 de setembro de 1930 em São Paulo, foi professora e primeira 
bailarina no Teatro Municipal do Estado.
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tinha feito um curso de Teatro de Sombras, lá em São Paulo, no 
Teatro de Arena Eugênio Kusnet4, e achei muito interessante. 
Apesar de trabalhar com iluminação, eu não tinha uma noção 
muito concreta do que era todo o trabalho de sombras, era só 
uma coisa bem vaga. E ali eu pude ter uma primeira experimen-
tação, comentei com Ronaldo na época e tudo, e então quando 
nós ficamos nessa questão do que fazer juntos, o que poderíamos 
construir juntos, veio essa ideia do Teatro de Sombras. Porque 
aí eu poderia trabalhar, também, na parte da iluminação, que 
era uma coisa com que eu já trabalhava, essas questões de você 
construir lâmpadas que nós temos no teatro de sombras. Gosto 
muito de brincar de Professor Pardal5. E essa era uma forma de, 
além de experimentar nessa área técnica, experimentar nessa 
área cênica, trabalhando o corpo e, enfim, essa parte de estar 
em cena. Então começamos por aí, fazendo essas experimenta-
ções sem muito material, pouquíssimo material, tínhamos um 
pequeno calhamaço, que rodou na mão de muitas pessoas em 
São Paulo, e tiramos dali a nossa noção do que era o Teatro de 
Sombras. Pouca coisa havia na internet, mal havia internet. A 
internet era discada, os computadores eram antigos, coisas que 
nem existem mais. Então a parte de adquirir informação era a 
mais difícil. Agora, eu passo a bola aqui.

[r o n a l d o]  Bom, eu fiz Ciências Sociais na USP, com ênfase 
em Antropologia. Fiz Antropologia da Arte, Antropologia 
da Performance e do Drama e Antropologia da Imagem. Tive 

4. Espaço histórico do teatro brasileiro que foi aberto nos anos de 1950 e é adminis-
trado pela FUNARTE desde o final dos anos 1970. Disponível em: https://www.gov.
br/funarte/pt-br/acesso-a-informacao-lai/institucional/copy_of_espacos-culturais/
funarte/teatro-de-arena-eugenio-kusnet
5. A personagem Professor Pardal é um inventor, criado em 1952 por Carl Barks 
para a Walt Disney Company.

https://www.gov.br/funarte/pt-br/acesso-a-informacao-lai/institucional/copy_of_espacos-culturais/funarte/teatro-de-arena-eugenio-kusnet
https://www.gov.br/funarte/pt-br/acesso-a-informacao-lai/institucional/copy_of_espacos-culturais/funarte/teatro-de-arena-eugenio-kusnet
https://www.gov.br/funarte/pt-br/acesso-a-informacao-lai/institucional/copy_of_espacos-culturais/funarte/teatro-de-arena-eugenio-kusnet
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a oportunidade de estudar algumas matérias na época como 
Fotografia com o professor Boris Kossoy6, um grande mestre da 
fotografia brasileira. Pouca gente fala dele ou conhece ele, mas ele 
é um dos maiores mestres da fotografia. Tive aula com a Marília 
Franco também. E a partir daí eu trabalhei muito com artes plás-
ticas, na verdade. Meu trabalho estava voltado para intervenção 
urbana, até dei aula de Intervenção Pública no Museu Brasileiro 
da Escultura7, e durante bastante tempo trabalhei com artes plás-
ticas, dando aula, participando de exposições, até que um dia eu 
conheci essa princesa, que até hoje é minha princesa, não é? E 
quando eu a conheci a gente resolveu fazer muita coisa junto: ter 
filhos, construir casa, ficar junto, trabalhar junto. E a Cia. Quase 
Cinema surge em um momento que nós estávamos, assim, em um 
momento de bastante dificuldade fosse financeira, de trabalho, 
de um monte de coisa que estávamos ali pensando. Estávamos 
descontentes de fazer o que estávamos fazendo. Descontente 
com a área de artes plásticas, de participar de exposições, de dar 
aula, e dar aula, e dar aula, de fazer intervenção urbana. Em razão 
sempre de dinheiro. E Silvia também estava lá na iluminação, no 
trabalho dela com dança 

[s i lv i a]  Querendo terminar a faculdade.

[r o n a l d o]  Daí a gente resolveu fazer essa experimentação 
e montar o primeiro espetáculo, isso foi em 2004, e decidimos 
montar “A Princesa de Bambuluá”8, texto da Claudia Scatamacchia9 

6. Historiador da fotografia, professor, fotógrafo, museólogo e arquiteto. Disponível 
em: https://boriskossoy.com.br/nota-biografica/
7. Disponível em: https://www.mube.space/
8. Ver: www.quasecinema.com.br
9. Ilustradora paulistana formada em Comunicação Visual.

https://boriskossoy.com.br/nota-biografica/
https://www.mube.space/
http://www.quasecinema.com.br
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e do Câmara Cascudo10. E desse jeito fizemos tudo tateando mesmo, 
mas sempre com esse olhar para o Cinema. Porque, quando tinha 
meus 18 anos, eu entrei em uma universidade para fazer Rádio e 
TV, fiz dois anos pensando nesse universo do audiovisual. Então 
nós sempre tivemos uma paixão por essa coisa da imagem em 
movimento. Eu, mesmo como um artista plástico, fiz alguns filmes, 
participei de festivais e mostras de cinema de São Paulo com 
meus filmes, filme de artista, filmes autorais, que não tinham uma 
grande equipe, era uma coisa voltada para a experimentação. E 
quando fomos para o teatro de sombras, olhamos para o Cinema, 
tanto que é que usávamos todos os termos cinematográficos de 
travelling11, fazer traquitana, dar um close12. Tudo isso pois, como a 
Silvia disse, a gente não tinha muita informação sobre o universo 
do teatro de sombras. E o que tínhamos contato lá na Escola de 
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA)13, que 
é uma biblioteca imensa e maravilhosa, da USP era basicamente 
sobre o teatro de sombras tradicional da China. E saí de lá até 
triste, porque quando se lê sobre seus métodos diz que se tem de 
nascer em uma família específica e quando você chega nos seus 
40, 50 anos o seu pai fala para você: “Você é o mestre agora, pode 
fazer”. Então eu deveria ter nascido na China e ter tido um pai 
que trabalha com o Teatro de Sombras, que me conduzisse até a 
idade adulta, para que eu pudesse fazer um espetáculo.

Então a gente voltou o olhar para o Cinema, não é? E o nome 
da companhia nasceu desse catálogo aqui (Mostra a capa do catá-
logo “Quasi-cinema: cinema de artista”), que é um catálogo de 

10. Luís Câmara Cascudo (1898-1986) foi um folclorista, historiador, professor e jorna-
lista brasileiro. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_Cascudo
11. Movimento de câmera em que o equipamento realmente se desloca no espaço.
12. Enquadramento de câmera em que a câmera captura a imagem próximo do objeto.
13. Disponível em: https://www.eca.usp.br/

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_Cascudo
https://www.eca.usp.br/
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cinema de artista, que dialoga com diversos artistas plásticos 
fazendo experimentos com o Cinema, como o Marcel Duchamp14, 
Andy Warhol15, entre outros. O próprio Hélio Oiticica16, fomos a 
uma exposição póstuma dele, aqui na Pinacoteca17 em São Paulo, 
chamada “Cosmococa”18. E é muito bacana essa coisa desses artistas 
que trabalhavam com essa coisa da imagem em movimento, não 
é? E aí o título desse catálogo, “Quase Cinema”, foi que deu nome 
à nossa companhia. Logo, o nome da Companhia Quase Cinema 
é uma homenagem a esse artista chamado Hélio Oiticica.

[s i lv i a]  Que a gente adora!

[r o n a l d o]  Que a gente ama. Tudo a ver com performance. 
O “Parangolé”19 que ele faz, esse movimento todo, como a Lygia 
Clark20, “Os Bichos”21 de Lygia Clark, um movimento que sempre 
impactou o meu trabalho como artista plástico. Então o Hélio 
sempre foi uma referência e não só ele, mas os artistas que inter-
vieram no espaço urbano. Sempre tive esse olhar para a inter-
venção urbana, não só para brasileiros, mas também artistas de 
fora. E o Hélio Oiticica foi um desses. Imagina, ele vestia a pessoa 
com uma roupa e colocava-a para dançar, e a pessoa saia dançando 

14. Marcel Duchamp (1887-1968) foi um pintor e escultor francês, naturalizado 
norte-americano. Disponível em: https://web.archive.org/web/20081004024543/
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Duchamp_en/
ENS-duchamp_en.html
15. Andy Warhol, (1928-1987) foi um pintor e cineasta norte-americano. Disponível 
em: https://warholfoundation.org/warhol/
16. Hélio Oiticica (1937-1980) foi um artista plástico brasileiro. Disponível em: 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa48/helio-oiticica
17. Disponível em: https://pinacoteca.org.br/
18. Disponível em: https://www.inhotim.org.br/item-do-acervo/galeria-cosmococa/
19. Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3653/parangole
20. Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1694/lygia-clark
21. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Bichos

https://web.archive.org/web/20081004024543/http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Duchamp_en/ENS-duchamp_en.html
https://web.archive.org/web/20081004024543/http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Duchamp_en/ENS-duchamp_en.html
https://web.archive.org/web/20081004024543/http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Duchamp_en/ENS-duchamp_en.html
https://warholfoundation.org/warhol/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa48/helio-oiticica
https://pinacoteca.org.br/
https://www.inhotim.org.br/item-do-acervo/galeria-cosmococa/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3653/parangole
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1694/lygia-clark
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Bichos
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por aí com o “Parangolé” que ele criou, essa coisa do corpo em 
movimento, da performance, de estar na cidade, na rua, não 
é? Então esse é o nome da Quase Cinema. E a partir daí, a gente 
começou a montar espetáculos e sempre, tanto é que em “Um 
Maestro louco por Beethoven”22, um espetáculo que montamos 
depois de “A Princesa de Bambuluá”, é um espetáculo inspirado 
em um filme de orquestra23 do Fellini24. Então sempre tivemos 
essa visão buscando olhar e se inspirar no cinema. E cada vez 
mais a gente, ao olhar para as artes da cena, nos últimos 10, 20, 30 
anos, percebe esse hibridismo nas artes, que permite que traba-
lhemos com teatro de sombras e diga para nós mesmos e para o 
público que esse teatro para nós é o que quisermos que ele seja. 
Mesmo que o protagonismo dele seja da Sombra, não é? Não só da 
Sombra, mas também da Luz. Mas a gente olha para esse termo 
e fica pensando que o que fazemos tem bastante ligação com a 
performance, com as artes plásticas, com o cinema, a dança, com 
o diálogo com a arquitetura, com o espaço. Eu também poderia 
chamá-lo de “Teatro Ambiental”, talvez ele serviria mais confor-
tavelmente para a gente como um Teatro Ambiental que trata de 
questões de espaço, de tempo. Algo que o Teatro de Sombras talvez 
não dê conta. Creio que esse tenha sido o início de nossa aventura.

E só chegando na questão da rua, como meu trabalho já tinha 
a ver com esse elemento da performance, da intervenção urbana, 
e o da Silvia também, a gente em 2007 foi para a rua com um 
teatro de sombras, fomos brigar com as luzes da rua, porque 
um teatro de sombras precisa da escuridão. Mas nós tivemos a 

22. Disponível em: https://www.ciaquasecinema.com/um-maestro-louco-por-
-beethoven---release Para o teaser do espetáculo, ver: https://www.youtube.com/
watch?v=QrEiRThUAdU
23. “Ensaio de orquestra” foi realizado por Federico Fellini em 1978.
24. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Federico_Fellini

https://www.ciaquasecinema.com/um-maestro-louco-por-beethoven---release
https://www.ciaquasecinema.com/um-maestro-louco-por-beethoven---release
https://www.youtube.com/watch?v=QrEiRThUAdU
https://www.youtube.com/watch?v=QrEiRThUAdU
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federico_Fellini
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coragem de levar esse teatro para a rua e para o espaço urbano, 
dialogando com a cidade e, na verdade, explorando a cidade como 
parte do trabalho. Então a cidade passa a ser uma tela para nós, 
como se fosse um suporte das nossas projeções. Então incorpo-
ramos a cidade em nosso trabalho, como na antiga Grécia, onde, 
na Acrópolis25, os espetáculos aconteciam e o fundo da própria 
cidade era o cenário das peças. No nosso caso, diferente da Antiga 
Grécia, todas as pessoas são livres para passar e ver as projeções 
que a gente faz nos prédios, as intervenções do nosso trabalho. 
Então, a gente tem, de lá para cá, dezesseis espetáculos, sendo 
seis espetáculos de rua 

[s i lv i a]  Sempre fico impressionada com como ele sabe de cor 
nossos espetáculos.

[r o n a l d o]  É, eu sempre fico contando essas coisas todas… 
Acabamos de estrear um espetáculo agora, “A Floresta que Habita 
em Nós”26, que estreou na favela de Heliópolis, em São Paulo, nas 
paredes das casas da comunidade, e entre esses espetáculos de 
rua entram questões como a da intervenção urbana e da perfor-
mance. Alguns espetáculos estão ativos, a grande maioria, e tem 
alguns espetáculos que estão adormecidos, talvez eternamente. 
Sei lá, talvez algum dia a gente resolva revivê-los 

[s i lv i a]  Transformá-los em outra coisa.

25. É a parte do estado construída nos espaços mais altos do relevo da região. A 
posição tem tanto valor simbólico (elevar e enobrecer os valores humanos) como 
estratégico, pois dali podia ser melhor defendida.
26. A peça “A Floresta que Habita em Nós” é um dos trabalhos mais recentes do 
grupo, criada e desenvolvida durante o período de isolamento social na pandemia.
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Sombras na Arquitetura: Maestro. Centro de São Paulo, 2007. 
FOTO: TAINÁ AZEREDO. FONTE: ACERVO DA CIA. QUASE CINEMA. 
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Sombras na arquitetura. Cartola. Central do Brasil, Rio de Janeiro. 
FOTO: WALACE PUOSSO. FONTE: ACERVO DA CIA. QUASE CINEMA. 
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[j u l i a n a]  Os espetáculos que habitam em nós. Um comentário 
disse: “Este ato ambiental nos remete aos cavernícolas”. E uma 
pergunta: a Cia. Quase Cinema já realizou alguma apresentação 
de espetáculo de sombras em algum festival de cinema?

[r o n a l d o]  A gente abriu um festival de cinema.

[s i lv i a]  É, nós abrimos festivais de cinema duas vezes. Abrimos o 
Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI), no Rio de Janeiro 
e abrimos a mostra de cinema do Kinoforum27 em São Paulo, que 
é de curtas, não é?

[j u l i a n a]  E falem como é que foi essa experiência, é um “quase 
cinema” com vocês da Quase Cinema.

[s i lv i a]  Esse no Kinoforum foi bem interessante, porque era 
uma comemoração, na verdade… de quantos anos da Kinoforum?

[r o n a l d o]  Acho que de 20 anos. E foi realmente muito bacana, 
no SESC Pinheiros. Eles passaram para a gente vários filmes, que 
foram os filmes que ganharam.

[s i lv i a]  Isso, os curtas. Eles passaram para a gente os curtas 
que dentro desses 20 anos foram os mais históricos. E aí a gente 
assistiu todos eles e a nossa missão era montar uma abertura, de 
uns 5 minutos, em cima dessa proposta, fazendo uma homenagem 
ao Kinoforum. Então foi um trabalho bem bacana assistir todos 
esses curtas, um mais maluco que o outro, cada cineasta doido.

[r o n a l d o]  É, “Deus é Pai”28, são na verdade variados curtas que 
fazem parte da história do cinema brasileiro.

27. Criada em 1995, a Associação Cultural Kinoforum, entidade sem fins lucra-
tivos, realiza atividades e projetos que apoiam o audiovisual brasileiro e promove 
ações de formação cidadã com foco na inclusão cultural e social. Disponível em: 
https://kinoforum.org/
28. Disponível em: https://portacurtas.org.br/filme/?name=deus_e_pai

https://kinoforum.org/
https://portacurtas.org.br/filme/?name=deus_e_pai
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[s i lv i a]  E construir esses símbolos todos, porque você não 
tem uma dramaturgia definida, você pega partes, referências de 
imagem que você vai criar na sombra e é bem divertido de fazer. 
Teve toda a parte musical, que também tivemos de construir. 
Tínhamos acabado de chegar aqui em Taubaté, então a gente 
ainda não sabia muito o que podíamos fazer, não conhecíamos o 
pessoal aqui. Foi assim: perguntando. Chegamos em um menino 
que era DJ, muito bacana, mexia muito com música eletrônica, 
entendia muito. Ele construiu uma trilha muito boa que possuía 
falas dos próprios filmes. Enfim, nós nos apresentamos naquele 
teatro gigante do SESC Pinheiros.

[r o n a l d o]  Para um monte de cineastas na plateia.

[s i lv i a]  Sim! E as sombras eram bem grandes, ela era bem grande 
porque iriam ser projetados os filmes depois ali. Então tivemos 
aquela telona gigante para trabalhar e foi bem legal, foi super 
bem recebido, o pessoal curtiu bastante. Agora no FICI, já havia 
outra proposta: era uma abertura para um festival de cinema 
infantil. Creio que era a segunda edição, com a Carla Camurati29. 
E aí fizemos uma historinha mais infantil que, inclusive, tem um 
filme da Lotte Reiniger30, que conta essa fábula, essa história com 
moral, não é? Então também foi bem divertido. Havia várias salas 
e tínhamos que fazer em todas ao mesmo tempo, nos dividimos em 
várias equipes, não era só eu e Ronaldo, a gente tinha umas duas 
ou três equipes com uma pessoa tocando e outras duas fazendo 
as sombras, então houve ainda esse trabalho da gente treinar as 
pessoas para poder fazer corretamente as sombras, não é?

29. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Carla_Camurati
30. Charlotte “Lotte” Reiniger (1899-1981) foi uma diretora de cinema alemã e a 
maior pioneira da animação de silhuetas. Disponível em: https://www.imdb.
com/name/nm0718201/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carla_Camurati
https://www.imdb.com/name/nm0718201/
https://www.imdb.com/name/nm0718201/
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[r o n a l d o]  E a gente projetou na tela do cinema. Então, assim, 
o público via a gente ali embaixo, naquele espaço que separa 
as cadeiras da tela, no gargarejo, projetando as sombras. Logo, 
um pouco do trabalho que a gente faz na rua. E foi fazendo esse 
trabalho na rua que percebemos que construíamos camadas, sabe? 
O público fazia escolhas, não é? O público podia ver a gente quanto 
performer, fazendo, ver a silhueta-boneco, que portávamos, ou 
ver a sombra. Várias camadas, a gente começou a perceber que 
era possível fazer isso. Então esse trabalho que fazemos na rua 
hoje está cada vez mais ligado nessas camadas, entre a música, 
entre o espaço. Fazemos nossa dramaturgia, por exemplo, quase 
como se fosse aquela régua que tem na edição de filmes: você tem 
uma régua que delimita aonde você vai pôr a trilha sonora, a 
imagem, várias linhas. Então, nosso trabalho também. Até chegar 
na sombra. O nosso espectador nem sempre está olhando para a 
sombra, ele está olhando o que a gente está fazendo ali. O ambiente 
que construímos transforma a cidade, ele está inserido ali. Aquele 
prédio que a pessoa passava e nem olhava para cima para ver se 
aquela janela estava lá ou que cor que o prédio era. Ela começa 
a ver o que que tem no detalhe da arquitetura através do nosso 
trabalho. O que me faz lembrar que eu tinha uma performance 
na qual eu iria lavar as esculturas que havia em São Paulo com 
sabão de coco, tirar toda sujeira acumulada da poluição. Então 
eu subia nas estátuas e ficava lavando. Então muitos dos nossos 
espetáculos também têm essa coisa de elementos revelados. Que 
nem o “Urubus No Ar”31, espetáculo inspirado no filme “Noir”, um 
movimento cinematográfico americano, que também é um dos 
nossos espetáculos revelados. Cada vez mais a gente tem pensado 

31. Inspirado no movimento cinematográfico filme “Noir”, “Urubus no Ar” tem 
como cenário principal o tribunal de um júri, em que um réu aguarda sua sentença. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TVg88BKYRsU&t=24s

https://www.youtube.com/watch?v=TVg88BKYRsU&t=24s
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nessa dramaturgia na qual está tudo ali, tudo acontecendo. Um 
mundo novo no qual não tem nada fora. Até o público se inclui. 
Já tivemos espetáculo na rua no qual um cara entrou na frente da 
tela e dançou, de aparecer na sombra, entendeu? De um cachorro 
entrar, latir e aparecer a sombra do cachorro para o público, ter 
que correr do cachorro no meio da cena. É rua, não é? Arte e Vida 
para a gente é a mesma coisa, não existe uma separação. Tanto é 
que quando construímos nossos espetáculos, os nossos filhos, a 
Vitória quando era pequena, entrava no meio da cena, nos dirigia, 
reclamava de fome. Para todo mundo. Vamos aproveitar para 
comer. Sendo assim, os nossos ensaios aqui nós fazemos como um 
mergulho mesmo, algo bem performático. Então as pessoas que 
trabalham com a gente param por aqui, a gente almoça juntos, às 
vezes dorme, daí vamos fazer comida juntos e ajuda a lavar a louça, 
limpa o espaço. Tudo isso faz parte, é como um ritual. Tanto é que 
construímos no fundo de casa um galpão. Temos o nosso teatro 
no fundo de casa, nosso espaço cênico onde ensaiamos, e não é 
nada separado. Então nossa casa também é o nosso teatro, não é? 
Vivemos dentro do nosso espaço. Acreditamos que o mundo não 
pode ser mais essa coisa de colocar em caixinhas, sabe? Matemática 
fica em uma caixa, português em outra caixa.

[s i lv i a]  Existem fronteiras.

[r o n a l d o]  Exato, fronteiras em vários lugares e muros. Mas o 
mundo tem de ser sem muros. Não podem existir mais fronteiras. 
Temos que viver em um mundo no qual as pessoas são vistas como 
seres humanos iguais, não pela cor, pela classe social, pelo dinheiro 
que levam no bolso ou o carro que andam. Que sejam vistas no 
mesmo conjunto, que são iguais, não é? E no nosso espetáculo, 
o som, as silhuetas, os bonecos, o performer, a cidade estão no 
mesmo nível, não tem ninguém maior que ninguém, nem menor.
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[j u l i a n a]  Nossa, gostaria de dizer que foi bacana a questão do 
festival de cinema. Obrigado pela pergunta. Sempre quando a 
Cia. Quase Cinema fala sobre o trabalho deles, dá uma enorme 
vontade de ver ao vivo, eu fico encantada. Aproveitando que você 
deu ênfase ao tema da rua, a pergunta do Paulo Balardim é nesse 
sentido. Eu acho que você chegou a comentar um pouquinho, mas 
a gente pode comentar mais. Ele pergunta assim: “Uma das coisas 
que me chama atenção no trabalho de vocês é a dimensão que a 
sombra assume. Quais os desafios para apresentar sombras em 
espaços abertos, ao ar livre?”

[s i lv i a]  É, eu acho que o primeiro desafio, o maior, é a questão 
da iluminação pública. Isso influencia, e muito, no nosso trabalho. 
Tínhamos feito, até então, até mesmo antes do “Floresta Que Habita 
em Nós”. E quando vamos trabalhar, nós trabalhamos em lugares 
enormes, muros enormes. E aí você precisa de um bom canhão 
de luz, um refletor de pelo menos 1.000 ou 2.000 watts para você 
dar conta de conseguir projetar uma imagem em meio a uma rua 
muito iluminada. E mesmo que a gente consiga, pois algumas vezes 
conseguimos apagar as luzes que estão próximas ou refletindo 
na parede que iremos projetar, você tem as luzes da cidade mais 
envolta. Não temos como apagar as luzes de uma avenida, por 
exemplo. E de certa maneira, essas luzes acabam incidindo ali onde 
você está, mesmo que de forma indireta clareia, e isso atrapalha. 
Então a gente tem que usar essas lâmpadas bem fortes. Já chegamos 
a usar até umas lâmpadas que são moving lights, esses refletores 
que mexem e fazem aquelas formas coloridas. Já chegamos a usar 
esse tipo de luz e uma vez a gente fez uma apresentação na Estação 
da Luz junto com a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo 
e aí tivemos que usar isso para conseguir projetar na parede da 
estação da Luz porque ela é toda iluminada e a parede da Estação 
da Luz não se pode apagar, é proibido. Então você tinha que ter 
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uma luz que conseguisse atravessar aquelas luzes amareladas 
que fazem a decoração e iluminação cênica do próprio monu-
mento. Então, a questão é que quando utilizar um equipamento 
desses limita bastante a sua ação, porque é um equipamento 
pesado, você não pode carregar na mão, não se pode fazer coisas 
que você costuma fazer. A gente teve essa mesma questão lá na 
Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, porque onde a gente 
tinha que ficar para fazer a projeção havia um cruzamento bem 
na esquina de frente ao prédio da Central. Então é bem distante o 
lugar onde você fica para projetar. Desse jeito, se não tivéssemos 
um equipamento desses não conseguiríamos fazer.

Mas normalmente utilizamos esses refletores de mil ou dois mil 
watts, que têm umas lâmpadas bem grandes, então, para quem não 
sabe, quanto maior o filamento que tem dentro da lâmpada, pior 
fica a sombra. Assim, menos você consegue aproximar o objeto e 
ele ter a nitidez lá na sombra, fica tudo meio borrado. Logo, temos 
que trabalhar com bonecos maiores para não precisar chegar tão 
perto e você conseguir fazer uma boa forma. Trabalhamos muito 
com o corpo porque o corpo tem um tamanho bom para fazer a 
sombra nessas paredes bem grandes que costumamos fazer.

[r o n a l d o]  Eu lembro de um artista plástico chamado Rubens 
Mano32 e em um dia conversando com ele, ele me contou que uma 
das etapas do trabalho dele começava quando ele chegava em 
uma indústria automobilística e conseguia parar a produção da 
indústria para fazer uma peça que era só feita em torno daquela 
indústria. Então ele tinha que parar a produção dos automóveis, 
ou de alguma peça dos automóveis, para produzir uma obra 
de arte. Ele me contou isso, o que me impactou muito, lá atrás, 

32. Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa13718/
rubens-mano.

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa13718/rubens-mano
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa13718/rubens-mano
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antes de eu trabalhar com teatro de sombras, e hoje eu vejo que o 
nosso trabalho também vai por essa mesma linha. Porque assim, 
o trabalho começa antes da gente chegar no local onde será a 
projeção ou o lugar onde iremos intervir com a sombra. Então 
o primeiro desafio que temos é descobrir tudo que é histórico 
e simbólico que iremos encontrar naquela cidade ou naquele 
espaço. Não é qualquer prédio que a gente faz uma projeção. 
Primeiro verificamos o prédio que a gente vai fazer: ele faz para 
memória? Ele faz parte da história? Qual a relação desse prédio 
com a cidade? E esse primeiro ponto já é um grande desafio, pois 
muitos prédios foram destruídos. A gente não tem memória arqui-
tetônica no Brasil. São Paulo mesmo: muitas coisas da arquitetura 
foram destruídas, porque o poder mobiliário vai destruindo tudo 
o que é história, tudo que é memória. Imagina que, quando eu era 
pequeno, em São Paulo, existiam vários prédios no bairro em que 
eu nasci, o Tatuapé, e hoje eu volto lá e 90% desses prédios não 
existem mais. Essas casas foram destruídas, teatros... passaram 
por cima de tudo e construíram prédios e arranha-céus para o 
poder imobiliário, não é? 

O segundo desafio seria convencermos a administração pública 
a apagar a luz. Quem que vai chegar nessa logística e articular 
com eles: “Apaguem a luz dessa fachada porque eu vou fazer um 
trabalho artístico?” O nosso trabalho começa antes nesse debate 
entre o privado e o público, pois intervimos em um espaço público, 
mas somos uma companhia privada. Privada no sentido de ser 
minha e da Silvia. A gente tem que fazer essa discussão, esse 
debate: “de quem é esse espaço público?”, “Quem é dono dele?”, 
“Por que eu não posso apagar a luz se eu tô fazendo um trabalho 
público que é para cidade?”. Existe certa dificuldade até mesmo 
com festivais em relação a isso. Porque o nosso trabalho começa 
antes. A gente manda o rider de luz para o responsável dizendo 
que eles têm que apagar a luz. Mas, aí chega na hora da apresen-
tação e a pessoa não apagou.
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[s i lv i a]  Ele não entendeu 

[r o n a l d o]  Ele não entendeu. Já tiveram festivais famosos em que 
especificamos nossas necessidades e os responsáveis não seguiram 
com as especificações. Recebemos ameaças de processo, mas não 
tem como fazer. Então, tudo atrasou cerca de 40 minutos. É um 
debate que se acaba fazendo sobre a cidade. Faz parte do debate do 
lugar da Arte. Esse espaço lúdico que criamos é um ambiente que 
precisa ser preparado, ter essa comunhão. Os agentes envolvidos 
precisam se convencer de que para isso acontecer é necessário 
que apaguem as luzes, por exemplo. É uma retomada no tópico de 
Teatro Ambiental, essa criação de uma espacialidade conjunta. 
E tudo isso começa antes, no laboratório, na montagem do espe-
táculo, concebendo tudo que será formado já lá na frente. Por 
exemplo, dizer que tal espetáculo será intimista, então a parede 
não pode ser tão alta, não é? Dessa forma, fazemos uma projeção 
do devir da coisa.

[s i lv i a]  Nessa questão do intimismo, “A Floresta que Habita 
em Nós” foi um caminhar nesse sentido. Como seria fazer um 
teatro de sombra na rua, mas intimista. Onde você conseguiria 
ter um controle maior da luz, embora você tenha esse mesmo 
pré-requisito de ter que conversar antes. Fomos lá na favela de 
Heliópolis, onde a gente fez toda a apresentação e performance. 
Conhecemos lá o bequinho onde nos alocamos, procuramos pela 
favela inteira para achar o tal do Beco, um lugar na parede que 
conseguíssemos projetar que não fosse muito alta e não fosse 
muito baixa, para criar esse ambiente mais intimista, porque a 
ideia do espetáculo seria colocar as pessoas que estão assistindo 
em um ambiente imersivo, colocar elas nesse ambiente imer-
sivo da floresta. Foi uma experiência diferente. E conseguimos 
trabalhar com lâmpadas mais fracas, com lâmpadas de 250w 
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a 400w. E aí temos que redimensionar a questão dos bonecos, 
enfim, em relação aos que a gente trabalhava até então. Logo, a 
mesma questão anterior do prédio da Central do Brasil, só que 
em uma outra dimensão: não são luzes de ruas e avenida, são 
luzes de bairro, mas, de qualquer, forma temos que dar um jeito 
de tampar elas, pelo menos, se não pudermos apagar. Que pelo 
menos possamos cobrir elas, que não são postes tão enormes, 
temos essa possibilidade.

[r o n a l d o]  Só queria comentar uma coisa sobre a pergunta do 
Balardim. Obrigado pela pergunta muito interessante, porque 
ajuda a gente a pensar e falar sobre um trabalho tão complexo. 
A gente também tem alguns outros desafios da rua, como por 
exemplo o desafio sonoro. A intervenção dos carros passando, 
as pessoas que gritam…

[s i lv i a]  Pior ainda, sem contar que tivemos um episódio aqui em 
Taubaté mesmo onde temos uma igreja aqui que a gente gostava 
muito de projetar as nossas sombras, não é? Sempre projetá-
vamos. E aí teve um dia que a gente foi fazer a projeção, só que 
estava tendo um casamento  e tínhamos trilha sonora. E houve 
um momento que o padre pediu para abaixar o som, o sonoplasta 
abaixava e ficava aquele som mínimo. E depois pedimos para ele 
aumentar, mas depois abaixávamos, e o som do casamento… uma 
verdadeira guerra de sons.

[r o n a l d o]  E houve uma vez que um caminhão de bombeiros 
passou e ficou pela nossa performance e a parede. Ficamos real-
mente assustados. É como estávamos dizendo, a questão da Arte e 
Vida integrada. Não existe uma separação, não é? Bem nesse espaço 
urbano, ele é a representação disso. Estamos no risco. Você está 
na corda bamba. Você está no lugar do desconhecido. Amanhã a 
gente não sabe o que vai acontecer, é o desconhecido seguinte. E 



54

a arte da cena, no campo da performance, permite a gente pensar 
nisso e trabalhar essa coisa do desconhecido. O nosso trabalho 
na rua é um trabalho que está nesse lugar mesmo do risco. Então 
enfrentamos mesmo a luz que está lá, a ambulância que passa, a 
chuva, o bêbado que chega, senta-se e quer mexer na nossa luz, o 
cara que vai chegar do lado e  Eu tive uma experiência que o indi-
víduo em situação de rua me ofereceu uma cachaça. A gente foi 
pesquisar e olhar para os palhaços, para quem tem um trabalho 
na rua, então a gente foi pesquisar também esse universo de quem 
está na rua, que chega ali e faz um trabalho artístico no espaço 
urbano, para entender. Então nossa dramaturgia na rua é frag-
mentada, assim como do palhaço que ele chega ali, conta várias 
pequenas histórias, não é? É um trabalho que é pensado em um 
sentido de passagem. Então a pesquisa de uma dramaturgia para a 
rua é muito diferente de uma dramaturgia para dentro do teatro. 

Muito mais vida Severina. Trenzinho. Madre de Deus, Salvador, BA.
FOTO: FLÁVIA FERNANDES. FONTE: ACERVO DA CIA. QUASE CINEMA. 
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A pessoa entra no teatro para ouvir uma história, para ver uma 
coisa que tem um começo, meio e fim. A rua tem um outro tipo 
de narrativa, esse estilo de pílulas que fazemos.

[s i lv i a]  Essa questão de trabalharmos na rua trouxe algo bem 
interessante de como trabalhar dramaturgia. Porque você cons-
trói, no início, naquela primeira performance que a gente fez 
na rua em 2007, eram duas cenas, basicamente, só essas duas: 
era a cena do maestro regendo a cidade, a sombra dele, e a outra 
era de uma mulher pilando cores, cada vez que ela pilava saiam 
cores que eram gelatinas que estavam dentro do pilão. Tínhamos 
então essas duas cenas. Conforme a gente foi pesquisando mais, 
enfim, adentrando nesse universo de trabalhar na rua, fomos 
fazendo outras cenas. A gente trabalhou com um texto, a ópera 
Carmina Burana33, e construímos algumas cenas assim, nessa 
linha do maestro e pequenas cenas. E foi muito interessante, 
pois montamos uma sequência de cenas que faziam sentido na 
construção narrativa. Sem pensar muito numa historinha, né. 
Trabalhando mais dessa outra maneira mais performativa. E 
aí, o retorno do público foi a coisa, assim, mais incrível. Foi aí 
que a gente começou a pensar bastante em como trabalhar essas 
imagens, porque a gente juntava algumas imagens de uma mulher 
dançando, depois de uma mulher rezando, uma cruz… E aí a leitura 
que as pessoas faziam, elas faziam uma narrativa completa. Uma 
vez uma senhora veio me agradecer, ela veio falar porque ela 
entendeu tudo, porque eu trouxe a questão da mulher; a mulher 
que é pisada, que ela é massacrada na sociedade, é rebaixada… 
Ela fez uma construção maravilhosa. E aí eu falei assim, “Nossa 
que louco, né. Essas imagens que a gente colocou ali, remeteram 
a ela para aquela história. Para uma outra pessoa, foi uma outra 

33. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmina_Burana_(Orff )

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmina_Burana_(Orff)
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história. Então a gente começou a pensar nas nossas constru-
ções um pouco, assim, nesse sentido, de deixar esse ambiente 
livre, principalmente num trabalho de rua. Quando a gente fala 
do trabalho da rua, de deixar esse ambiente aberto para a pessoa 
criar a narrativa dela, entendeu?

[r o n a l d o]  E isso é importante. Outro dia a gente estava vendo 
um neurocientista da USP comentar sobre a influência do universo 
virtual.

[s i lv i a]  O metaverso, né?

Sombras na rua. Projeto Refugiados. Porto de Pireus, Atenas, Grécia, 2015. 
FOTO: SILVIA GODOY. FONTE: ACERVO DA CIA. QUASE CINEMA. 
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[r o n a l d o]  É, o metaverso. A influência dessa coisa do metaverso. 
E como isso impossibilita a questão da criatividade, da abstração. 
Porque essa coisa dos óculos, quando a gente coloca esses óculos 
virtuais, que reconstituem o mundo virtual, que é a realidade. 
Aquela coisa da realidade virtual. Ela é tão realidade virtual que 
já vem pronta, então a pessoa não pensa. Ela não abstrai. Ela não 
cria um mundo novo. E essa coisa da abstração é muito importante 
no sentido de você manter uma saúde mental. Esse neurocien-
tista estava falando dos problemas dessa coisa de você deixar de 
abstrair, de você ter a coisa pronta. E da necessidade de cada vez 
mais termos elementos que possibilitem conseguirmos projetar 
o mundo. Ou seja, construir ou abstrair. Conseguir trabalhar essa 
questão da abstração. Então, nosso trabalho no teatro vai nesse 
caminho de deixar a história aberta para que a pessoa possa 
abstrair e ela mesmo completar a história. Então, nossos espetá-
culos têm muito disso. De ter um lugar para que a pessoa possa 
criar, para que ela possa completar. Para que ela possa trabalhar 
os sentidos, trabalhar também a questão da memória, trabalhar 
a questão da abstração e fazer com que os neurônios se mexam. 
Nosso espetáculo é para pensar, para sentir e para se emocionar. 
Mas não é para paralisar a pessoa, nesse caso a gente encaminha 
para televisão, para assistir alguma coisa na televisão, liga a Netflix 
e algumas coisas, outras também são boas para pensar. Mas o 
nosso trabalho é para o cara mexer um pouquinho e conseguir 
pensar: “Como é que ele faz aquela sombra?”.

Essa coisa do tempo, de você respirar, não é? As pessoas não 
respiram mais. E o nosso trabalho é para respirar a imagem, para 
sentir a imagem. Respirar o som. E a cidade ser o lugar da poesia 
e do lúdico. E as pessoas não têm esse tempo de curtir a cidade, de 
ver a cidade nesse espaço lúdico da poesia, sabe? Então quando se 
deparam com nosso trabalho, a nossa expectativa é de que a pessoa 
pare e ela adentre em um lugar lúdico. E depois quando, no dia 
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seguinte, ela passar naquele prédio, que ela tenha uma questão 
da memória, ou seja, a cidade conseguiu conduzir ela, que é um 
lugar do lúdico. Ela parou de pensar naquela conta que ela tinha 
para pagar. Ela parou de pensar na briga que ela teve com o filho 
ou com o marido. Seja lá algum problema que ela tenha na vida, 
ou questão política que estava envolvida… naquele momento ela 
entrou em um outro ambiente. Ela foi convidada para entrar em 
outro mundo, que é esse mundo que chama teatro, artes da cena.

[j u l i a n a]  Bom, muito bom. Eu vou pedir pra gente encurtar as 
respostas, está sendo ótimo, mas é para gente aproveitar melhor 
vocês aqui. Acho que ainda tem algumas questões aí. Vamos tentar. 
Eu sei que é muito bom ficar falando. A Nara tem uma pergunta, 
naquele sentido da arte pública, da rua. Vou até fazer duas, que 
ela citou duas aqui, na verdade: “Mas quando você vai para rua 
e usa um espaço público, vocês não acham que estão produzindo 
arte pública?” e a outra é se “Com chuva rola?”.

[r o n a l d o]  Arte pública é comigo, chuva rola é a Cida que 
faz. Vamos começar com chuva rola e depois eu vou para arte 
pública (risos).

[s i lv i a]  Na verdade, com chuva não rola não. Chuva e eletrici-
dade é superperigoso, não é uma coisa legal. Mas já aconteceu de 
fazer na chuva, mas muito porque a gente tava assim já, no meio. 
Já tinha começado o espetáculo aí de repente começa a cair um 
sereno, um chuvisco, e daqui a pouco “PA” e um “chuá”. E aí você 
está no meio do espetáculo, é difícil assim. É uma decisão muito 
difícil se você para ou continua. E algumas poucas vezes, a gente 
decidiu continuar. Mas, assim, com aquele cuidado, tem que pegar 
o equipamento tentando não tocar na lata, porque pode, sei lá  não 
aconselho. Eu falo isso, mas não é legal, não, não é apropriado. É 
perigoso mesmo. Mas a gente já fez sim, mas nesse sentido, não 
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que tava chovendo e fomos na chuva fazer. Mas porque a gente 
já estava no meio do espetáculo, olhou um para cara do outro e 
falou: “Vamos continuar”.

[r o n a l d o]  Porque tem essa coisa da performance, né.

[s i lv i a]  É, gente, ali você entra num estado que ali você não 
responde exatamente por si.

[r o n a l d o]  A gente não está ali, é uma coisa muito louca, porque 
você está num estado de performance que você não volta atrás. 
Você continua porque está dentro de você. É como uma cami-
nhada e você quer chegar até o fim dela. Você já começou. Então 
teve algumas vezes que a gente não parou. Teve poucas vezes 
que a gente parou.

[s i lv i a]  A gente não pegou tanta chuva assim.

[r o n a l d o]  É, a gente não pegou tanta chuva. Mas as poucas 
que a gente pegou, a maior parte delas, a gente foi até o fim. E se 
molhou bastante e estragou tudo 

[s i lv i a]  Não, em Curangaba a gente parou.

[r o n a l d o]  Em Curangaba a gente parou. Teve uma que a gente 
parou. Mas o que acontece, sobre a questão da arte pública, né. 
É arte pública sim. Assim como as esculturas que estão, assim 
como o trabalho de qualquer artista, quando você faz um trabalho 
na rua, um trabalho de arte, é uma arte pública. É que quando a 
gente pensa na arte pública, tem um limite aí que a gente precisa 
pensar, de que a arte pública é aquela que intervém ou que acon-
tece no espaço público. Mas tem que pensar nessa dimensão do 
quanto você está intervindo no espaço público. No nosso caso, a 
gente está interrompendo um fluxo. Porque quando você apaga 
a luz, inviabiliza muita coisa acontecer. As pessoas não passam 
mais por ali, está escuro.
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[s i lv i a]  É o problema da avenida. Se você apaga a luz de um poste 
aquela rua fica escura, é perigoso pros carros, para as pessoas 
que estão atravessando pela rua.

[r o n a l d o]  Você interrompe até o fluxo dos carros, então o 
carro não passa por ali, ele tem que dar a volta, tem que fechar 
a rua. Então quando você faz isso por um trabalho lúdico, passa 
a ser uma arte pública. Então acho que tem um limite também, 
às vezes você não faz isso, você faz um trabalho ali onde não há 
intervenção no fluxo, o fluxo continua acontecendo. Eu não sei 
se, de repente, isso pode ser chamado de arte pública, porque 
ali você está fazendo o seu trabalho, e não está intervindo no 
fluxo da coisa, sabe? Assim como uma pessoa que parou ali e está 
vendendo alguma coisa na rua, um objeto de arte. Ou está tocando 
um violão. Você não está intervindo no fluxo da coisa. A pessoa 
passa, escuta e vai. Mas nada está parado, o fluxo continua igual. 
Mas uma vez que você interrompe o fluxo da coisa, você modifica 
aquele ambiente, aí passa a ser uma coisa pública. Você intervém 
no espaço público, você faz uma ruptura no cotidiano daquele 
espaço. Você modifica o ambiente, então ele passa a ser um trabalho 
que dialoga com esse espaço que é público. Deixa de ser uma coisa 
privada. É muito diferente eu pegar meu violão, porque eu sou 
uma pessoa privada. Toco meu violão ali no meu cantinho. E quem 
quiser escuta, para ali. Mas não está interrompendo, não é? Mas 
quando você vai com uma banda, põe um palco, fecha uma rua, 
fecha outra, junta cem mil pessoas como aconteceu recentemente 
contra a imbecilidade de quererem colocar mineradores dentro 
das reservas indígenas, Caetano Veloso foi lá e interrompeu um 
pedaço, fechou rua, fez um monte de coisa em Brasília. Daí, isso 
aí, já passa a ser uma coisa mais pública. Uma arte pública. Então, 
no nosso caso também, a gente intervém nesse lugar.
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[j u l i a n a]  Bom, continuando, como acontece o processo de 
criação de vocês? Vocês têm etapas que são bem definidas? Por 
onde começa o trabalho? Quanto tempo?

[r o n a l d o ]  Olha, podemos contar um pouquinho sobre o 
processo que estamos começando agora. Acho que a gente vai 
falar um pouquinho desse processo, inclusive, para criar um 
gosto no público aí, para quem ficar curioso para o que vai acon-
tecer. Queremos convidar quem está nos assistindo para assistir a 
transmissão do espetáculo “A Floresta que Habita em Nós”, que foi 
uma intervenção que a gente fez na favela de Heliópolis, a maior 
favela que existe em São Paulo. Então vai ser segunda-feira, às 
20h, no canal da Quase Cinema, no Youtube (pausa).

Bom, a gente está com um novo projeto que se chama “Brasil 
Negreiro”, que é inspirado na obra do Castro Alves34, “O Navio 
Negreiro”35, que é um poema que conta essa história do que acon-
teceu, dos negros que vieram no tráfico negreiro, que aconteceu 
no Brasil. E não só no Brasil, mas em toda a América. O Brasil é 
um dos países, mas assim é em toda a América, desde Jamaica, 
República Dominicana, Estados Unidos. Então, todo esse nosso 
continente aqui foi habitado, forçadamente foram trazidas nossas 
mães, nossos pais da África. E estamos fazendo essa pesquisa, 
então o que a gente faz?

Para começar esse trabalho nessa pesquisa, a gente mergulha 
no texto em si, no poema “O Navio Negreiro”, então, a gente parte 
desse poema para começar nosso trabalho. A partir disso aqui 
a gente assiste os filmes, vai procurar textos que são ligados a 

34. Antônio Frederico de Castro Alves (1847-1871). Poeta brasileiro. Disponível 
em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Alves.
35. “O Navio Negreiro (Tragédia no Mar)”. Poema de Castro Alves. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Navio_Negreiro.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Alves
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Navio_Negreiro
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isso. Então, tem um período da pesquisa, que é um período em 
que buscamos aprofundar o tema e tentamos entender dentro 
do nosso corpo, dentro da nossa vida, na nossa experiência que 
a gente viveu até hoje onde que existe esse Brasil negreiro. Esse 
tráfico negreiro impacta o que na minha vida e na vida da Silvia e 
na vida de quem está com a gente pesquisando? Então a gente está 
fazendo aquele DNA para saber o quanto a gente tem de sangue 
negro em cada um de nós. Eu venho de uma família negra, Silvia 
também, mas quanto que tem na gente?

[s i lv i a]  E de onde vieram, porque você também consegue iden-
tificar de qual região da África eram.

[r o n a l d o]  E a gente mergulha para descobrir. A gente chamou o 
Eugênio Lima36, que é um pesquisador, um dramaturgo, um artista, 
DJ. Que é um dramaturgo incrível, a pesquisa dele nesse campo 
da negritude. E a gente o chamou para estar com a gente nesse 
projeto. E fizemos contato com o consulado de Senegal e iremos 
nos quilombos aqui em São Paulo, para pesquisar, conversar, 
procurar entender quais são os símbolos, o que que restou ali, o 
que impactou essa escravidão na vida dos negros que estão ali.

[s i lv i a]  O que permaneceu e o que mudou.

[r o n a l d o]  Na culinária, em todo o universo. E vamos até a África 
fazer um trabalho no Senegal. E descobrindo o que que impactou, 
porque esse impacto não foi só no Brasil. Foi também lá na África. 
Da África saíram mais de doze milhões de negros, que foram extra-
ídos da África pro Brasil. Mas para todo o continente americano, 
foram milhões e milhões de negros. Então foi uma coisa terrível 

36. Membro Fundador do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e da Frente 3 de 
Fevereiro, Diretor e Fundador do Coletivo Legítima Defesa e sound designer do 
coletivo JUANITA. DJ, Ator-Mc, pesquisador da cultura afro-diaspórica, Professor 
de Sonoplastia da Escola SP de Teatro.
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que aconteceu. Qual foi o impacto disso na África? Nesses povos 
hoje na atualidade? Então a gente mergulha nisso para depois ter 
um trabalho. E o trabalho, ele acontece no processo. O trabalho 
não é só o que acontece no final. Esse processo, porque a arte da 
cena, é a arte do encontro, então a cada encontro que fazemos, 
isso já é o trabalho em si. Então, o encontro que a gente faz com o 
Eugênio para discutir esses temas, o encontro que iremos fazer 
com os quilombolas, o encontro que faremos com as pessoas no 
Senegal, o encontro que teremos com o cônsul de Senegal agora 
para discutir com ele questões relacionadas a nossa viagem para lá. 
Então, todo esse processo, ele já é o trabalho em si. Por isso que arte 
e vida não se separam... Então, não é um espetáculo em si que você 
fala: “Ah vou sentar e vou ver o espetáculo da Cia. Quase Cinema 
na rua”. Esse espetáculo já está acontecendo durante o processo.

Então, isso é muito importante, esse encontro e essas etapas que 
a gente vai criando, esse processo que a gente entra e mergulha 
para encontrar, dentro da gente, o que tem significado. Qual é a 
nossa memória com relação a isso? O que que impacta no meu 
corpo? No meu pensamento, na minha forma de ser? E o que que 
eu preciso corrigir, o que que eu preciso corrigir dentro de mim 
que tava lá dentro?

[s i lv i a]  Para não cometer os mesmos erros.

[r o n a l d o]  É porque a própria questão da escravidão é um 
looping que a gente está dando na história. O número de negros 
que estão presos hoje no Brasil é enorme, não deixam de ser os 
escravizados presos lá dentro da prisão. Que a nossa sociedade 
jogou lá dentro. O número de negros mortos, foram 50.000 assas-
sinados ano passado37. Mais do que muitas guerras. O que a gente 

37. Para informações mais precisas sobre esse quantitativo, sugerimos que o/a 
leitor/a consulte o Atlas da Violência no Brasil, produzido pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
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mata de negro hoje no Brasil, de feminicídio, de mulheres negras 
sendo mortas, o que a gente mata é mais do que está morrendo 
hoje lá na Ucrânia. E ninguém está falando sobre isso. Então, é 
nesse lugar que a gente vai, a gente vai mergulhar profundamente 
nisso para encontrar o que a gente quer falar. Então, o resultado do 
nosso trabalho é esse processo, que já foi o trabalho em si. Então, 
por isso que as sombras, elas são um reflexo disso que está dentro 
da gente. E, nesse trabalho em específico, queremos incorporar 
as silhuetas, ou seja, a produção desses povos, desses grupos de 
pessoas, que a gente vai encontrar no Senegal. Porque o Senegal 
teve o porto de maior importância 

Pixinguinha, Casa dos escravos. Ilha de Goreia, Senegal, 2022.
FOTO: EUGÊNIO LIMA. FONTE: ACERVO DA CIA. QUASE CINEMA.
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Otelo, Casa dos escravos, Ilha da Goreia, Senegal, 2022. 
FOTO: SILVIA GODOY. FONTE: ACERVO DA CIA. QUASE CINEMA.

Gil e nós. Casa dos escravos. Ilha da Goreia. Senegal, 2022. 
FOTO: SILVIA GODOY.FONTE: ACERVO DA CIA. QUASE CINEMA. 
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[s i lv i a]  A ilha de Gorée38, não é? Um dos motivos da procura pelo 
Senegal. É que, em Portugal — de onde saíram os navios negreiros 
que vinham buscar os negros na África e trazer pro Brasil — existe 
um culto, do tipo: “ah que lindo, as caravelas saíram daqui… que 
coisa linda…”. Enfim, existe esse orgulho da nação portuguesa  lá 
na África, os portos de onde traziam os negros quase não existem. 
Muitos foram derrubados, não existem mais. Mas um dos que 
permanece ainda até hoje quase intacto é esse da ilha de Gorée, 
que foi o lugar de onde que mais saiu, um dos portos de onde 
mais saíram os navios tumbeiros, que eles chamavam de navios 
tumbeiros porque muita gente não cruzava até o fim da linha, 
então a gente vai fazer essa visita na ilha de Gorée.

[r o n a l d o]  O Senegal é um lugar que tem uma produção incrível 
sobre a África, sobre o pensamento africano intelectual. Então, a 
gente vai lá, vai na universidade falar com professores. A gente 
vai buscar esse lugar da África, entender o que é África hoje. Esse 
processo todo já é o trabalho em si.

[s i lv i a]  O fato de a gente estar aqui falando, a gente já está um 
pouquinho no espetáculo 

[r o n a l d o]  Falar para vocês sobre o espetáculo já é o trabalho 
em si. Então, o que a gente fica pensando é que quando a gente 
mergulha num processo de trabalho a gente adentra um portal. 
E a cada encontro, a gente vai compilando memórias, símbolos, 

38. A Ilha de Gorée foi, até o século XIX, um entreposto para embarque de afri-
canos escravizados trazidos da costa ocidental do continente, sobretudo da região 
da Senegâmbia, com destino à América. Por marcar parte dessa terrível história, 
foi classificada como patrimônio da humanidade pela UNESCO, em 1978. A ilha 
está situada a 3km da costa de Dakar, capital do Senegal e mantém como símbolo e 
memória da escravidão na África a “Casa dos Escravos” e a “Porta do Não Retorno”. 
Disponível em: https://www.palmares.gov.br/?p=51736

https://www.palmares.gov.br/?p=51736
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significados, arquétipos. E nesse caminhar algumas coisas se 
impregnam no nosso corpo e a gente projeta as sombras disso que 
ficou impregnado. Outras, estão aqui também e ficaram caladas, 
e há outras que nem ficaram no corpo. Não ficou dentro da gente, 
passou, atravessou a gente.

Então, é nesse processo que a gente constrói o trabalho. O 
“Floresta que Habita em Nós”, que a gente vai fazer a exibição na 
segunda-feira, a gente estava durante a pandemia, a gente não 
conseguiu ir pro Amazonas. É um espetáculo que fala sobre a 
floresta, tem todas as vidas que têm na floresta, então a gente falou 
com biólogos, a gente falou com artistas que moraram durante 
5, 6 anos dentro da (floresta). A Andréia Duarte39 morou 6 anos 
numa aldeia. É uma dramaturga, artista e diretora de teatro. A 
gente teve contato com pessoas lá da tribo do Alto Rio Negro40, 
Daniel Munduruku41. A gente leu os livros todos aí 

[s i lv i a]  Kopenawa42, Krenak43.

39. Andréia Duarte é atriz, curadora e diretora artística. Morou cinco anos no 
Parque Indígena do Xingu com o povo Kamayura e, desde então, trabalha como 
aliada dos povos indígenas, completando 20 anos de realizações. Disponível em: 
https://www.outramargem.art/blank
40. A região do Noroeste Amazônico, que abrange a bacia do Alto Rio Negro, é 
linha fronteiriça entre o Brasil e a Colômbia. É habitada tradicionalmente há 
pelo menos dois mil anos por 27 etnias — 22 presentes no Brasil — que compõem 
uma mesma área cultural, estando em grande medida articuladas numa rede 
de trocas e identificadas no que diz respeito à cultura material, à organização 
social e à visão de mundo. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/
Povo:Etnias_do_Rio_Negro
41. Daniel Munduruku (1964) é um escritor e professor brasileiro. Disponível 
em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Munduruku Daniel_Munduruku
42. Davi Kopenawa Yanomami (1956) é um escritor, xamã e líder político yano-
mami. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Davi_Kopenawa_Yanomami
43. Ailton Alves Lacerda Krenak (1953), é um líder indígena, ambientalista, 
filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia indígena crenaque. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ailton_Krenak

https://www.outramargem.art/blank
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Etnias_do_Rio_Negro
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Etnias_do_Rio_Negro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Munduruku
https://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Munduruku
https://pt.wikipedia.org/wiki/Davi_Kopenawa_Yanomami
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ailton_Krenak
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[r o n a l d o]  Krenak. Então a gente fez esse mergulho também 
para poder conceber esse espetáculo que vocês vão ver. Agora tem 
uma coisa que a gente faz sempre no nosso trabalho que é procurar 
a beleza. A gente procura a beleza nisso tudo. E tem uma história 
muito incrível que é contada sobre os navios tumbeiros, que dentro 
dos navios tumbeiros eles colocavam etnias diferentes, ou seja, 
povos diferentes da África. Para quê? Para que não houvesse rebe-
lião. Então, eles colocavam lá no convés muita gente, o máximo que 
pudesse caber, só que eles dividiam o espaço entre pessoas que 
falavam línguas diferentes para que eles não pudessem combinar 
uma rebelião, nem nada. Só que eles também davam pouca comida e 
pouca água, para que eles também ficassem fracos durante a viagem 
e não fizessem nenhuma rebelião. Por isso que morreram muitos, 
por isso que é navio tumbeiro, muitos morriam, não aguentavam a 
viagem. E uma coisa que acontecia lá dentro era o seguinte: mesmo 
sendo de etnias e povos diferentes, as pessoas compartilhavam o 
pouco alimento e a água que recebiam. Então isso é uma coisa que 
queremos falar, esse é o lugar de beleza que a gente acredita, sabe? 
Então, nessa nossa pesquisa, buscamos esse lugar, esse olhar. Onde é 
que está a beleza nisso tudo? Onde é que está a humanidade? Então, 
tem esse lugar da pesquisa. Então, quando fizemos a “Floresta 
que Habita em Nós”, procuramos mostrar o que existe de belo na 
floresta, o que existe de humano, o que existe de vida, o que existe 
de potência, de continuidade… Então, temos esse olhar também 
que é um olhar humanista. Sem deixar de criticar os desgraçados, 
os desumanos. Que não são nem humanos. Não vou nem falar que 
são bichos porque os bichos são maravilhosos. É uma espécie de 
sei lá, de bosta mesmo. De coisa fedida, de coisa podre. Que quer 
destruir o mundo, que quer destruir a vida humana. Então, a gente 
também aponta um pouco para isso.

[j u l i a n a ]  E pensando nessa questão do processo, depois 
que acontece todo esse estudo, vocês fazem registro durante 
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o processo? Como é esse registro? É um roteiro escrito? É um 
storyboard? Como acontecem os ensaios?

[s i lv i a]  A gente vai registrando tudo, seja nas conversas, a 
gente vai fazendo documentos, escrevendo os tópicos do que vai 
falando, vai conversando para depois ir revisitando conforme 
vamos pensando no que se quer falar. E aí vem também a parte, 
na Floresta, por exemplo, chegou uma hora que, para mim, me 
deu uns 5 minutos (e eu falei) assim: “quero fazer um boneco”, aí 
eu fiz um boneco, a gente inventou uma estética para um boneco 
arame, com policarbonato translúcido, pintar com tinta vitral, 
isso assim, sem ter o roteiro, sem ter nada, só porque eu queria 
fazer aquele boneco. Eu queria fazer aquele pássaro, eu queria 
fazer aquilo de todo jeito. Sem saber direito muito o motivo… 
depois disso a gente começou a estruturar, o que que a gente ia 
construir realmente de imagem, o que ia realmente estar cons-
tando, e aí fomos construindo essas pequenas cenas. Cada espetá-
culo é feito de um jeito diferente. No caso de “Floresta que Habita 
em Nós”, como estávamos lidando com uma diversidade muito 
grande que é a floresta: desde os animais, a fauna, a flora, a água, 
os rios voadores, milhares de nações indígenas que tem nesse 
espaço, a gente não queria falar de uma coisa só. Então, como 
falar de tudo? Então, pensamos em construir uma cosmologia. 
A gente adotou alguns parâmetros para construir. Estávamos 
ainda nesse momento de pandemia e nem sabíamos como íamos 
apresentar. Não sabíamos se o espetáculo iria ser transmitido ou 
se a gente ia poder fazer presencialmente. Então, pensamos em 
construir blocos, pequenos blocos. E aí com a ajuda também, com 
a sugestão do Munduruku44 que também foi esse provocador com 

44. Povo de tradição guerreira, os Munduruku dominavam culturalmente a região 
do Vale do Tapajós, que nos primeiros tempos de contato e durante o século XIX 
era conhecida como Mundurukânia.
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a gente, construímos esses quatro momentos e os relacionamos 
com questões da natureza, as quatro estações do ano, os quatro 
elementos  E aí a gente, a partir disso, foi construindo: um bloco 
era a primavera porque está muito ligada ao nascimento da vida, 
das coisas, do início de ano  A gente foi construindo esse universo 
a partir desses blocos que fomos criando essa cosmologia em cada 
um deles. Enfim, nesse espetáculo, especificamente, a gente não 
fez storyboard45 nem nada. Construímos esses quatro momentos 
e cada momento ele tem uma série de signos e questões que a 
gente aborda nele.

[r o n a l d o]  Existe um roteiro. Porque depois de fazer toda essa 
construção a gente roteirizou pensando: “Bom, no momento da 
primavera, o que que vai ter?”, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter 
pássaro, vai ter nascimento. Primavera, flor, nascimento. No 
momento do outono, o que que acontece no outono? Terra? O 
que está ligado à terra? A Terra tem mais proximidade com essa 
primavera, porque é da terra que nasce a flor… Então, a gente foi 
fazendo essa cosmologia para conseguir construir esse universo, 
que a gente chama de “A Floresta que Habita em Nós”. Agora, tem 
outros espetáculos que a gente parte de outro lugar. Por isso que 
a Silvia falou que cada espetáculo é uma experiência.

[s i lv i a]  Tem espetáculo que tem texto, então na verdade você 
vai decupar um texto, trazer os elementos todos que ele aborda, 
dependendo para que público você quer trabalhar, você vai fazer 
um storyboard. Que nem a gente fez “A Princesa de Bambuluá”46, 

45. Um storyboard é um organizador gráfico que planeja uma narrativa.
46. História resgatada por Luís da Câmara Cascudo, que conta a trajetória de João, 
um rapaz amarelo que ao parar numa gruta para descansar, é surpreendido pelo 
rosto da princesa que estava encantada. Disponível em: https://www.ciaquase-
cinema.com/bambulua-release

https://www.ciaquasecinema.com/bambulua-release
https://www.ciaquasecinema.com/bambulua-release
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o nosso primeiro espetáculo, cujo texto é do Câmara Cascudo47. 
Pegamos lá o texto direitinho e aí fomos construindo as cenas 
em cima dele.

[r o n a l d o]  Se você tem que contar uma história, você não pode 
fugir muito disso. Você vai contar uma história, você tem que fazer, 
sim, um storyboard, vai fazer um roteiro, você tem que decupar 
as imagens, tem que pensar como é que vai ser essa trilha sonora, 
como é que vai se dar a composição do espaço. Como é que você 
vai falar, como é que você vai contar essa história no espaço, se 
vai ser em teatro de arena ou teatro italiano. Depende muito do 
espetáculo e do tema, então assim, desses 16 espetáculos que 
fizemos, eu acho que a gente variou muito, a gente foi pesquisando. 
A gente é uma companhia de pesquisa. Não temos uma fórmula 
pronta: “Não o roteiro vai ser assim, ou então vai ser assado”. Esse 
de agora, “Brasil Negreiro” a gente está partindo de um caminho 
muito diferente do que a gente já fez, entendeu? A gente vai coletar 
imagens e silhuetas nos quilombos. A gente vai lá pegar os dese-
nhos das pessoas, a gente vai revisitar as imagens que eles têm. 
A gente vai lá ver o que que há de imagens dentro das casas reli-
giosas deles. Então, estamos pegando um outro caminho. E acho 
que é interessante isso, de não ser a mesma coisa. Cada momento 
é um momento. E quando se pensa nessa coisa da rua e da perfor-
mance, isso permite que a gente seja aberto mesmo, não é? De 
conseguir experimentar e ver de que forma que a gente vai. Por 
isso que eu estou dizendo que esse processo, ele já é o espetáculo 
em si. A gente vai descobrindo no processo. A Silvia sempre me 
falava uma coisa que às vezes eu ficava bravo com ela…

47. Luís da Câmara Cascudo (1898-1986) foi um historiador, sociólogo, musicólogo, 
antropólogo, etnógrafo, folclorista, poeta, cronista, professor, advogado e jornalista 
brasileiro. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_Cascudo

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_Cascudo
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[s i lv i a]  Ele era o rei do storyboard.

[r o n a l d o]  É, eu era o rei do storyboard, ela conseguiu me tirar 
isso. Eu ficava: “Vamos pensar…vamos fazer… tem que fazer 
o storyboard” e ela ficava: “Calma, cara, vamos experimentar 
primeiro, vamos tentar”. Essa experiência dela da faculdade, da 
performance com Renato Cohen, com toda aquela galera de lá, deu 
para ela esse sentido. E da dança também, a dança é um pouco isso 
de você ir para cena e experimentar teu corpo, experimentar a 
coisa, então, a gente precisa experimentar para ver o que acon-
tece, entendeu? Então hoje a gente tem essa coisa de experimen-
tação mesmo. Se alguém nos perguntar, somos uma companhia 
de experimentação. A gente celebra essa coisa de experimentar. 
Então, primeiro experimentamos, depois se vê no que vai dar e 
como é que se organiza isso.

[s i lv i a]  Você pega um espetáculo que nem o “Urubus No Ar” 
que a gente construiu uma dramaturgia, tiveram os escritores 
que ajudaram e a gente deu uma adaptada no que eles fizeram; 
juntou as duas histórias. Aquilo também era uma história que 
era baseada num filme “Noir”, que é cheio de enredos, de intrigas, 
de coisas, então não tinha muito como fugir de um belo de um 
storyboard muito bem-feitinho, muito bem organizadinho, senão 
a gente não ia dar conta. Então, cada espetáculo pede uma coisa.
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A Floresta que Habita em Nós, harpia, Favela do Heliópolis,  
São Paulo, 2021.
FOTO: FLÁVIA FERNANDES. FONTE: ACERVO DA CIA. QUASE CINEMA. 
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A floresta que habita em nós, Roxo azul verde, Heliópolis,  
São Paulo, 2021. 
FOTO: FLÁVIA FERNANDES. FONTE: ACERVO DA CIA. QUASE CINEMA. 

A Floresta que Habita em Nós, Peixe, Favela do Heliópolis,  
São Paulo 2021.
FOTO: FLÁVIA FERNANDES. FONTE: ACERVO DA CIA. QUASE CINEMA. 
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[j u l i a n a]  Sim. Queria perguntar agora sobre o FIS, o Festival 
Internacional de Teatro de Sombras48.. Como foi essa questão: 
antes presencial, depois online e agora voltar presencial. Como 
acontece esse processo?

[r o n a l d o]  Ah, é um processo muito doloroso.

[s i lv i a]  Na verdade, a gente está nesse momento de voltar ao 
presencial. Então, estamos com muita cautela. A gente foi obrigado 
a transformar ele em 2020 em (virtual), a gente já estava com tudo 
programado, já estava quase comprando passagem quando tivemos 
que cancelar. E aí, aquela correria danada  Quando foi liberado, 
porque até então a gente ficou um tempo assim no vácuo, sem saber 
o que ia acontecer. Quando a pandemia se configurou da forma 
que se configurou, aí a gente correu para ver como é que faria isso 
online. Já estavam rolando essas lives com grupos e tal. Então, é 
um outro processo de aprendizado, em como fazer esse festival, 
que era um lugar de encontro de um monte de sombristas, que 
era uma grande peça, no melhor sentido da palavra, do encontro 
mesmo, de celebração, de troca e tudo. De repente, tem que fazer 
online. Assim, nesse ambiente aqui. Mas foi um processo bem 
bacana de aprendizado e eu acho que funcionou bem para mim, 
até muito melhor do que eu esperava. Daí, no ano seguinte a 
gente já o fez pensando totalmente online, já estava meio proje-
tado. E aí, esse ano, a gente está tendo essa possibilidade de voltar. 

48. O Festival Internacional de Teatro de Sombras (FIS) é uma realização, criação 
e produção da Cia. Quase Cinema. É um evento anual que desde 2014 é realizado 
no interior do estado de São Paulo com foco na zona rural. Tem como objetivo a 
troca de experiência e intercâmbio sociocultural entre os artistas e a população 
local. Recebeu nestes últimos anos 39 companhias, sendo 18 do exterior e 21 do 
Brasil. Contempla um público médio de 1500 espectadores por edição, entre resi-
dência artística, seminários, cursos e apresentações de espetáculos. Disponível 
em: https://www.ciaquasecinema.com/festival

https://www.ciaquasecinema.com/festival
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Então estamos com uma série de cuidados, a gente ainda não vai 
ter aquela festa do encontro. As pessoas vão vir, apresentar e ir 
embora, outro grupo vem, se apresenta e vai embora  não vai ter 
esse encontro. Embora nosso governador já tenha liberado tudo, 
já liberou geral, a gente ainda vai botar esse protocolo aí, porque 
ainda não se sabe. Então, todo cuidado é pouco. Mas a gente está 
bem animado de poder receber as pessoas, a gente está trazendo 
alguns grupos que se apresentaram virtualmente, dando a possi-
bilidade de eles virem, inclusive vocês, do Grupo Penumbra. Mas 
é claro, o Festival deu uma diminuída, uma enxugada, justamente 
por conta de todas as questões aí. 

[r o n a l d o]  Mas vai ter o seminário, vai ter o seminário inter-
nacional que a Fabiana Lazzari está ajudando a coordenar. Acho 
que vai ser legal.

[s i lv i a]  É um novo momento, a gente também não sabe muito 
como é que vai ser.

[r o n a l d o]  E acho que podemos pensar que essa coisa do virtual 
também pode ser bem legal, é legal pensar nisso como uma possi-
bilidade para as coisas. Esse diálogo que a gente está tendo gravado 
é um documento muito importante. E às vezes um seminário 
também, porque você trazer uma pessoa de fora tem um custo, e 
não é só um custo financeiro. Tem um custo do meio ambiente, 
quando você pega um avião e atravessa um continente. Você tem 
um custo aí envolvido de degradação do meio ambiente quando 
você faz esses movimentos. Então quando a gente tem a possibi-
lidade de atenuar isso de alguma forma, eu acho que é bacana a 
gente também pensar nessa questão.

[s i lv i a]  Só lembrando que os espetáculos internacionais vão 
ser online.
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[r o n a l d o]  Os internacionais vão ser online, os nacionais vão 
ser presenciais esse ano. Agora, os outros anos a gente precisa 
ver como vai ser isso, não é? É uma nova ordem mundial, eu acho.

[s i lv i a]  Estão até dizendo aqui no chat uma coisa que a gente 
pensa bastante, que é o fato de o festival online poder atingir um 
número bem maior de pessoas.

[r o n a l d o]  Sim, sim, chegou no mundo inteiro. Muitas pessoas 
de vários países, da Espanha, Portugal, de vários lugares assis-
tiram quando foi virtual. Agora, presencial, eles não vão conseguir 
estar aqui com a gente. Mas a gente espera que isso tudo passe, 
mas que o aprendizado fique. Não podemos esquecer que lá no 
século XIII, a gente teve a peste negra, e a peste negra resultou na 
Renascença. Então, acho que essa pandemia também vai resultar 
numa nova arte, num novo pensamento. A gente tem que mudar, 
os modelos têm que mudar. Ficamos felizes que o império está 
caindo, que existe uma possibilidade de uma nova ordem mundial. 
Mas a gente espera que não seja uma nova ordem mundial tocada 
pelas armas, pela desgraça. Que a gente possa estar pensando 
numa nova ordem mundial para acabar com a fome, por exemplo, 
para eliminar a miséria na face da Terra, para proteger o meio 
ambiente, para ter uma coexistência pacífica e mais respeitosa, 
dignidade à vida…

[s i lv i a]  E de todos os seres, não é!

[r o n a l d o]  De todos os seres. A gente tem uma capacidade de 
abstração que nenhum outro animal tem. Tem uma capacidade de 
raciocínio que nenhum outro animal tem. E isso pode ser usado 
para o bem, construções da paz, de todo mundo ter alimentação 
na mesa, capacidade de diálogo sem precisar de arma. Então, acho 
que a arte tem esse poder de mostrar às pessoas que a gente é um 
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ser que é capaz de abstrair e imaginar um mundo melhor, belo, 
sem armas, sem violência. Acho que a gente está caminhando para 
isso, para uma possibilidade de ter uma coisa melhor. E o festival 
voltar, nessa experiência dele ser presencial, provoca na gente 
a necessidade de pensar em novas formas de fazer coisas. Vai 
ser bacana experimentar isso. Vai ser do dia 1 ao dia 8 de maio.

[j u l i a n a]  Maravilha. Já fiquem ligados aí pessoal, que eles já 
falaram que vai ter coisa online também para acompanhar. Quem 
não puder estar presencialmente, então participa online. É inte-
ressante se colocar a questão do online porque além da questão das 
barreiras dos países, temos as barreiras também dos estados brasi-
leiros. Porque o Brasil é gigante, né? Digo até por mim mesma, eu 
consegui acompanhar online. Para mim seria difícil estar. Ainda 
mais na pandemia… sem a pandemia o presencial já é difícil, então 
eu acho que faz todo sentido também a gente pensar nessa questão 
do híbrido mesmo, né? É uma coisa que ficou.

[r o n a l d o]  Queria contar para você que a gente montou um 
centro de estudos das sombras, há pouco tempo. Vai ter um 
primeiro módulo que é para iniciantes. Tivemos muitos inscritos, 
foi um desafio selecionar as pessoas. A gente começa esse final 
de semana, nos próximos dias vai ter esse primeiro curso. Mas 
vão ser vários cursos que a gente vai oferecer gratuitamente 
na plataforma online, e talvez tenhamos algumas experiências 
presenciais também, uma coisa híbrida. Mas o que é legal é que 
temos pensado nesse formato de compartilhamento de saberes, 
então são cursos nos quais a gente tem algumas pessoas que têm 
um conhecimento um pouco maior por ter experimentado e 
saber um pouquinho mais de uma área. Mas ele também não vai 
ser uma coisa que se fecha nessa pessoa que tem um conheci-
mento um pouco maior. A ideia é que quem estiver participando 
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possa contribuir com suas experiências, com sua memória, com 
a história de vida. A gente pensa que o Paulo Freire está vivo na 
gente também, vive em nós.

[j u l i a n a]  Inclusive quem quiser saber mais sobre esse centro 
de estudos tem o Instagram, eles fizeram o Instagram então podem 
olhar pelo próprio instagram da Cia. Quase Cinema, mas também 
tem esse Instagram que vocês podem seguir já e acompanhar tudo. 
Eu já tô por dentro, então, vai rolar durante esse ano inteiro várias 
temáticas a partir da sombra, então acompanhem.

[s i lv i a]  Facebook também.

[j u l i a n a]  Facebook também?

[s i lv i a]  Tem Facebook e tem site.

[r o n a l d o]  Centro de Estudos das Sombras, quem quiser dar 
uma pesquisa que consegue achar lá. Você tem mais perguntas 
ainda, né? Você tem um monte de pergunta aí pra gente, né?

[j u l i a n a]  Eu fico escutando vocês e vou eliminando, isso daqui 
eles já comentaram… Eu vou eliminando. Se acabarem minhas 
perguntas, eu vou fazer uma pergunta da minha cabeça. Agora 
no meu papel nem tem mais pergunta.

[s i lv i a]  Não acaba mais, não é Ju?

[j u l i a n a]  Aí às vezes eu deixo as perguntas no papel porque 
são perguntas que vão surgindo da cabeça, com a conversa. Uma 
coisa é como vocês dizem, é vida, isso aqui é um roteiro, um script, 
isso aqui é um papel, a pergunta aqui foi feita por uma Juliana 
que não estava conversando aqui ao vivo.

[s i lv i a]  É isso aí.
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[r o n a l d o]  É verdade.

[j u l i a n a]  Eu acho importante, eu até fiz essa pergunta pro 
Rafael Curci, e aí eu falei que faz todo sentido, ainda mais como 
vão ser transcritas essas lives, o que vocês diriam para as pessoas 
que estão começando no Teatro de Sombras? E pessoas que já estão 
há um tempo trabalhando com teatro de sombras?

[s i lv i a]  Vish, é difícil isso. Mas acho que uma das coisas é se 
encantar, se deixar encantar pelas sombras, e deixar que a sombra 
te guie, guie a gente mesmo. A conversa com as sombras, não é? Eu 
acho que é um primeiro momento para você começar, daí então 
a pensar o que você quer fazer com ela. Você quer contar uma 
história, você quer só brincar com as sombras, você quer dançar  
O que você quer fazer? Esse momento aí de você encontrar sua 
sombra interior e trazê-la para fora para brincar é a primeira 
coisa. Porque a partir disso você vai descobrir o que você quer 
fazer com a sombra. Acho que essa é uma questão importante, o 
que que você vai fazer? Porque, de repente, você pode olhar para 
sombra só como um recurso para um espetáculo, um recurso 
estético. Tudo bem, não tem problema. Mas aí é outra proposta. 
Mas é isso? Você quer olhar para a sombra como um recurso 
estético? Técnico? Aí você vai aprender como é que constrói uma 
lâmpada, vai aprender como é que faz a sombra e para por aí. E 
aí não segue muito adiante.

Mas se você se deixar se apaixonar por ela, e aquela sombra 
fizer sentido para você, como expressão, como uma coisa que 
você quer pesquisar, aí é que a viagem começa. A travessia. Você 
entra nesse caminho e aí tem muita coisa para desvendar. Porque 
é um lugar de muitas, de infinitas possibilidades. A gente vê no 
teatro os grupos que trabalham com isso, cada um é de um jeito. 
Cada um trabalha de uma forma. Tem gente que faz na rua, tem 
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gente que faz muito bem no teatro, tem gente que faz nas caixi-
nhas  então, são essas infinitas possibilidades que acho que é a 
coisa mais mágica do teatro de sombras.

[r o n a l d o]  Eu vou ser bem prático aqui, minha sugestão é que 
nunca deixem apagar a luz. Nunca permitam que a luz se apague. 
Então quem está começando agora, acende a luz 

[j u l i a n a]  Meio dúbio, né, porque pode apagar uma luz e acender 
outra, né 

[r o n a l d o]  Mas então não deixa apagar, enquanto está apagando 
acende a outra. Nunca deixa ficar na escuridão, porque quando 
apaga a luz, acaba a luz, a gente não consegue ver nada, aquela escu-
ridão, aquele breu  A gente não tem nada. Então a luz tem que estar 
presente na nossa vida sempre. Que elas estejam sempre acesas, 
mesmo à noite a gente tem o reflexo da lua que ilumina nosso 
caminho então, vamos sempre deixar a luz acesa, não apague não.

E tem esperança, porque mesmo em meio a todas as dificul-
dades e tudo que a gente passa, é importante a gente entender que 
se a gente permanecer com a luz acessa a gente vai conseguir ir 
adiante e encontrar um caminho. Então encontre seu caminho 
e vá em frente, e se precisar da gente para qualquer coisa que 
precisar, pode contar com a gente, porque a gente aqui quer cada 
vez mais que as pessoas que se apaixonam por essa arte possam 
desenvolver o seu trabalho. Então, aquilo que a gente sabe, que 
não é muito, a gente está experimentando, também estamos apren-
dendo, mas o pouco que a gente sabe, a gente abre essa caixinha 
de pandora e compartilha com a pessoa com a maior alegria. 
Vocês não fazem ideia de como a gente fica feliz quando alguém 
liga para gente e fala: “Como é que eu faço isso? Como é que eu 
faço aquilo?”. A gente fica muito feliz, a gente quer sempre cola-
borar para que as pessoas possam permanecer com a luz acesa.
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[j u l i a n a]  Bom, o Ronaldo falou de “nunca apagar a luz”, né? 
Acho que é por isso que a gente chama penumbra. Porque não tem 
a total escuridão. Mas se eu falar para vocês o tanto que eu vou 
fazendo insights49 e fazendo trocadilhos enquanto vocês falam… 
Sempre que eu vou no cinema rola isso. Agora eu vou escrever 
sobre sombra e ciência juntos. E isso motivado por conversar 
com vocês.

Silvia e Ronaldo comemoram.

Silvia e [r o n a l d o]  Êêê!

[j u l i a n a]  Vai demorar um tempo…

[r o n a l d o]  Mas vai ser legal!

[j u l i a n a]  O Paulo Balardim está falando: “Gostaria de lembrar 
que em breve as lives de sombras realizadas com o grupo Penumbra 
serão publicadas em livro. O Volume 1, com 604 páginas, já está 
no forno”. Então, já está no forno aí o Volume 1!

[r o n a l d o]  Eba! Parabéns, Paulo pelo trabalho lindo e maravi-
lhoso, importante demais!

[j u l i a n a]  Sim, a gente agradece muito. Acho que isso é um 
registro, acho que facilita, como vocês disseram, a questão de 
espalhar a sombra. Porque a sombra é fantástica. Então, quanto 
mais possibilidade a gente tiver, quanto mais material a gente 
tiver disponível, é sempre bom.

[r o n a l d o]  Por isso que é legal você ter um artista do tamanho 
que é o Paulo Balardim à frente de uma universidade. Porque 

49. Do inglês, “percepções”.
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ele tem uma visão muito mais ampla de que é necessário a gente 
permanecer no tempo no espaço para que essa arte continue 
viva, e cada vez mais. 

[s i lv i a]  Parceria com o Gilson Motta também.

[r o n a l d o]  Outro artista maravilhoso que também trabalha com 
performance. Acho que isso é maravilhoso. Se não fossem artistas 
não teriam essa visão, de compilar um material tão importante 
como esse para a história do teatro brasileiro, eu diria. E mundial. 
Porque isso aqui é um material riquíssimo, isso aqui vai ser visi-
tado por muitos acadêmicos, muitos artistas. Daqui há dez, quinze, 
vinte, cem anos, as pessoas vão poder visitar isso e poder ter uma 
noção do que é o Teatro de Sombras brasileiro, do que a gente faz, 
não só brasileiro, mas você falou com muita gente de fora do Brasil, 
então, assim, é um momento histórico, é muito importante, para-
béns aí por essa ideia maravilhosa, esse projeto incrível.

A gente fica muito feliz de poder presenciar esse momento, a 
gente teve muitos artistas que já se foram e que fizeram história 
no teatro, não só de sombras, mas nas artes da cena, e que não 
tiveram o privilégio de poder participar de um projeto desse 
tão lindo. Então uma salva de palmas para esses nossos compa-
nheiros aí das universidades, e para você Ju, que está fazendo 
um trabalho lindo.

[j u l i a n a ]  Vocês é que me enriquecem, eu falo que vocês 
alimentam minha sombra. A minha sombra e a minha luz. Acho 
que a live sempre foi nesse sentido, não to fazendo pra mim, pro 
grupo Penumbra, para determinado grupo, ou para determinado 
artista. Estou fazendo para ficar, para as pessoas, para História, 
para quem quer conhecer Teatro de Sombras, quem quer traba-
lhar, ou mesmo apreciar, então, na verdade, Teatro de Sombras 
para todes [mensagem].
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Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria só de agradecer 
novamente por aceitarem estar com a gente na live conversando. 
Eu sei que o tempo é sempre atribulado, um monte de coisa, então, 
a gente sempre agradece. Eu acho que nesse momento a gente 
tem que sempre agradecer às pessoas que estão conosco, que 
tiram esse tempo, que são abertas, generosas. A gente percebe 
muito isso conversando com vocês, conversando com os outros 
artistas que estiveram aqui na live, foram superabertos, gentis, 
não esconderam e sim abriram suas experiências, a vida, como 
dizem o Ronaldo e a Silvia, a vida, não é? Então, a gente agradece, 
eu sou muito fã da Cia. Quase Cinema, eu acho maravilhoso ter 
um Festival Internacional de Teatro de Sombras no Brasil, acho 
fantástico. E agora esse Centro de Estudos, acho que também vai 
ser muito bom. Eu desejo muito sucesso para o festival, também 
me coloco à disposição no que eu puder ajudar, enfim, me coloco 
à disposição para a sombra.

[s i lv i a]  Vivo a serviço da sombra! 

[j u l i a n a]  [Mensagens] Um grande abraço para o pessoal que 
acompanhou a gente ao vivo, que tiraram esse tempinho para 
estar conosco. E ao pessoal que vai assistir gravado. Foi uma honra 
ter participado do Festival Internacional de Teatro de Sombras, 
não posso deixar de falar, o Grupo Penumbra participou, em 
2021, com “A Vila de Pantolux”, e agora, em 2022, estamos cami-
nhando aí para o presencial. Então, a gente fica muito, vou falar 
no popular, igual pinto no lixo. É você acompanhar uma coisa 
que você almeja e você conseguir. E toda essa movimentação 
que acontece no festival. Então, eu acho superimportante. Eu 
agradeço muito a Silvia e ao Ronaldo que, além de serem ótimos 
profissionais, são uns queridos.
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[s i lv i a]  A gente é que agradece também a todo mundo que está 
assistindo, a oportunidade de estar falando de novo aqui com você. 
E sejam bem-vindos, Grupo Penumbra, no FIS este ano!

[r o n a l d o]  Muito obrigada a todos, obrigada Ju. E vambora, 
vamos fazer desse espaço, um espaço cada vez mais bacana. Você 
tem feito um trabalho lindo, continue, está bom? Continua porque 
você leva jeito pra isso aí, você tem um jeito muito carinhoso, 
muito carismático, a gente fica com vontade de ficar conversando… 
parece que a gente está sentado numa mesa de boteco, conver-
sando, tomando cerveja, trocando ideia… A gente vai falando, você 
tira coisa da gente, depois tem que ouvir para ver se a gente não 
falou bobeira. Sabe na mesa do bar que você vai falando, falando 
e depois se arrepende: “Ai, por que eu falei aquilo? Que bobeira!”.

Então, parabéns pelo jeitinho seu tão carinhoso, existe um afeto 
muito grande que a gente consegue criar uma família, não é? É 
uma família esse pessoal desse universo do teatro de marionetes, 
inclusive segunda-feira é dia de comemorar, da gente comemorar 
juntos, de celebrar. Mas é uma família mesmo. Os artistas são uma 
família, a gente se dá a mão, e sai pelo mundo afora cantando, 
pulando enquanto o pessoal se matando… Eu lembro sempre 
da imagem de Titanic afundando e o pessoal da banda continua 
tocando, afundando e o pessoal tocando para sempre…

[j u l i a n a]  Bom, acho que é isso pessoal. Uma boa noite.







transcrição e tradução1: leonor scola

1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XT988j_Div8

https://www.youtube.com/watch?v=XT988j_Div8
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[a l e j a n d r o]  Boa noite!

[j u l i a n a]  Boa noite!

[a l e j a n d r o]  Muito obrigado pelo convite. Para mim é um 
prazer fazer parte, ter recebido esse convite para brincar e falar 
um pouco sobre o teatro de sombras.

[j u l i a n a]  Eu que agradeço, você não me conhecia e aceitou o 
convite de participar da live e falou muito gentilmente comigo. 
Eu fui procurar em alguns registros aqui na minha casa e encon-
trei o programa do FITIJ com a peça2 “Alicia, um sonho de mara-
vilhas”3. Essa foi uma peça que ficou na minha cabeça, eu nem 
sabia que iria trabalhar com teatro de sombras e sempre estava 
acompanhando você, e aí eu falei assim: “Ele tem que estar aqui 
para falar com a gente, tomara que ele aceite.”

[a l e ja n d r o]  Que bom, que prazer! Bem, para começar, eu quero, 
se você achar legal, dar um presente para vocês: uns minutos de 
uma das técnicas com a qual eu trabalho, que é o desenho com 
areia, desenhar com areia, que faço desde 2005. Então, já faz alguns 
anos, e foi através do desenho com areia que cheguei ao desenho 
com a sombra, que depois vou falar como foi esse encontro do 
desenho da areia com a sombra, com o teatro de sombras. Então, 
se para você estiver tudo bem, quero dar um presente para vocês 
antes de começar o papo.

[j u l i a n a]  Sim, sim!

2. Juliana se refere à 7° Mostra Internacional de Teatro Infantil (Miti), ocorrida 
em Cuiabá, no ano de 2016.
3. Espetáculo realizado pela companhia Ochojos, com direção de Alejandro Bustos 
e Tristana Muraro. Teaser do espetáculo: Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=s2GW_aQ9s9k. Acesso em: 16 fev. 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=s2GW_aQ9s9k
https://www.youtube.com/watch?v=s2GW_aQ9s9k
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[a l e j a n d r o]  Muito bem! [começa a manipular a areia]

[j u l i a n a]  Que lindo!

[a l e j a n d r o]  Obrigado!

[j u l i a n a]  Foi muito lindo, muito obrigada. Foi um presente 
para todos nós aqui.

[a l e j a n d r o]  Obrigado. Bem, é uma forma de me expressar, o 
desenho sempre me acompanhou. Eu desenho desde pequeno, 
desde criança, e sempre fui curioso em observar tudo que me 
rodeava desde muito pequeno. A sombra também me chamava a 
atenção desde pequeno, porém passaram-se os anos e me encontro 
através da areia, do desenho com areia que descobri em 2005, ao 
ver o artista Ferenc Cakó4, que é um artista húngaro que usava essa 
técnica. Comecei a pesquisar na minha oficina, no meu ateliê, fui 
buscar areia e comecei a investigar, a pesquisar sobre a técnica. Eu 
desenho faz muito tempo, sou desenhista publicitário, ilustrador, 
já fiz desenho animado em diversos lugares e sempre fui explo-
rando técnicas diferentes como cenógrafo, como produtor, escultor 
e essa técnica do desenho com areia resume um monte de coisas 
que eu fui fazendo através do meu trabalho como artista. Resume 
porque sou bonequeiro e confecciono bonecos, a areia, a minha 
mão, atuam e dançam para além de desenhar, de contar histórias. 
Sempre gostei de contar histórias e aqui posso, tenho a possibi-
lidade de contar histórias. E a sombra aparece em 2006 quando 
começamos a pesquisar com um grupo de artistas, aí é quando 
“Bambolenat”5 nasce. Imaginava essa técnica projetada em uma tela, 

4. Ferenc Cakó é artista gráfico, escritor e diretor de filmes de animação. Disponível 
em: https://sandanimation.tumblr.com/?fbclid=IwAR3JQIZN1fOixbNK3znd-
5F8I4pUnWImwvgbA2r9wN00pdJO1XxV856aDpDU. Acesso em: 16 fev. 2022.
5. “Bambolenat” é um espetáculo da Compañía Sombras de Arena. Disponível em: 
http://www.alternativateatral.com/obra13093-bambolenat. Acesso em: 16 fev. 2022.

https://sandanimation.tumblr.com/?fbclid=IwAR3JQIZN1fOixbNK3znd5F8I4pUnWImwvgbA2r9wN00pdJO1XxV856aDpDU
https://sandanimation.tumblr.com/?fbclid=IwAR3JQIZN1fOixbNK3znd5F8I4pUnWImwvgbA2r9wN00pdJO1XxV856aDpDU
http://www.alternativateatral.com/obra13093-bambolenat


91

em um tecido grande e por trás, usando a mesma luz do projetor, 
um ator em sombras interagindo com meus desenhos, ou seja, eu 
fazia as cenografias vivas que vão mudando, como a areia, ela me 
permite mudar e transformar. Esse ator vai transitando nessas 
paisagens. Entre todos fomos construindo o que se tornou nosso 
primeiro espetáculo de teatro de sombras que foi “Bambolenat”.

[j u l i a n a]  Alejandro, já que você, muito gentilmente, fez essa 
apresentação para a gente, eu vou aproveitar e te perguntar. Você 
poderia explicar como funciona isso aí? Poderia falar um pouco 
sobre essa técnica?

[a l e j a n d r o]  A primeira experiência com o teatro de sombras, 
que foi com “Bambolenat”... era integrar a sombra com a mesma 
luz que projetava os meus desenhos, com essa mesma luz a sombra 
do ator que interagia com as paisagens que eu desenhava, a isso 
somamos alguns músicos ao vivo que davam vida a essas imagens 
através da música. O primeiro espetáculo não tinha palavras, era 
feito somente com imagens e música. Havia quatro músicos ao 
vivo, uma cantora, e músicos que tocavam instrumentos étnicos. 
Então, fomos construindo essa história juntos, desde a narrativa 
visual, desde as imagens que foram surgindo, desde a improvi-
sação nos encontros, foi quando vimos que a sombra podia jogar 
com meus desenhos. Foi como descobrir, sem nos darmos conta, 
que estávamos fazendo teatro de sombras. De fato, começou a 
cair a ficha a partir de evoluções da imprensa, da crítica que era 
o que estávamos fazendo. Para nós era um encontro muito atra-
ente, muito de viagem visual, de viagem de conexão entre todos 
e depois fomos ajustando tecnicamente essa performance e ajus-
tando a dramaturgia da história que estávamos contando. Uma 
vez, Natália Gregório6 e eu incorporamos bonecos de sombras 

6. Bonequeira, integrante da companhia Sombras de Arena. Disponível em: 
https://www.facebook.com/natalia.gregorio.54

https://www.facebook.com/natalia.gregorio.54
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que interagiam em minha mesa, compartilhávamos a mesa com 
a bonequeira e esses bonecos apareciam projetados no tecido, 
na tela. O ator interagia não somente com meus desenhos, mas 
também com os bonecos, e assim fomos enriquecendo e apren-
dendo entre todos, desenvolvendo essa pesquisa que nos levou 
para muitos lugares. Tivemos a sorte de estar em Hong Kong com o 
espetáculo, ao Brasil fomos muitas vezes e fomos muito bem rece-
bidos pelo público e o desafio era... porque há uma crença que o 
teatro de sombras é entediante, que é muito lento, que caí e, sobre-
tudo, estamos em uma época em que olho um minuto e passo, um 
minuto e passo. Como diria um artista amigo meu: “Tem-se que 
fazer docência, ensinar ao público que pode se manter, que pode 
apreciar momentos que são mágicos”. A sombra é mágica, alguém 
dá conteúdo a essa figura negra que aparece. Foi uma experiência 
muito interessante. A partir daí formei outra companhia que se 
chamava “Ocho Ojos”, dirigi e construímos juntos o espetáculo 
“Alicia Ensueño de Maravillas”. Foi um trabalho em equipe, mas 
eu estava como diretor e pude incorporar… de fato na primeira 
parte deixei a mesa de areia para sair da zona de conforto, para 
começar a explorar o segundo trabalho com coisas que a areia 
tinha me afastado, como meu lado bonequeiro, de manipulação 
e de confecção de bonecos, então comecei a desenhar com as 
lâmpadas, com luzes, a brincar com a sombra. “Alicia” apareceu 
quase sem querer em um ensaio de improvisação, num encontro 
com Tristana Muraro7, que era acrobata, atriz e bailarina, fizemos 
uma improvisação com uma cadeira que aumentava e diminuía 
e dissemos: “Humm, parece a Alice”, e a partir daí focamos em 
“Alicia” e começamos a fazer. As ideias eram colocadas nessa cesta 
que era “Alicia” e todas as ideias eram postas ali.

7. Atriz, bailarina e produtora argentina. Disponível em: https://www.facebook.
com/tristana.muraro

https://www.facebook.com/tristana.muraro
https://www.facebook.com/tristana.muraro
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Desenhando com areia. 
FONTE: ACERVO DE ALEJANDRO BUSTOS.
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Comecei a introduzir coisas, porque na outra peça utilizava 
somente a areia, e aqui construí um flamingo de quase dois metros 
e meio de altura, enfim, comecei a introduzir bonecos e a brincar 
com uma tela translúcida. Com essa tela foi possível criar muitos 
efeitos de iluminação, dando um clima onírico à cena, como um 
devaneio. Tomamos como base o roteiro, mas era uma versão 
totalmente livre, a partir de ideais e de utilizar a técnica. Eu gosto 
muito de surpreender o público, faço muitas coisas pensando 
em como vou surpreender o público. E isso do cérebro, a parte 
racional, necessita saber como é feito e há uma parte que é a de 
jogo, a de voar... há uma parte que diz: “Quer saber? chega! Não 
quero saber como isso é feito!”. É como querer saber o truque do 
mágico. Logicamente há uma parte racional que precisa saber, 
acontece quando faço as performances com areia que as pessoas 
que assistem dizem: “Ah, isso que estou vendo aí está sendo proje-
tado”, então essa é a parte racional que fica tranquila pois sabe 
como é feito, então consegue desfrutar da viagem. Eu creio que 
a técnica serve para poder voar, se está muito preso na técnica se 
endurece, não? A técnica é a base para poder andar, mas depois 
tem que funcionar com o emocional para que isso flua e chegue 
nas pessoas.

[j u l i a n a]  Falando de “Alicia”, quantas telas vocês tinham? Eram 
translúcidas e tinham mais quantas?

[a l e j a n d r o]  Tínhamos uma tela translúcida na frente e em 
um momento subíamos uma tela por trás de Alice que ficava no 
meio, uma tela atrás que era para uma cena, a cena do bosque em 
que ela ficava rodeada entre as duas telas, na tela de trás apare-
ciam uns olhos piscando, mas era somente para uma cena. Era 
isso, ter uma ideia e pensar no modo como resolvê-la tecnica-
mente junto com a equipe. Algumas ideias são desafiadoras. 
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Nessa época, o que fazíamos era içar a tela de trás, que já estava 
no chão, para essa cena. Uma vez que a cena terminava, abaixá-
vamos a tela, pois havia um projetor, porque na cena a seguir já 
aparecia um trapézio. Enfim, havia um monte de dificuldades 
técnicas que fomos unindo cada cena e vendo como poderíamos 
resolver, costurar cada cena, de modo que também fechasse drama-
turgicamente e tecnicamente. Havia coisas que tecnicamente 
tínhamos que ter em conta, como aquilo que vinha antes ou o que 
tínhamos que fazer depois. Foi um trabalho bastante duro, foi 
prazeroso, digo duro porque levou tempo, foi um processo cria-
tivo que durou cerca de um ano e meio até sua conclusão. Mas, 
depois disso, “Alicia” nos levou para passear. Tivemos a sorte 
de estar em Schwäbisch Gmünd8, na Alemanha, e no Festival 
Internacional de Teatro de Sombras9 que acontece já há três anos 
e foi lindo! Bem, aí conhecemos Ronaldo Robles e partilhamos com 
outros colegas, como Fabrizio Montecchi. Agora estamos com um 
espetáculo novo que foi recém estreado que se chama “Mirada 
de Quijote”10. Aqui também se consolidam os bonecos porque é 
algo que eu... eu gosto dos bonecos, me fascinam, é como essas 
coisas de criança: o desenho, os bonecos são coisas que  e que é 
um dos meus desafios e o que eu mais gosto é cativar aos adultos 
com esses elementos, como o desenho e os bonecos, pois são os 
adultos os que mais precisam brincar, precisam jogar. A criança 
se conecta e logo viaja, e o adulto não. Nós somos adultos que 
brincamos o tempo todo, temos essa sorte de toda hora brincar 
criativamente, profissionalmente, seriamente e divertidamente. 

8. O espetáculo participou do Festival Internacional de Teatro de Sombras de 
Schwabisch Gmund, realizado em 2015. Disponível em: https://www.schatten-
theater.de/veranstaltung/schattenveranstaltung-festival.html
9. O espetáculo Alicia participou da terceira edição do FIS/Taubaté, em 2016.
10. Teaser do espetáculo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v= 
6HA1PsCC1TQ. Acesso em: 13 set. 2020.

https://www.schattentheater.de/veranstaltung/schattenveranstaltung-festival.html
https://www.schattentheater.de/veranstaltung/schattenveranstaltung-festival.html
https://www.youtube.com/watch?v= 6HA1PsCC1TQ.
https://www.youtube.com/watch?v= 6HA1PsCC1TQ.
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A equipe de trabalho que temos com “Quijote” é quase a maioria 
de “Alicia”, este também foi um desafio, temos “Quijote”, dois 
atores em sombras... Quixote e Sancho Panza. E eu fico em frente 
da tela com minha mesa de areia, porém como observador escre-
vendo a história, e há bonecos (silhuetas) de sombras e bonecos 
corpóreos grandes e há momentos de surpresa que, como disse 
antes, gosto de surpreender e como sou produtor, tenho razão 
de dizer: “Bem, quero fazer um Quixote de 5 metros de altura” e 
faço, o realizo, e me dá muito prazer poder concretizar as ideias, 
vê-las logo plasmadas e depois ver que essas ideias funcionam. 
Fizemos “Quijote” em um festival de bonecos que aconteceu no 
ano passado, Omar Alvarez11 que organizou o primeiro festival 
em Villa Ballester e foi nossa prova de fogo com 500 crianças de 
escola e foi tão bonito. Essa é a primeira peça que teve palavras, 
tem uns pequenos áudios em off, umas pequenas introduções a 
cada cena em caso de termos de recorrer a esta locução em off, em 
caso de alguém não ter lido “Dom Quixote” e possa entender as 
cenas que vão ver, além da cena do moinho de vento. E isso nos 
levou a fazer alguns bonecos que são planos, como as silhuetas 
de sombras, porém eles são grandes. Aí tem o cavalo Rocinante 
que Quixote cavalga e é um cavalo quase de tamanho natural, mas 
ele aparece em sombra não dá para ver ele na frente do tecido. 
Bem, há um monte de recursos combinados e a trilha sonora é 
uma composição de um músico amigo, a música é muito impor-
tante porque... nos outros espetáculos também tínhamos música, 
no primeiro era ao vivo e em “Alicia” era música gravada, porém 
feita pontualmente para a peça por dois músicos: Urbanski12 

11. Companhia argentina de teatro de animação, criada em 1987 pelos irmãos 
Claudio e Omar Alvarez. Sobre a Companhia Omar Alvarez Títeres, ver: https://
www.omaralvareztiteres.com.ar/
12. Disponível em: https://www.youtube.com/user/elyermanman/videos

https://www.omaralvareztiteres.com.ar/
https://www.omaralvareztiteres.com.ar/
https://www.youtube.com/user/elyermanman/videos
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e Germán Cantero13, amigos que fizeram a música. Por não ter 
palavras, a música tem que terminar o relato. Eu trabalho muito 
com música, a música me inspira, de fato, quando desenho com 
areia ou improviso, gosto muito de trabalhar com músicos ao vivo 
e isso inspira a toda a equipe de Abrojo14, que é minha compa-
nhia atual. Alfredo Rizo15 que faz Sancho Panza, Daniel Tur16 
faz Quixote, Natália Gregório17 e Natália Carrot18 são as manipu-
ladoras de luzes, bonecos... fazemos de tudo um pouco. Estamos 
felizes, fomos convidados para ir à Espanha para um festival de 
teatro em Almagro e, lamentavelmente, não vamos poder viajar. 
Mas vão transferir para o ano que vem, assim, esperamos estar 
com “Quijote” mais que nunca!

[j u l i a n a]  Alejandro, essa mistura do teatro de sombras com 
figuras, com a mistura dos desenhos de areia que você faz, como 
acontece a criação? Quais são as escolhas? O que escolhe para fazer 
em desenho de areia e o que escolhe para ser figura de sombras, 
como acontece essa criação conjunta?

[a l e j a n d r o]  A areia, digamos, é um recurso que é meio ceno-
gráfico, é a cenografia que fica na tela e as silhuetas também inte-
ragem tanto em minha mesa, que são bonecos menorzinhos ou 

13. Disponível em: Canal do Youtube. Acesso em: 13 set. 2020.
14. Disponível em: https://www.facebook.com/Abrojo-Teatro-1479248022218034/
about
15. Ator e bonequeiro argentino. Disponível em: http://www.alternativateatral.
com/persona150-alfredo-rizo
16. Ator argentino. Disponível em: http://www.alternativateatral.com/
persona17039-daniel-tur
17. Bonequeira argentina. Disponível em: http://www.alternativateatral.com/
persona97877-natalia-gregorio
18. Atriz e bonequeira. Disponível em: http://www.alternativateatral.com/
persona268012-paula-natalia-carrot

https://www.youtube.com/user/elyermanman/videos
https://www.facebook.com/Abrojo-Teatro-1479248022218034/about
https://www.facebook.com/Abrojo-Teatro-1479248022218034/about
http://www.alternativateatral.com/persona150-alfredo-rizo
http://www.alternativateatral.com/persona150-alfredo-rizo
http://www.alternativateatral.com/persona17039-daniel-tur
http://www.alternativateatral.com/persona17039-daniel-tur
http://www.alternativateatral.com/persona97877-natalia-gregorio
http://www.alternativateatral.com/persona97877-natalia-gregorio
http://www.alternativateatral.com/persona268012-paula-natalia-carrot
http://www.alternativateatral.com/persona268012-paula-natalia-carrot
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Coelho de Alicia. 
FONTE: ACERVO ALEJANDRO BUSTOS.

Gato de Alicia. 
FONTE: ACERVO DE ALEJANDRO BUSTOS.
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detrás da tela com tamanho maiores de manipulação direta e com 
luzes. As luzes são feitas por Gabriel Von Fernández, luzes muito 
boas com dimmer que usamos como se fossem câmeras. Usamos 
duas ou três luzes com as quais fazemos um jogo com travelling19, 
panning20, com troca de câmeras e é muito divertido e, visual-
mente, tem muito impacto. É aí que combinamos a areia com o 
projetor. Há momentos em que temos que obstruir o projetor, 
tapá-lo para que as luzes das mãos tenham melhor presença e 
mudamos a linguagem nesse momento. As luzes do projetor são 
mais frias, mas na minha mesa tem luzes de led que podem ir 
mudando e tonalizando as cores da mesa, então isso faz com que 
eu possa tirar um pouco do frio que tem o led.

[j u l i a n a]  Alejandro, o Clube da Sombra, o Alexandre Fávero, 
está perguntando assim: “Olá, Bustos! Diante de muitas opções 
tecnológicas, qual é o futuro da arte com as sombras?” Qual é o 
futuro da arte com sombras?”.

[a l e ja n d r o]  Bem, eu acredito que o futuro depende da criativi-
dade de cada um e há muita gente criativa e muita gente que está 
descobrindo a sombra através dos trabalhos de muitos sombristas 
e, bem, Alexandre é um deles, que estimulam… o futuro depende 
do estímulo que nós dermos e o que eles recebem, eu creio que 
estamos em uma era da imagem, do visual, das telas. Comigo acon-
tece, com minha mesa de areia que é primitiva, basicamente é areia 
com uma mão desenhando, porém há uma similaridade para as 
crianças, para os jovens de uma tela de led, um tablet gigante, no 
qual vou mudando as imagens e isso também acontece com a tela, 
não? Nós notamos nas escolas, nos colégios, que eles ficam fasci-
nados com a sombra porque as sombras têm mágica. A sombra 

19. Movimento de câmera em que o equipamento realmente se desloca no espaço.
20. Panorâmica ou panning é o movimento efetuado com a câmera horizontal-
mente, geralmente em velocidade lenta, de um lado para outro.
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colocada em um palco é outra coisa, é diferente da vida cotidiana 
em que a sombra fica grudada no corpo o tempo todo e as crianças, 
ou os adultos, não reparam a sombra, não a observam. Eu creio que 
quando veem uma sombra num palco as pessoas veem outra coisa, 
algo especial e, para nós, isso é cativante, não? Agora fizemos uma 
série de contos em minha oficina, de contos e encontros para 30 ou 
40 pessoas e contávamos histórias, tivemos uma que se chamava 
“Encuentros con el Viento” e fizemos uma primeira série de contos 
japoneses em que combinamos as técnicas que vínhamos mani-
pulando as sombras, o teatro de sombras, o desenho na areia e os 
bonecos. Depois fizemos contos de baleias, histórias, lendas de 
baleias de todo o mundo e o público fica cativado. Eu gosto disso: 
não dar muita informação. A areia tem muita informação para 
dar, por mais simples que pareça, há muita informação, muitos 
dados e aí, de repente, tirar tudo isso e fazer algo muito simples 
e penetrante como uma sombra pequena e iluminada com uma 
luz tênue ou uma luz de vela e aí tirar-lhe a informação ante-
rior e passar à essa informação que cobra um valor diferente, 
então, ir jogando com esses elementos. A sombra tem vida por 
um tempinho, depende, creio eu, da imaginação de quem faz e de 
quem recebe. Tanta tecnologia pode ser opressora por um lado, 
porém a simplicidade creio ser tão efetiva como... muito mais 
efetiva que a grande parafernalha tecnológica.

[j u l i a n a]  Essa questão do roteiro, como criar uma dramaturgia, 
como acontece isso para você?

[a l e j a n d r o]  Bem, nessa última peça a dramaturgia de “Quijote” 
pontualmente está relacionada com a técnica de cenas que nós 
queremos mostrar, não? E a cena requer determinada problemática 
a ser resolvida tecnicamente que, de alguma maneira, nos condi-
ciona na dramaturgia para ver como pode enquadrar a drama-
turgia com a parte técnica. Então, muitas vezes movemos as cenas 
de lugar, sempre tendo em conta os ritmos e os impactos, pois 
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sabemos que existem cenas que causam mais impacto de surpresa, 
então temos em conta a cena de impacto e, além disso, a drama-
turgia. Então, vamos armando uma collage, trabalhamos também 
com storyboard. Esses dias estive vendo os bate papos da maioria 
dos colegas que trabalham com storyboard. O storyboard ajuda a 
todos nós. Fiz storyboard durante muitos anos como desenhista de 
desenho animado, então, imediatamente eu capto e baixo as ideias 
em desenho para que todos visualizem, porque às vezes eu vejo 
uma coisa aqui e o resto pensa que é o mesmo e aí quando alguém 
bota no papel todo mundo vê a mesma coisa, não sei se todos estão 
de acordo, mas todos veem o mesmo, então, depois, a partir daí 
se trabalha a ideia mais firmemente para que se possa realizá-la.

Em “Quijote” o texto mandava no início, fomos captando cenas. 
Primeiro pegamos o livro e vimos as cenas que são mais visuais 
para além das cenas conhecidas de “Dom Quixote” que tinham que 
estar. Pegamos cenas também que gostávamos e que achávamos 
viáveis poder realizá-las visualmente. E às vezes há o desafio de 
se fazer algo: “O que acontece se tal coisa, o que acontece se tal 
outra coisa? Sim, mas e se entra isso, ou aquilo?”. Então, começa 
todo esse debate criativo que é muito nutritivo, por sorte temos 
uma equipe sempre para frente, sempre. Às vezes as ideias caem 
sozinhas na prática, ou seja, o melhor é ir à prática. A teoria é “ok”, 
mas há momentos de dizer: “Bem, temos que ir à sala e ver o que 
acontece porque aí é onde realmente se vê se a ideia funciona”. 
Funcionar tecnicamente não garante que funcione para o público. 
Pode estar sendo desenvolvido algo impecável tecnicamente, 
mas que não atinge ao público. Fundamentalmente, trabalhamos 
coisas que nos entusiasmam, que gostamos, isso é fundamental 
para depois poder transmitir na hora de operar. E a sombra, 
que é tão indireta, onde não se vê o público, muitas vezes não se 
imagina tudo o que acontece atrás da tela. Da última vez quando 
fizemos o festival e saímos, vinham as crianças nessa escola com 
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500 alunos se surpreendendo que havia tanta gente atrás da tela 
porque só então elas se deram conta que não era uma filmagem, 
mas sim gente trabalhando atrás para criar a magia. Havia artistas 
amigos nossos no público, havia bonequeiros de vários lugares e 
nos comentavam isso: que, quando todos nós saímos para cumpri-
mentar o público, elas haviam se surpreendido e se perguntavam 
como podia ter tanta gente ali. Tivemos a oportunidade de falar 
com as crianças, contar-lhes um pouco o papel de cada um e isso 
do treinamento da equipe, criativa e tecnicamente, o desfrute e 
que vai funcionando assim, estamos todos focados e vamos todos 
nessa nave num mesmo ritmo e isso é muito lindo. É um desafio 
trabalhar com um formato grande, eu gosto de trabalhar com 
formatos grandes, mas só se pode trabalhar com uma equipe trei-
nada, uma equipe que goste disso se não se torna mais difícil, não?

[j u l i a n a]  Sim. Alejandro, a Cia. Quase Cinema está falando 
aqui que ama seu trabalho e o Ronaldo perguntou: “Como foi 
participar do festival aqui no Brasil?” e eu complemento também: 
fora a participação, de como foi participar do festival, como é a 
recepção dos brasileiros quando veem a obra de vocês?

[a l e j a n d r o]  Foi um prazer trabalhar no FIS que a Cia. Quase 
Cinema organiza, uma experiência muito interessante, muito 
enriquecedora, o contato com outros colegas, é muito caloroso, o 
público brasileiro é um público muito caloroso, tem muita capaci-
dade de espanto e o manifestam. Todas as vezes que fui ao Brasil, 
o público aplaude de pé, é fervoroso, respeitoso e com muita capa-
cidade de jogo, não? De entrar e jogar conosco, com a proposta. 
Sempre quero ir ao Brasil, queremos voltar ao FIS com “Quijote” 
quando todos nós pudermos reativar essa máquina e me parece 
muito boa essa sua ideia e da sua companhia de poder manter 
a esperança via por intermédio desses bate papos... O público 
brasileiro é realmente maravilhoso.
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Cenas de “Mirada de Quijote”.
FONTE: ACERVO DE ALEJANDRO BUSTOS.
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[j u l i a n a]  O Clube da Sombra está perguntando aqui: “É possível 
narrar qualquer tema que se queira com areia, sombras, luzes? 
Há limites?”

[a l e j a n d r o]  Sim, se pode narrar qualquer tema. Digamos que 
temos a técnica e o recurso: o limite é criativo, pela forma que se 
pode contar. Eu sempre estou pesquisando novas formas. Quando 
temos um lugar seguro é sempre bom tratar de não se acomodar 
nesse lugar, mas sim ir somando a ele como fazem os Victorinox. 
Você conhece os Victorinox? São as multiferramentas que têm 
canivetes, saca-rolhas, tesoura. Bem, poder abrir todo esse leque, 
a maioria dos artistas são multifunção, multiformato, para poder 
abarcar. O teatro de sombras me permite expressar todas as dife-
rentes arestas que tenho como artista, desde o desenho, os bonecos, 
desde manipular e operar, trabalhar em equipe. Aprendi muito 
trabalhando em equipe e com outros, respeitar as ideias de outros 
com quem podemos trocar e enriquecer, isso era um trabalho.

Eu era um desenhista publicitário que trabalhava somente com 
minha prancheta em meu próprio mundo com meus pincéis e 
nada mais, até que comecei a abordar o teatro e interagir com 
outros artistas, então aí comecei a aprender um monte de coisas.

[j u l i a n a]  E como acontece para você a inserção das cores no 
desenho de areia?

[a l e j a n d r o]  Tenho uma mesa que tem luz de led embaixo, 
tiras de led, e com um controle administro as cores... e posso 
criar climas diferentes para a cena. Se eu desenho uma paisagem, 
uma árvore ou o mar, posso fazer um amanhecer ou um entar-
decer e tudo isso com as cores. Fui experimentando diferentes 
tipos de areia e essa é uma areia que, particularmente, gosto de 
trabalhar porque me permite um monte de coisas, fazer linhas 
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muito pequenas, poder polvilhar, poder retirá-la com a mão, 
limpar e ela sai. Se a areia é muito fina, muito palpável, quando 
se tenta retirá-la ela fica grudada à superfície. Então, através dos 
anos fui explorando, inclusive, uso areias mais grossas que dão 
outra textura. Quando se trabalha contra a luz, a areia sempre 
é escura, não posso trabalhar com areias coloridas porque não 
daria para ver as cores a não ser que eu ilumine a areia de cima, 
de maneira zenital cenital [luz de teto], mas como a luz vem de 
baixo, isso me permite fazer camadas transparentes, películas, 
irem somando-se. São muitos anos trabalhando com aerografia, 
conhece aerógrafo, sim?

[j u l i a n a]  Sim, sim!

[a l e ja n d r o]  Quando comecei a trabalhar com areia percebi que 
havia muita similaridade com a aerografia, porque uma trabalha 
com grãos, com camadas transparentes. Vai somando camadas 
e a areia me permite isso e o mais divertido é que não mancho 
as mãos e que a areia entra e sai quando eu quero. Essa possibi-
lidade de contar histórias, de narrar, que eu sempre gostei, de 
escutar histórias e, já mais adulto, de contá-las, meio que resumiu 
um monte de atividades que eu sempre gostei de fazer, então o 
encontro com a areia para mim foi importante, mas não deixo 
de estimular e fazer outros tipos de coisas que também gosto de 
fazer, como esculturas e bonecos para os espetáculos.

[j u l i a n a]  Há uma pergunta aqui: “Qual seria uma zona de risco 
para ti como artista, hoje? Tu buscas essa zona de risco? Quais 
seriam os desafios?”

[a l e j a n d r o]  Bem, buscar a zona de risco é sempre muito bom, 
é substancial não se assentar com uma técnica. Na zona de risco 
se experimentam novas técnicas combinadas permanentemente, 
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por isso o laboratório e a pesquisa que temos com a compa-
nhia. Agora que estamos cada um em sua casa, estamos fazendo 
“Cadáveres Esquisitos”21: cada um filma um pouquinho em sua 
própria casa. Com um gatilho temos subido na Abrojo um dos 
“Cadáveres Esquisitos” que fizemos faz pouco tempo e os encon-
tros são isso: estar o tempo todo estimulando, buscando, impro-
visando. A improvisação é um exercício muito bom, pois a gente 
coloca uma câmera e o outro tem que dizer algo, não? Contar uma 
história  então, é assim como o abismo. E romper com esse abismo 
é um treinamento que é muito bom. Dessa maneira, buscamos o 
tempo todo jogos criativos. Agora nessa quarentena voltamos 
ao grupo através de encontros semanais e estamos todos felizes 
que podemos nos encontrar, nos ver, por sorte todos estamos 
bem e podendo seguir alimentando essa caldeira, esse fogo cria-
tivo para que siga crescendo e explorando. Temos uma grande 
oficina de arte com um monte de elementos que o tempo todo 
estamos experimentando: “E se chegamos a isso? E se baixás-
semos isso? Se trazemos isso?”. O tempo todo estamos meio que 
provocando rupturas e experimentando, a pesquisa no labora-
tório é fundamental para isso. Às vezes não surgem boas ideias 
no momento, mas é um exercício e um treinamento para não ter 
medo de expressar uma ideia, não? Sobretudo em equipe, pois 
muitas vezes há pessoas que ficam inibidas e lhes custa contar a 
ideia que têm. Então, nesse exercício de poder fazer muitas ativi-
dades, sem bloqueio, no qual tudo é bem-vindo, as ideias boas vão 
fluir e as outras vão cair sozinhas. Então, o treinamento nos dá 
segurança e nos diverte também.

21. “Cadáver esquisito” é um jogo coletivo surrealista inventado por volta de 
1925 na França. Ver: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver_esquisito

https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver_esquisito
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Cena de “Mirada de Quijote”. 
FONTE: ACERVO DE ALEJANDRO BUSTOS.
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Cena de “Mirada de Quijote”. 
FONTE: ACERVO DE ALEJANDRO BUSTOS.

[j u l i a n a]  Outra pergunta: “Diante da situação que está vivendo 
todo o mundo inteiro, os artistas recebem ajuda do governo durante 
a quarentena? Qual é a política para a cultura na Argentina nesse 
momento que estamos vivendo?”

[a l e j a n d r o]  Bem, nesse momento há algumas ajudas econô-
micas para esses artistas que não podem se sustentar por não ter 
a possibilidade de sair, sobretudo os de rua. São muitos artistas. 
Nós também tínhamos uma programação de espetáculos, estou 
em outra peça que se chama “Yá Te Encontraré”22, que trabalho 

22. Espetáculo com direção de Andrés Sahade.
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como desenhista com os narradores, artistas, e suspenderam-se 
todas as apresentações que tínhamos. O governo faz o que pode, 
não tem para todo mundo, existem determinadas cláusulas ou 
requerimentos para poder se apresentar para essa ajuda econô-
mica que é um paliativo, logicamente, mas a situação da maioria 
dos artistas que trabalham por conta própria é complicada.

[j u l i a n a]  Sim. Alguma coisa que você queira falar que a gente 
não falou até então na nossa conversa aqui? Alguma coisa que 
você queira acrescentar?

[a l e j a n d r o]  Deixe-me ver. Simplesmente quero dizer que eu 
sigo fazendo coisas que já fazia desde pequeno, desde criança eu 
gostava de desenhar, gostava de transformar as coisas com as 
mãos, poder segurar uma madeira e transformá-la. Sigo fazendo 
isso até hoje e houve todo um caminho para eu poder, hoje em 
dia, trabalhar com o que mais gosto, que na realidade é minha 
vida, sobretudo numa sociedade em que o artístico se vincula, 
por vezes, à ideia de não poder se sustentar profissionalmente, 
de não se ganhar bem como artista, porém isso depende de cada 
um. E o prazer de poder desfrutar do que se faz e no teatro fazer o 
público desfrutar, também, isso gera um bom retorno. No teatro, 
quando começo a experimentar  eu era um desenhista que traba-
lhava apenas em editoriais ou em agências de publicidade e nunca 
recebi retorno de uma ilustração, porém, com o público, é muito 
prazeroso ver o que acontece com o público quando se tem a opor-
tunidade de se expressar. Estou muito feliz de estar nesse caminho 
que muitas vezes a gente duvida ou então alguém duvida, pois o 
entorno muitas vezes diz: “Você vai morrer de fome sendo artista!”. 
Mas, por sorte, pude passar por essa disputa e isso depende de 
cada um, dos recursos que cada um pode gerar e de um treina-
mento criativo. O fato é que é durante as crises que a criatividade 
mais nos ajuda a sair de situações difíceis. Trata-se de se estar em 
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campo e ver de que maneira podemos solucionar os problemas, 
é um momento também de conhecer novas pessoas, de ver outro 
ponto de vista, de sair da zona de conforto. E nós temos esse trei-
namento, temos uma lente diferente, podemos desfrutar e fazer 
desfrutar os demais e ajudar.

[j u l i a n a]  Eu gostaria que você falasse de uma curiosidade 
também que eu venho perguntando para os demais artistas e 
grupos nas outras lives, que é com relação ao espaço, se vocês têm 
um espaço de ensaio e se têm alguma dificuldade com relação a 
materiais para fazer as obras.

[a l e j a n d r o]  Sim, temos um espaço, temos uma oficina já faz 
20 anos, um espaço grande que nos permite fazer as montagens 
previamente: estender as telas, içá-las. Logicamente é um espaço 
de 25 metros por 5 metros de largura e para os grandes formatos 
fica pequeno, mas serve para poder fazer toda a montagem, todos 
os experimentos nesse espaço. Para mim é fundamental contar com 
um espaço para crescer, um espaço faz falta em todos os sentidos, 
não? Há formatos pequenos com teatro de sombras, sim, mas no 
nosso caso, o espaço é fundamental porque permite isso que disse 
antes: levar uma ideia à prática in situ no momento, então alguém 
pega uma escada sobe, estende e experimentamos, aí vemos se 
funcionou ou não funcionou, o mesmo ocorre com a iluminação. 
A ideia se experimenta na hora então isso gera um mecanismo de 
tentativa e erro, de treinamento da equipe que é muito bom e, sem 
um espaço, a gente fica sozinho na prancheta e depois custa mais, 
não? Nem todo mundo tem a possibilidade de ter um espaço, mas 
para mim é muito importante ter isso para poder trabalhar dessa 
forma. E com respeito aos materiais: eu trabalho com diferentes 
materiais, buscamos, exploramos de tudo, não somos ortodoxos, 
mas, sim, o contrário. Eu abordo o teatro de sombras de um lugar 
como escultor, como desenhista e qualquer material para mim é 
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legal pesquisar e experimentar, seja na mesa com areia ou detrás 
da tela, por exemplo, líquidos coloridos etc. São todos condimentos 
como de uma comida, depois tem que saber combinar esses condi-
mentos para que fique equilibrado o sabor e a cor, tal como nas 
comidas. Temos o hábito de juntar objetos e coisas da rua para 
poder experimentar, pesquisar e ver o que acontece. Ter também 
um galpão nos permite poder juntar coisas, às vezes até demais, 
mas isso permite com que a gente vá pela rua recolhendo coisas: 
“Ó, olha isso que legal!”. E logo experimentamos! Ou seja, qualquer 
material. Quanto às telas, tecidos de projeção, trabalhamos ulti-
mamente com umas telas que são plásticas, que são muito boas, 
com uma costura feita por temperatura.

[j u l i a n a]  Como é o nome da tela?

[a l e j a n d r o]  É uma tela plástica e opaca, ou seja, só se vê a 
sombra e não se vê a luz de projeção. Com ela não se vê o ponto de 
luz (que, entre nós, chamamos de “a moto”, pois parece que está 
vindo uma moto). E com um tecido mais transparente a gente vê 
esse ponto de luz, que muitas vezes pode resultar num incômodo. 
Essa não, essa tela justamente mata esse início de luz e faz com 
que a sombra se veja limpa e nítida. Nós colocamos no Youtube um 
trailer de “Mirada de Quijote”, que é como uma pequena síntese 
das aventuras de “Dom Quixote”. E lá vocês podem apreciar isso 
na tela: a sombra limpa, com diferentes luzes combinando, como 
te dizia antes, quando como se fossem câmeras, câmeras de vídeo.

[j u l i a n a]  Uma última pergunta: “Podes comentar um pouco 
sobre a obra FOE, na qual havia muitas linguagens visuais?”

[a l e j a n d r o]  Ah sim! FOE é uma obra que fui convocado como 
desenhista pela Universidade de San Martín (UNSAM). Foi um 
trabalho experimental no qual se combinaram técnicas. Um 
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Alejandro Bustos e músicos em apresentação.

músico amigo Gabriel Rosujovsky23 fez a composição da música 
baseado em um texto muito interessante de Daniel Defoe, autor de 
“Robinson Crusoé”, e contávamos um pouco essa história baseada 
nesse livro. Como recurso, havia também o uso de mapping, tinham 
dois caras que realizavam um mapping ao vivo no qual se proje-
tava parte de meus desenhos no vestido da protagonista. Então, 
eu desenhava na areia, mas se via ela intervida e um operador 
técnico fazia com que somente a luz do projetor interviesse no 
vestido, então havia pontos de mapeamento. E se combinava, 
aqui não tinha tela nem tecido, mas sim papel, trabalhamos com 
pilhas de papel de mais ou menos um metro e vinte cada pilha que 
vinham de cima, muito alto, caía e vinha ao chão também os papeis. 

23. Gabriel Rosujovsky é Astrólogo, osteopata e músico. Disponível em: https://
www.instagram.com/gaborosu/?hl=pt-br. Acesso em: 13 set. 2020.

http://www.alternativateatral.com/persona39817-gabriel-rosujovsky
https://www.instagram.com/gaborosu/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/gaborosu/?hl=pt-br
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Orquestra. 
FONTE: ACERVO DE ALEJANDRO BUSTOS.

Essas tiras eram a tela de projeção e por detrás estava Alejandro 
[Sklar] e claro que seu sombrista também tem muito conheci-
mento de teatro de sombras enquanto à bibliografia e ao mate-
rial, ele operava os bonecos (silhuetas) de sombras com Damian 
[Benincasa] e eles operavam mecanismos de bonecos de sombra 
com luzes. Era a combinação de desenhos e havia um setor que 
estava Natália Carrot, que trabalha na equipe da Abrojo, no qual 
ela, com líquidos e luzes, fazia efeitos que se somavam às projeções 
e o operador técnico do mapping. Era quem misturava as cenas 
de água nesse aquário, com a areia e com os fundos de projeção 
direta com lâmpada, então ele misturava. Havia momentos em 
que todas essas linguagens se combinavam, foi uma experiência 
interessante, foi uma pesquisa bastante interessante na univer-
sidade, durou pouco tempo, mas para mim foi muito bom.
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[j u l i a n a]  Muito obrigada por falar aqui com a gente e muito 
obrigada pelo presente inicial que você nos deu, não é?

[a l e j a n d r o]  Bem, muito obrigado, obrigado pelo convite e 
saudações para todo mundo!
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transcrição1: leonor scola e fábio myers

1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PWPs2lbfBwg

file:///D:/TEMP/ 
https://www.youtube.com/watch?v=PWPs2lbfBwg
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[j u l i a n a]  Olá, boa noite! Hoje vamos conversar com Sandra 
Vargas do Grupo Sobrevento. Oi, Sandra, boa noite, tudo bem?

[s a n d r a]  Boa noite, tudo bom?

[j u l i a n a]  Tudo bem. Primeiramente, obrigada por ter acei-
tado o convite de conversar conosco. Nessas lives estamos tendo 
trocas bem bacanas, com vários artistas de vários lugares, vários 
grupos. Para começar nossa conversa, eu queria que você falasse 
um pouquinho da sua formação, de como conheceu o teatro de 
sombras e começou a trabalhar com ele.

[s a n d r a]  Então, na verdade, minha formação é em teatro. Eu me 
formei na UNIRIO2 e lá mesmo a gente formou o Grupo Sobrevento, 
junto com o Miguel Vellinho, com a Andreia Freire3 e com o Luiz 
André Cherubini. Miguel Velhinho agora está no Rio de Janeiro, 
enquanto eu e o Luiz André estamos aqui em São Paulo com a 
sede do Sobrevento.

Na UNIRIO, nós começamos um contato com teatro de bonecos 
quando a Funarte4, naquela época, criou o curso extracurricular 
em teatro, porque não existia nenhuma possibilidade, não existia 
um curso de teatro de animação nas universidades. Depois, aqui 
na USP5, começou primeiro com Ana Maria Amaral e foi depois 
que o teatro de animação entrou na formação do curso de artes 
cênicas, mas antigamente não tinha. A FUNARTE criou esse curso 
extracurricular e chamou o professor José Carlos Meirelles6 que 
criou um grupo de teatro de bonecos. Na UNIRIO, o José Carlos 

2. Disponível em: http://www.unirio.br/cla/escoladeteatro/index
3. Disponível em: https://br.linkedin.com/in/andr%C3%A9a-freire-342b043b
4. Disponível em: https://www.funarte.gov.br/
5. Disponível em: https://www5.usp.br/
6. Disponível em: https://www.facebook.com/josecarlos.meirelles.5/about

http://www.unirio.br/cla/escoladeteatro/index
https://br.linkedin.com/in/andr%C3%A9a-freire-342b043b
https://www.funarte.gov.br/
https://www5.usp.br/
https://www.facebook.com/josecarlos.meirelles.5/about
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ofereceu um curso. O Luiz André Cherubini participou e fez um 
trabalho com teatro de bonecos, que foi muito interessante, não 
era sombra, era um boneco de manipulação direta e uma ence-
nação de “Ato sem palavras”7, peça curta de Samuel Beckett8. E 
nós, que estávamos com o Luiz André formando um grupo de 
teatro, estávamos numa outra linha que era a linha do teatro 
mesmo, estávamos fazendo juntos uma peça de teatro dirigida 
pelo Marco Antônio Braz9, diretor aqui de São Paulo. Quisemos 
continuar, queríamos formar um grupo, uma coisa que não se 
ouvia falar muito, as pessoas não acreditavam muito. Fizemos essa 
peça com Marco Antônio Braz que, depois que estreou, ninguém 
mais quis continuar, daí nós pensamos que deveríamos formar 
um grupo. Como é que você faz um espetáculo que tem tanto 
trabalho e abandona depois de poucas apresentações? Nós está-
vamos formando um grupo com o Miguel e com o Luiz André sem 
saber muito o que encenar, e ele nos mostrou esse quadro, que ele 
fez na oficina de teatro de boneco. E o Zé Carlos Meireles — que 
tinha uma relação fortíssima com Associação Brasileira de Teatro 
de Bonecos — propôs que a gente apresentasse esse quadro num 
festival de teatro de bonecos organizado pela Associação Brasileira 
de Teatro de Bonecos10, e lá fomos nós. Esse festival aconteceu em 
Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, e ali nós vimos um 
monte de gente, muitas técnicas de teatro de bonecos e muitos 
grupos. Vimos como o teatro de bonecos requer um aprendizado 
técnico, um treinamento, havia pessoas que formavam grupos, 
que viajavam, que se apresentavam, toda uma realidade que não 

7. Disponível em: http://www.sobrevento.com.br/espet_ato.htm
8. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel_Beckett
9. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa359428/
marco-antonio-braz
10. Disponível em: https://abtbcentrounimabrasil.wordpress.com/

http://www.sobrevento.com.br/espet_ato.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel_Beckett
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa359428/marco-antonio-braz
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa359428/marco-antonio-braz
https://abtbcentrounimabrasil.wordpress.com/
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ouvíamos na universidade. O que a gente ouvia, no Rio de Janeiro, 
naquela época, era muito sobre a figura do diretor: era pensar 
que nós iríamos sair da universidade e, depois de formados, um 
diretor nos chamaria para fazer uma peça ou participar de tele-
novelas, porque muita gente também tinha a ilusão da televisão. 
Nós não víamos nesses bonequeiros uma relação muito concreta 
com o teatro, concreta que eu digo no sentido de criar um espetá-
culo, de viver do seu repertório. Nós saímos muito mexidos, isso 
aconteceu muito cedo na universidade, não tínhamos nem dois 
anos de curso. Aí, sim, tivemos contato com o teatro de bonecos.

O nosso primeiro trabalho foi um boneco de manipulação 
direta, nós sempre tivemos esse pensamento: “Por que escolhemos 
essa técnica para fazer este espetáculo?”. Então, no festival de 
teatro de bonecos, nós vimos muitos espetáculos incríveis, mas 
em algum momento, talvez na nossa arrogância de jovem, em 
alguns espetáculos nós percebíamos que tinha o boneco, mas 
não tinha o teatro, e a gente tem a possibilidade de juntar as duas 
coisas. Quando eu digo que “não tinha teatro” é porque, às vezes, 
víamos espetáculos que se apoiavam muito no boneco, na técnica, 
mas que não nos emocionavam, era como se a gente não tivesse 
vivido muita coisa durante o espetáculo. Em outros espetáculos 
nós saíamos completamente emocionados, quando se cruzava o 
teatro e o teatro entendido, talvez como poesia, como um encontro, 
de você não sair tal qual você entrou de uma peça, nisso a gente 
vê muitos espetáculos muito bonitos, muito singelos. Mas enten-
demos que não podíamos ver o teatro de bonecos somente como 
uma técnica, mas entender que precisávamos escolher essa técnica 
para que ela nos ajudasse a dizer aquilo que queríamos dizer no 
espetáculo. Então, o Sobrevento explorou muitas técnicas, não só 
de sombras, mas muitas. E como foi nosso contato com a sombra? 
Nós tínhamos visto espetáculos em festivais também, gente que 
fez muito pelo teatro de bonecos na nossa época de escola, não 
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podemos deixar de falar da Magda Modesto, ela era uma militante 
pelo teatro de bonecos, no panorama do teatro no Rio de Janeiro e no 
Brasil. Ela viu que nós éramos da universidade. A Magda meio que 
nos adotou, levou, mostrou toda a sua coleção, mostrou milhões de 
livros, como se ela dissesse: “Não deixem de se fascinar pelo teatro 
de bonecos, continuem”. Todo o grupo que vinha para o Brasil, em 
turnês e tudo mais, ela nos avisava e nós íamos assistir e, assim, 
foi o nosso primeiro contato. Nós vimos muitos grupos nos festi-
vais e um grupo que nós ficamos fascinados foi o Gioco Vita. Eles 
foram algumas vezes ao Brasil, chegaram até a oferecer um curso, 
mas a gente não participou. E esse curso foi também uma luta da 
Magda Modesto. O Gioco Vita deu o curso na Aldeia de Arcozelo11, 
que era uma espécie de retiro no interior do Rio de Janeiro, onde 
você ia fazer cursos com grandes mestres do teatro de bonecos. A 
Magda lutou muito para esse projeto, esse projeto durou alguns 
anos e um dos cursos ministrados foi o do Gioco Vita. Muita gente 
fez esse curso com eles, vimos muitos espetáculos que vieram, 
muitos a gente viu em vídeo. E o que nos chamou a atenção no Gioco 
Vita? A poesia, a coisa orgânica, porque, o que eu vejo do teatro de 
sombras, às vezes? Que você não precisa se ater a saber desenhar 
ou recortar, ou entender muito de luz, com qualquer recurso que 
você tiver... entender aquele recurso, aprender a brincar com ele, 
eu acho que teatralmente, esse foi o contato.

O Sobrevento promoveu intercâmbios. Quando nós começamos, 
existia um preconceito muito grande com teatro de bonecos. As 
pessoas não percebiam quantas possibilidades existiam com teatro 

11. A Aldeia de Arcozelo foi inaugurada por Paschoal Carlos Magno (1906-1980), 
no ano de 1965, em Paty do Alferes, no Rio de Janeiro. Com uma área total de 51 
mil metros quadrados, a antiga Fazenda Freguesia, fundada em 1730, é consi-
derada o maior complexo cultural da América do Sul. Ver: https://portais.
funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/paschoal-carlos-magno/
aldeia-de-arcozelo-300-anos-de-historia/

https://portais.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/paschoal-carlos-magno/aldeia-de-arcozelo-300-anos-de-historia/
https://portais.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/paschoal-carlos-magno/aldeia-de-arcozelo-300-anos-de-historia/
https://portais.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/paschoal-carlos-magno/aldeia-de-arcozelo-300-anos-de-historia/
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de bonecos. Sempre com dificuldades, nós organizamos festivais, 
organizamos intercâmbios e então a gente ficou muito conhecido 
nesses festivais também, pois nós éramos as pessoas que promo-
viam intercâmbios. Também vieram algumas companhias de 
sombra chinesa que nós trouxemos. O consulado ou a embaixada 
da China nos procurou enquanto pessoas que poderiam organizar 
turnês dessas companhias para eles, nós tivemos contato com 
companhias da China por conta disso. O nosso primeiro espetá-
culo de teatro de sombras estreou em 2010. Somos uma compa-
nhia que tem 35 anos, e começou porque queríamos encenar uma 
história da Virginia Woolf12 que era “A Cortina da Babá”13, que 
contava justamente a história de uns bichinhos de uma mulher 
que estava bordando, uma babá que estava bordando uns animai-
zinhos numa cortina e quando ela dorme esses animaizinhos 
ganham vida. Já lendo a história intuímos que poderia ser feito com 
sombra. Quando a gente diz “intuir”, porque nós não somos taxa-
tivos em dizer: “Vai fazer com sombra e ponto final”, nós podemos 
até abandonar essa ideia depois se percebermos que ela não casa, 
mas aí nós fizemos um projeto e falamos: “Bom, poderia ser com 
sombra chinesa”, mas a gente não sabia nada de sombra chinesa, 
então trouxemos, convidamos, porque já tínhamos contato com a 
embaixada da China, tínhamos experiência com esses intercâm-
bios e perguntamos para embaixada se eles poderiam nos apoiar 
indicando um mestre de teatro de sombras para vir ao Brasil e 
nos treinar. A embaixada prontamente indicou uma pessoa e nós 
trouxemos esse mestre aqui para São Paulo. Ele deu uma oficina 
mais ou menos para 60 pessoas, porque nós entendemos que, na 
medida em que é feita uma convenção, os intercâmbios têm que 

12. Disponível em: http://www.virginiawoolfsociety.org.uk/resources/
virginia-woolf-a-short-biography/
13. Disponível em: http://www.sobrevento.com.br/espet_baba.htm

http://www.virginiawoolfsociety.org.uk/resources/virginia-woolf-a-short-biography/
http://www.virginiawoolfsociety.org.uk/resources/virginia-woolf-a-short-biography/
http://www.sobrevento.com.br/espet_baba.htm
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ser abertos, que o conhecimento não pode ser só para nós. Então, 
na parte da manhã ele dava essa oficina e à tarde ele nos ensinava 
algumas coisas de manipulação.

O que é a sombra chinesa? A sombra chinesa é diferente da ideia 
de sombra, o que é muito engraçado, porque a sombra chinesa é 
uma silhueta translúcida que se encosta numa tela, quer dizer, 
se você afasta ela, ela já não aparece, você tem que encostar ela 
completamente, e não é a sombra, digamos, a luz que projeta a 
transparência dessa silhueta na tela. Eles fazem uma silhueta toda 
articulada, que é outra coisa que não vemos direto nas silhuetas 
daqui. A gente vê a silhueta feita. No que ela vai ganhar animação? 
Ela vai ganhar animação mexendo na fonte de luz. A silhueta da 
sombra chinesa é totalmente articulada, ela mexe braço, mexe tudo 
e você não vê a vara, não vê nada pelo ângulo que você coloca, pela 
maneira que você coloca a luz. Uma fonte de luz fixa. Explicando 
aqui, vamos supor está aqui é a tela [mostra um pedaço de madeira 
branca], a tela é inclinada e aqui você coloca a fonte de luz que é 
uma lâmpada fosforescente, digamos que esses meus quatro dedos 
sejam os quatro tubos da fonte de luz [coloca mão na parte supe-
rior da “tela”], eles são colocados aqui e eles lambem a tela, a tela é 
colocada inclinada para você ter força porque as varas na vertical. 
Então, haja braço porque você não aguenta se você não inclinar, 
porque a qualquer momento ela vai se afastar, e se ela se afastar 
não dá pra ver do outro lado. Você pressiona a silhueta e mani-
pula ela assim o tempo todo, arrastando na tela, e aí essas articu-
lações e essas varetas que você tem que ter um jeito de manipular 
na mão, uma manobra na mão de pegar duas varetinhas como se 
fossem bastõezinhos como aqueles de comida chinesa, e mexer 
naquelas varetinhas. A confecção daquelas silhuetas é complexa, 
você pode fazer em PVC cristal, você pode fazer em couro também, 
mas hoje em dia eles mesmos já aconselhavam a fazer em PVC 
cristal e você faz tipo um “sanduichinho”, você faz o desenho, às 
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vezes você bota um contact translúcido, um adesivo translúcido 
que chama, para você dar cor na silhueta e então as vezes você 
pode ter uma coisa lisa: uma casa, um rio, ou uma casa colorida, 
verde, o teto todo verde, você pode colar mesmo esse adesivo trans-
lúcido nesse PVC cristal e a luz vai passar porque ele é adesivo 
translúcido e a luz passa. Você também pode fazer a silhueta com 
transparência, dá para fazer todo o desenho no computador e tirar 
um xerox transparente e depois fazer o “sanduichinho” porque o 
papelzinho do xerox transparente é frágil. Então, você coloca no 
meio das duas lâminas de PVC cristal e faz um sanduíche. Tem 
também alguns gatilhos que ele faz de arame, de repente a gente 
pode colocar à disposição, mas acho que se encontra fácil esses 
gatilhos na internet, na própria vara você puxa um fio e ele faz 
com que abra e feche a boca do boneco. O que tem de difícil nessa 
manipulação? Primeiro o conceito visual, porque quando você 
decide fazer essas silhuetas todas, você praticamente está fazendo 
um quadro, quase que o mesmo pensamento de um livro infantil 
que você tem que ter um conceito na ilustração, um conceito 
plástico. Isso nós tivemos muita dificuldade quando nós fizemos 
a “Cortina da Babá”, ele tinha nos ensinado a maneira de confec-
cionar a silhueta, mas depois você tem que chamar uma pessoa 
ligada em ilustração para fazer o conceito visual do que vai se ver 
na tela, em termos de cores... de tudo, e isso também, às vezes, é 
difícil porque a pessoa faz um determinado desenho ou pensava 
num determinado padrão e a gente via que... às vezes a gente ia 
ter que construir a silhueta, imprimia e quando encostava na tela 
não se via nada, ou se via uma mancha. Por exemplo, esse ilus-
trador fez um conceito como se fosse um mosaico, umas silhuetas 
como mosaico, vários quadradinhos pintadinhos, aquilo virava 
uma mancha, então depois nós fomos entendendo que eram cores 
mais simples, não tão detalhadas porque se perdia um pouco.
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 “A cortina da Babá”, 2010. 
FOTO: MARCO AURÉLIO OLÍMPIO. FONTE: ACERVO GRUPO SOBREVENTO. 

[j u l i a n a]  Também tem a questão do pintar, né? Quando pinta 
o acetato, tem um certo modo de pintar, se você às vezes carregar 
demais uma determinada cor, mancha tudo, né?

[s a n d r a]  Mancha tudo, fica tudo escuro, mas nós não traba-
lhamos com essa coisa de pintar, sabe? Se você clicar na internet 
“PVC cristal”, que às vezes as pessoas chamavam de acetato, mas 
na verdade é uma lâmina que tem várias gramaturas e você pode 
fazer tudo no computador, imprimir por pedaços e colar no PVC, 
esse adesivo translúcido também é ótimo porque você também 
cola perfeito, e fica a cor mesmo, que tem o adesivo translúcido, 
o único problema dele às vezes é a paleta de cor, que não é tão 
bonita, são cores bem fortes. Vou te mostrar uma coisa aí do que 
era da “Cortina da Babá”, eu tenho o vídeo aqui na televisão. Você 
vai poder ver aí [mostra o vídeo]. Está vendo?

[j u l i a n a]  Sim, estamos vendo!
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“A cortina da Babá”, 2010. 
FOTO: MARCO AURÉLIO OLÍMPIO. FONTE: ACERVO GRUPO SOBREVENTO.
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[s a n d r a]  Olha a cor dessa silhueta. Isso tudo que você está 
vendo aí, essas cores fortes foram feitas com PVC, com adesivo 
colorido, adesivo translúcido. Essas casas todas coloridas assim 
bem forte, e aqui vou mostrar um pouco como são as silhuetas, 
a manipulação [continua o vídeo]. Você viu isso? Tem uma coisa 
que nós descobrimos neste espetáculo que foi a coisa de brincar 
com pessoas na frente, então a gente tinha a silhueta atrás da tela, 
e uma pessoa na frente brincando, então quando esse avestruz 
vai subindo os degrauzinhos é a mão do manipulador que está na 
frente que contracena com a figura que está ali atrás.

[j u l i a n a]  Tem uma pergunta aqui: “No espetáculo ‘A Cortina da 
Babá’ se utiliza a projeção das sombras, das silhuetas ou apenas 
a projeção das figuras/silhuetas?”

[s a n d r a]  “A Cortina da Babá” está disponível no Youtube inteiro, 
chama “A Cortina da Babá — Sobrevento”. Ali nós fizemos muitas 
experimentações com a sombra. Começamos projetando a sombra 
na frente, da maneira ocidental, que eu vou mostrar agora, e 
depois vai para a sombra chinesa. A sombra chinesa, digamos que 
é tudo o que acontece quando a babá dorme e os animais ganham 
vida. O que acontece com os espetáculos? O espetáculo é uma 
babá que dorme e os bichinhos ganham vida, da Virginia Woolf, 
e ela começa de uma maneira que é... pronto, ela deu o primeiro 
ronco, ela roncou a segunda vez, a terceira vez, pronto! A ogresa 
estava dormindo! E, então, a girafa deu uma primeira mordidinha 
na folha. Então, do jeito que ele vai descrevendo essa mulher, 
como se ela, aparentemente, fosse aquilo que reprime, aquilo 
que talvez tenha sido o concreto, aquilo que talvez não tenha sido 
um sonho. Para a gente passar essa ideia, colocamos essa babá 
na frente da mulher, bordando, e botamos uma criança que não 
existe no conto, mas serve para criar essa relação e mostrar que 
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personagem é esse, que leitura nós damos a esse personagem. E 
aí tem toda uma relação com eles de uma sombra, também proje-
tada na frente, com os personagens na frente, nós usamos esta 
lanterna de LED, que vocês devem ter visto um monte de vezes 
aqui nas lives. Eu vou tentar mostrar aqui.

Então, o ator vai estar aqui mostrando para o público que ele 
tem essa lanterna e que ele ilumina de frente, que aproxima e tudo 
mais. A gente brincou muito com diferentes objetos, usando essa 
lanterna. E aí essas coisas aumentam, diminuem de tamanho etc. 
Eu não sei se a gente consegue mostrar agora o vídeo na televisão, 
a cena deles com relação a uma luz que já é vinda de baixo, um 
elipsoidal grande na figura da babá projetada na tela. Essa coisa 
toda vocês podem ver no vídeo da “A Cortina da Babá”, mas essa 
relação da figura grande, então às vezes ele projeta um bicho, dá 
pra ver? [mostra um cavalinho em frente à tela enquanto afasta e 
aproxima a luz da lanterna].

[j u l i a n a]  Sim, está dando para ver.

[s a n d r a]  O bicho fica grande, o bicho fica pequeno, só ela brin-
cando com a lanterna na frente, e isso na frente do público. Aí 
dá para fazer uma relação de, por exemplo, uma mão grande, 
uma cabeça grande que engole o menino, isso vocês vão ver no 
espetáculo “A Cortina da Babá”. Agora nós vamos mostrar umas 
outras coisas que experimentamos e, fechando “A Cortina da 
Babá”, tem a coisa da sombra chinesa mesmo, articulada etc. Que 
é essa maneira que eu disse que é a tela, a luz aqui [indica parte 
superior da tela] e a silhueta encostada e manipulada assim. No 
“Amigo Fiel”14 nós brincamos com outra coisa, por exemplo, a 
gente tem esse copo aqui, o que o copo projeta?

14. Disponível em: http://www.sobrevento.com.br/espet_ami.htm

http://www.sobrevento.com.br/espet_ami.htm
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[j u l i a n a]  Sim, um efeito muito bacana.

[s a n d r a]  Luzes diferentes, então teve um momento que nós 
tínhamos que fazer, por exemplo, um detergente, detergentes 
são ótimos porque eles têm cores, não sei se você consegue ver 
a mancha que cria.

[j u l i a n a]  Sim, sim.

[s a n d r a]  Fizemos uma primavera, que era um jardim todo 
florido, só com copos, cristais, por exemplo, isso aqui é um fras-
quinho colorido, o que me interessa é a cor, isso aqui poderia 
ser o sol, só essa mancha, sem precisar me ater a construir uma 
coisa. Por exemplo, uma outra coisa que é bacana é experimentar 
tecidos, com tramas diferentes, e “mancha” a tela, com tramas dife-
rentes, por exemplo, tem um barquinho e uma garrafa de deter-
gente colorido eu posso fazer uma coisa, olha o que provoca na 
tela, eu estou pegando e correndo a lanterna aqui na embalagem 
deitada do detergente.

[j u l i a n a]  Sim.

[s a n d r a]  O que é legal de ver na sombra? A poesia que você cria 
com a imagem, que você pode dar vida na animação não só pela 
construção e a ilustração da silhueta na tela, mas pela mexida 
que você faz com a luz, por exemplo, em “Amigo Fiel” nós cons-
truímos esse cavalinho aqui, mas não era esse cavalinho era um 
cavalinho de galho, e a gente faz uma coisa, que é o seguinte, o 
cavalo correndo e é só isso [a luz está fixa e é a figura do cavalo que 
se mexe], você pode brincar com esse tamanho, e aí se você botar 
uma música “tacata” [onomatopeia de ritmo musical], ou uma 
música bonita, já faz uma poesia com essa imagem. O que a gente 
faz? No caso, eu não domino muito a confecção, a ilustração, nem 
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Oficina de teatro de sombras, 2021. 
FOTO: SANDRA VARGAS.
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Oficina de teatro de sombras, 2021. 
FOTO: SANDRA VARGAS.
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muitos recursos de luz, mas os recursos de luz nós vamos tentando 
pedir apoio e ajuda, dá para fazer muitas coisas com os recursos 
que nós temos e não se ater tanto à confecção. “A Cortina da Babá” 
foi bem sofrida por isso, porque a sombra chinesa não tem como 
fugir da confecção, é confecção... é uma confecção pesada e quase 
que é um boneco para cada cena.

O que tem a sombra chinesa? Por exemplo, quando a gente vê 
essa brincadeira aí do azul, do barquinho, se nota que parece uma 
coisa mais onírica. A sombra chinesa tem uma coisa, eu diria quase 
que mais concreta, mais ilustrativa, requer uma dramaturgia 
muito bem amarrada e quase que pré-concebida. É difícil de você 
fazer uma coisa que é: “A partir da técnica eu crio uma drama-
turgia”, você meio que tem que ter a cena toda que na cabeça, pelo 
menos uma partitura de gestos. Ela é uma técnica que se esgota 
rapidamente, então, você tem que fazer cenas que se resolvam 
muito rápido, que tenha uma situação, um clima, com um desfecho, 
“pronto acabou!”, e ir para outra cena.

[j u l i a n a]  Sandra, então pegando isso que você está falando 
da sombra chinesa, eu estou pensando junto com vocês aqui, a 
sombra chinesa estaria mais na estética, vamos dizer, realista e 
na técnica realista? Por ter também a própria confecção, de ter 
articulações e tudo mais, a história em si.

[s a n d r a]  Em que sentido ela é mais realista? Isso impressio-
nava muito, eu me lembro que quando a gente fazia “A Cortina 
da Babá”, uma vez alguém nos falou: “Vocês deveriam vir agra-
decer com os bonecos na frente”, aí a gente perguntou: “Mas, por 
quê?” Aí a pessoa falou assim: “Porque ninguém imagina que isso 
é feito de uma maneira tão artesanal, porque são aqueles bonecos 
perfeitos que se mexem, perfeito, mas manipulados com vara”. 
Eles realmente têm um movimento muito realista, como você 
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vê ali, o avestruz se agacha, pega a água, mexe a patinha, tudo a 
partir da silhueta. Eu diria que a sombra chinesa é um boneco 
bidimensional manipulado, a força dela está na manipulação 
em si do boneco, enquanto que a sombra, desse jeito que estamos 
trabalhando, com o boneco na frente, com essa lanterna led, está 
muito mais associado também a se aproximar, se distanciar da 
luz, porque você pode animar um boneco mexendo a silhueta, 
como você pode também animar com a luz se movendo e você 
ainda pode animar fazendo a tela se mexer.

Mas, todas essas descobertas a gente deve muito ao Alexandre 
Fávero, eu sempre digo isso e te disse quando nos encontramos 
no Itaú Cultural15. Porque eu não tive muita paixão pela sombra 
chinesa, eu sofri muito com a confecção, então para mim foi uma 
coisa assim: “Meu deus do céu, será que eu vou dar conta?”. Porque 
era tanta informação em relação à confecção, e aí você via que 
tinha meio que arbitrar uma dramaturgia, foi um processo bem 
assustador. Quando chega o Alexandre Fávero, para o processo da 
“Cortina”, e nos diz: “Olha, a sombra não é só isso, vocês precisam 
ter uma atmosfera muito mais poética aqui”. E aí ele faz esse 
encontro comigo e com Luiz André, e nos apresenta essa coisa da 
textura na tela, dos panos, até mudo o tom de voz, porque desse 
jeito mesmo que ele dizia: “Aproximem, distanciem a luz, escutem 
o que vocês desenham ali na tela”. Foi ali que eu me apaixonei 
pela sombra, que eu vi uma possibilidade de poesia porque até 
então eu tinha uma relação de medo com a sombra, de achar que 
poderia ficar uma coisa que, por mais que eu quisesse fazer uma 
coisa orgânica, ela não iria ficar porque parecia que a confecção, 
a silhueta, se impunha com uma força maior do que o teatro, e 
quando chega o Alexandre e nos diz: “Não, vocês podem brincar, 
aumentar tamanhos, diminuir, mudar o ponto de vista da luz”, e 

15. Disponível em: https://www.itaucultural.org.br/

https://www.itaucultural.org.br/
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essa coisa das texturas na tela, tudo isso nos fez apaixonar pela 
sombra, daí depois nós irmos lá pro “Amigo Fiel” e se arriscar a 
pegar aqueles animais, como esses aqui assim, sabe? [mostra um 
cavalinho] Tridimensional, e manipular, criar luz, criar texturas. 
Às vezes nós fazemos um encontro de sombras no Sobrevento 
com crianças, e é mexendo com a luz que elas mais se divertem, 
mexendo a fonte de luz, e a gente diz: “Olha, se você mexe a lanterna 
para um lado... para esse lado aqui, para onde que vai a silhueta? 
E para esse lado aqui, para onde ela vai?” O aumentar e o dimi-
nuir do tamanho, tudo isso é muito bonito.

[j u l i a n a]  Tem uma pergunta aqui. Estamos vendo nessas lives 
que mais importante do que a técnica é você explorar a criati-
vidade, a imaginação e o que vai ser contado na sombra. Essa é 
a questão que eu coloco para você no seguinte sentido: Para a 
escolha de fazer “A Cortina da Babá” e do “Amigo Fiel” em sombra, 
e não em bonecos, o que vocês viram na dramaturgia, na ideia, 
que fizeram vocês falarem: “Esses aqui têm que ser na sombra!”?

[s a n d r a]  “A Cortina!”. No conto havia uma cortina que tinha 
figuras bidimensionais bordadas e que ganhavam vida, e a gente 
pensou como brincar numa cortina, com essas figuras saindo da 
cortina e virando esse mundo que a Virginia Woolf coloca. Claro 
que aí vem uma série de conceitos, então como faremos para que 
ganhe vida? Quando a babá dorme, o menino pega a cortina, a 
cortina é meio transparente e projeta as figuras num abajur que 
colocamos na parede, e de repente fazemos uma brincadeira na 
qual ela está bordando uma borboleta — que tem toda uma metá-
fora na cena, poética e tudo mais — e essa é a última figura que 
ela vai bordar, então ela espeta a borboleta na cortina com uma 
agulha e o menino fica muito triste com isso, e quando ela dorme 
ele tira a borboleta da cortina. Essa borboleta  isso é muito engra-
çado, porque o menino pega uma borboleta... ele pega, digamos, 
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Oficina de teatro de sombras, 2021. 
FOTO: SANDRA VARGAS.

essa coisa aqui [mostra pedaço de papel que representa a borbo-
leta], ele ilumina, ele chacoalha a borboleta, e lá trás você vê o que 
está iluminado como uma borboleta em cima da cabeça dele, e ele 
brinca com isso, ele está com um pedaço de coisa na mão [o pedaço 
de papel], com a luz, e brinca que coloca borboleta aqui, brinca que 
coloca borboleta ali e lá atrás. Você vê claramente uma borboleta, 
e ele manipula de um jeito, ela é de paninho, que a borboleta ganha 
muita vida e você se esquece que ele está chacoalhando a borbo-
leta, você se esquece disso, você vê uma borboleta claramente 
voando lá atrás. E aí ele espalma a borboleta na tela, esconde ela 
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na mão, uma luz acende lá trás com a sombra chinesa, e aparece 
uma borboleta de sombra chinesa, a partir daí todas as cenas 
dos bichinhos são feitas em sombras chinesas. O nosso ponto de 
partida foi uma cortina, então para nós fazia muito sentido, que 
poderia ser uma maneira interessante de ganhar vida, transfor-
mando aquilo em silhueta. No início nós pensamos: “Ah, vai ser 
uma cortina, serão as figurinhas lá atrás da cortina se mexendo”, 
mas o bom do teatro é que você chama muitas pessoas para cola-
borar com você, eu sempre digo que ele não é, nem nunca será 
resultado de uma pessoa só, ele vai ser resultado daquelas pessoas 
todas juntas, então nós chamamos o André Cortez16, que é um 
grande cenógrafo, explicamos o que precisávamos da técnica, que 
precisávamos de uma tela inclinada, precisávamos que os mani-
puladores estivessem com os bonecos na altura da cintura para 
manipular, e que era essa relação dessa babá com esse menino. 
Então, eis que André chega com essa proposta de um cenário 
que seria um quarto com paredes, com molduras muito bonitas, 
então, no início não dá pra ver que aquilo vai ser um espetáculo 
de sombras. Você vê um menino em um quarto com paredes, e aí 
ele faz uns praticáveis, então, o palco está mais elevado do que 
em relação ao palco do teatro, e inclinado, o que faz com que os 
manipuladores lá atrás da parede possam manipular as silhuetas 
na sua altura, entende? Brinca com o espaço entre o lugar onde 
a babá está e o lugar onde a criança está. São dois espaços sepa-
rados, tem que pular, há um abismo entre eles, e tudo isso são 
coisas que ele quer dizer, e que ele nos propõe.

Aqui nós vamos mostrar um pouquinho uma invenção nossa. 
[mostra vídeo]. Bem, ali também teve uma coisa na “babá”, que o 
legal é que a gente tem atores, manipuladores, e que tem uma 
ligação muito forte com a confecção. Os próprios manipuladores 
foram as pessoas que confeccionaram os bonecos, então, isso é 

16. Disponível em: http://espetaculoneblina.com.br/andre-cortez/

http://espetaculoneblina.com.br/andre-cortez/
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muito importante. Teve uma invenção que o Agnaldo Souza, do 
Sobrevento, fez com o Anderson Gangla, que foi o seguinte: não tem 
como esconder as varas quando você manipula com essa lanterna, 
nenhuma vara, então eu disse: “Eu queria a tela toda azul, e queria 
muito que tivesse uns animaizinhos, uns peixinhos, um aquário 
na tela, mas não quero que as varas apareçam”, então eles fizeram 
uma coisa com um balde, fizeram um buraco no fundo do balde 
para entrar a lanterna, na parte aberta do balde botaram um PVC 
cristal com umas figuras de pano que eram manipuladas, mas na 
medida em que você mexia o acrílico ou o PVC cristal, aquela figura 
se mexia, então conseguiu-se fazer um caranguejo, um polvo, tudo 
com essa estratégia do balde apenas encaixando a lanterna na parte 
de trás, não se via a vara, foram invenções que a gente fez. Também 
uma invenção que o Renato Machado17, iluminador do espetáculo, 
fez, foi dimerizar esse sistema de lâmpadas fluorescentes, porque 
quando os chineses vieram aqui eles disseram que aquilo não era 
dimerizável, que aquilo acendia “plá” e desligava “plá”, o Renato 
quebrou a cabeça e agora nós temos um “sisteminha” que torna 
possível dimerizar. A tela acende gradativamente e não brusca-
mente, em relação à “Cortina de babá” é isso.

[j u l i a n a]  Vamos para algumas perguntas: a Cia. Quase Cinema 
perguntou assim, eu acho que foi na hora que você estava 
mostrando a garrafa com o barquinho: “Que legal essa pesquisa, 
Sandra, gostaria de saber se isso foi a serviço de uma imagem-
-personagem ou a animação da luz e reflexos”.

[s a n d r a]  Eu não posso deixar de falar da Cia. Quase Cinema, 
eles também ministraram uma oficina linda no Sobrevento, foi 
a Silvia Godoy quem ministrou, e a oficina foi linda! Ela conhece 
muito sobre fonte de luz, mas também ela trabalha essa coisa 

17. Disponível em: http://www.sobrevento.com.br/bio_renato.htm

http://www.sobrevento.com.br/bio_renato.htm
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de ver o que a gente projeta com a sombra, a nossa relação com 
tamanhos, ângulos... ela fez trabalhos lindos, como a sombra era 
projetada a partir do ângulo da luz, foi uma oficina muito gene-
rosa que eles ministraram lá.

Nessa pesquisa, estávamos buscando uma cena de primavera, 
no “Amigo Fiel”. Como a gente estava trabalhando? Com galhos, 
figuras de madeira. Essa cena que eu mostrei agora do cavalo, 
projetado na frente, era um cavalo de galho, tudo de madeira. 
Estávamos perdidos em como fazer a cena de primavera, porque 
a cena de primavera tem cor e nós não queríamos fazer uma coisa 
ilustrativa, de silhueta cortada, porque já vínhamos trabalhando 
tudo com galho, tudo que está no “Amigo Fiel” são projeções de 
galhos de plantas tal qual elas são, se tem que fazer uma floresta 
a gente pega plantas de verdade e enfia a lanterna por ali e vai 
criando a floresta, aquele sol que eu fiz com aquele frasquinho... 
daí começamos essa pesquisa de como poderia ser uma primavera 
abstrata, subjetiva, como se fosse nos sonhos deles, então um dia 
pegamos um copo, uma coisa assim e começamos a projetar, com 
fundos de garrafas que davam umas flores muito bonitinhas. E 
aí então cada vez fomos mais, e cada vez queríamos mais na tela. 
Essa coisa do frasco que eu fiz agora com detergente é porque 
eu queria achar cores muito fortes e geralmente no material de 
limpeza, até amaciante, essas coisas... você acha uma paleta de 
cores bem bonita: violeta, verde, laranja, e os fundos de garrafas, 
então eu mudava o fundo de garrafa e mudava o líquido e ia conse-
guindo fazer um... como se estivesse pintando um quadro, então a 
pesquisa, na verdade, partiu dali, mas, de novo, eu digo que tudo 
isso a gente deve ao Alexandre, porque o Alexandre nos ensinou: 
“Pegue a fonte de luz e pegue o que tiver para brincar, o que que 
você projeta na tela com essas coisas?”. Isso da garrafa que eu faço 
[coloca a lanterna contra uma garrafa transparente contendo um 
líquido roxo], você pode projetar aqui, a água, essas coisas você 
pode inventar, sabe? Fazer mesmo, descobrindo coisas.
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[j u l i a n a]   Sim, o copo, a garrafa que simboliza o sol também, sim.

[s a n d r a]  Essas coisas todas, isso de pegar coisas que tenham 
textura, tudo o que é cristal trabalhado dá para fazer um monte 
de coisa. Isso foi sempre brincando, mas tentando descobrir uma 
coisa. O que aconteceu com o “Amigo Fiel”, que tivemos muita 
dificuldade? A gente se prendia muito ao conto, dizíamos “cena 
um...”, o mesmo erro que havíamos cometido no início com “A 
Cortina da Babá”. Então nós queríamos fazer a cena tal qual se 
lia no conto, às vezes essas coisas de começar a brincar e expe-
rimentar coisas com a luz, você acaba fazendo cruzamentos, em 
muitos momentos nós tínhamos essa coisa de: “Ah, a primavera 
tem que ser flores, flores nascendo, flores crescendo”, e às vezes 
você tem que se perguntar o que essa cena é poeticamente, e o 
que você quer passar com essa cena.

[j u l i a n a]  Sim, perfeito. Vamos aqui à pergunta: “Vocês fazem 
o espetáculo a partir de técnica ou primeiro vem o tema e depois 
pensam na técnica que vão usar?”

[s a n d r a]  Isso varia, mas nós temos um princípio, que é o 
seguinte: “Eu intuo que este espetáculo pode ser feito com sombra”, 
mas se num dado momento eu vou percebendo que a sombra 
está me travando, seja a sombra, ou a manipulação direta etc. Eu 
vou abandonar, até a maneira como a gente pensa trabalhar ela. 
Então, por exemplo, no “Amigo Fiel” tinha uma cena de um perso-
nagem que corria atrás de um cavalo, e nós pegamos um cavalo 
de brinquedo que era super bem esculpido, tinha tudo, a parte 
da frente do cavalo era muito bonito, e a Giuliana Pellegrini fez 
uma manipulação por debaixo do cavalo, projetando na tela, e 
ficava um cavalo super-realista, lindo, a projeção, a cena, tudo! 
Mas depois que nós optamos por ser tudo com galho, apesar de 
amarmos aquela cena, tivemos que abrir mão, e então fizemos esse 
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cavalo de galho projetado na frente, assumindo para as crianças 
que tinha uma lanterna, que tinha um objeto. A gente também fez, 
que é essa coisa que eu fiz com o cavalo correndo, de que às vezes 
você só mexe a lanterna assim ó [ faz movimentos de baixo para 
cima com a lanterna], dá uma “sacudidinha” assim, a lanterna com 
a silhueta parada, parece que ele já está correndo, nós temos que 
acreditar naquilo que a gente anima, a gente intui e vai explorando 
a técnica, se ela vai se afinando com aquilo, então, vai seguindo, 
mas se sentimos que não... por exemplo, no “Amigo Fiel”, não sei 
se poderia se dizer que ele é um espetáculo de sombra completa-
mente porque tem muitas cenas que são na frente, que são sem 
sombra, que são só os galhos colocados ali. Uma coisa que eu sinto 
que tem um pouco na sombra, e que é uma coisa que nós traba-
lhamos muito, é o tamanho do diálogo, eu acho que não se sustenta 
um diálogo muito grande, entre duas figuras só na luz, tem que 
haver um movimento, eu sinto que a sombra é ação, ela é movi-
mento, é aquela silhueta se mexendo, é aquela tela, é aquela luz 
se mexendo e, às vezes, para isso, você precisa de coisas curtas. 
Às vezes tínhamos a figura de um narrador na frente, em “Amigo 
Fiel”, e então em vez de dizer assim: “Olha o jardim! Era muito 
bonito, tinha flores muito lindas...”, a gente falava assim: “O jardim 
é muito bonito”, e pronto! Música, as florezinhas, e o caracolzinho 
passando, o beija-flor, e aí nós temos que tomar cuidado! Por isso 
que é muito importante que a gente esteja num estado poético o 
tempo todo, às vezes temos que pensar: “O que eu quero dizer com 
a primavera?” Poeticamente falando, por exemplo, vou fazer um 
jardim, mas o que é um jardim bonito? Um jardim cuidado? O que 
eu quero dizer com “um jardim bonito” e “um jardim cuidado”? Isso 
te faz pensar em cena que ilustre uma situação poética delicada, 
isso também foi difícil. Em “Amigo Fiel” aparece um beija-flor, 
ele diz que o jardineiro dele era muito lindo, mas se a gente faz o 
beija-flor voando para lá, o beija-flor voando para cá, o beija-flor 
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voando para lá... a poesia vai-se embora, então aí apareceu um 
outro beija-flor no ninho, e aí o beija-flor dá comidinha para o 
passarinho, e então todo mundo diz: “Ai que bonitinho”. Então 
tem que pensar: “O que que eu quero dizer uma cena de prima-
vera?”. Isso nos ajuda a criar situações que parecem fáceis, mas 
não são, para ilustrar o que eu estou falando, de uma delicadeza, 
de um mundo mais simples…

[j u l i a n a]  Você poderia falar um pouco sobre a linguagem da 
Virgínia Woolf? O que ficou para vocês como reminiscência da 
linguagem da Virgínia Woolf?

“O Amigo Fiel”, 2019. 
FOTO: ARÔ RIBEIRO. FONTE: ACERVO GRUPO SOBREVENTO.
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[s a n d r a]  Então... eu amo a Virginia Woolf, amo de paixão, adoro 
os livros, adoro os contos, acho que ela tem uma dramaturgia... 
teve gente que assistia “A Cortina da Babá” e dizia: “Gente, mas 
não acontece nada”, porque a Virginia Woolf tem essa drama-
turgia que é essa espécie de devaneio, sempre quando as crianças 
vão lá assistir no Sobrevento, eu explico que é quase como se 
você estivesse viajando num carro e você vai pensar numa série 
de coisas à partir do que você vai olhando pela janela do carro, 
e aquilo vai te levando para uma coisa, para uma outra, e para 
uma outra, e nada parece ter conexão, mas eu acho que a poesia 
dela está nisso, às vezes até naquilo que não é dito. Eu acho que a 
Virginia Woolf está muito presente no início do espetáculo, ele 
começa muito lentamente, esse menino que brinca com essas 
silhuetas, no início ele tem alguns objetos ali tudo em miniatura: 
um abajur, uma mesinha, uma cadeira, que até está aqui, vamos 
ver se dá certo mostrar aqui... [mostra uma cena no vídeo].

[j u l i a n a]  Sim!

[s a n d r a]  O menino que está projetando. Esse menino cons-
truiu um quartinho e começa a brincar com o cavalinho, que é 
essa cena que vocês veem aí do cavalinho dançando, e de repente 
a música para abruptamente e ela olha para ele de uma maneira 
rígida. E aí, então, ele planta uma cerca nesse quadradinho, como 
se aprisionasse o cavalinho. Para mim a Virginia Woolf está nisso, 
a pessoa pode dizer: “Mas o que tem a ver ele construir um quar-
tinho com uma cadeira, com o abajur, com um cavalinho, de fazer 
a grade e depois esconder tudo?”. Para mim ali está aquilo que a 
Virginia Woolf diz: “Pronto! Aquela ogresa estava dormindo”. Aí 
ela narra que os bichinhos vão lá, comem uma folhinha, bebem 
uma aguinha, dançam no carnaval, todo mundo acha engraçado 
esse carnaval, parece uma coisa arbitrária que nós colocamos, 
mas o carnaval está na história da Virginia Woolf, e o carnaval 
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como um símbolo da liberdade, e aí eles dançam. Quando a babá 
acorda eles ficam paradinhos e voltam a ficar bordados, parados, 
ali na cortina. Para mim, a Virginia Woolf está nesses pequenos 
detalhes, está em ter se dado o trabalho de estabelecer uma relação 
entre o personagem da criança, que não existe no conto, e a babá, 
essa coisa repressora. Está nessa história da borboleta, que estava 
espetada, que o menino liberta, e quando a babá acorda, a primeira 
coisa que ela pede a ele é a borboleta, e ela espeta a borboleta com 
agulha de novo na cortina, e aí termina a peça. Muitas pessoas, 
às vezes, nos dizem: “Ah, mas essa parte do início é lenta”, a gente 
diz: “Sim, é isso mesmo”, e ela tem que ficar assim porque senão, 
para mim, não teria Virginia Woolf se não fosse o início, seria 
uma série de quadros, de situações de bichinhos “meiguinhos” que 
todo mundo acha uma gracinha e riem, mas para mim as coisas 
têm que ter um pouquinho mais de complexidade.

[j u l i a n a]  Sobre a outra pergunta que a gente fez: O tempo entre 
a dramaturgia e os ensaios. Aí você pode falar dos dois espetá-
culos, “A Cortina” e o “Amigo Fiel”.

[s a n d r a]  Tem uma coisa que eu não falei aqui, que o Sobrevento 
faz desde sempre, e que é superimportante, que é essa história de 
que o teatro não é o resultado de uma única pessoa que teve uma 
ideia maravilhosa, que vai e manda os outros executarem. O teatro 
é resultado de um grupo e de um processo. Tanto na “Cortina da 
Babá” quanto no “Amigo Fiel”, mas na “Cortina da Babá” muito 
forte, nós fizemos um grupo de estudos. Então, o projeto, esse 
processo levou uns oito ou nove meses, desde a chegada do mestre 
chinês, quando ele nos ensina um pouco de técnica. Aliás, faz uma 
oficina longa, nos ensina sobre confecção, nos mostra a manipu-
lação, que era bem complexa, depois nós partimos para o outro 
processo que era fazer um grupo de estudos. Tem o Cristhian 
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Lins, que também nos ensinou muita coisa, a lanterna foi ele que 
nos apresentou, que tira a lente para dar uma projeção maior. Foi 
num grupo de estudo que fizemos com muitas pessoas que eram 
fascinadas por sombra e foram lá no Sobrevento, mostraram um 
monte de coisas que eles tinham pesquisado e investigado. Depois 
dividimos o grupo, dividimos o conto em cenas, e demos uma cena 
a cada grupo do grupo de estudos, para eles fazerem do jeito que 
eles quisessem. Isso foi maravilhoso! Daí vieram muitas coisas e, 
logicamente, nós sempre damos um crédito e dizemos: “Ó, isso 
veio ” ou, às vezes, não vem nada, mas nunca não vem nada no 
sentido de que você nunca vai fazer igual, mas te abre possibili-
dades porque a gente vai se fechando, vai se fechando, também 
fica muito fechado nas mesmas ideias. É muito importante o 
intercâmbio, é importante que tenha muita gente participando 
quando esses mestres vêm, porque você ver como a pessoa pega 
essa técnica, se apropria dela, cada uma da sua maneira, isso é 
muito bonito, e muito enriquecedor, isso, certamente, contribui 
muito para o processo.

Geralmente, no Sobrevento, levamos oito ou nove meses para 
um projeto, porque ele começa do zero, porque nós investigamos 
muito, joga muitas cenas fora, porque temos um processo que é 
como se fossem vários raios, nós vamos levantando vários cami-
nhos, trilha vários, experimenta vários, e depois as coisas vão 
ficando claras para gente, e vamos decidindo: “Bem, isso combina 
com isso, combina com isso, então vai ser assim.” A gente foge 
muito porque é muito difícil fugir da... quando eu digo da ilus-
tração, é de entender como se o teatro fosse uma transposição de 
uma história, quando não é! Ela é como você brincou com ela, e o 
que ela quer dizer para você.

[j u l i a n a]  A trilha sonora, Sandra. Como que ela é criada, 
pensada e executada nas montagens?
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 “O Amigo Fiel”, 2019. 
FOTO: ARÔ RIBEIRO. FONTE: ACERVO GRUPO SOBREVENTO. 

[s a n d r a]  Muito importante... na “Cortina da Babá” quem fez 
a música foi o Pedro Paulo Bogossian18, que é um grande músico 
daqui de São Paulo, grande diretor musical, de grandes espetá-
culos musicais aqui de São Paulo, ele foi uma peça fundamental. 
A música é fundamental no teatro de sombras, porque mesmo 
quando eu faço esse cavalo projetado na sombra, ele parece nada, 
mas se você bota uma música que te emocione ou toque... você 
vê muito mais coisas do que você está projetando. As músicas 
foram compostas todas especialmente para o espetáculo, e num 

18. Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa350879/
pedro-paulo-bogossian

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa350879/pedro-paulo-bogossian
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa350879/pedro-paulo-bogossian
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dado momento a gente fez as cenas, gravou, e o Pedro Paulo fez 
a música em cima do que estava gravado, mas ela ficou pouco 
orgânica, havia alguma coisa que estava estranha, então o Pedro, 
faltando pouquíssimos dias para a estreia, levou o piano, levou 
tudo, e disse: “Agora vocês manipulam e eu toco em cima”. Aí ele 
recompôs e rearranjou muitas músicas em função de que ele preci-
sava ver a cena ao vivo, elas ficam diferentes, por mais que seja 
sombra de você mandar em vídeo. Com o Pedro Paulo foi isso. O 
William Guedes19, que fez a música de “O Amigo Fiel”. Ele toca em 
alguns espetáculos, ele já tinha feito a música de outro espetáculo 
nosso, o “Terra”, e ele tem uma relação muito forte com o teatro, 
os dois são músicos de teatro, e com o William funciona muito: “O 
que esse texto diz para mim? O que eu quero neste momento?” Eu 
não tenho muito entendimento de música, então eu falo tipo: “Eu 
quero que esse momento me passe desilusão, eu quero que nesse 
momento ” e mudando orientação nesse sentido. Mas vai muito 
do que ele vai vendo, do que ele vai compreendendo.

No teatro para bonecos, eu acredito que a música... não tem 
como, é muito difícil você se encaixar na música, é mais fácil que 
a pessoa componha porque a manipulação tem essas pontuações, 
as viradas, as quedas de clima, e a pessoa que faz a música tem que 
ir jogando com você e te ajudando a fazer isso, se não vira uma 
coisa... Às vezes, eu digo que parece música de supermercado, uma 
coisa que não te arrebata. Eu acho que é muito importante que 
um músico esteja ali perto de você, eu sempre tenho muito medo 
de trabalhar com trilhas conhecidas, principalmente músicas 
de filme, eu acho que é terrível! Em que sentido eu acho que é 
terrível? Você está num clima na peça, e daí vem uma música que 
você conhece parece um banho de água fria porque parece que 

19. Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa615351/
willian-guedes

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa615351/willian-guedes
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa615351/willian-guedes
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ela te joga, por mais que você não queira, ela te joga para aquele 
outro lugar, para o lugar que ela te remete da cena que você viu 
do filme. Então, eu acho que sempre é muito importante tentar 
fazer com que alguém componha. No teatro de bonecos eu acho 
que é tão importante a música, tão importante porque tem a 
questão da animação, então a música tem que jogar, ela tem que 
jogar com você.

[j u l i a n a]  Fale um pouquinho, Sandra, do espaço Sobrevento 
que tem em São Paulo. Como está agora, está lá parado? Vocês 
estão acessando-o ou não? Como que está sendo?

[s a n d r a]  Para nós é uma tristeza a gente não estar no espaço. 
O espaço Sobrevento existe há dez anos, ele foi reconhecido pelo 
departamento de patrimônio histórico aqui da cidade. Eu acredito 
que o espaço cumpre um papel fundamental no bairro, as pessoas 
têm orgulho do espaço, as pessoas vão ao espaço. Para nós, foi 
fundamental para tudo, para promover os intercâmbios, o tanto de 
gente que passou pelo Sobrevento! Eu nunca digo que é uma coisa 
boa que nós promovemos para eles, eu sempre digo que esse tanto 
de gente que entra pela porta do espaço nos transformou enquanto 
artistas, enquanto pessoas também, nosso espaço propicia isso, 
propicia esse encontro com artistas, esse encontro com o público 
do bairro. Nosso último trabalho foi um trabalho com teatro de 
objetos e histórias de objetos dos nossos vizinhos. Nós temos um 
laço tão íntimo com a vizinhança, nós escutamos tantas histórias 
pessoais deles, eles vão nos ver em outros lugares, quando a gente 
está se apresentando em outros teatros, eles vão lá como se nós 
fossemos o grupo do bairro, é uma relação muito bonita. O espaço 
é alugado, a gente o manteve durante muito tempo, mantém às 
vezes quando nós temos lei de fomento ao teatro, que é uma lei 
muito importante criada pelos artistas aqui da cidade de São 
Paulo. Hoje tem várias leis de fomento ao teatro, à Dança etc. E a 
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lei de fomento é o que? A lei de fomento subvenciona um projeto 
artístico que tenha uma contrapartida social, uma contrapartida 
consistente para a cidade, quando eu digo social, também passa 
pelo ponto do acesso à arte, não digo social no sentido de assis-
tencialismo, eu acho que o bem-estar social passa pelo acesso à 
cultura, pelo despertar da cultura: “Que espetáculos são esses que 
eu vejo? O que é isso que eu gosto ou não gosto?”. Isso passa pela 
construção de identidade através do contato com a arte. Nosso 
espaço era alugado, e quando nós tínhamos subvenção da lei de 
fomento ao teatro, ele era subsidiado por essa verba, mas muitas 
vezes nós conseguíamos pagar o aluguel do espaço com dinheiro 
das nossas apresentações. Um espaço que cumpre uma função 
pública, nós nunca cobramos por atividades ali, é tudo gratuito, 
mas nós não entendíamos que o espaço era importante mesmo 
como nosso porto, como a nossa base. Conseguíamos fazer com 
as nossas apresentações quando não tínhamos subvenção, claro 
que não por muito tempo, mas por um tempo quando não se tinha 
subvenção, dava para manter com verba da venda dos espetá-
culos, destinava-se uma verba para o aluguel do espaço. Agora o 
que acontece é que nós estamos sem subvenção, e estamos tendo 
esse aluguel, impossibilitados de poder apresentar e fazer apre-
sentações, então estamos tentando lutar junto ao governo para 
ver se existe algum apoio para os espaços. Não estamos pedindo 
uma verba para o espaço, mas que também nos pague. A gente 
até se dispôs a fazer apresentações, pedindo em troca o paga-
mento do aluguel do espaço, sendo que nosso cachê de artista não 
estaria incluído, porque nós entendemos também que estamos 
num governo terrível, que decidiu que os autônomos teriam 
como verba emergencial R$ 600, bom... se são R$ 600, se o governo 
decidiu isso, embora seja questionável, é um absurdo, mas nesse 
momento como artista e por tudo aquilo que a gente defende. Eu 
não acredito que a gente deva se colocar numa situação de que 
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o artista mereça mais, porém, caberia ao governo entender que 
qualquer autônomo não vive com R$600, mas não acredito que eu 
por ser artista, mereça uma verba diferente daquela verba que 
se estabeleceu já com auxílio emergencial.

[j u l i a n a]  Fala um pouquinho sobre o Itaú Cultural. Pelo que eu 
entendi você já esteve lá em outras edições, e eu queria que você 
comentasse um pouquinho dessa experiência de estar lá. E até 
uma coisa que eu coloquei lá, que eu queria que mais universitá-
rios, mais pessoas, estivessem participando com formas animadas, 
principalmente com sombras. Como é essa experiência?

[s a n d r a]  Bom, eu conheci o projeto da Ponte20 ano passado 
porque eles nos convidaram. Com o Itaú a gente tem feito dois 
projetos Rumos, temos uma relação estreita com eles, digamos 
assim, mas eu acredito que eles colocaram o teatro de animação 
no projeto da Ponte como algo que tem que aparecer ali no pano-
rama. O que eu acho muito bacana é que se fosse há anos, talvez 
não tivesse tantos projetos de teatro de animação, justamente 
porque eu acho que o teatro de animação está entrando nesse 
espaço de formação, já faz parte das carreiras universitárias, 
ele está presente. Na primeira edição eles decidiram me chamar 
para comentar dois espetáculos que trabalhavam com teatro de 
animação, um que trabalhava com teatro de objetos e um que 
trabalhava com teatro de animação. A partir dessa participação 
é que eles me convidaram para a seguinte, mas eu acredito que 
eles vão renovar, porque é importante renovar. Também percebo 
que eles sentem falta, porque os grupos quando chegam em São 
Paulo sentem muita falta de ter contato com grupos daqui. O 
movimento de teatro de grupo de São Paulo ficou muito forte em 

20. O projeto desenvolvido pelo Itaú Cultural chama-se a_ponte: cena do teatro 
universitário.
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função dessa lei de fomento ao teatro, e tem muitos grupos com 
uma pesquisa continuada, que é muito importante essa troca. Eu 
levei uma menina que estava participando na Ponte, que queria 
conhecer o espaço, ela tinha um espaço na cidade dela e queria 
entender como é que funcionava. Então eu acho que isso é uma 
coisa que o Itaú tem em conta, que eles percebem, e até promo-
veram mais isso nessa edição, dos grupos irem ver os grupos 
aqui de São Paulo nas sedes, não tanto ver o espetáculo, mas 
às vezes trocar experiências de produção, de como esse teatro 
acontece. Essas trocas são importantes, elas foram importantes 
na formação do Sobrevento. A gente sempre teve muitas trocas 
não só de trocas artísticas, mas também de falar da questão de 
como nos organizamos. Eu acho que é sempre importante falar 
de produção, não pensando na coisa econômica, mas pensando 
em como viabilizar o trabalho artístico, que não seja por uma falta 
de experiência em produção que o meu trabalho artístico, que 
às vezes é um de tantas companhias preciosas, e justamente por 
uma dica de como você se articulou na produção, esse trabalho 
às vezes não vai para frente, não continua. A Silvana Marcondes 
também é outra pessoa que foi supergenerosa no “Amigo Fiel”. Ela 
trouxe a lanterna dela, nossa, ela ajudou muito na orientação da 
luz, como a gente sente falta de mais olhares! Os ensaios abertos 
são fundamentais, essas cenas que nós estávamos super inse-
guros, a Silvana ia lá e nos dava uma orientação: “Não, a mim me 
parece estar bem por esse lado” ou “Não, por que você não expe-
rimenta isso?”. Sempre é uma troca porque o teatro é uma troca. 
O Dario Uzam da Articulate, ele esteve nesse grupo de estudos 
quando veio o mestre chinês e o Dario nos orientou muito na “A 
Cortina da Babá” em relação a tela. Ele foi supergeneroso porque 
o material da tela é sempre difícil de se achar, sabe? Então essas 
trocas são superlegais e o Dario, ele foi supergeneroso com essas 
coisas: “Não, compra num lugar assim, a melhor tela é assim.”  
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É muito legal, as pessoas são muito generosas, sabe? A gente no 
Sobrevento tem promovido encontros maravilhosos. A Sueli 
Andrade também é uma querida.

[j u l i a n a ]  Tem uma pergunta aqui. Sobre produção para 
artistas nas faculdades e nos cursos. Se você quiser comentar 
um pouquinho mais.

[s a n d r a]  Eu não sei como está a questão de produção agora, mas 
quando a gente estava na UNIRIO não tínhamos aula de produção, 
era difícil, não tinha mesmo, no máximo nos davam uma orientação 
de leis, de coisas assim. Mas eu sempre acho que a melhor maneira 
de fazer produção, de aprender, é perguntar, é se juntar a outros 
grupos e pedir informações, as pessoas são generosas, as pessoas 
querem que o outro dê certo, então ninguém vai chegar um dia 
e dizer: “Não, não vou falar disso com você”. Todo mundo abre o 
jogo de como começou, que estratégias criou. Até hoje as pessoas 
se apoiam dessa maneira: “Olha, manda para cá”. Hoje a produção 
está muito atrelada a editais, a projetos, mas eles estão cada vez 
mais escassos com esse governo, essas políticas foram acabando.

[j u l i a n a]  Poderia comentar um pouquinho sobre como o 
Sobrevento percebe o papel das artes na atualidade?

[s a n d r a]  Eu acho que a arte está sendo atacada, a gente está 
num momento estranho, porque há muita dureza nas pessoas, 
as pessoas não querem... não há disposição de ouvir, há muita 
violência nas relações. Eu acho que a arte pode ter um papel 
importante no sentido de que precisamos, de novo, nos lembrar 
de que somos poetas, de que somos delicados, de que nós preci-
samos da arte para viver, e quando eu digo que precisamos da 
arte é um ato de civilidade, é sobre eu não ser um bicho. Tem um 
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espetáculo do Sobrevento que é muito engraçado, um personagem 
diz para o outro: “E por que eu quero saber de poesia?” e o outro 
personagem diz: “Porque você não é um cachorro, porque você 
não é bicho!”. Eu acho que o contato com a arte nos transforma. 
Tente passar um tempo sem assistir um filme, sem ouvir uma 
música, até quando você passa um bom tempo sem você ouvir uma 
música, quando você ouve uma música, de repente toda essa coisa 
raivosa vai passando. Claro que a gente sempre diz que tem que 
desconfiar de excesso de alegria, porque não dá para achar que 
está tudo bem, que está tudo ótimo, porque não está. Acho que, 
neste momento, nós temos que parar para pensar muito em como 
a arte tem sido tratada. Eu acho que hoje, nesse exato momento 
de pandemia, tem havido muito um discurso de apoio aos artistas 
no sentido assistencialista e eu acho isso terrível, porque é como 
se quase colocassem assim: “Como vocês não servem para nada e 
vocês estão precisando comer, a gente vai dar um dinheiro para 
vocês comerem”, mas não como se a arte fosse necessária, e ela é! 
Em qualquer momento! Mesmo em um momento como este que 
estamos passando, nós precisamos de arte.

E agora eu queria mandar um beijo para todas as pessoas 
queridas que estão nos acompanhando aqui [cita o nome de várias 
pessoas], porque hoje está tudo muito difícil, está difícil se manter 
inteiro, manter a dignidade, manter a certeza de que aquilo que 
a gente faz é imprescindível, é importante, o que nos consola são 
também esses amigos, amigos artistas. A gente é privilegiado 
por ter tantos poetas e pessoas boas ao nosso lado, pessoas que 
nos fazem pensar que este mundo é melhor, não é? E eu acho que 
isso é um presente mesmo, a gente ter essa troca entre artistas 
que vêm para contribuir numa atividade conjunta. Eu sempre 
digo e repito que o mais lindo no teatro é esse encontro de várias 
pessoas, que vem para sonhar, mas que vêm também para saber 
como você está, se está triste… Isso é lindo.
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[j u l i a n a]  Bem, já vamos finalizando aqui para não estender 
muito. E nosso tempo de conexão está acabando 

[s a n d r a]  O que os amigos do De Pernas Pro Ar estão falando 
aí é muito importante. Não podemos confundir, os governos vão 
fazer com que a gente confunda: Uma coisa é uma verba para 
sobreviver, isso se pede para assistência social, mas a verba da 
cultura é para fazer cultura, é para fazer arte e para executar os 
projetos. As duas coisas não podem se misturar e eles também 
não podem vir dizendo: “Ah... neste momento a cultura...” Não, 
nesse momento a cultura tem que existir. Porque também se a 
gente acabar com a cultura nesse momento, acabar com todos os 
grupos... por isso os espaços são importantes de serem subsidiados 
e ajudados agora, apoiados, por que depois da pandemia o que se 
faz? Se você destrói toda estrutura de base para que essa cultura 
exista, como é que a gente se levanta depois? Como nos ergue-
remos depois? Não tem como. Então cabe ao governo garantir as 
estruturas para que este setor não morra, e nós não somos um 
setor que está sendo prejudicado do mesmo modo como os outros 
setores, como muitas pessoas estão dizendo por aí. Não! Eu acho 
que nós estamos sendo muito prejudicados. Porque nós temos o 
problema de aglomeração, então isso não é uma coisa que se pode 
ignorar, não vai ser rápido o nosso retorno. Então sim, nós somos 
um dos setores mais prejudicados…

[j u l i a n a]  Sandra, muito obrigada pela conversa, pela sua gene-
rosidade, obrigada ao assistente, a todo grupo Sobrevento, às 
pessoas que estão assistindo a live.

[s a n d r a]  Um beijo grande!

[j u l i a n a]  Uma boa noite para todo mundo, tchau, Sandra!
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transcrição1: amanda dalsenter

1. O link da live não ficará disponível, pois há um problema com o áudio.
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[j u l i a n a]  Gostaria que cada uma de vocês falasse um pouco 
sobre a sua formação, e como entraram nesse mundo do teatro 
de sombras.

[s a b r i n a]  Eu já era atriz antes de realizar o vestibular, então 
eu decidi fazer a faculdade de Figurino, sendo minha primeira 
formação em Indumentária, que é como se chama o curso de 
formação de figurinista na UFRJ. Depois, eu fiz Licenciatura em 
Artes Cênicas2 e, depois, concluí o curso de Cenografia também. 
Dentro da UFRJ, da escola de Belas Artes, na Licenciatura em 
Artes Cênicas, eu conheci o Gilson Motta e, fazendo uma disci-
plina com ele, de teatro de bonecos, ele nos introduziu ao teatro 
de sombras. Eu já tinha minha primeira formação naquela época, 
e então ele me chamou para montar o espetáculo “Ananse e o baú 
de histórias”. E ali eu ingressei no mundo das sombras. Estávamos 
no processo eu, ele e a Flávia Coelho, e aí ele falou da necessidade 
de mais gente e nos pediu para chamar outras pessoas, “pessoas 
legais”. Aí eu sugeri chamar minha irmã, que fazia teatro, e é legal. 
Minha irmã é atriz e musicista, formada em Música, e na época, 
quando eu a chamei, ela falou que iria, mas só se pudesse fazer 
a trilha sonora. Aí eu falei com o Gilson e ele concordou. Então 
eu a convidei pra participar do processo do “Ananse e o Baú de 
Histórias”3, e ficamos dois anos aí, trabalhando com esse cole-
tivo, que foi o Sombreiro Andante. E enfim, a UFRJ pegou fogo, 
acho que quem acompanha nossas lives já ouviu essa história, e 
eu me formei em cenografia, mas aí eu e minha irmã, tínhamos 
essa vontade de continuar com o teatro de sombras. No final de 
2017 eu perguntei para ela se iríamos levar pra frente nossa peça 

2. Disponível em: https://artescenicas.eba.ufrj.br/home
3. Espetáculo do Coletivo Sombreiro Andante, ver: https://objetosperformaticos.
com.br/galeria.php?id=12

https://artescenicas.eba.ufrj.br/home
https://objetosperformaticos.com.br/galeria.php?id=12
https://objetosperformaticos.com.br/galeria.php?id=12
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e em 2018 ficamos nesse: “Vamos, não vamos”, mas aí no final 
de 2018 eu decidi e falei: “Vamos fazer uma peça”. E foi aí que 
criamos o coletivo, convidamos minha mãe para fazer o desenho 
de silhuetas inicialmente, e então ela se tornou sombrista também 
do coletivo. Então, eu penso que, o teatro de sombras entra na 
minha vida, muito devido a essa minha formação na escola de 
Belas Artes, nessa escola visual, de figurino e de cenografia, e 
como eu já era atriz, acredito que tenha juntado tudo. Como o 
teatro de sombras é muito imagético, eu penso que essa formação, 
dentro da escola de Belas Artes, me levou a querer estar dentro 
desse mundo de imagens. Em 2018 eu li um livro infantil, de Ana 
Luiza Figueiredo4, que tinha sido minha colega no colégio, e eu 
amei. Entrei em contato com ela, por e-mail, e falei que tinha essa 
ideia, de montar um espetáculo infantil inédito, só de mulheres, 
e perguntei pra ela: “Não que fazer um conto para a gente?”. E 
então ela nos deu três contos inéditos e acabamos escolhendo 
o “Entre Nuvens e Ladrilhos”5. E desde então, desde o início de 
2019 eu ministro oficinas de teatro de sombras para os públicos 
de crianças e adolescentes. Nós três somos professoras, também 
desse mesmo público, e penso que vem daí também esse nosso 
querer de montar peças para essa faixa etária  E enfim, ela nos 
deu esse conto e então demos início aos trabalhos. Vou passar a 
palavra para elas agora, senão eu me estendo muito.

[m á r c i a]  Olá! A minha formação é em matemática, sou profes-
sora de matemática. Mas, eu tive uma mãe artista plástica que, na 
mesma época que eu fiz faculdade, fazia faculdade em Belas Artes, 
na UFRJ. E ela sempre me incentivou muito, desde pequena, a 

4. Disponível em: https://www.analuizadefigueiredosouza.com.br/
5. Primeiro trabalho autoral realizado pelo coletivo. Ver: https://www.paraiso-
cenico.com.br/entre-nuvens-e-ladrilhos

https://www.analuizadefigueiredosouza.com.br/
https://www.paraisocenico.com.br/entre-nuvens-e-ladrilhos
https://www.paraisocenico.com.br/entre-nuvens-e-ladrilhos
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desenhar, sempre fiz cursos de desenho. Então quando as meninas 
montaram o coletivo, elas me perguntaram: “Mãe, queres fazer 
as silhuetas, os desenhos das silhuetas?” Eu falei: “Quero!”, e foi 
aí que eu fui aprender a manipular a sombra. Eu não sabia não, 
aprendi com elas. A minha mãe sempre me incentivou a desenhar, 
e sempre me colocou nesses cursos de desenhos. E aí, quando fazí-
amos faculdade, ela em Belas Artes, na UFRJ, tinha vezes que eu 
frequentava oficinas junto com minha mãe em Belas Artes, sem 
ser aluna de Belas Artes. E eu sempre gostei muito dessa parte e 
por isso eu entrei. Até então, eu não conhecia essa manipulação. 
Só pelo trabalho delas. Já tive anteriormente contato com teatro, 
sim, mas não com o teatro de sombras. A primeira vez foi com 
vocês. Vou passar a palavra.

[p r i s c i l l a]  Oi, boa noite!

[j u l i a n a]  Boa noite!

[p r i s c i l l a]  Eu sou a Priscilla, trabalho com teatro musical desde 
os 12 anos. Eu já fazia aula de música, curso de música e curso 
de teatro, e por isso comecei a trabalhar profissionalmente, aos 
12 anos, com teatro musical, sendo atriz-cantora. Mas eu sempre 
quis fazer trilha sonora, então eu fiz faculdade de Música, sou 
formada pela UFRJ em Licenciatura em Música e sou mestre em 
Música também, pela universidade de Aveiro. Eu sempre tive 
essa vontade de compor, eu já compunha também, mas não assim, 
com essa exclusividade para teatro, nunca tinha feito uma trilha 
inteira do início ao fim. Mas eu queria muito, então fiz um curso 
de programa de edição de áudio, e estava ansiosa para pôr em 
prática logo. Então quando minha irmã me chamou, para fazer 
teatro de sombras, eu falei: “Eu quero, mas se for para fazer a 
trilha”, como ela já falou. Conversei com o Gilson e ele concordou. 
E essa foi a primeira trilha original que eu fiz, do início ao fim. Eu 
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fiquei no laboratório, eu já era formada na verdade, não na UFRJ, 
então fiquei como pesquisadora convidada do Laboratório Objetos 
Performáticos6. E ali aprendi muitas coisas sobre sombras, parti-
cipamos de festivais, assistimos peças de outras pessoas, conhe-
cemos vários trabalhos, lemos sobre e desenvolvemos a peça, que 
Sabrina falou, do “Ananse”, e então decidimos montar o nosso 
coletivo, depois que esse outro coletivo acabou se desfazendo. E 
enfim, montamos o nosso e chamamos minha mãe.

[s a b r i n a]  E estamos montando aí.

[p r i s c i l l a ]  Fizemos o nosso espetáculo, e agora estamos 
montando nosso segundo, durante a pandemia, já que estamos 
todas juntas na mesma casa. Na verdade, eu não moro aqui, mas 
vim pra cá passar a quarentena. Mas, com nós três morando 
juntas, estão surgindo muitas ideias, a gente não para de fazer 
coisas. Estamos montando esse espetáculo novo.

[j u l i a n a ]  Vocês três sempre trabalharam juntas? Eu até 
vou complementar essa pergunta, já que todas já falaram um 
pouquinho de todo o processo de formação do coletivo, eu ques-
tiono: Priscilla, como você é musicista, você trabalha também 
para outros grupos, na parte de trilha sonora? Márcia, se tu fazes 
silhuetas e, até mesmo, Sabrina, vocês fazem coisas para outros 
grupos também?

[p r i s c i l l a]  Então, respondendo a primeira questão, eu nunca 
tinha trabalhado com a minha mãe, e a primeira vez que eu traba-
lhei com a minha irmã foi no “Ananse”.

[s a b r i n a]  Não, foi no “Contos e Cantigas”.

6. Esse é o nome do laboratório de pesquisa coordenado pelo professor Gilson Motta.
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[p r i s c i l l a]  É, mais ou menos. Na verdade, eu sou muito mais 
velha que minha irmã. Eu tenho 35, e ela 26. Então durante muito 
tempo eu já era adulta, mas ela ainda era criança, ainda não traba-
lhava. Então só quando ela foi ficando mais velha, adulta, com 
uns 20 anos, aí sim nós começamos a trabalhar. E com a minha 
mãe, eu nunca tinha trabalhado antes, até porque, ela começou 
a trabalhar profissionalmente com teatro há pouco tempo. Ela 
começou porque minha irmã é professora de teatro dela no curso, 
e aí ela foi a incentivando, foi fazendo peças, foi participando 
de festivais e acabou tirando o DRT, se profissionalizando. Mas 
ela também tem o trabalho dela de professora de matemática. 
Quanto a mim, nunca fiz trilha sonora para outros grupos, o que 
eu já fiz, foi ser musicista de alguns espetáculos, de contação de 
histórias. Atualmente eu tenho um grupo, que é o TatuCantaCá7, 
que é um grupo de músicas para crianças e de oficina de música 
infantil. Além disso, dou aula em duas escolas, sou professora de 
música em escolas de ensino básico e sou cantora de um bloco de 
carnaval aqui do Rio, porém no momento estou afastada, porque 
estou grávida. Na verdade, mesmo antes da pandemia já tinha me 
afastado, porque demanda muito fisicamente, 3 horas cantando 
direto, por isso me afastei. Mas faço parte desse bloco, o Super 
Bacana8, no qual relemos músicas da Tropicália.

[s a b r i n a]  Eu sou professora de teatro em cursos livres, tanto 
para crianças quanto para adultos. Inclusive minha mãe faz 
aula comigo, já tem uns 3 anos, ela faz parte de uma dupla de 
palhaços, e já participaram de festivais e já se apresentaram 
em outros diversos lugares, e como a Priscilla falou, foram se 

7. Disponível em: https://www.instagram.com/tatucantaca/
8. Disponível em: https://blocosuperbacana.com.br/

https://www.instagram.com/tatucantaca/
https://blocosuperbacana.com.br/
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profissionalizando e tiraram o DRT. Além de ser professora, eu 
trabalho também como atriz, sem ser sombrista, faço direção de 
arte e trabalho com figurino, com a minha formação de figuri-
nista. Hoje em dia, trabalho menos com figurino, mas sabemos 
que figurino, cenografia e direção de arte ainda são coisas que 
as pessoas pagam mais do que para o ator em si, então há uma 
necessidade também de eu fazer esse tipo de trabalho. Inclusive, 
em algumas direções de arte, eu busco incluir muito trabalho de 
sombras, já que é com o que eu trabalho. Então existem trabalhos 
paralelos, mas especificamente de sombra, para outros grupos, 
nunca trabalhei.

[m á r c i a ]  Eu sou professora de matemática, perto de me 
aposentar, se Deus quiser. Agora estou dando aula no estado e 
no município, mas no passado fui apenas da rede particular e, 
além disso, sou palhaça.

[j u l i a n a]  Então, eu conheci vocês recentemente, pelas lives do 
Instagram, e quando eu vi, pensei: “Olha só que legal, são irmãs!”. 
Mas achei massa ter a mãe de vocês fazendo a sombra também, 
junto de vocês, muito bacana. Vou até perguntar pra Márcia, a 
questão das dimensões, pensar na dimensão da tela, na dimensão 
da figura: para você, já que você constrói as silhuetas, é mais fácil 
construir já sabendo essa parte matemática?

[m á r c i a]  Olha, eu tenho essa noção de proporção já muito esta-
belecida dentro de mim, então pra mim não é nada difícil. No 
início, eu não tinha noção da proporção em si, eu fazia silhuetas 
muito grandes, mas agora já me é muito claro. Agora já faço os 
desenhos, pinto e oriento a Sabrina. Porque quem corta é ela, eu 
corto só em volta e ela trabalha nos detalhes.

[s a b r i n a]  Eu que faço a confecção.
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[m á r c i a]  Eu tenho que pintar para ela onde ela deve vazar. Isso 
porque eu sempre tive esse raciocínio abstrato, espacial, mas isso 
é coisa minha.

[s a b r i n a]  Não acha que é por causa da matemática?

[m á r c i a]  Não. Acho que eu já fui para essa área porque esse tipo 
de raciocínio pra mim é fácil, não me é difícil. Mas na primeira 
silhueta que eu fiz, que ficou muito grande, eu já pensei: “Não é 
nada disso”, já me corrigi, e aí não errei mais. E saber a tela é muito 
importante, não é? Então precisa ter noção disso.

[s a b r i n a]  Ela entrou no projeto já falando que não queria atuar, 
que só ia fazer os desenhos. Mas aí quando nós começamos a 
apresentar, ela passou a dizer: “Ai, mas eu queria atuar também”.

[j u l i a n a]  E aconteceu a mesma coisa com a Priscilla? Que só 
entrou para a parte sonora, mas depois passou a atuar também?

[p r i s c i l l a]  Não, eu entrei já para atuar, mas eu falei que atuava 
se eu também pudesse fazer a trilha.

[j u l i a n a]  Só atuava se fosse com a sua própria trilha.

[s a b r i n a]  Nós queríamos poucas pessoas, em vez de chamar 
muita gente. Por isso que nós acabamos fazendo tudo, tentamos 
sintetizar.

[p r i s c i l l a]  Até para ficar mais viável financeiramente, e para 
montar projetos, e para ficar mais fácil de ensaiar, para tudo 
nesse sentido.

[j u l i a n a]  E para vocês agora deve ser mais fácil ainda nesse 
sentido de estarem juntas, não é?

[m á r c i a]  Está uma doideira agora. Todo dia aparece alguma 
coisa nova para fazer.
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Entre nuvens e ladrilhos, 2019. 
FOTO: COLETIVO PARAÍSO CÊNICO.

[s a b r i n a]  Inclusive iremos estrear no sábado que vem, online, a 
pedido do Museu Janete Costa9, o nosso segundo espetáculo cantado.

[m á r c i a]  Esse é para crianças menores, é infantil.

[s a b r i n a]  Sim, é para crianças bem pequenas.

[j u l i a n a]  O Clube da Sombra pergunta: Por serem três mulheres, 
como isso influencia no trabalho do coletivo? Como e onde se 
revela a energia feminina no trabalho?

[s a b r i n a]  Acho que no nosso primeiro espetáculo, o “Entre 
Nuvens e Ladrilhos”, por uma questão política e ideológica, 
além de sentir maior facilidade em trabalhar com mulheres, eu 

9. Sobre o Museu Janete Costa de Arte Popular, Ver: https://www.culturaniteroi.
com.br/janete

https://www.culturaniteroi.com.br/janete
https://www.culturaniteroi.com.br/janete
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optei por uma autora também mulher. Então eu pedi, na cara de 
pau, para a Ana Luiza esse trabalho, que é uma história que fala 
sobre uma menina e as descobertas dela. Eu vejo que influencia 
nas nossas escolhas, do que queremos contar para o público em 
termos de história, de roteiro e, também, em quem a gente quer 
do nosso lado. Eu convidei a Camila Swan, por exemplo, no “Entre 
Nuvens”, que é mais uma mulher, para estar fazendo esse trabalho 
conosco. Então, essa figura feminina, de passar a história de uma 
menina que consegue se desprender da sociedade, acho que tem 
isso também. O nosso objetivo é fazer três espetáculos para essa 
faixa etária, infanto-juvenil, com a figura feminina sendo o foco. 
Não que seja só para as meninas assistirem, mas que fale sobre 
mulher, menina, criança.

[m á r c i a]  Eu acho também que essa energia de mulheres, entre 
nós três que estamos juntas, conectadas, é muito forte. Essa tríade. 
Estamos o tempo todo em processo de criação, é muito forte. Acho 
que por ser mulher.

[p r i s c i l l a]  Eu acho que entra numa questão política do que 
nós, enquanto mulheres e enquanto mulheres artistas, queremos 
falar, o que achamos necessário falar, dentro da sociedade. E de 
as mulheres estarem encarregadas de tudo, não só como atrizes, 
não só como desenhistas de sombra, mas pensando em tudo. Acho 
que vem dessa questão política, vejo por esse ângulo. E essas 
histórias em que queremos focar no personagem feminino seria 
para isso também, para surtir um empoderamento da figura da 
mulher, das transições que passa a vida da mulher, atingindo esse 
público infantil e infanto-juvenil e os adultos, porque por mais 
que o espetáculo seja pensado pro público infanto-juvenil, ele 
também atinge todas as faixas etárias.



164

Entre nuvens e ladrilhos,2019. 
FOTO: COLETIVO PARAÍSO CÊNICO.

[s a b r i n a]  Inclusive, no nosso espetáculo cantado, que não é 
da tríade, foi outra coisa que surgiu a partir do nosso trabalho 
no Instagram, com as cantigas populares e histórias populares, 
nós terminamos falando sobre a figura feminina da mãe-terra, 
e de sua importância, principalmente neste momento, então 
também tem esse fechamento falando sobre esse feminino. E é 
um espetáculo para crianças bem pequenas, mas que também 
finaliza falando sobre essa força feminina, que nós precisamos 
para viver, que seria a vida.

[j u l i a n a]  E essas três histórias que vocês falaram, que querem 
botar a figura feminina, serão também de sombras?
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[p r i s c i l l a]  Sim!

[j u l i a n a]  E como vocês veem que a linguagem de sombras 
poderia potencializar esse feminino? Essas questões que vocês 
buscam falar acerca do feminino.

[s a b r i n a]  Acho que vai muito da escolha da história que nós 
queremos passar. Por exemplo, para a primeira história, Ana 
Luiza mostrou três contos para a gente, e daí escolhemos esse 
dessa menina. Na verdade, eu estava viajando e aí a Ana Luiza me 
mandou os contos, que eu mandei para a Priscilla pelo WhatsApp 
e falei: “Escolhe um dos três, eu já escolhi um”, e logo em seguida 
ela me mandou um: “Eu também”, e quando eu perguntei qual 
ela tinha escolhido ela falou: “O ‘Entre Nuvens’”, e eu disse: “Eu 
também”, então foi esse. Vai muito da potência que observamos na 
história que ela passou, entendeu? Nós observamos naquele conto, 
de uma página só, a potência para dialogar com a sombra. Por que 
nós estávamos escolhendo aquele específico espetáculo para ser 
trabalhado na sombra? Porque se desse para ser feito sem ser de 
sombra, não haveria por que estar na sombra, entende? Então 
penso que vem muito disso. O primeiro foi assim. Já o segundo 
que ela está escrevendo, eu entrei com um pedido específico, do 
tema que eu queria, que vai se chamar “Assombros”. Eu pedi a ela 
especificando que queríamos fazer um espetáculo, infanto-ju-
venil, com a temática do terror. Será uma história mostrando o 
que é o terror, desde que você nasce, o que é o medo em cada fase 
da vida. Você enquanto neném, criança, quando você fica mens-
truada, por exemplo. Não vai ser literal, mas é uma pegada por aí, 
desses medos cotidianos que nós temos, e agora mais que nunca.

[j u l i a n a]  Então o que chamou atenção, no caso do primeiro 
texto, foram as imagens que poderiam ser criadas na sombra, 
não é?
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[s a b r i n a]  Sim.

[p r i s c i l l a]  O “Entre Nuvens e Ladrilhos” era um conto muito 
metafórico. E eu penso que a metáfora se traduz muito bem na 
sombra, ela se coloca muito bem. Porque a sombra não é literal. 
Dá para trabalhar esse potencial onírico, essa coisa lúdica, e tinha 
muito disso no conto. Então, pegamos o conto e o transformamos 
no roteiro teatral.

[s a b r i n a]  Na dramaturgia.

[p r i s c i l l a]  Qual foi mesmo a pergunta?

[m á r c i a]  A pergunta foi sobre o feminino, como essa potência 
se mostra…

[s a b r i n a]  Sim, falei sobre como se mostra através das histórias 
que a gente quer contar, porque nós escolhemos aquela história 
para a sombra e não para um teatro convencional, por assim dizer. 
Eu penso que é pela potência da história.

[m á r c i a]  Eu penso que também, a forma do contar, você sempre 
vai encaminhar para que o feminino seja exaltado.

[s a b r i n a]  Sim, de fato, dependendo da história que queremos 
contar.

[j u l i a n a]  Sim. E já que entramos nessa parte da criação, da 
dramaturgia, do tema, eu queria entender também sobre a criação 
sonora. Como é pensada essa criação sonora e como ela é execu-
tada em cena?

[p r i s c i l l a]  No nosso primeiro espetáculo, queríamos fazer 
uma trilha sonora que fosse do início ao fim sem interrupção, 
para não necessitar de operação de som. Então, tecnicamente foi 
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isso, eu gravei a trilha toda sozinha em casa, eu tenho um home 
studio e programa de edição para isso, então gravei a trilha. A 
parte instrumental foi toda gravada junto às narrações, porque 
nós não gostamos de narrações. São pequenas, mas achamos 
que seriam necessárias para o espetáculo. Então, isso tudo ficou 
dentro dessa mesma faixa de música, que vai do início ao fim. E, 
além disso, existem os diálogos, que são falados na hora e partes 
cantadas que são ao vivo, em cima dessa trilha gravada. E como 
foi o processo de criação disso? No início, nós lemos o conto e 
fizemos o scrapbook, para transformar aquele texto em cenas, 
até porque o texto era bem curtinho e nós o transformamos em 
uma peça inteira.

[s a b r i n a]  A dramaturgia foi coletiva. Nós recebemos o conto 
já pronto, mas a dramaturgia foi coletiva.

[p r i s c i l l a]  E então quando começou o processo de ensaios, eu 
pensei em qual seria a música tema para a menina, e criei ela. Na 
verdade, são duas músicas temas.

[s a b r i n a]  Só para explicar, a história gira em torno dessa 
menina, que o nome é menina.

[p r i s c i l l a]  Isso, a personagem menina. Então eu criei esses 
dois temas principais, que são dois eixos dela dentro da peça, um 
tema é sobre ela no ladrilho e o outro sobre ela nas nuvens. E em 
cima disso, eu criei todo o resto, que veio muito em diálogo com 
os ensaios, com as cenas que a gente ia fazendo. Porque, fazendo o 
scrapbook nós temos uma ideia, mas na prática é diferente, muda 
tudo, tem outro tempo, temos que repensar o que funcionaria, o 
que causaria uma quebra de ritmo etc. O que eu acho legal sobre 
fazer a trilha e fazer parte do coletivo, ser atriz, é que é um trabalho 
conjunto. Às vezes a gente gravava e decidi que ia ser tal coisa, aí 
logo depois testava o tempo e decidia qual seria…
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[s a b r i n a]  Mas teve muita coisa nesse espetáculo que foi criado 
em cima do que você trouxe, também. Por exemplo, na minha 
cabeça a cena “X”, que seria ensaiada de tal jeito, mas quando a 
Priscilla trouxe a música, a música ficou tão boa que nós preci-
samos alterar as imagens que estavam ali. Então as imagens foram 
modificadas por conta da trilha.

[ p r i s c i l l a ]  É um diálogo constante, não é? Isso é bem 
interessante.

[s a b r i n a]  E às vezes não dava certo, às vezes não tinha nada a 
ver a música com a imagem e precisávamos mudar.

[p r i s c i l l a]  E aconteceu também de elas começarem a canta-
rolar alguma coisa.

[s a b r i n a]  Teve isso também! Foi uma loucura.

[p r i s c i l l a]  Eram umas coisas esquisitas, mas que depois deram 
ideia, se transformaram em música. Por exemplo, ela fazia a perso-
nagem de um monstro e fez um som de monstro, um som grave e 
marcado, quase um jazz. Então, eu me inspirava e ia por aí para 
compor a trilha do monstro. Ou a personagem do cientista...

[s a b r i n a]  Deixa-me só resumir um pouquinho a história. Essa 
menina, ela está inserida na nossa sociedade monótona, e ela 
não se encaixa nessa sociedade. E ela fica ouvindo essas frases 
ditadoras, que ela tem que se encaixar, que ela tem que seguir, e 
então ela vai buscando meios de fugir disso e ir voar nas nuvens, 
que é o momento que ela sonha. E aí dentro dessa história ela 
encontra vários personagens, que dialogam com ela quanto a 
outras maneiras de viver. E a partir dessas outras maneiras que 
ela vai descobrindo, ela encontra sua própria maneira de viver. E 
ela se autoafirma no final da história, falando que ela pode viver 
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como ela quiser. E entre esses personagens, que são personagens 
bem característicos, têm um cientista. E aí a gente ficava cantando 
uma coisa muito idiota, era tipo: “As salsichas saborosas”, essa era 
a música do cientista.

[p r i s c i l l a]  Que era uma polca, na verdade. E aí eu a trans-
formei, peguei isso, essa ideia, que ele era alemão e fiz um tema 
de polca no acordeon.

[s a b r i n a]  A gente se diverte. Briga, mas se diverte. Tem uma 
outra pergunta?

[p r i s c i l l a]  Tem uma antes, se a direção é coletiva. Não, a direção 
é de Sabrina.

[j u l i a n a]  Então vou complementar essa pergunta, a direção é 
sua Sabrina, nesse espetáculo e no outro também? Ou só nesse?

Entre nuvens e ladrilhos, 2019. 
FOTO: COLETIVO PARAÍSO CÊNICO.
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[m á r c i a]  Sim. Ela é a diretora!

[s a b r i n a]  Do coletivo!

[j u l i a n a]  Adoro! Eu também sou a diretora do meu aqui, do 
meu grupo.

[s a b r i n a]  Eu sou uma diretora carente, eu preciso de opiniões.

[j u l i a n a]  Eu quero escutar o que a Márcia falou! Fiquei curiosa 
agora.

[s a b r i n a]  Falou que se não for a minha opinião não vale, aí eu 
falei que não, a minha é só a final.

[p r i s c i l l a]  Vale a opinião de todo mundo, mas a dela tem que 
prevalecer.

[j u l i a n a]  Claro, afinal tem que ser a nossa mesmo. Sabrina, e 
como é pra você dirigir e estar como sombrista, como é pra você 
exercer essas duas funções?

[s a b r i n a]  Então, eu nunca tinha dirigido e estado em cena, foi 
a primeira vez. Eu já havia feito direções e já havia sido atriz, mas 
nunca tinha feito os dois juntos. Eu acho que a vantagem de você 
estar imersa no coletivo, no processo, na produção de silhueta, 
na parte da confecção, enfim, é de você estar muito inserida e em 
contato, tanto com as atrizes quanto com a história. Mas é muito 
difícil, porque às vezes você quer um olhar de fora e você não 
tem, você acaba ficando mais dentro. Tanto que eu brinco e falo 
assim: “Eu sou a pessoa mais substituível”, porque acaba que em 
alguns momentos eu faço as coisas mais simples de manipulação. 
Acho até que por uma necessidade de eu querer sempre estar 
fora e tal, tem momentos que eu fico ali só dando um suporte, eu 
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sinto isso. Por isso eu falo que eu sou a pessoa mais substituível 
em cena  Porque tem momentos que é isso, eu vejo que eu estava 
de fora, aí acabaram fazendo coisas lá atrás, enfim.

[p r i s c i l l a]  Nós usamos também muito da câmera, às vezes nós 
filmamos para ver depois como estava, porque com todo mundo 
lá atrás a gente não tinha noção. Uns pequenos trechos de cena 
que alguma não estava participando a gente também vinha aqui, 
para dar um feedback para Sabrina, mas era ela quem dirigia.

[s a b r i n a]  Priscilla tinha mania de falar assim: “Vem aqui ver! 
Vem aqui ver o que você tá fazendo porque não está bom”.

[p r i s c i l l a]  Tem uma pergunta parecida aqui: “Vocês dividem 
as funções de direção, produção e atuação ou participam de todo 
o processo?”. Acho que você já falou um pouco.

[s a b r i n a]  É, tem uma divisão sim.

[p r i s c i l l a]  Nós três atuamos, Sabrina faz a direção, eu faço 
a direção musical e as trilhas sonoras, minha mãe faz todo o 
desenho de silhuetas.

[m á r c i a]  Confecciono também.

[p r i s c i l l a]  Isso, confecciona e elabora a parte estética, mas 
acaba que também nós damos opinião.

[s a b r i n a]  Sim, claro.

[p r i s c i l l a]  Cada uma é responsável por uma coisa, mas todas 
opinamos em tudo. Por exemplo, se uma silhueta não tem nada 
a ver com o que pensamos.

[s a b r i n a]  E a gente faz a confecção também.
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[p r i s c i l l a]  Eu não faço porque não tenho habilidades manuais 
para isso.

[j u l i a n a]  Eu fiquei nas nuvens com a história que vocês estavam 
contando resumidamente, da primeira peça. Lembrei muito da 
história do “Pequeno Príncipe”10, que ele vai para vários lugares, 
vários planetas, e cada planeta tem seus personagens, não é? Aí 
o que eu queria perguntar é, lembrando daquela questão ali do 
feminino que nós estávamos conversando no começo, se o cientista 
e esses outros personagens que rodeiam a menina, são também 
mulheres? Ou não?

[s a b r i n a]  Então, tem mulheres, tem homens, tem criaturas. 
Mas eu diria que todas as personagens mulheres são bem femi-
nistas, inclusive a princesa. Só para explicar, quem escreveu os 
diálogos foi a Ana Luiza Figueiredo. Ela fez o conto, nós fizemos a 
dramaturgia e vimos em que ponto queríamos inserir um diálogo.

[p r i s c i l l a]  A gente tentou fazer esse diálogo e ficou muito 
ruim, aí pensamos: por que não pedir para Ana Luiza? Já que 
ela é escritora, ela vai saber escrever muito melhor que a gente.

[s a b r i n a]  Aí nós pedimos e ela concebeu os diálogos. Inclusive, 
eu tinha pedido de uma maneira e ela me devolveu algo diferente, 
então nós modificamos a peça porque achamos muito melhor a 
maneira que ela fez, a ordem dos personagens e tal.

[p r i s c i l l a]  Eu já tinha até a trilha pronta.

[s a b r i n a]  É, a gente teve que mudar tudo, mas ficou muito 
melhor, até porque ela é escritora. Cada um no seu quadrado. Mas 

10. Conto de Antoine de Saint-Exupéry, publicado em 1943.
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só complementando, existem personagens femininas, existem 
essas criaturas, monstros, a princesa… a bruxa, por exemplo, ela 
é super ecológica, a princesa é super feminista e cuida de todas 
as partes burocráticas do seu reino. Tem a mãe-terra também, 
a gente chama de “Pachamama” no espetáculo, ela existe nesse 
novo espetáculo também.

[p r i s c i l l a]  Na verdade tem uns personagens que não têm muita 
sexualidade, por exemplo se chama “O mensageiro”.

[s a b r i n a]  Tem a sereia também, ela tem um lado que seduz e 
tal. E sim, tem aqueles que não tem sexualidade, o mensageiro 
pode ser homem ou mulher, tem o monstro que também não tem.

[p r i s c i l l a]  O pirata é um personagem masculino e cientista.

[s a b r i n a]  O cientista seria uma mulher, mas achamos que ele 
tinha cara de alemão.

[p r i s c i l l a]  Na verdade acho que foi minha mãe que escolheu 
fazer um cientista de bigode.

[m á r c i a]  Foi, eu que fiz ele daquele jeito.

[s a b r i n a]  Tem isso também.

[j u l i a n a]  Vou ler aqui a pergunta do Clube da Sombra, deve 
ser do Alexandre: “Você cria, atua e dirige, não é Sabrina? Como 
é manter a mão firme durante a direção do espetáculo?”

[s a b r i n a]  Como é manter a mão firme? Nem eu sei, acho que 
eu tenho zero mão firme. Mas, eu acho que eu sempre tento fazer 
com diálogos, não é? Conversando e tal, mas eu venho também com 
ideias prévias do que eu quero, mas outras ideias vão surgindo. É 
isso, eu tento sempre estar de fora vendo, mas é claro que o olhar 
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do outro é sempre muito importante também. E deixo também as 
atrizes criarem, não só com base no que eu falo, não é uma dita-
dura. Não, eu acho até que eu deixo bem livre para elas criarem. 
Eu acho que o mais difícil é por eu ser mais nova, e elas serem 
mais velhas que eu e da minha família.

[p r i s c i l l a]  Posso falar, que o mais difícil de manter a mão firme 
é porque a gente é uma família.

[s a b r i n a]  Isso é difícil.

[p r i s c i l l a]  O jeito que a gente dialoga é diferente do que seria 
com um grupo profissional. Por um lado, é bom e por outro é ruim.

[s a b r i n a]  A gente pensa muito parecido, não é? Rola isso.

[p r i s c i l l a]  E rola um respeito, ao mesmo tempo rola de jogar 
tudo na cara, e começar a gritar as vezes e…

[s a b r i n a]  E falar: “Não vamos mais fazer isso!”

[p r i s c i l l a]  “Não quero mais”, não sei o que, “Vou embora!”, mas 
a gente é família, então tudo bem! Finge que nada aconteceu, ela 
é a diretora.

[s a b r i n a]  A gente vai até ter uma conversa com Camila, que é 
a atriz convidada desse espetáculo, porque eu tenho curiosidade 
se ela nos acha muito doidas, porque pode ser que ache, não é?

[p r i s c i l l a]  Pois é, porque imagine, ela era a única no espetáculo 
que não era da família, era uma atriz convidada, e aí o resto todo 
eram duas irmãs e uma mãe. Mas eu acho que essa personalidade 
dela [Sabrina], de mandar, foi desenvolvida desde que ela nasceu.

[s a b r i n a]  É. Mas acho que rola uma coisa familiar assim, de eu 
ser a mais nova. Essa parte é mais difícil do que essa de criar. E eu 
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acho muito importante também, o saber desistir. Porque, vou dar 
um exemplo do “Entre Nuvens”, como eu estava dentro da criação 
também, eu e minha mãe confeccionamos quinze bonecos, todos 
articulados. E ficou uma porcaria. Então eu falei que não daria 
para ser, ela falou “Não, vamos tentar”, mas eu falei que não daria. 
E acho isso muito difícil também, quando eu crio uma coisa por 
tanto tempo e dá tão errado.

[p r i s c i l l a]  E envolve os outros na criação.

[s a b r i n a]  Envolvo os outros, chamo todo mundo, gasto mate-
rial, gasto tempo e não dá certo.

[p r i s c i l l a]  Tem que saber desapegar.

[s a b r i n a]  É. Eu sei desapegar  às vezes. Mas eu sei.

[m á r c i a]  Eu não gosto de repetir, de ter que fazer de novo…

[s a b r i n a]  E aí tem que fazer tudo de novo. Por exemplo, foram 
quinze bonecos. Imagina quanto tempo.

[ j u l i a n a ]  Só colocando o comentário aqui, do mestre 
Mandacarú11: “Sabrina, deve ser difícil dar conta de família e 
arte em coletivo”.

[s a b r i n a]  É difícil, mas eu gosto, eu acho inclusive que eu fui 
fazer artes cênicas por ser uma arte coletiva, porque eu gosto 
de criar em coletivo. Eu gosto de estar em coletivo, eu acho que 
eu produzo mais assim… acho que eu sou melhor artista estando 
em coletivo.

11. Disponível em: https://www.instagram.com/ciamestremandacaru/

https://www.instagram.com/ciamestremandacaru/
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[j u l i a n a]  Sim. Então, vamos falar um pouquinho, agora que 
nós já entendemos como acontece para chegar numa dramaturgia 
ou numa ideia para ir para a cena, um pouquinho das técnicas. O 
que vocês utilizam, como acontece a escolha do tecido da tela, dos 
materiais para confecção, as fontes luminosas, as cores?

[s a b r i n a]  A nossa tela já existia. Eu dirigi uma peça, uma cena 
na verdade, em que minha mãe foi uma das atrizes, em que utili-
zamos a sombra como linguagem, mas não era só de sombra. 
Era uma cena de palhaçaria que a gente utilizava da sombra e 
que rodou em festivais. Então, para esse momento, compramos 
a estrutura da tela, que é feita de metalon, e se compra pronta e 
depois apenas se monta com parafuso. E enfim, usei nessa tela o 
mesmo tecido que usamos no “Ananse”, o gabardine, que foi um 
tecido que achei que ficou esteticamente melhor para o que nós 

Cantando sombras, 2021. 
FOTO: COLETIVO PARAÍSO CÊNICO.
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queríamos naquela época, e a gente usava a tela inteira nessa 
cena. Essa cena ficou um ano aí 

[p r i s c i l l a]  E quanto que era, qual o tamanho da tela?

[m á r c i a]  É de 2,5mx3m.

[s a b r i n a]  Isso. Ela tem 2,5m de altura e 3m de largura. É essa tela 
aqui que está aqui atrás [mostra a tela]. E eu tinha já um refletor 
também, de lanterna tática, que a gente usava nessa cena, que 
ficou de 2018 a 2019, em vários festivais. Então eu já tinha essa 
tela e nós decidimos não gastar mais dinheiro com tela, então 
nós continuamos trabalhando nessa tela. E aí, a necessidade que 
a gente percebeu, foi de colocar esse pano preto, essa moldura, 
na nossa tela.

[p r i s c i l l a]  Que aí diminui a tela.

[s a b r i n a]  Para diminuir a tela, porque o nosso espetáculo, o 
“Entre Nuvens”, é voltado para um público reduzido. Na verdade, 
agora está até menor, nesse novo espetáculo a gente diminuiu 
ainda mais a tela. O “Entre Nuvens” é voltado para uma quanti-
dade de pessoas pequena, mais intimista, que cabe em qualquer 
lugar, em qualquer sala escura. E aí nós fomos vendo as necessi-
dades das luzes. Liguei para o Gilson e falei: “Gilson, preciso de 
ajuda!”. E aí ele falou que poderia me passar os nomes das luzes 
que ele estava usando e tal, porque no “Ananse” a gente usava 
tanto luz de led quanto de refletor. O Gilson produziu uns refle-
tores e o iluminador que tinha lá. Produziram esses refletores 
para a gente, que usávamos na mão, enfim. Só que, como eu já disse 
antes, era um espetáculo muito grande, que só podia ser montado 
em teatro, que precisava ter 220V, e não sei quantos refletores, 
e eu não queria isso, queria poder montar em qualquer espaço 
escuro o espetáculo, qualquer lugar que pudesse fazer.
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[p r i s c i l l a]  A gente queria conseguir colocar tudo do espetá-
culo em no máximo dois carros para transportar para os lugares.

[s a b r i n a]  E nós conseguimos! A nossa tela desmonta toda, e aí 
tem esse pano e essa moldura.

[m á r c i a]  Que é de pano também.

[s a b r i n a]  É de brim preto, para não passar a luz. E na verdade, 
eu não sou iluminadora.

[p r i s c i l l a]  Aqui ninguém é.

[s a b r i n a]  Nenhuma é técnica de luz, mas eu acabo ficando 
responsável. E eu pensei, bom, precisamos de outro refletor, 
porque o outro refletor eu já estava usando para a oficina, então 
não poderia ser o mesmo para o espetáculo, porque acaba estra-
gando. Então, eu comprei mais um refletor tático e uma lanterna 
tática, que eu acabei não gostando, porque ela piscava quando 
apagava. E eu não sabia botar dimmer, não tinha dinheiro para 
além de tudo obter dimmer. Até porque nós três, em coletivo, 
realizamos realmente esse espetáculo, a gente tirou dinheiro 
do nosso bolso para realizar esse espetáculo, não teve edital de 
fomento para a produção. Então, não tinha como pagar alguém e 
nem alguém que quisesse nos doar essa mão de obra, de colocar 
timer etc. Eu falei assim: “Vamos fazer com o que a gente tem, mas 
nós precisamos de transições decentes, bonitas e profissionais”. 
Aí eu decidi que ia ter um trilho, que iria abrir e fechar. Falaram 
que eu estava maluca, mas eu falei que teria que ser isso, porque 
aí iria abrir e fechar e a luz teria como entrar, não iria entrar 
explodindo, vai acontecer uma transição nesse nosso refletor 
central, que é nosso único refletor fixo. O resto tudo é lanterna. Aí 
minha mãe confeccionou o trilho, que também tinha que ser fácil 
para transportar. Pensei em fazer como um tripé, e aí minha mãe 
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sugeriu um tripé de câmera e fez uma adaptação para tripés de 
câmera. Então, o refletor e um outro objeto que a gente usa ficam 
nesses tripés de câmera, que a gente desmonta, guarda o refletor, 
fecha o tripé e pronto. E além desse trilho, que fecha e abre que 
nos permite ter essa aparição da luz mesmo sem o dimmer, a gente 
aprendeu a fazer transição em lanterna sem sair a luz na cara, 
porque as nossas lanternas também não têm dimmer. Depois eu 
fui atrás de uma lanterna melhor, que eu gostasse, e aí encontrei 
uma que gostei, e hoje em dia usamos seis lanternas na peça. A 
Priscilla e a Camila estão usando duas lanternas cada uma e eu 
e minha mãe usamos uma cada. A gente utiliza também o que 
chamamos de “camisinha” nas lanternas.

[p r i s c i l l a]  Mostra o que é.

[s a b r i n a]  [Mostra o objeto] Nós usamos essas camisinhas na 
lanterna, que são de gelatina.

[j u l i a n a]  Ah, sim.

[s a b r i n a]  Para mudar de cor e não ter, por exemplo, uma 
lanterna só com uma cor. A gente já chamava de camisinha no 
“Ananse”, foi um nome importado. Mas enfim, usamos para mudar 
a cor, até porque a cor da luz de led é muito feia.

[p r i s c i l l a]  A não ser que você queira essa estética.

[s a b r i n a]  Sim, mas a gente, para dar a cor, usa essas camisinhas 
e essas lanternas táticas [mostra a lanterna].

[p r i s c i l l a]  Na verdade ela tem uma qualidade que dá para ver 
bem a sombra e não é cara, então conseguimos comprar.

[s a b r i n a]  É, essa foi R$100,00.

[p r i s c i l l a]  Conseguimos comprar várias delas, então, além 
das 6 acho que tem mais 3.
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[s a b r i n a]  Tem mais 3 que são reservas.

[p r i s c i l l a]  É porque às vezes elas podem dar problema.

[m á r c i a]  Mas eu vou estudar essa parte de iluminação para 
poder fazer as nossas luzes, porque eu gosto dessa parte.

[p r i s c i l l a]  Se Deus quiser!

[s a b r i n a]  Ainda não temos e nem temos como pagar, alguém 
para isso. Na verdade, no início da montagem do nosso espetá-
culo, a gente tinha o projeto, então eu falei para nos inscrever num 
espaço novo que tem aqui em Niterói, que é a Scuola di Cultura12. 
Aí a Priscilla falou: “Mas a gente não tem nada ainda”. E eu falei só 
se inscreva, finge que tem, se passar, dá-se um jeito. E aí passamos! 
Ia ter que montar.

[p r i s c i l l a]  Só que depois passamos para um outro festival que 
iria acontecer antes!

[s a b r i n a]  Foi. E aí passamos para o festival literário também, que 
foi tudo na mesma época. Mas não tínhamos nada, nem silhueta.

[p r i s c i l l a]  Não, a gente já tinha a história, o scrapbook…

[s a b r i n a]  Não tinha não. Quando nos inscrevemos só tínhamos 
a história e a sinopse. E aí foi assim, montamos rápido.

[p r i s c i l l a]  A gente leu o conto em janeiro.

[s a b r i n a]  O desenho começou em março.

[p r i s c i l l a]  E começamos a ensaiar em junho.

12. Disponível em: https://scuoladicultura.com.br/

https://scuoladicultura.com.br/
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[m á r c i a]  Não, em maio foi que eu comecei a fazer silhuetas.

[s a b r i n a]  Maio começou a confecção de silhuetas e a gente só 
começou a ensaiar em agosto. Foram 2 meses e meio de ensaio. 
Acho que foi isso, não sei se eu respondi direito a pergunta.

[j u l i a n a]  Sim. Então, em relação às referências de vocês para 
a criação, seja referência textual, de foto, de teatro de sombras, 
enfim. Referências, quais são suas referências?

[s a b r i n a]  Como eu falei, nós produzimos aquele espetáculo 
com o Gilson, então havia uma carga de 2 anos de trabalho prático, 
eu e Priscilla. E era prático mesmo, a gente não sabia e foi apren-
dendo a fazer. E era voltado para o público infantil, o “Ananse”.

[p r i s c i l l a]  “Ananse” é um conto africano. Tem várias histórias 
sobre o “Ananse”, e uma delas é sobre como as histórias chegaram 
na terra.

[s a b r i n a]  Mas enfim, durante esse processo do “Ananse” a gente 
participou de 2 festivais muito importantes, que foram o Festival 
Internacional de Teatro de Sombras, que nós aprendemos muita 
coisa, e o Festival Internacional de Teatro de Animação (FITA), no 
qual vimos muitos espetáculos. E a gente pode estudar isso dentro 
de uma universidade, então também o Gilson trazia muita coisa 
para a gente. Então, eu acho que teve uma pesquisa grande que 
foi prática, de estar em contato com esses artistas, o Alexandre 
Fávero, a Fabiana Lazzari, que foram muitas pessoas que conhe-
cemos, que a gente pode ver o trabalho, que aprendemos por 
estar ali também.

[p r i s c i l l a]  Foi uma bagagem.
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Planeta filha, 2020. 
FOTOS: LETÍCIA TEIXEIRA.
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[s a b r i n a]  Uma bagagem prática, que a gente já tinha artisti-
camente. Enfim, nós trabalhamos com arte desde muito novas, 
desde criança, então acho que é uma coisa que a gente já carrega 
também como referências, pessoas que já passaram pelas nossas 
vidas, não só nas sombras, mas que acabou culminando na gente 
querer fazer juntas teatro de sombras. Então, existe essa bagagem 
sim, com certeza. E não sei, queres saber referências do espetá-
culo, imagéticas?

[j u l i a n a]  Pode ser também. Seria interessante falar.

[m á r c i a]  A menina, a princípio… a gente ficou com dúvida na 
idade. Eu achava que devia ser uma criança, Sabrina não. Aí eu 
fiz várias imagens de menina, e nada ficava bom. Aí eu pensei 
assim: vou misturar uma com a outra (Sabrina com Priscila). Aí 
misturei e mostrei e elas falaram que ficou ótimo, maravilhoso.

[s a b r i n a]  A gente achou lindo.

[p r i s c i l l a]  Fazer o que? Não sabíamos que éramos nós, mas 
achamos lindo.

[m á r c i a]  Isso foi a parte da garota em si, que é a personagem 
principal.

[s a b r i n a]  E os fundos impressionistas?

[m á r c i a]  Aí tem, Van Gogh13 e…

[s a b r i n a]  A gente não tinha material com transparência, a 
gente se encontrou nesse obstáculo do material. Minha mãe 

13. Vincent van Gogh (1853-1890). https://www.ebiografia.com/van_gogh/ 

https://www.ebiografia.com/van_gogh/
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tinha falado para usarmos acetato e eu disse que não, mas acabei 
cedendo e comprei. Aí decidi fazer uma pintura, joguei toda uma 
tinta azul e comecei a fazer, me inspirando no céu de Congonhas. 
Aí eu mostrei para Priscilla, achando horrível, e ela falou que 
achou lindo. Falou: “Essa é a menina, vamos fazer tudo de acetato”. 
Minha mãe gostou da ideia do acetato e de fazer toda a menina 
com essa característica de impressionista.

[p r i s c i l l a]  Quando ela vai para as nuvens. O acetato tem um 
craquelado assim, uma sujeira visual própria dele, e ela tava 
achando horrível por isso, e eu achei muito bonito.

[s a b r i n a]  Aí a gente incorporou isso para a menina. Então 
toda vez que a menina aparece ela tem esse ar impressionista, 
dos céus de Van Gogh.

[m á r c i a]  E as demais personagens eu fiz bem estereotipadas, 
a princesa com cara de princesa, o pirata com cara de pirata, a 
bruxa com cara de bruxa etc. Foi proposital isso.

[p r i s c i l l a]  Como se fossem arquétipos do que seria um pirata, 
bem clássico.

[m á r c i a]  Bruxa bem bruxa mesmo, bem clássica, com o narigão 
e tal.

[s a b r i n a]  E quando aparecem os personagens da cidade são 
todos iguais.

[m á r c i a]  Isso, todos com a mesma característica de rosto, como 
se fosse mecanizado.

[p r i s c i l l a]  Aí são traços muito mais retos, usa muito mais o 
preto que o colorido dos acetatos, para criar esse contraste com 
a menina que tem uma forma mais curva, mais fluida, suave…
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[m á r c i a]  E cada espetáculo é feito de uma forma diferente, toda 
a pesquisa que você vai fazer é diferente. Agora nesse de criança 
já vai ser diferente.

[s a b r i n a]  Este espetáculo vai ser uma contação, uma “cantação”. 
A Priscilla é a cantadora e ela vai estar na frente, eu e mãe atrás, 
e cada cena tem uma estética.

[m á r c i a]  Eu vou sempre inserir um recurso diferente, a cada 
cena.

[j u l i a n a]  Essa é a segunda peça, não é?

[p r i s c i l l a]  Essa é a que não faz parte da trilogia, é uma peça 
à parte, que a gente montou a pedido do Museu Janete Costa de 
Arte Popular, que é um museu municipal daqui de Niterói.

[m á r c i a]  Na verdade, ele está com duas semanas para fazer 
essa peça.

[p r i s c i l l a]  A gente está fazendo semanalmente uma oficina, 
para crianças, de como fazer teatro de sombras em casa. Então já 
tínhamos separado algumas cenas, baseadas em músicas e histó-
rias. A nossa ideia era fazer um espetáculo juntando tudo isso 
que a gente tinha feito, dessas pequenas histórias, criando um 
espetáculo inteiro, com início, meio e fim, costurando isso drama-
turgicamente. Mas aí, além das cenas que a gente já tinha feito, 
se eu não me engano foram umas cinco, fizemos mais para criar 
uma narrativa, passando por todas essas canções e histórias. É 
um espetáculo mais simples, que foi pela demanda externa, mas 
que acabou indo ao encontro com o que já estávamos fazendo. 
Mas eles nos chamaram porque a gente já estava fazendo esse 
trabalho das oficinas e eles gostaram, pediram para fazermos 
uma apresentação.
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[j u l i a n a]  Eu quero saber o nome desse espetáculo! E vocês 
falaram sobre nesse espetáculo a Priscilla ser quem está na frente, 
sendo uma cantora, então gostaria de saber as principais dife-
renças entre o espetáculo anterior e esse.

[s a b r i n a]  Muita coisa. Esse de agora é mais simples estetica-
mente por causa do tempo menor que temos. Os recursos também 
são mais simples.

[p r i s c i l l a]  As músicas são todas ao vivo. Vão ser comigo 
cantando e tocando ukulele, que é o que eu tenho aqui comigo 
no momento na casa da minha mãe, tem outros instrumentos de 
percussão, mas o principal é o ukulele.

[s a b r i n a]  No “Entre Nuvens” são 4 atrizes sombristas atrás, 
nesse sou só eu e minha mãe, então tem que ser mais simples 
mesmo, não é? Cada cena tem uma estética, apesar de serem todas 
cantigas populares, cada cena tem uma estética individual e existe 
uma pausa entre temas, quando muda de tema, canção e história.

[p r i s c i l l a]  Tem uma pausa visual.

[s a b r i n a]  Isso, mas permanece a cantadora Priscilla na frente. 
Isso no “Entre Nuvens” a gente também não tem, só vamos para 
frente no último minuto da cena final, na qual cantamos uma 
ciranda, para o público ver a gente e conhecer as pessoas que 
estão ali atrás.

[m á r c i a]  Tem música inédita nesse novo espetáculo e tem música 
que já é do folclore.

[p r i s c i l l a]  Nesse novo não tem uma trilha sonora composta 
especialmente para o espetáculo do início ao fim como foi no 
“Entre Nuvens e Ladrilhos”, na verdade são canções de domínio 
público e tem umas três autorais que eu compus para o espetáculo.
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[s a b r i n a]  E o tema, a música tema.

[p r i s c i l l a]  Sim, mas contando com essa.

[s a b r i n a]  É isso, ele é mais simples esteticamente e de recursos, 
inclusive quanto às luzes, cada uma usa só uma lanterna e o 
refletor central. Mas ele está sendo ensaiado com muita dedicação 
e carinho também, apesar de ser mais simples e para crianças, 
tem o cuidado de ser uma coisa boa e legal.

[m á r c i a]  Bem-feita.

[p r i s c i l l a]  A narrativa também é mais simples, porque não 
é uma história única do início ao fim, são várias histórias. Mas 
eu estou na frente contando. Mais cantando que contando, essas 
histórias para o público e dialogando com as sombras.

[s a b r i n a]  E com o público.

[m á r c i a]  Vão ter uns 40 minutos de espetáculo.

[p r i s c i l l a]  E a gente está fazendo pensando numa live, na esté-
tica da live, não estamos pensando em uma estética de teatro a 
princípio, mas depois de pronta podemos adaptar. Diferente do 
outro que já foi pensado para o teatro em si, e que depois poderia 
ser adaptado para live, com esse estamos fazendo o contrário.

[s a b r i n a]  E isso é muito louco, porque a gente não entende 
de filmagem, não trabalhamos com audiovisual, câmera, foto-
grafia etc.

[p r i s c i l l a]  Essa é uma demanda completamente do momento, 
não é? Você produz um espetáculo teatral só que voltado para uma 
filmagem. Como é isso, como isso funciona, qual o tempo disso?
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[s a b r i n a]  Será que iria funcionar só sombra, sem uma pessoa 
na frente se comunicando? Não sabemos, estamos experimen-
tando também. Mas é verdade, foi uma demanda que surgiu de 
agora assim.

[j u l i a n a]  E, igual como estamos fazendo essas conversas, será 
que só deixa os comentários passando, ou será que a cantadora 
também lê e canta alguma coisa junto, não é?

[s a b r i n a]  Nem pensei nisso!

[j u l i a n a]  Estou provocando aqui, pensando junto com vocês.

[s a b r i n a]  É de se pensar.

Planeta filha, 2020.
FOTO: LETÍCIA TEIXEIRA.
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[m á r c i a]  A gente coloca numa tela ali, numa televisão para 
você ir lendo.

[s a b r i n a]  Esse lugar aqui onde estamos é o nosso espaço, nossa 
bagunça de produção e ensaios.

[p r i s c i l l a]  Nós temos esse espaço aqui, na casa delas, que é 
maravilhoso para isso.

[j u l i a n a]  Pois é, eu fico vendo as lives de vocês da oficina. 
Inclusive já vou pedir para vocês falarem tudo que estão fazendo 
aí na pandemia e já chamar as pessoas para verem também. Eu 
achei muito bacana a tela estar aí, porque vocês podem a qualquer 
momento ensaiar, não é? Como a gente falou, o teatro de sombras 
é muita experimentação, então vocês estando as três juntas aí e 
tendo esse espaço para isso é melhor ainda.

[m á r c i a]  E é muito legal isso porque às vezes eu confecciono 
e já quero testar se deu certo, daí eu já pego a lanterna e vejo, é 
muito prático.

[s a b r i n a]  É um privilégio, não é? Hoje em dia em Niterói, que 
é uma cidade de médio porte, você ter esse espaço… vou contar 
rapidinho a história desse espaço porque ela é legal! Há muitos 
anos, uns 20 e poucos, quando eu era bebê, minha mãe e meu pai 
compraram um terreno com a ideia de um dia construir uma casa. 
Mas aí antes de construírem uma casa, eles construíram um teatro! 
Por que não? E ele era todo de lona, tipo um circo. Só para deixar 
claro, meu pai não é da área de artes, ele é engenheiro químico. 
Mas aí eles falaram: “Vamos construir um teatro, já que Priscilla 
faz música mesmo, um dia ela vai ser cantora então ela vai usar 
esse espaço.” E aí enfim, a casa ainda estava no tijolo quando eles 
se separaram, então ela ficou abandonada, mas existia o teatro! 
Na época a gente fez uma inauguração.
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[p r i s c i l l a]  Sabrina ainda era criança e participou.

[s a b r i n a]  Eu tinha seis anos e já estava participando. Foi uma 
loucura. A gente apresentou “Pluft”14 aqui também na época, elas 
eram adultas, eu ainda era criança também.

[p r i s c i l l a]  Eu ainda era adolescente.

[s a b r i n a]  Enfim, depois disso acabou ficando abandonado aqui, 
muitas histórias, idas e vindas, meus pais permanecem separados, 
ele estava morando aqui, e como a casa é grande ele sugeriu que 
morássemos todos juntos. Eu e minha mãe então viemos para 
cá, minha mãe mora no andar de cima da casa e meu pai no de 
baixo. Bem, essa casa continuou, mas a lona do teatro acabou se 
deteriorando, porém continuava o espaço ali. E aí a gente decidiu 
terminar o espaço.

[p r i s c i l l a]  Afinal, agora todas são artistas.

[s a b r i n a]  É. E eu falei que podia terminar, mas que não fosse 
de lona, porque eu queria fazer teatro de sombras ali dentro. E 
enfim, conseguimos fazer o espaço todo de PVC e ele se reinau-
gurou em 2018! Já fiz até apresentações com meus alunos do curso 
aqui. E ano passado compramos o ar, parcelado em 12x sem juros, 
então já tem até ar-condicionado aqui.

[p r i s c i l l a]  Tem também a tela, que colocamos aqui.

[s a b r i n a]  Então, assim, foram anos, não foi um processo rápido 
para construir a estrutura aqui, é uma história que se iniciou há 22 
anos. E isso é muito legal também, não é? Ter pais que apostem nisso, 
porque enfim, quem iria construir um teatro no quintal de casa?

14. “Pluft, o Fantasminha”, peça teatral infantil de Maria Clara Machado, escrita 
em 1955. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pluft,_o_Fantasminha

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pluft,_o_Fantasminha
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[j u l i a n a]  O Marcello Karagowzk acenou aqui e me fez lembrar 
da história que ele contou ontem, na live dele, em que o espaço 
para fazer teatro veio antes da casa também. Que bacana!

[s a b r i n a]  Que bom que existem pessoas assim, não é?

[j u l i a n a]  Acho que agora, nessa parte final, vocês podem me 
falar sobre o que estão fazendo agora durante a pandemia, falar 
sobre como podemos assistir agora esse espetáculo que será em 
formato de live, falar sobre a oficina que acontece amanhã para 
crianças, das lives, enfim. Quero que vocês nos situem das coisas.

[s a b r i n a]  Então, todo sábado estamos fazendo live-oficinas aqui 
voltadas para crianças, nas quais nós trabalhamos com materiais 
que se tem em casa. Além disso, a gente está fazendo lives de teatro 
de animação aqui no Instagram do coletivo. E outra coisa que vale 
falar também é que estamos divulgando esses vídeos rápidos, 
além das lives-oficinas. São vídeos curtos de como fazer teatro de 
sombra em casa para crianças e no final tem uma demonstração.

[p r i s c i l l a]  Cada vídeo vai adicionando uma nova técnica, um 
novo recurso, para quem nos seguir acompanhar e aprender. E 
esses vídeos ficam salvos.

[s a b r i n a]  A gente queria agradecer também esta oportunidade 
de estar aqui, conversando com vocês.

[p r i s c i l l a]  De ter conhecido o trabalho de vocês durante a 
pandemia…

[s a b r i n a]  Eu acho que a gente já se seguia no Instagram, mas 
não acompanhava.

[p r i s c i l l a]  É muito legal vocês estarem fazendo essas lives, 
a gente está aprendendo muito sobre teatro de sombras e de 
animação, com uma pegada diferente devido ao isolamento social. 
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E não dá para ir em tantos lugares assim, palestras, oficinas. Mas 
como é online, você está em casa. Mas enfim, acho que são novas 
visões e oportunidades que surgiram nisso que talvez possam até 
permanecer depois, a gente pensar nessas lives que estão acon-
tecendo de uma maneira positiva.

[j u l i a n a]  Tem outra pergunta aqui: “Vocês possuem acervo 
de sombra de outros países?”

[s a b r i n a]  Acervo de sombras? O que pesquisamos? Acho que 
uma estética que a gente gosta muito é a da Luz, Micro y Punto, que 
foram pessoas que nós conhecemos, são três mulheres também, e 
que a gente gosta muito da estética. Mas gostamos muito também 
do Gabriel Von Hernandez, ele é fantástico, que esteve aqui conver-
sando com vocês. Ele diz coisas muito pertinentes sobre a América 
Latina e o teatro de sombras. Essa coisa de escassez de material, 
dificuldade de luz, são coisas muito da nossa realidade.

[j u l i a n a]  Agradeço aqui a presença de vocês, força para nós! 
E parabéns também, por estarem na ativa na pandemia, estando 
juntas e criando coisas novas. Tchau, boa noite!

[p r i s c i l l a]  Obrigada, boa noite!

Márcia e [s a b r i n a]  Tchau, boa noite!





transcrição1: vinicius lopes

1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YiCKWu4M6fU

https://www.youtube.com/watch?v=YiCKWu4M6fU
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[j u l i a n a]  Olá! Já vou chamar aqui o xamã da Cia. Articularte.

[d a r i o]  Oi! Deixa eu arrumar o enquadramento aqui. Ficou 
escuro?

[j u l i a n a]  Está bom, dá até para ver a sombra.

[da r i o]  Sombra e tanto. Porque eu já ia aproveitar essa sombra 
aqui pra fazer, oh [faz uma saudação do Spock].

[j u l i a n a]  Então, pessoal, primeiramente agradecer ao Dario 
que entrou em contato com a gente para participar da nossa live. 
Inclusive, quem for sombrista e quiser falar com a gente, manda 
um direct para nós, porque às vezes a gente não conhece todas 
as pessoas que trabalham com teatro de sombras. A gente aceita 
recomendações também. Então, para começar, Dario, queria que 
você falasse um pouquinho da sua formação e como começou a 
trabalhar com teatro de sombras.

[da r i o]  Eu sempre fui um imitador, eu acho. Desde o terceiro 
colegial, terceiro ano do ensino médio. Antes se chamava cole-
gial. Eu sempre gostei e quis fazer também, sempre tive uma ânsia 
grande. Então, por exemplo, a professora de Português apre-
sentou para a gente o João Cabral de Melo Neto2, com aqueles 
poemas maravilhosos dele e aí eu comecei a pensar de outra 
forma, sair daquela caixinha, era uma escola lá em Guarulhos e 
tal. Aí, ela vem com João Cabral de Melo Neto e Carlos Drummond 
de Andrade3. Carlos Drummond, então, bateu fundo, é um poeta 
que veio para arrebentar vários princípios. Tanto que, no final 

2. Poeta e diplomata brasileiro (1920-1999). Ver em: João Cabral de Melo Neto — 
Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)
3. Poeta, contista e cronista brasileiro (1902-1987). Ver em: Carlos Drummond de 
Andrade — Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Cabral_de_Melo_Neto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Cabral_de_Melo_Neto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Drummond_de_Andrade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Drummond_de_Andrade
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do semestre a gente montou um esquete dentro da sala e eu dirigi. 
Era uma montagem bem ajeitada. E foi o “Congresso Internacional 
do Medo” (1940)4, é um importante poema dele. E como a sala 
tinha 30 alunos, a gente fez uma fileira grande com as mesas, 
colocou velas em cada ponta e então cada um recitava um poema 
e tal. E antes eu pegava no pé e falava: “Não, aqui tem que ser mais 
forte, aí não sei o que, aqui entra uma menina, tá meio fraca, coloca 
uma mulher aí nesse assunto...”. Então, começou ali o meu perfil. 
Depois, eu vim para São Paulo, entrei na Escola Técnica Federal 
de São Paulo, fiz um cursinho de Português e Matemática que era 
o foco. Se você soubesse dessas duas matérias, você conseguiria 
ser aprovado. Era a lenda, então eu fui atrás da lenda e consegui. 
Entrei para fazer Eletrotécnica. Eu era de Humanas, me identifi-
quei muito com a parte de Humanas, mas fui fazer eletrotécnica 
e as pessoas não entendiam muito o porquê. Eu também não, tanto 
que no segundo ano, eu pulei fora. E aí o pessoal pegou no meu 
pé, chegou: “Tem certeza? Todo mundo se mata para entrar na 
federal e você está saindo antes de concluir”, eu falei: “Ah, não 
gostei”. E, particularmente, tinha um professor da disciplina que 
se chamava “Resistência dos materiais”, que era muito metido, 
ele colocava a gente pra baixo. E aí eu voltei lá pra minha galera 
de Guarulhos e terminei esse terceiro colegial. Lá eu fiz os exer-
cícios teatrais, eu puxei a turma e a gente já conseguiu uma 
garagem para continuar os ensaios e eu escrevi a peça: “Mudóculo”5. 
Antes de eu escrever, a professora de português, essa maldita 
professora Isabel — todo mundo tem uma professora querida que 
te leva pra esses caminhos — me levou para o caminho do teatro. 
Era Guarulhos, uma biblioteca minúscula, teve um grupo que se 

4. Poema publicado na obra “Sentimento do mundo”, em 1940.
5. Não encontramos informações sobre essa peça.
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apresentou lá, o “Arlequins”6, um grupo importante, hoje eles 
estão aqui ainda nos palcos de São Paulo. E eu assisti a esse grupo 
e saí de lá outra pessoa. Entrei uma pessoa na sala e saí outra 
pessoa da sala. Eu falei: “Não, eu tenho que fazer isso!”. Aí eu 
procurei, comecei a ler, eu tinha uma inclinação de fazer poemas 
e tal, via João Cabral de Melo Neto, via Fernando Pessoa7, Carlos 
Drummond de Andrade, Manoel Bandeira8. Então, o Modernismo 
para mim, ele entrou assim como um aerossol de respiro. Então, 
a minha formação foi mais ou menos isso: de certo modo um auto-
didata no teatro. Mas, sempre numa certa divisão de não se saber 
que profissão adotar, a gente não sabe e a moçada hoje, cada vez 
mais ou menos, não sabe o que fazer. Eu fiz Jornalismo, cursei 
aqui na Cásper Líbero, na Avenida Paulista. Era um curso rápido, 
eu falei: “Ah, eu gosto de escrever”, então fui bem. Fui bem nessas 
matérias de escrita, as pessoas gostavam dos textos que eu fazia. 
Tive aula com o tradutor de Shakespeare, o Péricles Eugênio9, 
que traduziu “Hamlet” de uma forma muito interessante naquela 
coleção de volumes vermelhinhos10, e eu escrevia uns textos pra 
ele, que falava: “Não, é muito subjetivo e tal”. Aí eu escrevi um 
texto em que eu falei: “Eu vou pegar esse velhinho”, ele já era 
velhinho, hoje faleceu, mas aí ele percebeu: “Nossa, você tem 
alguma coisa aí, você tem que ir nessa carreira de escritor, não 
sei o que é ”. Aí a gente foi, seguimos viagem, eu lá com meu grupo, 

6. Disponível em: http://arlequins.ato.br/diretorio/index.php?option=com_ 
content&view=featured&Itemid=101
7. Entre outras funções, foi poeta, dramaturgo, filósofo e inventor (Lisboa, 1888-
1935). Ver: Fernando Pessoa — Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)
8. Poeta, crítico, professor de literatura e tradutor (Recife, 1886-1968). Ver: Manuel 
Bandeira — Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)
9. Poeta, ensaísta, tradutor, professor e crítico literário (São Paulo, 1919-1992).Ver: 
Péricles Eugênio da Silva Ramos — Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)
10. Dario Uzam se refere à coleção Teatro Vivo, publicada pela Editora Abril Cultural.

http://arlequins.ato.br/diretorio/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://arlequins.ato.br/diretorio/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Pessoa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Bandeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Bandeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ricles_Eug%C3%AAnio_da_Silva_Ramos#:~:text=P%C3%A9ricles Eug%C3%AAnio da Silva Ramos %28 Lorena%2C 1919,de S%C3%A3o Paulo na turma de 1944 .
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montei duas peças em Guarulhos, a gente fez coisas bacanas. Uma 
delas foi “Mudóculo”, que era um menino que ficava só assistindo 
televisão. Então acontecia, a família dele discutia, brigava todo 
dia, e ele ficava só na televisão, ligado. Era essa a temática, a da 
ameaça da TV, manipulando todas as coisas, a mentalidade de um 
jovem... Depois disso eu fiz uma peça que foi surpreendente, 
“Nove Fora Nada”. Então era assim, ainda no teatro tradicional, 
mas o ambiente era o ambiente escolar. E a gente rodou muito 
com essa peça. E, na época, havia debates. Eu não sei se vocês já 
passaram por isso, quem já passou, sabe. Termina a peça e você 
fala: “Agora vamos começar o debate” — aí “Cri, cri, cri”, mas nessa 
peça não: terminava, a gente falava “Agora vamos começar o de ”. 
Então, todo mundo já erguia a mão, era impressionante. A gente 
teve várias experiências legais. A gente conseguiu manter uma 
Casa de Cultura de Guarulhos, construímos público lá com essa 
peça basicamente. Depois, então fazendo jornalismo, eu entrei 
no Banespa, precisava me garantir. Era meio período, eu falei: 
“Vou entrar como escriturário, entrei na federal: no Banespa 
acho que eu consigo entrar”. Entrei e no segundo ano que eu 
estava lá, eu consegui ir para o Altino Arantes11, que era a sede, 
porque lá tinha o setor de áudio e vídeo. Note que aí começa a 
voltar aquela coisa da eletrotécnica que eu falei anteriormente. 
Depois apareceu o Antônio Abujamra12. Ele devia uma nota preta 
para o banco Itaú. Então o diretor do Itaú, que conhecia o diretor 
de arte do Banespa, que era um pintor, um cara superbacana, ele 
lançou um convite pros interessados, para fazer um curso com 
o Antônio Abujamra e a gente foi correndo fazer o curso. Foi, 

11. Situado no centro da capital paulista, o edifício Altino Arantes é um dos mais 
altos arranha-céus brasileiros. É também conhecido como Edifício Banespa.
12. Diretor, ator e pensador brasileiro (1932-2015). Ver: Antônio Abujamra — 
Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)
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ficamos amigos e tal, ele dirigiu duas peças com a gente e dirigiu 
“Esperando Godot”13. Aí eu consegui entrar no elenco e fui pra 
cima. Isso foi na última etapa do Teatro Brasileiro de Comédia 
(TBC)14. A gente ficou quase um ano em cartaz no TBC, era só 
passando o chapéu, mas era “Esperando Godot”, e a gente ficou 
muito feliz porque a peça era um videoclipe grandão que o 
Abujamra dirigiu. Daí, o Antunes Filho15 mandou olheiros lá para 
ver o espetáculo, pessoas dele. Ele ia montar “A Hora e a Vez de 
Augusto Matraga” (1986)16 e, no elenco do “Esperando Godot”, só 
tinha homem. Então foi todo mundo, ele fez um convite aberto e 
falou: “Olha, a gente tá convidando vocês não é pro CPT, é para 
um teste de palco. Estamos precisando de cangaceiros e vamos 
lá. Se vocês passarem, vocês vão ficando.” A gente passou, eu e o 
Samir Signeu17, querido colega nosso que está por aqui dando 
aula de teatro na Escola Recriarte, a gente foi ficando e eu fiquei 
lá 4 anos no Centro de Pesquisas Teatrais (CTP)18. Então, depois 
do Abujamra, que me ensinou a fazer teatro muito meticuloso, 
tive essa formação com o Antunes Filho, que me ensinou a fazer 
um teatro ainda mais meticuloso. Com o Antunes Filho eu fiquei 
4 anos, a gente viajou, aquelas viagens maravilhosas para 10 

13. “Esperando Godot”, de Samuel Beckett, direção de Antônio Abujamra, estreou 
em 1985 no Teatro Brasileiro de Comédia (Sala Câmara), com o Grupo do BANESPA.
14. Teatro localizado no bairro Bela Vista, São Paulo. Ver: Teatro Brasileiro de 
Comédia — Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)
15. Diretor de teatro brasileiro (1929-2019). Ver: Antunes Filho — Wikipédia, a 
enciclopédia livre (wikipedia.org)
16. No teatro, espetáculo montado por Antunes Filho e protagoni-
zado por Raul Cortez. Disponível em: https://issuu.com/sescsp/docs/
cpt_a_hora_e_a_vez_de_augusto_matraga_programa_198
17. Disponível em: Samir Signeu Porto Oliveira (@samirsigneu). Fotos e vídeos 
do Instagram.
18. Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo401300/
cpt-centro-de-pesquisa-teatral-do-sesc

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antunes_Filho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antunes_Filho
https://issuu.com/sescsp/docs/cpt_a_hora_e_a_vez_de_augusto_matraga_programa_198
https://issuu.com/sescsp/docs/cpt_a_hora_e_a_vez_de_augusto_matraga_programa_198
https://www.instagram.com/samirsigneu/
https://www.instagram.com/samirsigneu/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo401300/cpt-centro-de-pesquisa-teatral-do-sesc
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo401300/cpt-centro-de-pesquisa-teatral-do-sesc


200

países, festivais... E nesse momento com o Antunes Filho e com 
o Abujamra eu fiz a minha colação de grau, a minha universidade, 
na prática. Com o Abujamra a gente leu vários livros, mas com o 
Antunes Filho acho que foram mais de 500 livros. Eu fico pensando: 
“Como 500 livros?”. Eu tenho todos aqui, vou lá e conto e são os 
mesmos livros. Eu andava muito em sebo, era bastante descolado. 
Lá eu vi o que, nessa jornada de vários festivais? A gente viu o 
Mummenschanz, em sua melhor fase… vimos o Gioco Vita, viu 
vários outros grupos, aí eu também falei: “Ah, ok, esses grupos 
são os mais famosos, mas não tem aqueles escondidinhos?” Aí, 
conversa daqui, conversa dali eles indicaram e a gente foi vendo 
peças, assim, alternativas. E aí eu entendi que o buraco era mais 
embaixo, a gente conseguiu entender um pouco do métier cênico, 
o que é o teatro, como ele afeta as pessoas, até que ponto ele pode 
te modificar, que isso é, talvez, uma das maiores dádivas que o 
teatro deixa pra gente. Mas eu voltei pro Brasil depois de quatro 
meses com uma saudade tremenda. Eu trabalhava ainda no 
Banespa, mas eu pedi uma licença nessa ocasião. Então foi essa a 
minha entrada, eu te passei tudo que eu fiz mais ou menos, até 
chegar no teatro de sombras. O que eles me ensinaram, esses 
grandes? A coisa meticulosa, a coisa pequena, o detalhe que, se 
você caprichar nele, fica gigantesco. Aquela coisa que muita gente 
olha e não percebe. É nos detalhes que a gente vai ganhar qual-
quer batalha artística. Não é no geral. O geral é geral... Eu acho 
que eles estavam muito certos e agora, se a gente não encontrar 
os nossos detalhes, eu acho que a gente vai sofrer bastante.

[j u l i a n a]  A peça que você falou, que é totalmente teatro de 
sombra, “O Valente Filho da Burra”, foi criada em 2004 e ainda 
está em cartaz. Como se deu a criação dessa montagem, desde 
pensar na ideia até a escolha de materiais que iriam pra cena?
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O Valente filho da Burra. Cena; Burrinha e Onça lutando. Cia. Articularte. 
FOTO: DARIO UZAM, 2022.

[da r i o]  Então, foi assim, a gente estreou, fundou o grupo Cia. 
Articularte e em 2000 a gente estreou “A Cuca Fofa de Tarsila” 
(2000). Isso surgiu também de provocação. Lembra que eu te falei 
que eu sou um imitador? Não um ermitão, mas alguém que imita. 
Eu gosto de imitar, mas acho que esse verbo, que faz parte do 
artista, é muito forte em mim. Visitando uma mostra da Tarsila do 
Amaral19 no Sesi da Avenida Paulista, eu estava com minha esposa 
e ela estava, por acaso, trabalhando com o irmão do Naum Alves 
de Souza20, que ele tem uma produtora, eles fazem bonecos, fazem 
tudo que você pode imaginar, maquetes, tudo. E aí, a gente parou 
na frente do quadro do “Abaporu” e foi aquela emoção. A gente 
falou: “Nossa, isso não é nosso, não é? É do argentino Eduardo 

19. Disponível em: https://tarsiladoamaral.com.br/
20. Autor, diretor, cenógrafo e figurinista (1942-2016). Ver: Naum Alves de Souza 
| Enciclopédia Itaú Cultural (itaucultural.org.br)

https://tarsiladoamaral.com.br/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa4333/naum-alves-de-souza
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa4333/naum-alves-de-souza
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Constantini21. Esse quadro é de um argentino. Que coisa!”. Então, a 
Surley Valério22, que é bonequeira e minha esposa, estava fazendo 
bonecos de espuma e outras coisas na época. Então, eu sugeri o 
seguinte: “Vamos montar um teatro fofo”. Assim veio ‘A Cuca Fofa 
de Tarsila’, fofa no sentido de que ela vem com o tropicalismo, ela 
traz as cores, ela arrebenta o parnasianismo, a escola que veio 
anterior. E o nosso princípio era assim: “Não vamos ensinar 
ninguém!”. Não é ensinar, a gente usa como pano de fundo a obra, 
ou algum fragmento do artista e a gente cria uma aventura em 
cima. Daí eu criei uma lenda, criei uma lenda de amor, paixão e 
duelo. Deu muito certo, já ganhamos um prêmio no ano 2000, a 
Survey ganhou o prêmio pela categoria “Criação de Bonecos”. 
Depois, a gente já montou “O Trenzinho Villa-Lobos” (2001)23 e, 
no ano seguinte, “Portinari Pé de Moleque”24 (2002), trabalho no 
qual a gente fez um estudo mais antropológico. Então, no próximo 
ano, o que aconteceria? A sombra! Durante “Portinari”, eu já 
falava: “Surley, precisamos fazer uma outra coisa, vamos quebrar 
essa ‘Trilogia Modernista’ que a gente fez?”. Vamos tentar uma 
investida técnica também. E aí, em 2002, que a gente começou os 
estudos de “O Valente Filho da Burra” (2004)25, que só teve sua 
estreia em 2004. O estudo desse espetáculo até demoraria mais 
na minha opinião, mas então apareceu um teatro, Teatro Santa 
Cruz, do Raul Teixeira26, ele faz a administração cultural lá, e ele 

21. Economista e empresário (1946). Ver: Eduardo Costantini - Wikipédia, a enci-
clopédia livre (wikipedia.org)
22. Coordenadora do Cia. Articularte. Ver: SpCultura - Surley Valerio - SpCultura 
(prefeitura.sp.gov.br)
23. Disponível em: https://www.articularte.com.br/o-trenzinho-villa-lobos/#trenzinho
24. Disponível em: https://www.articularte.com.br/portinari-pe-de-moleque/#portinari
25. Disponível em: https://www.articularte.com.br/o-valente/#valente
26. Sonoplasta, diretor artístico e presidente do grupo de teatro Macunaíma. 
Ver: Roda de Conversa: Dramaturgia Sonora e Sonoplastia - SP Escola de Teatro

https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Costantini
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Costantini
https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/agente/54978/
https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/agente/54978/
https://www.articularte.com.br/o-trenzinho-villa-lobos/#trenzinho
https://www.articularte.com.br/portinari-pe-de-moleque/#portinari
https://www.articularte.com.br/o-valente/#valente
https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/roda-de-conversa-dramaturgia-sonora-e-sonoplastia
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foi o sonoplasta do Antunes Filho, então um colega que veio de lá. 
Junto com o Raul, do lado dele, tinha o Davi de Brito27, um ilumi-
nador maravilhoso, muito simples. Para ele as coisas têm de ser 
simples  é um artesão da luz. Davi Brito, Nezito Reis28, que ficou 
um tempão no Centro Cultural, feras da mais alta categoria. E eu 
convivi muito com o Raul e com o Davi, e o Geraldinho (Geraldo 
Mário)29, que era aquele ator negro que ficou famoso na classe 
teatral, muito popular, um grande amigo. Então a gente começou 
a pesquisar e eu encontrei o conto pra gente adaptar. “O Valente 
Filho da Burra”, foi o título final, mas o nome original não era 
esse. O pesquisador Câmara Cascudo trouxe da Península Ibérica 
e tinha nomes muito loucos assim, o filho da burra, o menino das 
sete bengalas, porque o tema do conto era relacionado ao órfão. O 
órfão que se ferra, é traído e depois dá a volta por cima. É fantás-
tico. É um conto de fadas, mas tem muito pragmatismo no meio, 
o personagem passa por muitas coisas mesmo, ele luta pelas 
coisas. É como o mito de Mogli, mas só que ele é criado por uma 
burra, uma burrinha, e fica muito forte. E aí vai pra vida, ele é 
traído porque é ingênuo, ele é forte e é ingênuo. A gente trabalha 
com essas coisas em dramaturgia, com esses ápices. Para nós, a 
dramaturgia funciona a partir de um princípio de movimento em 
que tem vários elementos que vão, mas alguns não vão, alguns 
retardam. Então o caráter vai, o sábio vai, mas, por exemplo, o 
estigma do coelho, a rapidez, a velocidade, não progride. Ou, 
pode acontecer, o inverso. Foi assim que nós aprendemos com o 

27. Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18231/
davi-de-brito 
28. Iluminador, sonoplasta, cenotécnico, ator, diretor e professor. Ver: Bem vindo 
ao site de Nezito Reis | Nezito Reis
29. Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa109548/
geraldo-mario 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18231/davi-de-brito
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18231/davi-de-brito
https://nezitoreis.com/
https://nezitoreis.com/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa109548/geraldo-mario
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa109548/geraldo-mario
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autor de teatro Luiz Alberto de Abreu30, a quem sigo e com quem 
fiz cursos de dramaturgia. Então, a gente foi pesquisando e esse 
conto caiu como uma luva. Dramaturgicamente, foi importante 
assim. No começo da peça tem a parte que os pais morrem, morrem 
e fica aquele silêncio, mas a gente percebeu que tinha de tratar 
isso poeticamente. Então a morte é tratada de forma poética e, 
depois disso, ele vai atrás de um padrinho dele, trabalhar como 
ferreiro. Assim, a gente foi atrás de como fazer esses elementos 
todos: a criança, a casinha inicial, o galo, o marido, a mulher, o 
bebê, um sapo, um morro no qual os pais iriam cair... esse morro 
é a cena inicial, é muito simples. O bebê começa a brincar com o 
sapinho, o sapinho sobe o morro, vai subindo, o bebê vai atrás 
e chega lá na ponta do morro e a mãe dele vai atrás: “Meu Deus 
do céu, sai daí moleque!” Ela vai subir para salvar o moleque, o 
sapinho nessa já foi embora, ouviu a mãe e deu de pinote. Ela sobe 
no morro, o morro está caindo, o marido chega e pega na perna 
dela e… “pumba!”: os dois caem do morro e a orfandade aparece 
naquele momento. Então, a gente corta para uma cena já com a 
burrinha chegando, aparece uma pequena floresta, a burrinha 
está ali, o menino está ali brincando com o coelhinho, aí vem 
uma onça. A onça vem para pegar o menino, claro, menininho, 
carne macia, aí a burrinha vem e luta com a onça, manda a onça 
embora. E na cena final a gente faz uma alegoria, o menino sobe 
na cabeça da burrinha, no bumbum da burrinha e sai com ela. E 
daí a gente já começa essa saga do Valente, que é como chamamos 
a personagem. Então, acrescentamos no título o nome do perso-
nagem. Era só “Filho da burra.” A gente pensou: “Nossa, não vai 
vender pra ninguém, ninguém vai querer.” A palavra burra é 
muito problemática na nossa sociedade educacional, cultural. 

30. Autor, roteirista, consultor de dramaturgia e roteiro e professor. Ver: Luís 
Alberto de Abreu | Enciclopédia Itaú Cultural (itaucultural.org.br)

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa109228/luis-alberto-de-abreu
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa109228/luis-alberto-de-abreu
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Aí colocamos a palavra “valente” pra dar uma suavizada e ficou 
“O valente filho da burra”. Então, é uma peça que toca muito e as 
pessoas gostam. Olha, até hoje, fizemos cerca de 400 apresentações 
dessa peça. É bastante! Mas, não fazemos continuamente, às vezes 
tem muitas folgas, mas de repente uma entidade, uma instituição 
nos chamam e a gente faz bastante. Por essas questões que a peça 
envolve, eles vêm e falam: “Nossa, isso é muito importante”. Houve 
um sistema prisional que queria que fizéssemos lá, em toda a rede 
da FEBEM, porque a peça trata de orfandade. Bom, aí começou o 
nosso estudo. Qual era o conceito? O conceito era a gente colocar 
o órfão, o órfão na linha de frente, como tratar o órfão, quais os 
princípios dele, quais os apoios dele? Esse Valente filho da burra, 
logo no começo, vivia primeiro com a burrinha e depois de um 
tempo com o padrinho dele, que era ferreiro. É igual a gente, os 
artesãos. Aí o moleque cresceu de repente e comia muito. Então, o 
Padrinho dele fala: “Você vai me deixar pobre desse jeito, moleque. 
Você tem que ir embora”. E o moleque: “Então eu vou embora, 
Padrinho. Mas só se o senhor me fizer um cajado forte como o 
futuro.” Então, a gente tem essa frase na peça. O padrinho faz e 
ele parte pra vida com o cajado. Então, esse princípio do mascu-
lino com o cajado na mão ou junto com o cajado. Uma vez a gente 
foi num festival, foi do Sul, no Paraná, e eu me lembro que uma 
crítica que tinha conhecimento em Psicologia falou muito sobre 
isso, sobre esses princípios, a gente acha que é só ele segurando 
uma bengala, mas não: é toda uma sexualidade que vai desabro-
char e que ele tem que, às vezes, se apoiar nela, às vezes, não. Ele 
tem que bater em alguém com ela, ou se defender com ela. Então, 
tem um monte de princípios que a gente que faz teatro imagina 
alguns. Acho que eu entrei um pouquinho no conceito.
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O Valente. Princesa e Valente se reencontram. Cia. Articularte. 
FOTO: DARIO UZAM, 2022.

Valente. Casa, Cia. Articularte. 
FOTO: DARIO UZAM, 2022.
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[j u l i a n a]  Tem uma pergunta aqui no chat sobre as referências 
da Cia. Articularte. Pode responder a essa pergunta?

[da r i o]  As referências artísticas? Então, eu pego um pouco lá 
da escola do Antunes Filho, com quem eu participei de quatro 
peças, como ator. Uma delas foi o taoísmo, Antunes falava de 
taoísmo, lá anos atrás, há muito tempo. Outra, era o Jung, e depois 
ele foi para ideias tibetanas, aí eu já estava para sair do Centro de 
Pesquisas Teatrais (CPT). Porque, depois de ver quatro processos 
com o mestre, você fala: “Ah, ok!”. Ele é sempre surpreendente, 
muito inteligente em tudo. Mas eu falei: “Não, agora eu tenho 
que vestir minhas calças e vou embora pra vida.” E fui procurar 
o meu grupo, meu pessoal e, devagar, a gente foi colocando assim. 
As referências que o Antunes passava, ele fez teatro com o Roger 
Planchon31, que é um francês importante que fazia um teatro 
estigmatizado, uma coisa bastante desenhada, o “corpo” dele é 
desenhado. E então, tudo isso acho que foi influenciando a gente, 
para pensar o teatro tanto na animação quanto na sombra. Eu 
acho que o que a gente faz no teatro de sombras é muito parecido 
com o que a gente faz em teatro de manipulação direta, varas, 
e assim por diante. Então, as referências principais são essas. 
Agora, a cada projeto, a gente tem que adotar uma outra coisa. 
Por exemplo, num projeto aqui recente, a gente se baseou numa 
discípula de Jung, Marie-Louise Von Franz32, que é espetacular, 
ela estudou e interpretou mais de 30 mil contos infantis, então é 
uma coisa muito legal, e com bom humor. Sabendo escrever, sem 
aquela linguagem técnica maçante, cansativa. Não, o texto dela é 

31. Dramaturgo e diretor francês (1931-2009). Ver em: Roger Planchon — Wikipédia, 
a enciclopédia livre (wikipedia.org)
32. Pesquisadora, escritora e psicoterapeuta analítica alemã (1915-1998). Ver: 
Biografia (marie-louisevonfranz.com)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Roger_Planchon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roger_Planchon
https://www.marie-louisevonfranz.com/en/biography
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gostoso de se ler. Então, Marie-Louise Von Franz, foi uma grande 
discípula de Jung e a gente ali também inventou uma fragrância 
de uma lenda. É a coisa de você ter que matar o dragão. Aí, um 
dos personagens fala: “Não, não pode matar!”.

Acho que ele intui, não é que ele saiba, ele intui que ninguém 
tem o direito de matar o dragão de alguém, o dragão é a energia. 
Então, sobre as referências, é mais ou menos isso, a gente lê o que 
cai na mão, a gente é super humanista. Imagina os grandes escri-
tores que aparecem, a gente cultua muito o Dostoiévski33, gosto 
muito do Kafka34  A gente já tentou várias vezes algumas obras, 
mas ainda não deu certo, a gente ainda vai fazer, mas aquela coisa 
do Kafka ser intolerante, ele conseguir ambientes e situações into-
leráveis, isso me cativa muito. Principalmente porque agora nós 
estamos em um ambiente intolerável. Então, é mais ou menos isso.

[j u l i a n a]  Ainda em relação ao espetáculo “O Valente Filho da 
Burra” e lembrando que você falou sobre a semelhança do teatro 
de sombras com as outras linguagens do teatro de animação, como 
os bonecos de varetas, manipulação direta e outros bonecos, eu 
gostaria de saber o seguinte: ao pensar em criar um espetáculo, 
o que você acha que potencializa o teatro de sombras? Isso é, ao 
pensar na diversidade de linguagens, o que você acha que não 
daria certo com outras técnicas, mas que é possível de ser feito 
com o teatro de sombras?

[d a r i o]  Sim, sim. Por exemplo, o Valente é atacado por um 
monstro, um monstro que surgiu do nada. Ele e mais dois amigos 

33. Filósofo, jornalista e escritor do Império Russo (1821-1881). Ver: Fiódor 
Dostoiévski — Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)
34. Escritor boêmio de língua alemã (1883-1924). Ver: Franz Kafka — Wikipédia, 
a enciclopédia livre (wikipedia.org)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%B3dor_Dostoi%C3%A9vski
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%B3dor_Dostoi%C3%A9vski
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
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estão na floresta, tipo “Os Saltimbancos”35, eles encontram uma 
casinha que está desocupada. Eles ocupam a casinha, mas aparece 
um monstro. Aparece um, outro monstro, outro monstro… três 
monstros. Valente enfrenta um dos monstros e corre atrás de 
um deles. Com a ajuda do cajado, ele bate muito no monstro. Aí o 
monstro entra num buraco e vai para o fundo da Terra. Aí surgiu 
o problema: como fazer teatro de bonecos no fundo da terra? 
Só com sombras! Então, o universo de sombras, ele te dá, ele te 
prescreve, ele te possibilita coisas que, com o boneco físico, não 
seria possível. Cair com o boneco físico, é uma coisa, mas cair na 
sombra é diferente: você cai, vai caindo, interminavelmente você 
cai e tal. É outra coisa! Você pode jogar música, ele está caindo 
de um lado e o cajado está do outro… no fim, ele se vira na queda, 
mas lá embaixo, quando ele chega no centro da terra, ele encontra 
três casas habitadas por três moças e elas estão aprisionadas por 
aqueles três monstros que desceram. Então, Valente fala: “Ué, por 
que vocês estão presas aqui?”. Elas respondem: “Não, vai embora, 
vai embora, senão o monstro te pega!”. Mas ele diz: “Não, eu vou 
lutar com esses monstros”. Aí caiu a ficha e a gente falou: “Ah não, 
pra fazer luta no físico a gente está muito acostumado”, e tem 
aquela pejorativa “lutinha”, bobeou pode cair na “lutinha”, fica 
muito pequeno o negócio, mas, na sombra… aí a gente começou a 
experimentar com a luz e tal. E já ocorreu de um cineasta assistir 
à peça e dizer: “Nossa, como vocês fazem essa coisa tridimen-
sional?”, e a gente falou: “Ah, apaga a luz na hora certa, acende 
a luz na hora certa”. É uma coisa relativamente simples e que a 
gente foi distribuindo algumas lâmpadas dicroicas, a gente tem 
uma tela grande, então, dicroicas nesses pontos [lateral superior 

35. Peça de teatro musical infantil adaptada por Sergio Bardotti e Luis Enríquez 
Bacalov do conto dos irmãos Grimm, Os Músicos de Bremen. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Saltimbancos

https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Saltimbancos
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da tela], dicroicas nesses pontos [lateral inferior da tela], uma geral 
[parte superior da tela], então quatro dicroicas e uma geral que é 
uma halógena… Eu posso mostrar aqui, depois. Está tudo aqui.

[j u l i a n a]  Depois a gente quer ver.

[da r i o]  O que eu quero dizer é assim: lá atrás, aqueles mestres 
me ensinaram a ler teatro, a pensar teatro. Isso foi fundamental. 
Então eu não preciso mais aprender. Se eu fosse assistir uma peça 
sua e falasse assim: “Gostei muito de vocês. Eu quero entrar no 
grupo”. Eu vou conseguir entrar. Porque me ensinaram a pensar 
teatro, eu vou me “camalear” no grupo de quem quer que seja. 
Eles me ensinaram a pescar, essa foi a jogada. Luiz Alberto de 
Abreu, como escritor; Antunes Filho, como mega diretor. Como 
sou jornalista, ele descobriu que eu sou jornalista e falava: “Você 
vai pegar todas as matérias que saírem nos jornais franceses”, e 
eu ia. Aí saía uma notinha desse tamanho [desenha com as mãos 
no ar]. Eu fiz o último “Macunaíma”36 e “A Hora e a Vez de Augusto 
Matraga”37, eu estava nesses dois elencos. Uma notinha desse 
tamanho e ele lotava o teatro municipal deles. E eu pensava: “A 
nossa arte é valiosa, ela tem muitos caminhos, muitos tentáculos 
maravilhosos, brilhantes”, e o povo vinha e via aquela energia, 
aquela coisa de relojoeiro que o Antunes Filho fazia. Isso tudo 
eu fui trazendo pro teatro de bonecos, teatro de sombras, eu fui 
adaptando esses elementos. É na hora certa, é um ponto aqui, 
outro ponto lá  os grandes detalhes. Acho que é isso.

[j u l i a n a]  Bacana! Eu fiz essa pergunta justamente porque eu 
tinha lido a sinopse e, quando eu vi essa parte falando do buraco, 

36. Criado em 1978, o espetáculo é considerado como um dos mais importantes 
da história do teatro brasileiro. http://issocompensa.com/teatro/macunaima
37. Disponível em: https://issuu.com/sescsp/docs/cpt_a_hora_e_a_vez_de_augusto_ 
matraga_programa_198

http://issocompensa.com/teatro/macunaima
https://issuu.com/sescsp/docs/cpt_a_hora_e_a_vez_de_augusto_matraga_programa_198
https://issuu.com/sescsp/docs/cpt_a_hora_e_a_vez_de_augusto_matraga_programa_198
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eu falei assim: “Ah, deve ser aí que está a linguagem para fazer, 
né, deve ser aí que mostrou que a linguagem de sombras super 
ia funcionar.”

[d a r i o]  Porque se você tem o boneco ali descendo, conectado 
com uma ação, situação, as pessoas completam o cenário. E isso a 
gente já testou na prática em algumas peças nas quais as crianças 
desenhavam o que elas haviam visto na peça. Nossa, elas veem 
tantas coisas! Elas veem cenários que a gente nunca imaginou. 
Mas, o que aconteceu? A gente estimulou, a gente influenciou 
e isso é fantástico! Com base nesses desenhos das crianças, nós 
já refizemos algumas cenas ou trechos de cena ou então adap-
tamos aquela argamassa infantil, que é super sincera. O público 
infantil é maravilhoso. Ele fala pra você: “Não, não gostei. Não. 
vou embora!” Então quem quer ouvir isso? Ninguém quer ouvir, 
né? Ao tratar com criança você não tem mecanismo de defesa 
nenhum. Se você não fizer bem, não vai dar certo, então vamos 
lá nos dedicar. Então, foi assim, a gente trabalhando bastante, 
elaborando bastante e as coisas foram acontecendo. E agora 20 
anos de companhia, não é? Esse ano aqui, infelizmente com tudo 
isso acontecendo (pandemia).

[j u l i a n a]  A gente vai falar um pouquinho disso depois também, 
dos 20 anos. E eu li a ficha técnica, até você falou aí da sua relação 
com o Raul Teixeira… porque nós, do Grupo Penumbra, a maioria 
se formou na MT Escola de Teatro, que é uma irmã da SP Escola de 
Teatro, então a gente recebe os formadores também da SP, então a 
gente teve contato com o Raul, com a Telumi38 que também está na 

[da r i o]  A Telumi fez dois cenários pra gente.

38. Cenógrafa e figurinista. Ver: Telumi Hellen - SP Escola de Teatro

https://www.spescoladeteatro.org.br/quemsomos/telumi-hellen
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Valente. Monstro. Cia. Articularte.
FOTO: DARIO UZAM, 2022. 

[j u l i a n a]  Olha, que bacana! Fora “O Valente” (Filho da Burra), 
qual que ela fez?

[da r i o]  Ela fez “O Valente”, ela fez a tela que desenha, que é um 
paredão. A nossa tela tem 1,20m de altura por 2,10m de base. Nesse 
espetáculo, a gente faz num acetato. Por que acetato? Porque a 
gente percebeu que, nas lutas, a velocidade das lutas, o boneco está 
na tela. Então você não corre muito risco de fazer um movimento 
muito rápido e não ver a sombra. A gente soube adaptar, soube 
colocar para dentro esse princípio e fazer com que a luta ficasse 
mais atmosférica. Temos quatro lutas no espetáculo e a gente tenta 
trabalhar as luzes para que o monstro apareça gigante, apareça 
médio, apareça pequeno, mas dentro de uma orquestração. E a 
música do Raul Teixeira, a escolha dele foi muito importante para 
isso. Mas essas sujeiras, a gente usou a nosso favor. Porque era 
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fumaça, parecia fumaça, parecia umas coisas e não era fumaça 
nenhuma, era rastro de sombra que passava. Então foi mais um 
elemento. Quer dizer, como eu estava falando dos mestres lá que 
ensinaram a gente a procurar pensar teatro, essas são sacadas. O 
grupo está ali, trabalhando e aí, de repente, vêm aquelas ideias, 
as ideias já sólidas, as ideias líquidas, são ideias que a gente não 
compreende ainda e essas ideias podem ter um valor agregado 
que escorre entre os dedos. Mas, se a gente estiver desatento, ela 
vai desaparecer mesmo, ela vai embora. Tanto que em muitos 
momentos, quando o ator erra, fala assim: “Puts, errei!” Aí a gente 
diz: “Espera aí, por que você errou? Vamos ver isso aí”. O que é o 
erro? Porque a vida é um erro. O Luiz Alberto de Abreu coloca 
pra gente: não dá para você escrever uma coisa retinha, retilínea 
e tal. Isso faz parte do universo trágico. Só que o universo trágico 
não faz assim, uma coisa retilínea. É como um rio, a dramaturgia 
é um rio, ela vai para lá, para cá, ela vai desaguar  então os finais 
são sempre complicados, a gente sabe disso porque, a gente estava 
até discutindo na live da Fabiana Lazzari, a gente tem uma coisa, 
um termo moral muito babaca e muito forte e esse termo nos atra-
palha. Então, na hora do desfecho, a gente vai buscar, às vezes, 
muitas vezes peças horríveis assim, que a peça é tão boa, mas no 
fim, fica um moralismo que você fala: “Meu Deus do céu!”. Olha 
a invasão doméstica, não sei de onde veio, uma invasão que não 
está equilibrada. Porque, no final, a coisa tende a buscar um novo 
equilíbrio. As tensões, os dramas, tudo que a peça construiu até 
ali. E, às vezes, a pessoa dá um final moralista e fala: “Não, vamos 
falar assim: e agora não sei o que ”, “Quem tudo quer, tudo perde…”.

[j u l i a n a]  Sim. Mas que bom então que você falou um pouquinho 
dessa luta. Quando você tinha citado, eu fiquei curiosa. Ainda bem 
que você falou um pouquinho mais de detalhes. E vou colocar 
uma pergunta aqui do Jone, que faz parte do nosso grupo, ele que 
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é o mais responsável pela criação estética das figuras. Então, vou 
aqui para a pergunta dele: “Além da direção, o Dario já teve que 
ir para atrás dos panos alguma vez?”

[d a r i o]  No “Valente”, eu fiz a luz e a técnica de som. A luz é 
complicada porque é uma orquestração. Nós somos 4 pessoas lá 
no palco, no “endo” palco, porque é lá dentro, e a gente entendeu 
que com essas 4 pessoas já está bom demais, porque tem um 
giro alegórico lá dentro entre as pessoas. Se você colocar cinco 
ou seis, vai dar problema. Porque a tendência, infelizmente, 
também, pela economia dos princípios, dos valores, é colocar duas 
pessoas, uma pessoa… aí eu fico preocupado, porque não tem giro.  

Barqueiros vela. Cia. Articularte, 2009.
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Com duas pessoas o giro é muito pequeno, você vê que a pessoa vai 
sair daqui, vai dar a volta, vai chegar lá  Isso é leitura de tela. Se você 
falar: “Isso incomoda?” Não! Se a pessoa conseguir manter a cena 
vibrante para mim, eu sou o seu melhor público. Mas não vem não, 
não vem com rosquinha não, que a gente já está com o bolo pronto. 
É mais ou menos isso. O que o Jone falou? Desculpe, volta lá.

[j u l i a n a]  Se você, como diretor, já teve que atuar também, 
manipular…

[d a r i o]  Sim! Eu sempre gostei. Por exemplo: “Chapeuzinho 
Vermelho e o Lobo Marrom”39, que a gente faz, é a Surley e eu. 
Eu faço o lobo [Dario faz as vozes do Lobo]. No Valente, eu faço o 
Valente porque antes eu fazia luz e som. Aí o ator que fazia, foi 
para outros desafios. A gente sempre agradece muito cada um 
que passou pelo grupo. Eu e Surley ficamos desde sempre. O que 
acontece é: quando eu entro, eu compro a briga. E, às vezes, eu 
sou um pouquinho chato porque a coisa já está rolando e a pessoa 
aqui do lado está num giro diferente. Não, não é por causa do 
giro. Mas o que a gente precisa e aprende com aqueles mestres lá: 
tonicidade, calma, ataque, marasmo. Você tem os gráficos na sua 
frente, então não adianta ficar só no gráfico. Você está em cena, 
você tem que ter todos os gráficos na sua mão, todas as possibili-
dades. Então você tem que estar atento e muito sobre o giro. Eu 
lembro que, voltando ao Antunes, ele tocava uma música e você 
tinha que entrar em cena com uma determinada situação, vamos 
dizer: eu estou com o meu rastelo, estou arando a terra, então eu 
tenho que entrar num diapasão possível daquela música, entrar 
com uma proposta daquilo. E é um exercício fantástico, você 
morre de medo, você diz: “Como é que eu vou entrar nessa cena 

39. Disponível em: SpCultura - Chapeuzim Vermelho e o Lobo Marrom - SpCultura 
(prefeitura.sp.gov.br)

https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/evento/15517/
https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/evento/15517/


216

agora, essa música maluca…?”. Mas no exercício, num instante, 
olhando as outras pessoas, você começa a imitar uma possibi-
lidade ou criar uma possibilidade de imitar e aí a coisa roda. 
Porque quem está ali, se está ali naquele ambiente cênico, está 
para aprender, está para progredir, para exercitar o autoconhe-
cimento também. Então, na Cia. Articularte, eu faço parte de três 
peças de forma ativa. “O Valente” vai ter uma jornada agora em 
Minas Gerais. Foi cancelada, então a gente tinha umas 30 apre-
sentações já marcadas e perdemos todas. Acho que umas 20 no 
Sesc, era uma coisa muito legal pra ajudar a gente a comemorar 
esses 20 anos e sonhar um pouco pra frente. Mas perdemos tudo 
e não adianta chorar, bola pra frente. Não adianta ficar numa 
reminiscência, tem que continuar. Estou meio baixo astral e tal, 
joguei lá pro Marcello Karagozwk e ele me falou palavras impor-
tantes, estou guardando, porque é isso, a arte não tem limites, 
não é? Você pode pensar que pode ter limites, mas a arte está 
dentro de você, você já optou por esse caminho. Teve um menino 
que também colocou: “A gente é picado por um bichinho.” O Luiz 
Alberto de Abreu falava: “A gente é picado pelo mito de Io”, que 
é aquele agulhão que fica perseguindo você o tempo todo e esse 
agulhão é invencível, ele não morre. Então ele dorme, mas ele 
dorme perto de você. Ele dorme ali, tá ali fora te esperando, não 
adianta. Então o mito de Io é um negócio muito legal pra gente 
testar as dinâmicas da vida. E é isso, se precisar eu vou pra cena, 
“A Cuca Fofa de Tarsila” eu já fiz, “O Trenzinho Villa-Lobos” eu já 
fiz, eu faço o pai também. O pai do Heitor Villa-Lobos era severo 
a ponto de amarrar a perna do menino na perna da mesa para 
ele fazer a lição: é uma cena que a gente faz e fica aquele silêncio. 
Mas a gente coloca depois: “Era uma época que era assim”. E o que 
acontece é isso, no próprio espetáculo a gente dá um caminho pro 
pai do Heitor Villa-Lobos, e brinda ele, porque ele que ensinou o 
Heitor Villa-Lobos a tocar viola. Então, que importância tem isso? 
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Ele dá um presente pro filho, ele pega uma violinha, coloca uma 
ponta para que ela fique alta pro menino tocar como se fosse o 
violoncelo do pai. Que loucura é essa, né? Que dádiva é essa que 
um pai dá para um filho? E, se ele sabia que o filho estava sempre 
ali na escadinha, em algum lugar ouvindo o pai ensaiar, já desper-
tando, exercitando as imitações maravilhosas que a gente tem 
na vida, não é? Então, se precisar, eu vou pra cena mesmo e tem 
que ir. As coisas acontecem, os pequenos acidentes acontecem, 
a gente tem que cobrir.

[j u l i a n a]  Antes de ir pra pergunta do Marcelo Karagozwk, 
só ainda complementando essa questão de estar na direção e, 
se precisar, ir para trás do pano, o que ajuda e o que atrapalha 
nesse sentido?

[da r i o]  O que ajuda é assim: você tem uma noção da peça, mas 
eu não posso impor essa noção. É covardia. É a mesma coisa que 
você impor uma tarefa que seria própria de um adulto para um 
filho seu que mal consegue falar. Então, a gente tem que respeitar. 
Só que a gente precisa do respeito de lá pra cá também, entende? 
Se eu vou pra cena, é por algum motivo. E eu sei muitas coisas, 
talvez até mais que a pessoa. E eu estou muito mais preocupado que 
ela. Às vezes você percebe que só falta equilibrar um pouquinho, 
equilibra um pouquinho essas forças que vai dar um super espe-
táculo porque já deu, já aconteceu, entende? É muito simples. 
Então, como diretora, você tem também que tirar algumas armas 
ao entrar em cena. Porque você já é outra pessoa, você não é mais 
a diretora. Você vai simular, vai imitar situações. E não dá, lá 
você vai ter que se relacionar com as pessoas, relacionar-se com 
vozes, com falas, com cheiros, com tudo quanto é coisa que possa 
acontecer. E, uma coisa que eu também aprendi, é que a gente tem 
que pesar muito as situações. A situação, ela manda. Se a gente 
definir que a situação é essa e o ator não acertar ou ficar devendo, 
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então ele não entendeu a situação. No Antunes Filho, eu também 
ajudei a dirigir alguns atores, então também eu fui para esse lado 
de direção de ator. Eu posso discutir com o ator o que ele quiser, 
eu tenho muitos princípios psicológicos, filosóficos e tal. E nada 
impositivo. Eu já fiz cena com o Luís Melo40, da TV. Ele fazia o 
Joãozinho Bem-Bem41, tinha algumas dificuldades e discutindo 
ali… O Beiçola, aquele ator da Globo, o Tonico42, tinha uma dificul-
dade para decorar muito grande, aí o Antunes me falou: “Vai lá, 
ajude-o, pois está difícil e ele tem que assumir, ele tem que pegar os 
papeis e estrear”. E a gente foi lá, ajudou, e depois foi presenteado 

40. Ator e encenador brasileiro (1957). Ver: Luís Melo — Wikipédia, a enciclo-
pédia livre (wikipedia.org)
41. Personagem do conto “A hora e a vez de Augusto Matraga”, de Guimarães Rosa.
42. Dario se refere ao ator Marcos Oliveira, que trabalhou com Antunes Filho.

Valente. Bastidores. Cia. Articularte, 2004.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Melo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Melo
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com isso, a gente recebeu os dez países de bandejinha. Mas foi 
muito legal, foi uma experiência muito legal. Respondi?

[j u l i a n a]  Essa foi a minha pergunta, agora vou fazer a do 
Marcelo: “O movimento tem um tempo diferente na sombra para 
a leitura do espectador?”

[da r i o]  Sim, se você partir do princípio de que o espectador é 
híbrido, ele é heterogêneo, então eu acho que a gente tem que estar 
muito atento. O Marcelo diz que trabalha com a tela na frente e não 
vê o público, eu também, nesse espetáculo eu não vejo o público. A 
gente, logo na estreia, criou uma coisa, que o Marcelo falou aqui, 
que também aconteceu igual. Em 2004 a gente abriu as portas, 
então o público só podia sair por dentro dos bastidores do teatro. 
E eram dois varais com 80 itens. Então, aí passavam as crianças e 
eu falava assim: “O que a gente faz com as crianças? Então vamos 
deixar esses bonecos aqui que são mais resistentes e vamos dar 
nas mãozinhas deles e ensinar, você brinca aqui na tela…”. Eles 
entravam na tela e saía todo mundo maravilhado, muito satis-
feito, porque o pai trazia o filho e não imaginava que fosse acon-
tecer isso, que ele ia chegar perto de uma cena, de um bastidor, 
de um balcão de teatro, pegar os bonecos… a gente fez muito 
isso e resultado: o jornal O Estado de São Paulo deu meia página 
pra gente. Foi o espetáculo que a gente fez sem grana nenhuma. 
Luz de garagem. Como eu te disse, eu puxo uma tomada de 500 
watts aqui, que são as dicroicas que eu tenho, a halógena que eu 
tenho e eu também ficava esperto, por causa daquela escola de 
eletrotécnica que falava na Resistência dos Materiais (da Escola 
Técnica Federal SP). Então eu sempre fiquei esperto com isso, não 
acender tudo de uma vez, ter cuidado. Às vezes você está numa 
escola, você acende tudo e cai tudo. Então tem que ficar esperto, 
se perceber que o quadro de luz não é lá essas coisas, você tem 
que ir dosando. Claro que até um ponto em que não fira a ideia 
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original do espetáculo. Então, não sei se eu entendi direito a 
pergunta, mas eu acho que sim. O que a pessoa enxerga do lado 
de lá, é uma coisa muito mais mágica, ela pode estar muito além 
do que a gente pensou, porque você está dentro da cabeça das 
pessoas, você está no imaginário e a gente não entende, não está 
pesquisado isso, planificado, o que é o imaginário. O imaginário 
depende da cultura, depende do que a pessoa sonhou ontem, 
depende do que o pai… estou falando de crianças e familiares. Do 
que o pai vai passar, do que o pai vai se relacionar com a criança. 
“O Valente”, a gente tem uma coisa bacana: o Zeca Baleiro43 foi 
assistir “O Valente Filho da Burra”, a gente ficou muito feliz, ele 
foi calado com os filhos dele, saiu pelos bastidores ali e tal.

(Há uma interrupção da live e, ao voltar a transmissão, o foco da 
conversa já mudou completamente: Dario e Surley fazem proje-
ções de sombras com as silhuetas dos personagens dos espetá-
culos mencionados).

[da r i o]  A Surley Valerio (Bonequeira) está colocando o Gárgula 
[mostra a sombra projetada na parede e, em seguida, mostra o 
boneco]. Então, aqui você tem alguns elementos vazados [aponta 
para a região da cabeça do boneco], o vermelho que é sangue e tal, 
é um dos monstros que vão lutar e a gente o coloca somente com 
duas hastes, uma no rabo e outra na cabeça. Entendeu? Olha... 
[movimenta o boneco na tela]. Então a gente conta com o jogo dele 
e contato com a tela [as pernas do boneco balançam em função do 
movimento feito na parte superior, isso é, na cabeça e no rabo]. A 
tela é o grande contrarregra da questão, a terceira vareta.

A gente tem alguns bonecos que trabalham com três varetas e é 
sempre mais difícil, claro. Você tem que, com uma mão, operar duas 
hastes e tem uma certa dificuldade [mostra uma sombra na parede].

43. Músico de MPB, compositor, cantor e cronista brasileiro (1966). Ver: Zeca 
Baleiro — Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)
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O Valente. Cena do almoço. 
FOTO: DEGIOVANI LOPES.

Alce. Cia. Articularte.
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[j u l i a n a]  Oh, que legal!

[d a r i o]  Esse aí é o Valente mamando [movimenta o bico do 
boneco]. Ele mama a gotinha do leite da burra que cai na boca dele.

[j u l i a n a]  Uma curiosidade. Parece a mão assim [aproxima o 
polegar e o indicador na tela], é? Como que é? Parece os dois dedi-
nhos assim.

[da r i o]  Não. Oh... [mostra a mecânica do boneco].

[j u l i a n a]  Ficou muito legal na sombra.

[da r i o]  E aí ele faz [movimenta a boca do boneco]. A gente pode 
pegar embaixo para trabalhar… e o papel couro. Aqui tem o freio 
[mostra o freio]. Sempre tem freios. Eu acho que essa questão aqui 
é uma questão de freio, de você fazer uns corredores. Olha, ali 
tem um corredor: é uma travinha aqui [aponta para a trava], o 
corredor para não escapar. E aqui [aponta para a região próxima 
aos olhos do boneco] pode ir uma haste também. Como no final 
ele tá fazendo a cena, ele tem esse feltro, que é a camisinha dele, 
então ele encosta o feltro lá e a pessoa pega aqui e não aparece a 
mão. Tenho mais uma. O sapinho [mostra a silhueta do sapinho 
na parede]. Muito simples, é uma haste só, ele tem um molejo já. 
Objetos muito pequenos, a gente não costuma pintar não porque 
a gente trabalha com bastante escuridão, então  [imita barulho de 
sapo enquanto movimenta a silhueta] é aquela questão de traba-
lhar a sílaba tônica no lugar certo, momento certo  aí ele que leva 
os pais a cair do barranco [fala com a esposa]: me dá a princesa. 
Aí tem essa cabeçona [mostra sombra na parede]. O pensamento 
foi feito muito assim. Plano aberto e médio e as dicroicas laterais 
também fazem planos fechados, é um jogo disso tudo [mostra o 
boneco]. Claro que ela não fica com essa boca assim tão (aberta)  
ela vai dar o beijo final da peça, ela vai ser a princesa do Valente.
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[j u l i a n a]  Mas essas partes com cores não são gelatinas não, 
né? É acetato pintado?

[d a r i o]  É acetato. Esse corte aqui [aponta faixa da cabeça do 
boneco], tem que ser acetato, senão ela não se sustenta. Aqui é 
um acetato que ele pintou uma parte só, tá vendo o traço da tinta 
aqui? [aponta o traço da tinta]. E sempre aquela jogada né, fazendo 
uma graça, o Walter soube fazer essas graças, esses detalhes… o 
layout é aquilo, não é? Se você encontrar alguém que faça um bom 
layout, você já tem meio caminho andado. Eu acho que era isso. Ah, 
tem uma “rainhazinha”. Os dois amigos dele (do Valente) são: um 
é o Quebra-Pau e o outro é o Trinca-Pedra. Um ele conhece numa 
pedreira. E o Quebra-Pau ele conhece porque ele está perto de uma 
árvore e o herói acha que ele quebrou a árvore com as próprias 
mãos, aí ele: “Oh, você é forte como eu, vamos nessa caminhada, 
vamos lá para a casinha, tem uma casinha esperando a gente e tal”. 
E eles vão fazer a saga deles. Aqui é a Rainha [mostra o boneco na 
tela], também é acetato aqui, muito simples, mas muito eficiente. 
Olha, o vestido…

[j u l i a n a]  Detalhes, né? Aquilo que você tinha falado…

[da r i o]  Então aqui ela só tem o eixo da cabeça e esse, do bracinho 
[movimenta o braço do boneco]. Também a cena pede, o que eu peço 
na cena para ela é isso, tem que ir nesse limite do boneco, é uma 
cena final, a gente está no fim da peça, ela aparece para tomar uma 
decisão e é específico. Eu acho que é isso, a gente falou de vários 
elementos, da dramaturgia um pouquinho. Na dramaturgia da luz 
eu acho que é um pouco ousado, eu coloco aí sempre mais lenha 
na fogueira, a gente tem que ousar. O que é dramaturgia da luz? 
Cada um pode falar uma coisa. Mas a dramaturgia da luz, quem 
disse que é uma dramaturgia real? Eu questiono assim, porque 
só tem dramaturgia, eu penso, se tiver alguns conflitos. E quais 
os conflitos da luz? Pode ser a sombra? Tá, ok! Então, uma vez 
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que você determina essas questões, eu começo a acreditar numa 
dramaturgia da luz. Mas você tem que ter alguns pilares para 
poder trabalhar. Eu raciocino assim. E eu acho que as crianças, 
elas têm os elementos da alegria, do humor, do bom, do mau, ainda 
está muito saliente neles. E a gente tem que saber manipular isso 
de forma coerente e digna, não dá para colocar um vilão qualquer 
lá e pronto. Não, a gente sempre foi contra. Temos que caprichar 
nesse vilão. Os dois amigos que o herói faz, são amigos vilões. Só 
que você não identifica esses vilões por aí na vida, você só vai 
identificar depois que eles te derem calote, entende? O que a gente 
propõe para as crianças? Existem pessoas assim: “Ah, então, tio, 
aquele cara era amigo dele, mas passou a rasteira nele?”, “É”, “Mas 
ele não era amigo? E passou a rasteira…?” “Passou.” Você fala, 
tem um paradoxo? Não para a criança, mas tem um paradoxo. De 
onde vem isso? Vem de uma outra estratégia que aquele amigo 
tem. Uma estratégia suja, mas é uma estratégia. Aí você não vai 
falar: “Não, vamos tratar ele mal porque esse cara é ruim”. Não! 
Isso é um crime contra o ser humano. Todo mundo é ser humano. 
Mesmo essa besta que está aí! Mesmo “isso” é um ser humano. 
Mas, sobre as estratégias  esse cara tem que ensinar coisas para 
gente. Olha as contradições! A todo momento ele surpreende gente 
que é “macaco velho”. Mas, voltando ao assunto… você tem aquela 
história trágica da Medeia, que é uma história que eu cultuo infi-
nitamente. Olha o que ela fez, porque ela misturou a razão com 
a emoção. Agora a mistura foi dela, não é nossa. A gente vai ter 
que interpretar uma possibilidade de Medeia para fazer bem, 
ou qualquer atriz para fazer bem isso. Mas ela fez uma mistura 
que… por que vai existir Medeia até o fim da humanidade? Porque 
a mistura é genial. Ela misturou alguns pontos ali que estão além 
da nossa compreensão  Hamlet é uma incógnita. Vai ter até o fim 
da vida, essa série não vai acabar nunca. E é assim, se a gente 
conseguir habitar um pouquinho, mimetizar… como eu falei no 
começo, eu sou um “mimetão”. Eu vou me metendo nas coisas, eu 
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vou tentando fazer a mimesis. Mas tem mimesis e mimesis. Uma 
coisa é você imitar “Ah, vou fazer igual”. Outra coisa é você imitar 
com a sua característica, com coisas, com argumentos seus, graças 
que você vai adquirindo e desenvolvendo ao longo da vida. Acho 
que é mais essa a nossa pegada. Se a gente juntar tudo isso, juntar 
esses grupos todos e pôr tudo na mesa e falar tudo que a gente fez 
até agora, é duvidoso. O nosso raciocínio está por um fio, porque 
mudou o nosso público, mudou a configuração, o que faremos? 
Eu devia ter seguido o caminho de  Eu já fui professor e tudo…, 
mas de literatura. Então eu acabei não seguindo esse caminho 
de fazer doutorado, mestrado, essas coisas todas. Hoje eu acho 
que vai me fazer falta, mas a gente vai dar um jeito. Eu acho que 
essas coisas, redes sociais, a gente tem que habitar elas, tem que 
melhorar de uma forma absurda, já tem tecnologia para isso, 
para poder fazer um novo plano de voo para nós todos. Retomo 
aqui as palavras do Marcelo, temos que nos unir. É muito impor-
tante! E essa união não é uma união de “Ih, vamos pra rua”: não, 
é uma união diferente, uma união que a gente não viu ainda, 
de apoio, de amparo, uma união para ajudar, pra você ter uma 
experiência. Se eu posso passar alguma coisa, eu te passo uma 
experiência, me passa outra coisa, aí a gente vai fazendo uma 
roldana e a coisa vai para frente. Então, a arte está aí, a atitude é 
nossa, de cada um. Temos que olhar tanto para a nossa família, 
alimentar nossa família, quanto os nossos amigos e aqueles com 
quem a gente fala: “Esse cara é concorrente meu”, e não é por aí, 
esse pensamento já acabou, é velho, o concorrente já não existe 
mais, existe agora uma legião. E essa legião pensa, ela pensa e é 
criativa. Ela precisa pensar fora, nem fora da caixinha, fora de um 
recipiente que talvez ainda nem exista, de um recipiente estranho. 
Mas é aquele negócio que eu falei… vamos imitar o que vier pela 
frente, imitar diferente, tergiversar, que é imitar de forma dife-
rente. O teatro, acho que é um ambiente ótimo para gente trabalhar 
as metáforas, e a metáfora é um assunto muito raso ainda hoje, 
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pouco habitado. É impressionante como a gente tem que ralar, 
ver muito espetáculo, para ver algumas metáforas. Eu gostaria 
de ver mais metáforas. Metáforas assim, vamos dizer, para coisas 
simples, quando a pessoa diz para outra: “Você é uma cobra”, olha 
como é simples isso. Cobra. Só que um grande ator, uma grande 
atriz, grande assim, com experiência, que consegue colocar as 
unhas nos dentes e a voz nas unhas, ela pode falar essa frase da 
forma que ela quiser, que for, que permita o respiro dela. Essa 
cobra: “Você é uma cobra!”, “Você tem nervos de aço!”, entende? 
Podem ser ditas de formas muito distintas e formas muito ricas e 
esse é só o começo. Imagina metáforas de analogias, de percursos, 
metáforas que possam surgir como uma digressão entre um vilão 
e o herói. Coisas novas. Eu acho que aí sim eu concordo muito lá 
com o Marcelo, a gente tem que botar para fora todas as nossas 
facas de maravilhas, porque senão vai ser difícil. Acho que é isso. 
Espero ter colaborado um pouco.

[j u l i a n a]  Foi ótimo! Muito Obrigado pela conversa, obrigada 
a ajudante aí também, um abraço.

[da r i o]  A Surley Valerio (Bonequeira da Cia. Articularte).

[j u l i a n a]  A gente fica aí com as provocações, com as histórias 
que você abertamente trocou com a gente, então eu agradeço muito 
pela presença e por todas essas reflexões e conversas. A gente está 
encerrando com você a nossa terceira semana. A gente só pensou 
que seria a primeira, depois foi pra segunda, agora a terceira e 
vamos ter a quarta. Continuem nos acompanhando, vamos ter 
mais sombristas para trocar com a gente. Então gratidão a todo 
mundo aí e fiquem de olho. Vamos trocar mais.

[da r i o]  Gracias! Tchau, foi um prazer, gente. Um prazer mesmo!

[j u l i a n a]  Tchau!





transcrição1: caê beck e rodrigo barreto

1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-mYeQ39oZGY

https://www.youtube.com/watch?v=-mYeQ39oZGY
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[j u l i a n a]  É um prazer, uma honra ter sua presença aqui na 
nossa live. Obrigada por ter aceitado falar com a gente!

[va lt e r]  Imagina, obrigado a você, Juliana!

[j u l i a n a]  Valter, primeiro eu queria pedir para você dizer um 
pouquinho da sua formação, como você começou no teatro de 
sombras, como conheceu o teatro de sombras?

[va lt e r]  Bem, eu fiz faculdade de Jornalismo e logo em seguida 
fiz um pequeno curso de teatro. Eu gostei da linguagem, e aí eu 
fui fazer um profissionalizante que teve duração de três anos, 
que dava direito ao tal do DRT2 e aí eu participei como ator de 
alguns trabalhos de teatro. Na época, eu trabalhava em banco 
também e tudo quanto era oficina e workshop que tinha disponível 
relacionada a teatro eu ia lá fazer. Isso foi de 1983 até 1987. Em 
1987 apareceu uma oficina de teatro de sombras, em um espaço 
cultural em São Paulo de nome “Oficinas Culturais Três Rios”3, 
que depois mudou de nome e chama-se atualmente “Oficinas 
Culturais Oswald de Andrade”. Quem ministrou essa oficina de 
teatro de sombras foi o Cláudio Ferreira. Eu queria até fazer um 
parêntesis e falar um pouco do Cláudio, pois ele não está mais 
entre nós, faleceu de uma maneira um pouco trágica lá no Rio 
de Janeiro. Acredito que se ele estivesse aqui, ele estaria atuando 
com teatro de sombras. O Cláudio era marionetista, era do Pará 
e atuava no Rio desde a década de 60. Junto com a Clorys Daly, 
ele foi um dos fundadores da ABTB em 1973. Então, um pouco 

2. De acordo com a Lei nº 6.533 de 1978, conhecida pela sigla DRT, originária da 
Delegacia Regional de Trabalho, o documento é uma espécie de registro profis-
sional, o que significa que a pessoa está capacitada e tem autorização legal para 
trabalhar como ator profissional.
3. Oficinas Culturais Oswald de Andrade. Disponível em: https://oficinascultu-
rais.org.br/espacos-2/oswald-de-andrade/

https://oficinasculturais.org.br/espacos-2/oswald-de-andrade/
https://oficinasculturais.org.br/espacos-2/oswald-de-andrade/
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antes da oficina que ele ministrou para a gente, em 1987, através 
da UNIMA, ele foi para a Espanha e fez uma vivência em teatro 
de sombras com Jean Pierre Lescot e voltou de lá dizendo que 
ficou encantado com teatro de sombras. Ele e a Clorys tinham 
um circo que se chamava “Circo Mal-Me-Quer” e depois de um 
vendaval que danificou esse Circo eles mudaram de nome para 
“Circo Bem-Me-Quer”4. Nesse circo, eles excursionaram pelo 
Brasil, montavam em cada local que chegavam e eles convidavam 
bonequeiros do local para se apresentarem também. Depois que 
o Cláudio fez a vivência de teatro de sombras com Jean Pierre 
Lescot, passou a fazer um espetáculo no Circo (que nem é muito 
longo) que se chama “A Ponte Quebrada”5. “A Ponte Quebrada” é um 
clássico do teatro de sombras, foi escrito por François Dominique 
Séraphin na França, por volta de 1770, e ele fazia apresenta-
ções para a aristocracia francesa e “A Ponte Quebrada” acabou 
sendo o texto mais divulgado de Dominique Séraphin. Na oficina 
que eu fiz com o Cláudio, eu não conhecia o teatro de sombras e 
muitos que foram para a oficina também não conheciam. Então, 
a oficina começou com um número de pessoas, foram três meses, 
duas vezes por semana, mas várias pessoas, depois de algumas 
aulas não apareceram mais. Tivemos uma parte teórica, parte 
de conceitos e a gente começou a construir alguns bonecos como 
exercício. Depois o Cláudio sugeriu que fizéssemos um trabalho 

4. Em janeiro de 1979, Cláudio Ferreira e Clorys Daly estrearam “O Circo de 
Marionetes do Malmequer” em uma lona com capacidade para 600 pessoas, na 
praça Onze, Rio de Janeiro. Disponível em: https://cbtij.org.br/34469/; https://
cbtij.org.br/1983-circo-mal-quer-bem-quer
5. “A Ponte Quebrada” é uma história clássica do teatro de sombras criada pelo 
marionetista francês François Dominique Séraphin, que popularizou na França 
as Sombras Chinesas (Teatro de Sombras) no final do século XVIII, sendo A Ponte 
Quebrada (Le Pont Cassé) uma de suas mais conhecidas produções. Disponível 
em: http://cialuzeselendas.blogspot.com/2021/10/a-ponte-quebrada-encena-
da-pela-cia.html

ttps://cbtij.org.br/34469/
https://cbtij.org.br/1983-circo-mal-quer-bem-quer
https://cbtij.org.br/1983-circo-mal-quer-bem-quer
http://cialuzeselendas.blogspot.com/2021/10/a-ponte-quebrada-encenada-pela-cia.html
http://cialuzeselendas.blogspot.com/2021/10/a-ponte-quebrada-encenada-pela-cia.html
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para apresentação final e nos dividimos em 2 grupos. Um grupo, 
que eu fiz parte, montou “A Ponte Quebrada” e o outro grupo 
montou “Amaterasu”6, uma lenda japonesa. Então, esse foi meu 
início no teatro de sombras, por isso que eu fiz questão de falar 
do Cláudio. No ano seguinte, 1988, o Claudio Ferreira, ministrou 
novamente essa oficina. Eu não fiz essa oficina, mas eu ia lá dar 
uma olhada, conversar com ele. Naquele mesmo ano, junto com 
2 participantes dessas oficinas, passamos a nos apresentar com 
“A Ponte Quebrada”. Eu tinha confeccionado alguns bonecos na 
oficina, e aí em casa eu fiz os outros que faltavam, construí uma tela 
de sombras (uma tela que até hoje eu tenho) e então a gente apre-
sentou “A Ponte Quebrada” em algumas mostras de bonequeiros. 
Eu falo bonequeiros porque na época as pessoas que faziam mario-
netes, fantoches etc., eram chamadas de bonequeiros. Pelo menos 
em São Paulo, onde eu estava, eu não conhecia outras pessoas que 
faziam teatro de sombras, então eu fui aos poucos conhecendo as 
pessoas que trabalhavam com bonecos em algumas mostras que 
teve em bibliotecas, teve uma na Cultura Inglesa, uma que teve 
no Centro Cultural São Paulo, e a gente apresentava “A Ponte 
Quebrada”. E eu confesso que na época eu falava: “Poxa, mas será 
que eu sou bonequeiro mesmo? Porque eu estou fazendo teatro de 
sombras”, e eu não chamava de boneco o que eu fazia. O Cláudio 
mesmo chamava de silhueta ou figura de sombra. Mas eu fui me 
aproximando das pessoas que eu passava a conhecer dentro do 
teatro de animação (que na época a gente só chamava de teatro 
de bonecos), depois mais pra frente com os estudos da Ana Maria 

6. Amaterasu é uma deusa shinto do sol; ela é a ancestral mítica da família real 
do Japão. Seu nome completo é Amaterasu-o-mi-kami, que significa “Gloriosa 
Deusa que Brilha no Céu”. Disponível em: https://site.aliancacultural.org.br/
amaterasu/#:~:text=Amaterasu%20%C3%A9%20uma%20deusa%20shinto,de%20
tecer%20com%20um%20tear

https://site.aliancacultural.org.br/amaterasu/#:~:text=Amaterasu %C3%A9 uma deusa shinto,de tecer com um tear
https://site.aliancacultural.org.br/amaterasu/#:~:text=Amaterasu %C3%A9 uma deusa shinto,de tecer com um tear
https://site.aliancacultural.org.br/amaterasu/#:~:text=Amaterasu %C3%A9 uma deusa shinto,de tecer com um tear
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Amaral a gente passou a chamar de teatro de animação, depois 
de teatro de formas animadas. Alguns anos depois, em contato 
com a Ana Maria Amaral, ela me disse: “As silhuetas ou figuras de 
sombras também são chamadas de bonecos”, aí eu já me considerei 
um pouco mais bonequeiro. Então, ela me disse que realmente 
deveria chamar bonecos, mas até hoje parece que a gente ainda 
chama ou de silhueta ou figura de sombra. Eu costumo sempre 
chamar mesmo de bonecos — vou até pegar um aqui [mostra]. Isso 
eu realmente chamo sempre de boneco. Eu até separei alguns aqui, 
se der tempo no final eu mostro. Então, eu chamo de bonecos, e 
alguma coisa que pode não ser exatamente como eu acabei de 
mostrar, eu acabo chamando de cenário de sombra ou figura de 
sombra. Então, eu vejo que essa nomenclatura às vezes foge do 
controle da gente, mas não deixa de ser teatro de sombras. Então, 
eu vejo assim, eu tenho lido algumas coisas do Alexandre Fávero, 
da Fabiana Lazzari, e eu acho que a gente ainda está definindo 
algumas coisas. Eu gosto muito quando o Alexandre Fávero fala 
de sombrista, então hoje eu já me chamo também de sombrista. 
Teve uma época que eu não sabia que eu era bonequeiro e hoje 
eu acho que eu estou no mundo do teatro de animação também, 
mas eu também passei a me chamar de sombrista.

[j u l i a n a]  Vai dar tempo sim, a gente quer ver o que você preparou! 
E, assim, acho que algumas pessoas devem ter ficado curiosas para 
saber como era essa história de “A Ponte Quebrada”, não é?

[va lt e r]  Olha, “A Ponte Quebrada” é um clássico. É muito interes-
sante porque o espetáculo é baseado em uma música e tem vários 
momentos com um texto cantado. A história é assim: um viajante 
precisa atravessar uma ponte porque ele quer comprar vinhos 
do outro lado desse rio e, antes de atravessar, ele encontra um 
menino, um adolescente, que estava ali quebrando a ponte e tudo 
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que o viajante pergunta o menino responde cantando, fazendo 
uma brincadeira e tentando enganar o viajante. Aí o viajante vai 
ficando nervoso, volta, contrata um barqueiro para atravessar o 
rio e sobe na ponte, do lado que está o menino. Ao invés de ele ir 
logo comprar o tal vinho que ele precisava, ele vem por trás do 
menino e dá umas bengaladas nele e o menino cai no rio. Aí ele 
canta como o menino estava cantando quando ele fazia alguma 
pergunta antes de atravessar a ponte, pois o menino cantava 
assim: “O senhor quer saber as horas? Bem, eu tenho aqui um 
relógio [mostra o relógio e canta]: Eis meu relógio solar liri lá, eis 
meu relógio solar liri li lo pá. Então tudo ele canta com “liri lá e 
liri li lo pá”, e aí no final quando o menino cai no rio o viajante 
canta também da mesma forma, dizendo que o menino mereceu 
um castigo, que é o que sua mãe recomendava quando uma criança 
fazia algo errado: “Este é o segredo de minha mãe, liri li lo pá”. 
Então, acaba sendo uma comédia, de certa forma, essa briga entre 
eles. E para continuar sendo uma comédia, a gente mudou um 
pouquinho o final, porque no original o menino morre, mas na 
nossa versão a gente não deixou o menino morrer, o menino nada 
e sai da água. Mas antes dele sair da água fizemos um passarinho 
jogar uma sujeira nele. Esse acabou sendo o castigo dele, ele levou 
uma sujeira do passarinho que estava voando enquanto ele estava 
nadando. Esse é um clássico do teatro de sombras, e algumas 
montagens antigas na Europa eram acompanhadas de música ao 
vivo. No nosso caso, a gente fez uma trilha musical para acompa-
nhar a montagem. Cláudio Ferreira fazia “A Ponte Quebrada” no 
circo e, nesse circo, havia muitas apresentações que não eram de 
teatro de sombras e, entre uma e outra apresentação, o Cláudio 
Ferreira colocava pequenas cenas de sombras.

[j u l i a n a]  Bacana. Eu queria perguntar, por que dentro do 
teatro de animação escolher o teatro de sombras?
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Em rios e florestas (A ponte quebrada). 
FOTO: LUAN DOS SANTOS.

[va lt e r]  Então, foi meio que por acaso. Eu acredito que, hoje em 
dia, as escolas de teatro oferecem cursos de teatro de animação, 
incluindo teatro de sombras. Eu vejo a matéria de teatro de 
sombras sendo dada na UDESC, mas na escola de teatro que eu 
fiz, na época, nunca se falou em teatro de bonecos ou teatro de 
animação. Na década de 80, parecia que os bonequeiros eram um 
caso e o trabalho de ator estava em outra linguagem. Hoje, parece 
que a gente mescla as linguagens, então o bonequeiro era aquele 
que confeccionava os bonecos, fazia a sua dramaturgia e ele mesmo 
apresentava, já o ator, esse não trabalhava com bonecos. Quando 
eu terminei a escola de teatro, participei de alguns espetáculos, 
até alguns espetáculos infantis e, mesmo no teatro infantil, a 
gente não via bonecos, nem sombras, era sempre um trabalho de 
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ator. Então, o ator fazia um gato, um cachorro, com uma fantasia, 
um figurino. As coisas foram mudando e, quando eu fiz a oficina 
de teatro de sombras, eu passei a conviver um pouco mais com 
esse lado do teatro de animação. Embora eu tenha feito oficinas 
de outras linguagens de animação, parece que foi o teatro de 
sombras que me cativou. Porque o teatro de sombras significa 
uma ideia ou uma história, ele significa uma pesquisa de toda 
uma estética, ele significa um desenho, significa a confecção. Tem 
o ensaio: no ensaio você vai ainda estar fazendo a dramaturgia, 
porque as luzes, a posição, tudo isso é um conjunto e eu comecei 
a ver que era um conjunto muito extenso. Então, isso foi me cati-
vando. E depois de “A Ponte Quebrada”, eu também participei 
do espetáculo “Amaterasu” porque eu encontrei o pessoal que 
tinha feito a oficina com o Cláudio e estava todo mundo parado e 
a gente conversando decidiu reativar aquela outra história que 
começou na oficina do Cláudio. Então, a gente fez uma pesquisa 
extensa, sabe, como “Amaterasu” é uma lenda japonesa, a gente 
fez uma pesquisa extensa de toda a cultura japonesa, como ela 
tem uma relação muito grande com o nascimento do Japão. A 
“Amaterasu” é a luz, então ela foi criada por deuses celestiais e 
a lua (que é o irmão dela) chama Suzanoo e tem também o outro 
deus que é o deus dos mares e das tempestades, e como o Japão é 
uma reunião de ilhas, tem uma ligação muito forte com o mar e 
as tempestades. A lenda de “Amaterasu” se confunde de alguma 
forma com a história do nascimento do Japão, então foi muito 
rico depois a gente montar isso, porque a gente conseguiu traba-
lhar em cena com muita luz, ausências de luz, com uma lupa, com 
fogo até. Então a gente contou essa história baseada nessa lenda 
“Amaterasu”. Na oficina, nós havíamos feito uma coisa muito 
simples, mas depois nós pesquisamos e ampliamos bastante, graças 
à pesquisa, o conhecimento que a gente passou a ter a mais dessa 
lenda. Mais para frente eu acabei indo também para alguma coisa 
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de origem oriental, que foi um espetáculo de nome “Momotaro, o 
menino pêssego”7, do Grupo Ponkã de Teatro e eu levei para esse 
espetáculo cenas de teatro de sombras.

[j u l i a n a]  Valter, o Clube da Sombra comentou: “Conta sobre 
as tuas dificuldades técnicas nos processos em assessorias com 
grupos que te procuram”.

[va lt e r]  Olha, na verdade é assim: ele falou de alguns grupos 
que me procuraram em São Paulo, hoje já tem mais gente traba-
lhando com teatro de sombras, mas eu sou “das antigas”, sou de uma 
época que pouca gente trabalhava com teatro de sombras. Então, 
algumas pessoas e alguns grupos me procuraram e eu passei as 
coisas que eu já tinha vivenciado com teatro de sombras e outras 
vezes trabalhamos em conjunto. Quando o Fávero fala das difi-
culdades técnicas, é o seguinte: quando a gente faz um roteiro ou 
um planejamento, a gente não pensa somente no texto, somente 
na história, não é? Eu costumava até nos nossos trabalhos fazer 
um quadro a quadro. Sabe, quando a gente vai fazer o desenho 
de uma cena, depois da outra.

[j u l i a n a]  Um storyboard, não é?

[va lt e r]  Isso! Por quê? Porque antes de fazer a gente precisa 
visualizar, pelo menos ter algum esboço do que a gente vai fazer. 
Para alguns grupos, eu acabei até confeccionando bonecos e a 
gente faz e vai no ensaio testar e percebe que tem que acrescentar 
alguma coisa, tem que pôr um ganchinho a mais, tem que saber se 
o boneco vai virar de um lado ou de outro, se o boneco vai voar, 

7. Primeiro espetáculo infantil realizado pelo Grupo Ponkã, ficou em cartaz por 
mais de um ano, e foi premiado pela APETESP. Disponível em: https://newtonfoot.
com.br/momotaro-do-teatro-para-os-quadrinhos-a-adaptacao-de-um-tradicio-
nal-conto-infantil-japones/

https://newtonfoot.com.br/momotaro-do-teatro-para-os-quadrinhos-a-adaptacao-de-um-tradicional-conto-infantil-japones/
https://newtonfoot.com.br/momotaro-do-teatro-para-os-quadrinhos-a-adaptacao-de-um-tradicional-conto-infantil-japones/
https://newtonfoot.com.br/momotaro-do-teatro-para-os-quadrinhos-a-adaptacao-de-um-tradicional-conto-infantil-japones/
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são situações que a gente se depara muitas vezes no ensaio. Isso 
sem contar a questão dos materiais. No início, eu não tinha muita 
referência de material, inclusive de iluminação. A lâmpada haló-
gena mesmo eu fui conhecer lá por volta de 2005, 2006, quando 
o Cristhian Macedo Lins que estava com a gente, ele era muito 
curioso e vivia em lojas perguntando. Ele, inclusive, trouxe a 
primeira lâmpada halógena para o nosso grupo. Depois eu passei 
também a ir comprar e hoje eu tenho uma coleção delas em casa. 
Então, tudo isso é parte da questão técnica, de materiais e do uso 
desses materiais. Então, em relação aos outros grupos mesmo, eu 
vou citar o caso do Dario Uzam, da Cia. Articularte: quando ele 
me procurou eu participei do processo, porque algumas vezes 
eu estava em casa fazendo, aí eu levava alguma coisa, então eu 
participava de um ensaio e voltava pra casa, refazia alguma coisa. 
Também testávamos a questão das lâmpadas, das luzes, nós utili-
zamos inclusive água para refletir e ter um efeito que dava nas 
sombras e algumas luzes móveis. Nós tivemos com o Dario uma 
coisa muito interessante, que eu até queria mostrar depois, que 
é o seguinte: muitos dos chineses usam a tela inclinada. Porque é 
comum que o sombrista chinês trabalhe sozinho, então são vários 
bonecos, e enquanto ele tem que manipular algum, ele tem que 
deixar outro boneco parado na tela. Aquele boneco não pode cair, 
então se a tela fica um pouquinho inclinada o boneco se sustenta 
ali. Então com o Dario acabamos optando justamente por essa tela 
inclinada, porque tinham muitas figuras e eram quatro atores ali 
atrás, manipuladores, e algumas vezes as figuras tinham que ficar 
ali no local. E elas ficavam, mas não o tempo todo, elas ficavam 
e eram retiradas, tinha um jogo de luz na hora de pôr, de tirar, 
na hora de mudar uma cena, então a gente acabou optando por 
isso. E tudo isso, essas dificuldades técnicas que o Alexandre 
está perguntando, a gente encontrava no ensaio. Era na prática 
que a gente sentia a necessidade de seguir aquelas ideias, aquele 
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roteiro, aquilo que estava sendo proposto. Então era justamente 
nesses momentos que a gente tinha que resolver tecnicamente 
alguma coisa. Eu não sei se eu posso continuar falando disso, de 
outros grupos, mas tem um trabalho que eu passei a fazer com o 
Henrique Sitchin, da Cia. Truks, em 2008 e até hoje eu faço com 
ele. Quando não dá pra eu ir, vai o filho dele no meu lugar. E é 
um trabalho que na sombra eu ainda não tinha visto e foi muito 
rico também o processo. Eu vou resumir, não sei se alguém já 
pode ter assistido, é um espetáculo que chama “E se as histórias 
fossem diferentes?”8. O Henrique vai contando a história e vai 
manipulando figuras em cima de uma mesa. Em cima dessa mesa 
tem... imagina que a minha mão é uma filmadora e a mesa está 
aqui nessa minha outra mão, então a filmadora filma o que ele 
está manipulando aqui, a filmadora tem um cabo que vai lá atrás 
num projetor e existe um anteparo dividido em 2 partes. A parte 
de cima tem uma tela para projetar o que está sendo filmado e 
com a luz do projetor, bonecos de sombras interagem, lá de trás, 
com o que está sendo filmado na frente. O público acompanha o 
que está sendo feito na mesa e o que aparece na tela. Então, foi a 
utilização do teatro de sombras de uma forma que eu ainda não 
tinha visto. A tela é feita com sarja projeção, que é um plástico, 
eu tenho até uma telinha aqui que tem essa sarja projeção. É um 
plástico leitoso. Então, você tanto pode projetar de um lado quanto 
do outro e esse projetor já dá à luz, que é uma luz forte, ele já dá à 
luz mostrando o filme que está sendo feito na mesa, ou seja, é um 

8. O espetáculo “E Se As Histórias Fossem Diferentes” utiliza uma técnica que 
mistura bonecos com desenhos que são produzidos ao vivo. Henrique Sitchin 
usa uma mesa de trabalho, com tintas e papeis, e, conforme a história se desen-
rola, monta cenários e desenha situações que, através de uma câmera de vídeo 
são lançadas, por um projetor, em um telão no qual surgem as figuras de Valter 
Valverde, que interagem com as imagens projetadas. Disponível em: https://guia.
folha.uol.com.br/crianca/ult10047u562741.shtml

https://guia.folha.uol.com.br/crianca/ult10047u562741.shtml
https://guia.folha.uol.com.br/crianca/ult10047u562741.shtml
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filme que você está vendo na tela, que está sendo filmada ali na 
hora, e atrás a sombra, o boneco da sombra, interage com aquele 
boneco que está sendo filmado na mesa. Então, foi um processo 
muito interessante de descoberta de como resolver toda essa 
parte técnica. Com essas minhas idas a alguns grupos que me soli-
citaram alguma ajuda com o teatro de sombras, no fim eu acabei 
aprendendo muita coisa porque as coisas que o Dario trouxe, 
muitas coisas que eu não sabia eu aprendi com ele. As coisas que 
o Henrique trouxe, eu levei alguma coisa e ele levou outras coisas, 
então eu também aprendi com ele. Essas trocas são coisas que a 
gente tem feito e que são ricas, e essa questão técnica, a gente vai 
quebrando a cabeça para resolver e muitas vezes a gente resolve 
e busca solução na prática.

[j u l i a n a]  É, eu acho que teve bastante coisa aí para pensar sobre. 
Vamos continuar falando das suas experiências. A Cia. Quase 
Cinema traz uma pergunta para você contar um pouquinho sobre 
o seu trabalho com contação de histórias: “Trabalho importante 
e muito lindo. Conta sobre como começou e os desdobramentos”.

[va lt e r]  A contação de histórias comigo aconteceu em 2007. 
Hoje eu estou em Santa Bárbara d'Oeste e foi justamente aqui que 
começou, eu já participei de vários encontros de contadores de 
histórias em alguns lugares. Em 2007, um grupo de teatro daqui em 
associação com a prefeitura, promoveram um Encontro Nacional 
de Contadores de Histórias9 e eu participei desse Encontro e 
procurei aprender um pouco e saber o que é essa contação de 

9. O Encontro Nacional de Contadores de Histórias (ENCHIST), acontece todo ano 
em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. Organizado sempre pela Cia. 
de Teatro XEKMATE, o evento já é uma referência no país e profissionais vêm de 
todo canto para participar. Disponível em: http://gaiabrasil.com.br/2013/07/
encontro-de-contadores-de-historias-em-santa-barbara-doeste-sp/> 

http://gaiabrasil.com.br/2013/07/encontro-de-contadores-de-historias-em-santa-barbara-doeste-sp/
http://gaiabrasil.com.br/2013/07/encontro-de-contadores-de-historias-em-santa-barbara-doeste-sp/
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histórias. A contação tem por tradição a oralidade: uma avó conta 
histórias para o neto, o pai para seus filhos, então com a orali-
dade muitas vezes a história é passada de geração a geração. 
Com os livros, você lê e conta a história que está naquele livro, 
para crianças, adultos. Essa linguagem de contação de história, 
da mesma forma que as outras linguagens, passou a beber uma 
da outra, a se misturar. A dança colocou um pouco de teatro, o 
teatro de dança, o teatro de animação juntou com teatro de ator, 
então a contação de histórias também buscou esses recursos para 
ilustrar ou para animar de alguma forma essa linguagem, seja 
com música, bonecos, objetos, tecidos. E conhecendo um pouco 
essa linguagem que tenta enriquecer a oralidade, a narrativa, eu 
passei a juntar alguns trechos do teatro de sombras com a orali-
dade. Então, a contação de história, hoje em dia, que busca uma 
história em livros, acaba divulgando esse livro, mesmo sem o 
autor saber que você está divulgando aquele livro. Então, junto 
da oralidade, é possível introduzir trechos de teatro de sombras. 
Você pode usar a oralidade mesclando momentos com a utilização 
do teatro de sombras. É o que chamamos de contação de histó-
rias com o recurso do teatro de sombras. Então não é exatamente 
um trabalho específico de teatro de sombras. É um trabalho de 
contação de histórias no qual se usa o recurso do teatro de sombras.

[j u l i a n a]  Isso me fez lembrar até do nosso segundo espetáculo, 
que o nosso campo de pesquisa está sendo o seguinte: contações de 
histórias e sombras. Você me falando aqui está me fazendo refletir 
se eu estou utilizando a sombra como recurso ou se... assim, vamos 
ver como que está, o que está sendo mais, se é a contação ou se é a 
sombra. Enfim, são questões para o grupo pensar aí. Também apro-
veitando que você falou das contações, você também tem trabalho 
de teatro de sombras em teatro de miniatura, não é? Você pode 
falar um pouquinho dessa experiência de teatro em miniatura?
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Contação: A gralha azul. 
FOTO: LUAN DOS SANTOS.

Albertinho, o menino voador. 
FOTO: LUAN DOS SANTOS.
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[va lt e r]  Muitos anos atrás em São Paulo tinha um grupo que se 
chamava Caixa de Imagens10, com um trabalho de lambe-lambe, 
isso no início dos anos 90. Hoje em dia nós temos muitos grupos 
que fazem o lambe-lambe com as caixinhas. Era uma caixinha 
com bonecos, formava-se uma fila e a gente assistia. Era uma 
história curta, uma pessoa por vez assistia, mas não era teatro 
de sombras. E então a gente fez uma primeira experiência que 
chamava “Brinquedos do Nenê”, que era uma caixinha para as 
pessoas assistirem, uma pessoa por vez, em teatro de sombras. 
Foi nossa primeira experiência. Depois fizemos um outro lambe-
-lambe que se chama “O Circo”11 na mesma forma, só que como 
o tema era circo, a gente quis fazer um tipo de uma tenda, não 
como aquela do trabalho que temos “História de Assombrar”12, 
que as pessoas entram dentro, mas um tecido que vinha lá de cima 
como se fosse uma lona de circo e envolvia a pessoa, a pessoa se 
senta num banquinho e assiste ali no lambe-lambe a história do 
circo, uma história curta. E mais pra frente a gente considerou 
também como história em miniatura o “História de Assombrar” 
que aí as pessoas entram dentro da tenda, mas por que a gente 
fez as pessoas entrarem dentro da tenda? Teve um projeto em 
São Paulo que o Henrique da Cia. Truks, que estava com a Lei de 
Fomento da Prefeitura de São Paulo, naquele ano (em 2011), uma 
das iniciativas que ele queria que acontecesse na cidade com a Lei 

10. Disponível em: Histórico / CV | site (caixadeimagens.com)
11. “O Circo” é uma intervenção com uma história curta, em uma tenda para dois 
lugares. À medida que novas duplas vão chegando, a encenação é repetida. Disponível 
em: https://www.facebook.com/CiaLuzeseLendas/posts/448984348568012
12. Com o apoio da Cia. Truks Teatro de Bonecos, que desenvolveu o projeto Bonecos 
nas Ruas para a Pref. Mun. de São Paulo, no segundo semestre de 2011, a Cia. Luzes 
e Lendas escolheu um conto popular sobre a morte e optou por presenta-la em 
uma tenda, sobretudo pela possibilidade de trabalhar em ruas ou praças, com a 
técnica do teatro de sombras. Disponível em: http://cialuzeselendas.blogspot.
com/2016/01/teatro-em-miniatura-historias-de.html

https://www.caixadeimagens.com/historico
https://www.facebook.com/CiaLuzeseLendas/posts/448984348568012
http://cialuzeselendas.blogspot.com/2016/01/teatro-em-miniatura-historias-de.html
http://cialuzeselendas.blogspot.com/2016/01/teatro-em-miniatura-historias-de.html
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de Fomento, que já tinha sido aprovada pela prefeitura, chamou-se 
“Bonecos nas Ruas”. Então, a gente ficou pensando: puxa vida, como 
que nós vamos fazer nas ruas durante o dia (que a proposta era 
apresentar durante o dia em praças, em ruas para a sombra dar 
um bom efeito?). Então surgiu a ideia da tenda, as pessoas teriam 
que entrar na tenda, num ambiente de pouca luz. No projeto tinha 
que fazer dez apresentações, a gente escolhia a praça ou a rua 
dentro de um determinado período, com um tempo de uma hora 
de apresentação. Na tenda entravam de oito a dez pessoas para 
a apresentação e depois entrava um novo grupo de pessoas e a 
gente repetia a apresentação. Mas as filas eram sempre enormes 
para assistir e a gente ficava até mais de duas horas. E a história, 
embora fosse um tema de morte, a gente deu uma roupagem um 
tanto cômica e as pessoas saíam da tenda rindo, meio que satis-
feitas, então quem estava lá fora ficava muito curioso e continuava 
ali para entrar na tenda. Várias vezes depois de duas horas, eu 
e o Lourenço tivemos que ir lá fora e falar: “Olha, infelizmente 

Teatro em miniatura em tenda. “Histórias de assombrar”. 
FOTO: LUAN DOS SANTOS.



244

nós temos que parar”. Foi uma experiência muito interessante. 
Agora, o que eu digo também é: a sombra, eu acredito que outros 
grupos que fazem sombras devem já ter percebido, a evolução da 
difusão do teatro de sombras. Muitas vezes, principalmente na 
rua, as pessoas que não têm o hábito de ir a uma casa de cultura, 
não têm o hábito de ir ao teatro, não têm o hábito de ir a uma biblio-
teca, essas pessoas viam pela primeira vez o teatro de sombras. A 
gente tinha como parte do projeto pedir para as pessoas darem 
uma opinião, preencher um formulário simples e muitos respon-
diam que nunca tinham visto o teatro de sombras. E o Ronaldo e a 
Silvia, da Cia. Quase Cinema, que fazem apresentações nas ruas, 
as “Sombras na Arquitetura”13 devem ter também encontrado 
pessoas que nunca viram esse tipo de trabalho.

[j u l i a n a]  A Cia. Lumiato está perguntando o seguinte: “Gostaria 
de saber a sua opinião sobre apresentações, performances, inter-
venções de teatro de sombras nessa maneira virtual.”

[va lt e r]  Nessas questões virtuais eu não sei mexer muito bem, 
mas o que eu vejo, eu até andei vendo trabalhos que o Ronaldo, 
da Cia. Quase Cinema, andou postando... eu acho que as sombras 
são muito adequadas para isso! Porque embora a gente saiba que a 
sombra não é simplesmente uma imagem, ela tem tudo a ver com 
a imagem. Ela tem tudo a ver com animação, com movimento, com 
música. A sombra, eu vejo dessa forma, tem um outro lado que 
vemos a sombra, mas parece que não estamos vendo tudo, então 
na nossa cabeça criamos uma história a partir daquele não-tudo 

13. Intervenção que projeta imagens simbólicas nas paredes de prédios históricos 
da cidade. Ver: ROBLES, Ronaldo; GODOY, Silvia. Novos Caminhos do Teatro de 
Sombras: Performance e Work In Progress. In: Moín-Moín, Número 9, ano 2012. 
Disponível em: https://revistas.udesc.br/index.php/moin/article/view/10596
52595034701092012128/7946

https://revistas.udesc.br/index.php/moin/article/view/1059652595034701092012128/7946
https://revistas.udesc.br/index.php/moin/article/view/1059652595034701092012128/7946
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que a gente viu. Eu acho esse confinamento que nós estamos, 
estamos nos redescobrindo de alguma forma, na comunicação 
virtual, nesse nosso aprendizado virtual, nessa nossa troca de 
experiências virtual, então eu acho que esse momento a gente 
tem que considerar como um momento importante também, para 
implementar essa questão virtual. E eu vou até um pouquinho 
mais longe: já que tem gente se propondo a pagar por alguns traba-
lhos virtuais, eu acho que as pessoas da linguagem do teatro de 
sombras devem pensar com carinho sobre isso e, é claro, consi-
derar a possibilidade de realizar também o trabalho virtual e ser 
recompensado financeiramente por isso.

[j u l i a n a]  Sim, muito bem colocado, Valter. A pergunta da Cia. 
Quase Cinema é para você falar um pouquinho do trabalho nos 
hospitais com a caixa de sombra que eles falaram que é muito 
bonito, que é lindo demais. 

A lua de Li Po. 
FOTO: ARÔ RIBEIRO.
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[va lt e r]  Eu já estive fazendo, não só a caixa, mas trabalhos até 
como voluntário em hospitais de câncer (que aqui em São Paulo 
tem dois), para as crianças... eu tenho até uma caixinha aqui 
[mostra caixa]. Eu tenho uma lanterna aqui, você está vendo? 
Mas é o seguinte, tem uma associação em São Paulo que chama 
“Associação Viva e Deixe Viver”14. São voluntários que vão aos 
hospitais e contam histórias, muitas vezes num quarto, para 
um doente, para um acamado, para uma criança doente... e eu 
já fui lá mais de uma vez orientar, dar uma oficina com teatro 
de sombras e contar histórias. Muitos voluntários passaram a 
fazer isso. Então, para essa história ser contada num quarto, 
precisava de uma coisa pequena. Essa caixinha é feita a partir 
de uma caixa de sapato, e então alguns voluntários passaram a 
fazer essa contação com uma lanterna e levando no quarto do 
paciente e isso faz com que a pessoa naqueles momentos deixe 
de pensar no que está acontecendo com ela ali, a pessoa que está 
acamada. Vários voluntários passaram a fazer também, alguns 
fazem alguns trabalhos com outros recursos, quando a gente fala 
recursos é utilização de fantoches, de bonecos, de objetos, mas 
passaram a fazer também com a caixinha com sombras. Eu vou 
desmontar a caixinha só para ver como ela é feita.

[j u l i a n a]  Vai mostrar para gente, ótimo.

[va lt e r]  Então aqui tem uma varetinha. É uma caixa, vamos 
ver se dá para mostrar [mostra].

[j u l i a n a]  A tela é de tecido?

14. A Associação Viva e Deixe Viver é uma ONG de trabalho voluntário com 
crianças enfermas. Trabalham há mais de 20 anos com contação de histórias e 
outras atividades culturais em hospitais. Disponível em: https://www.vivae-
deixeviver.org.br/

https://www.vivaedeixeviver.org.br/
https://www.vivaedeixeviver.org.br/
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[va lt e r]  Eu levanto aqui, abro aqui também para apoiar a 
lanterna, e aqui eu coloquei os canudinhos colados para essa 
parte aqui que é a tela, o canudinho sustentar.

[j u l i a n a]  É um ferrinho?

[va lt e r]  É uma varetinha... essa varetinha aqui é de bambu, a 
varetinha de bambu sustenta a tela.

[j u l i a n a]  Então ela entra no canudo, a varetinha…

[va lt e r]  Isso, dentro do canudo. E aí ela sustenta.

[j u l i a n a]  Essa tela branca é um tecido?

[va lt e r]  Essa tela é sarja projeção. Essa sarja projeção é um plás-
tico leitoso. Eu encontrei há uns anos em São Paulo em uma loja 
que vende lonas e plásticos. Até então eu estava usando micro-
fibra, que é um tecido bem fininho. Então eu passei a usar essa 
sarja projeção. Como ela é tipo um emborrachado, a vantagem dela 
é que a gente pode limpar, se sujar. Então eu já passei até thinner 
nela para limpar. Alguns banheiros que não têm box, às vezes a 
gente pendura aquelas cortinas meio leitosas, meio esbranqui-
çadas. Só para fazer uma analogia, aquela cortina que às vezes a 
gente coloca no banheiro é muito parecida com a sarja projeção, 
só que a sarja é um pouco mais encorpada. E ela dá um efeito na 
sombra muito bom.

[j u l i a n a]  Ótimo. Gostei da analogia. Quero aproveitar esse 
gancho que é a pergunta dos hospitais para falar um pouquinho 
dos asilos: como é a recepção? Como foi o trabalho nos asilos?

[va lt e r]  Em um asilo às vezes as pessoas estão bastante reclusas. 
Elas estão ali, fazem uma refeição, assistem televisão, vão dormir, 
não tem muito o que fazer além disso. Eu já fiz apresentações em 
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alguns asilos aqui em Santa Bárbara, em Minas Gerais (Itanhandu), 
é uma coisa que eles não estão habituados a ver. Nós temos uma 
história de Natal, que é o nascimento de Cristo, mas que eu fiz uma 
versão buscando tirar um pouco o tema religioso. É a descoberta 
de alguns animais que vai haver o nascimento de um menino em 
dezembro. Os animais são os protagonistas. Esses animais, um 
cordeiro, um boi, uma vaca, um burro e três camelos, querem 
ajudar para que tudo dê certo nesse nascimento. Essa história é 
uma das que já estiveram em asilos e os idosos logo reconhecem 
a história, chegam a se emocionar e a linguagem do teatro de 
sombras, com as imagens, as luzes, o movimento, a música, faz 
com que eles se envolvam e eles ficam extremamente agradecidos.

[j u l i a n a]  Que bacana, trabalho lindo. Assim como a gente 
falou desses formatos que você trabalha de sombras, seja com a 
contação, com a miniatura, fala um pouquinho como você enxerga 
a potencialidade e a singularidade de cada formato e se você tem 
preferência em algum.

[va lt e r]  A arte parece que não tem limites, então a gente inves-
tiga, mas não está ainda satisfeito com aquilo e a gente investiga 
mais um pouco. Mesmo quando a gente faz uma apresentação, 
às vezes não estamos satisfeitos. A gente quer melhorar, quer 
consertar o erro que achamos que teve, então a gente quer ampliar. 
O teatro de sombras, nascido no extremo oriente, foi migrando 
de um lugar para o outro, adquirindo características diversas, 
chegou no ocidente, o ocidente o transformou mais um pouco 
e daí o que é que aconteceu? A investigação, a abertura, teve a 
lanterna mágica, a fotografia, o cinema, e o teatro de sombras 
ficou um pouco esquecido. Até que houve um renascimento na 
Europa e hoje no Brasil temos muitos grupos, muitos artistas 
fazendo teatro de sombras. E os diversos formatos são justa-
mente por causa dessa dinâmica, porque senão ficaria uma única 
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coisa paralisada. Então, essa dinâmica, esse movimento é que faz 
com que, às vezes, a gente busque novas formas de utilização da 
linguagem. O teatro de sombras, numa contação de história, num 
teatro em miniatura, são frutos dessa dinâmica. Essa dinâmica 
que está com todos nós. E nessa fase que estamos meio presos em 
casa, eu vejo o Grupo Penumbra propondo essas lives, que é uma 
dinâmica para a gente continuar conversando sobre teatro de 
sombras. Então, é a dinâmica que faz isso, a investigação, a vontade 
da gente conhecer mais e da gente ver que a gente não sabe tudo, 
que a gente está investigando. Então, esses diversos formatos são 
justamente isso. Quanto à preferência, eu vejo assim, todos esses 
formatos de alguma forma aproximam a gente do público. Porque 
a razão de a gente fazer é o público. A gente não faz só para gente. 
É claro que a gente tem aquele prazer de estar fazendo, de estar 
montando, de estar investigando, mas a gente faz para alguém. 
A gente faz para o público e é com esse público que se completa 
o nosso trabalho. O nosso trabalho não é só nosso, ele é o público 
também. Esses diversos formatos atingem o público e é essencial 
que a gente atinja o público. Então, eu não saberia dizer qual dos 
formatos eu tenho preferência, mas eu tenho a preferência em 
atingir o público, em sentir que de alguma forma o público está 
recebendo alguma coisa, que está trocando com a gente alguma 
coisa. Então, isso que eu acho que é a realização: chegar até o 
público, chegar até as pessoas.

[j u l i a n a]  O Lourenço está falando assim: “Você poderia falar 
um pouco dos materiais usados na fabricação das figuras?”

[va lt e r]  O Lourenço Amaral Júnior trabalha com a gente. Ele é 
uma figura muito importante do nosso grupo. Nosso grupo, Cia. 
Luzes e Lendas, também é composto pelo Cristhian Macedo Lins, 
pela Cássia Carvalho e o João Bresser. O Lourenço trabalha mais 
na retaguarda com a gente. Normalmente eu confecciono, uma 
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época eu também desenhava, mas o Lourenço tem um traço muito 
bom, então ele acaba desenhando e eu acabo construindo. Bem, 
sobre os materiais: desde que eu conheço o teatro de sombras eu 
já conheci o papelão couro, que tem diversas gramaturas e dá 
um efeito muito bom, é rígido, tem uma cor clara, o que possi-
bilita passar o desenho nesse papelão couro e depois fazemos 
o recorte. E tem esse outro plástico que é o PVC, que algumas 
pessoas chamam de PVC rígido ou PVC cristal. A primeira vez 
que eu aprendi a fazer bonecos que mostram cores foi em uma 
oficina com um grupo da Espanha que veio a São Paulo em 2001. 
Eles até deram uma amostra do material que eles utilizavam, mas 
eu nunca consegui encontrar esse material aqui. Eles chamavam 
de policarbonato, mas o policarbonato que eu achava aqui não era 
aquele material que eles usavam. Então, eu acabei fazendo bonecos 
numa época com acetato e depois eu achei esse PVC cristal, que é 
mais barato que o acetato. Então, os materiais para as figuras ou 
bonecos são basicamente esses: o papelão couro e o PVC cristal, 
embora a gente possa fazer também com papel cartão, com papelão 
ou outros materiais que possam interromper a passagem de luz, 
ou algum material similar ao PVC cristal que permite passar a 
luz e gera imagens que podem ser coloridas. E podemos utilizar 
também objetos tridimensionais que geram sombras.

[j u l i a n a]  Para aproveitar que estamos falando de materiais, 
eu não tive oportunidade de ver o papelão couro, de pegar no 
papelão couro, então quero aproveitar uma pergunta aqui sobre 
as ferramentas para recorte.

[va lt e r]  Geralmente recortamos com tesoura, com estilete, 
eu tenho aqui um instrumento [mostra] que é um martelinho, às 
vezes, para alguns detalhes, pode facilitar. Esse boneco aqui é de 
papelão couro, você percebe uns vazados? Esses vazados foram 
feitos com esse furador de couro, que tem esses ferrinhos que são 
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furadores de diversos tamanhos, mas basicamente é com tesoura e 
estilete que a gente recorta. O PVC cristal a gente também recorta 
com tesoura ou estilete. O desenho do recorte é feito diretamente 
no PVC e a pintura é feita com verniz vitral, que tem uma trans-
parência e assim a imagem, com a incidência da luz, aparece colo-
rida. É possível utilizar canetinhas hidrocor, que também dão essa 
transparência, mas logo elas apagam, então o verniz vitral é uma 
pintura permanente. O verniz vitral demora um pouco para secar, 
mas ele estando novo, dentro da validade, demora de um a dois 
dias para secar, que se você deixar o verniz vitral envelhecer, ele 
vai demorar para secar, fica pegajoso e se você juntar um boneco 
com outro, eles podem colar e danificar os bonecos que colam um 
no outro. E os bonecos que você pinta do jeito certo, logo secam, 
ficam com uma pintura permanente e não gruda em nada. Eu tenho 
uns aqui coloridos, depois eu posso mostrar.

[j u l i a n a]  Eu acho que a gente pode começar a demonstrar aqui, 
já deu uma meia hora, e como nós já estamos falando de mate-
riais, é bacana que possamos ver... você quer mostrar para gente?

[va lt e r]  Bom, esse aqui, quando eu fiz a oficina com o grupo da 
Espanha em 2001, eu aprendi a fazer as coisas coloridas, então aí 
eu fiz esse boneco aqui [mostra] pintado com verniz vitral. Então, 
ele tem um movimento aqui na cintura.

[j u l i a n a]  Tem todo um balanço.

[va lt e r]  Tem articulação nos braços. Esse é um boneco colorido, 
justamente com o material que o grupo da Espanha trouxe, mas 
que aqui eu não encontrei. É parecido com o PVC cristal só que ele 
é um pouquinho mais leitoso. O PVC cristal é totalmente trans-
parente. Eu já tinha mostrado aqui, olha [mostra] esse aqui é um 
papelão couro. Normalmente, não sei se vocês percebem aqui, às 
vezes para dar uma sustentação a mais, eu colo umas varetinhas, 
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como aqui no pescoço, porque com o uso ele pode quebrar. Você 
coloca uma varetinha aqui, que na sombra não vai aparecer, e ela 
dá uma sustentação. E na perna também.

[j u l i a n a]  A gente faz muito isso de colocar uma varetinha para 
dar uma sustentação.

[va lt e r]  Isso, porque senão de tanto usar acaba quebrando, 
não é? Eu costumo pintar o papelão de couro preto. Eu uso uma 
tinta acrílica preta, eu acho que dá uma uniformidade até para 
algumas varetinhas, elas quase que se confundem, então fica um 
visual assim [mostra]. E os bonecos acabam, além do espetáculo, 
eles acabam sendo um atrativo. Eu esqueci de falar uma coisa do 

Boneco colorido.
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espetáculo do Dario da Cia. Articularte, “O Valente Filho da Burra”15, 
eu os acompanhei nas apresentações, apresentei muitas vezes junto, 
e começou a acontecer uma coisa logo nas primeiras apresentações: 
quando terminava o espetáculo, as pessoas queriam ver o que estava 
lá atrás, elas queriam ver os bonecos. Então o que o Dario sugeriu 
era que houvesse um cortejo lá atrás. As pessoas que queriam ver, 
e a maioria queria ver, ficavam em uma fila. Então, se entrava de 
um lado e saia de outro lado, logo as pessoas passavam e os bonecos 
eram mostrados para as pessoas. Esse cortejo justamente passou a 
acontecer pela curiosidade que as pessoas tinham de, após a apre-
sentação, ver também todo o material... você deve saber, aí eu acho 
que o pessoal gosta de ver também as coisas do Penumbra. Esse daqui 
também é um boneco [mostra], e eu, às vezes, uso também em alguns 
bonecos, tem umas rodelinhas que são imãs. Tem um momento com 
esse boneco que um menino sobe no ombro do outro, então para fixar 
no ombro do outro eu uso o imã e em um eu coloco um pedaço de 
uma latinha que eu tenho até aqui para mostrar [mostra], uma latinha 
de sardinha, você cola um pedaço da latinha em um boneco, usa o 
imã em outro boneco ou acessório para juntar. E é usado também 
às vezes o velcro. Só que o velcro é mais difícil depois de tirar, o imã 
você põe e tira com facilidade.

[j u l i a n a]  Estamos vendo alguns segredos!

[va lt e r]  Tem um momento que ele vai ao lado da cena chamando 
o gato dele, então a gente coloca com o velcro a linha, porque vai 
fazer o gato dele voar [mostra]. É um gato segurando uma pipa. 
Então, esse gato depois vem para o outro lado e o menino puxa 
para o outro lado e depois pode puxar para outro lado.

15. Espetáculo de Teatro de Sombras, baseado num conto de Luís da Câmara Cascudo 
que conta a história de um menino que perdeu os pais e foi criado na natureza 
por uma burrinha. Disponível em: https://www.abcdoabc.com.br/sao-caetano/
evento/sesc-sao-caetano/27-10-2018/valente-filho-burra-13303

https://www.abcdoabc.com.br/sao-caetano/evento/sesc-sao-caetano/27-10-2018/valente-filho-burra-13303
https://www.abcdoabc.com.br/sao-caetano/evento/sesc-sao-caetano/27-10-2018/valente-filho-burra-13303
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[j u l i a n a]  Adorei esse rabo do gato.

[va lt e r]  O rabo do gato é assim, toda vez que ele vira, ele muda 
de posição. Então ele está aqui pra baixo, na hora que pula, ele 
muda de posição.

[j u l i a n a]  Muito bonita essa figura do gato na pipa. Então o 
velcro, nesse caso, é mais por essa questão de movimentação, é isso?

[va lt e r]  Isso, porque se você quer juntar uma coisa com a outra, 
então, você pode introduzir o velcro ou o imã, justamente. Tem 
aqui umas partes de um cenário fixo para colocar na tela, que 
você pode colocar o imã para ele ficar fixado. E se você logo for 
tirar é só puxar.

[j u l i a n a]  Bacana.

Valter Esse aqui é um boneco [mostra] que não é necessário ele 
estar de corpo inteiro, então algumas cenas que você não precisa 
que o boneco seja de corpo todo, você só faz o quadrinho dele com a 
sombra. Porque aí depende da concepção, nada precisa ser realista.

[j u l i a n a]  E atrás dele, como acontece essa movimentação?

[va lt e r]  Aqui, está vendo a vareta? Uma vareta na boca e a outra 
vareta na mão [mostra].

[j u l i a n a]  Mas essa vareta da boca passa pelo braço também?

[va lt e r]  Na verdade, ela não chega a atrapalhar o braço. Veja, 
é distante.

[j u l i a n a]  Achei que estava grudado também.

[va lt e r]  Não, ela não chega. Na posição que está, dá a impressão 
de que ela está ligada ao braço, mas não.



256

Bonecos com imã.
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[j u l i a n a]  Agora eu vi, sim.

[va lt e r]  Alguém perguntou a questão de como que a gente 
recorta. Esse tipo [mostra] de figura de sombra é assim: existe o 
desenho e aí a gente vai separar cada parte. Então, essa parte aqui 
tá separada dessa linha aqui, separada aqui, separada aqui e sepa-
rada aqui. Aí o que acontece: na hora de juntar, a gente junta com 
algumas varetinhas verticais. Então, essas partes que estavam 
separadas, elas passam a se juntar com varetinhas coladas, e essas 
varetinhas já ajudam a formar um desenho.

[j u l i a n a]  Sim.

[va lt e r]  As outras coisas pequenas são furadas ou com estilete 
ou com aquele vazador.

[j u l i a n a]  Sim. Bonito esse navio.

[va lt e r]  E todos também podem ser de um lado ou ser do outro. 
Tem essa telinha, é pequena, não é?

[j u l i a n a]  Olha que legal a movimentação. Bacana.

[va lt e r]  De um lado ou pode ser do outro lado.

[j u l i a n a]  É bacana esse sistema que você está mostrando porque 
parece que flui, não dá aquela travada. O movimento flui.

[va lt e r]  Isso, deixa eu fazer aqui melhor [mostra].

[j u l i a n a]  Ótimo.

[va lt e r]  [Mostra] Esse boneco também é a mesma coisa. Aqui 
foi separado a cabeça dele e depois as varetinhas aqui juntaram 
a cabeça e o corpo. Então, acaba dando um desenho a mais, esse 
recorte. Tanto aqui, como aqui.
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[j u l i a n a]  Cria uma diferença estética também, na hora da 
projeção.

[va lt e r]  Isso. Então ela tanto pode vir de um lado ou do outro. 
Vou virar aqui dentro da cena... é que a telinha [do telefone] é tão 
pequena que a gente...

[j u l i a n a]  Mas deu sim para observar, tanto o navio quanto ela.

[va lt e r]  Aqui tem um lobo que só estou trazendo para mostrar 
a diferença da manipulação. Aqui tem um arame, aqui onde tem 
o meu dedo, essa parte branca, ele faz a boca mexer. E o que faz a 
boca mexer é um arame que sobe aqui [mostra].

[j u l i a n a]  Valter, dá só uma levantadinha para a gente ver essa 
parte branca que você falou da mão.

[va lt e r]  A parte branca é onde você coloca o dedo para mover 
o arame.

[j u l i a n a]  O que é isso? Que material que é?

[va lt e r]  A parte branca? É um arame envolvido com uma fita 
crepe. 

[j u l i a n a]  Ah, fita crepe! É que parece um objeto que você botou 
aí para ter essa movimentação.

[va lt e r]  Não, é um arame e uma fita crepe. A gente faz tudo 
artesanal, com o material que tem na mão. O lobo maior [mostra], 
para dar uma corzinha em alguns detalhes, foi colocado o papel 
vegetal pintado, e então ele tem até uma articulação aqui, que 
ele pode até se sentar. Ele também pode virar pra um lado e pro 
outro. E se ele apoiar em algum lugar ele até se senta [mostra].
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[j u l i a n a]  Olha. Muito bem detalhada, não é?

[va lt e r]  Esse trem tem o papelão de couro e tem PVC rígido. 
Não sei se dá pra perceber ali nas janelinhas que há uma corti-
ninha. Então, essa cortininha são os traços que foram feitos no 
PVC rígido que está colado junto com o papelão couro [mostra].

[j u l i a n a]  Muito bem trabalhada, detalhes...

[va lt e r]  Isso aqui, quando eu falo do velcro [mostra], esse daqui 
é manipulado de cima. Então, em um determinado momento ele 
vai carregar isso aqui, então, é colocado isso que ele vai levar. E, 
nesse caso, não é com imã, é com velcro.

[j u l i a n a]  É, a gente utiliza também, é utilizado para uma figura 
também que a mulher aparece sem o bebê, e depois ela aparece 
com um bebezinho.

[va lt e r]  Então, justamente para acrescentar na figura uma 
coisa, não é? Esses bonecos [mostra] são os mesmos bonecos só 
que um colorido e outro sem cor. Em um determinado momento 
na história as cores desaparecem, então tudo fica sem cor. Então, 
é um mesmo boneco, mesmo boneco, mesmo tamanho, tudo, só 
que um está com cor e o outro está sem cor [mostra]. Esse é um 
outro boneco colorido. Também é possível de um lado e do outro 
[mostra]. Esse aqui também e esse também. Só uma coisa, uma 
observação, hoje em dia está se trabalhando muito com lanterna 
e, às vezes, você não sabe onde pôr a lanterna, onde pendurar, 
então eu faço [mostra] um apoio feito de madeirinhas, eu empa-
pelo, coloco uns palitinhos de sorvete aqui para posicionar ela. E 
então, até em cima de alguma coisa ela pode virar para um lado e 
para o outro, ao invés de a gente simplesmente pegar a lanterna, 
porque às vezes você pega e não sabe onde você vai deixar, então 
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aqui já está apoiado. Usou, deixou aqui, desligou. Uma coisa que 
eu uso também: a lanterna está acesa e para não ficar ligando e 
desligando a lanterna eu cubro com um tecido. Então, a ilumi-
nação vai embora. Mas olha, eu vou cobrir, acabou a luz. Mas se 
eu for precisar usar, voltou a luz.

[j u l i a n a]  O tecido está pregado aí?

[va lt e r]  Não, o tecido só está apoiado.

[j u l i a n a]  Ele tem só uma costura só.

[va lt e r]  É tipo um chapeuzinho. Então é só isso.

[j u l i a n a]  “Só isso?”. O tanto de coisa.

[va lt e r]  O último material para mostrar. Essa linha aqui é, 
principalmente, para a gente costurar a varetinha no boneco. No 
começo eu usava uma linha que arrebentava aí eu acabei encon-
trando essa que é uma linha industrial. Tem lugar que chamam 
“poliamida”, tem lugar em que chamam de “nylon”. É uma linha 
parecida com essa linha de costura normal, é bastante fina, mas 
ela é extremamente forte. Ela é usada em processos industriais, 
então é excelente para a gente amarrar as varetinhas na figura. 
Mas não é aquele náilon de vara de pescar, é uma linha mesmo, 
fina, mas muito resistente.

[j u l i a n a]  Valter, foi excelente que você separou várias coisas 
para mostrar para a gente, eu gostei muito e acho que o pessoal 
gostou também, então eu te agradeço muito pela troca, pela 
conversa que foi muito interessante. Obrigada por revelar alguns 
segredos, pela generosidade de mostrar várias coisas para a gente. 
Acho que o pessoal aqui está todo batendo palma. Enfim, agradeço 
mais uma vez. O Valter, eu estava até falando, foi uma coincidência 
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porque ele assistiu o Penumbra logo depois do projeto. Então, 
assistiu a primeira, a nossa estreia, e depois também quando a 
gente esteve no Itaú Cultural que foi a nossa última... assistiu à 
primeira e à última! A última não, a mais recente.

[va lt e r]  A última no Itaú Cultural. Vão ter muitas ainda.

[j u l i a n a]  Sim. Mas foi bem bacana... e eu assisti também, a 
gente assistiu o Valter aqui também, que ele veio com o “Histórias 
de Assombrar”.

[va lt e r]  “Histórias de Assombrar”, na tendinha.

[j u l i a n a]  Teve até uma mensagem aqui: “Todos os sobrinhos 
são gratos por ter apresentado o teatro”, a Dani Valverde falou 
que todos os sobrinhos estavam assistindo a live.

[va lt e r]  Ah, aliás os meus sobrinhos foram muito importantes! 
Principalmente nos primeiros anos com o teatro de sombras. 
Eles foram muito participativos comigo, inclusive muita coisa 
fizemos juntos, em festas de família com o teatro de sombras. 
As primeiras experiências, eles também me ajudaram muito, 
então, meus sobrinhos que estão assistindo aí são parte da minha 
história com sombras.

[j u l i a n a]  Que bacana. Agradeço novamente a todo mundo 
que participou, aos sobrinhos do Valter! Gratidão a todo mundo.

[va lt e r]  Obrigado a vocês.







transcrição e tradução1: gilson motta

1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZKqhfwXypnc

https://www.youtube.com/watch?v=ZKqhfwXypnc
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[ j u l i a n a ]  Boa noite, estou aqui com Valeria Andrinolo, 
da Argentina, representando toda a Companhia La Opera 
Encandilada2. Primeiramente, gostaria de te agradecer por ter 
aceitado estar conosco aqui nesta live. Então, eu gostaria que você 
falasse de sua formação, Valeria, e, se quiseres, falar também da 
formação das outras pessoas da companhia.

[va l e r i a]  Primeiramente, com certeza meus companheiros estão 
por aqui na live... pelo menos, eles prometeram estar presentes. 
Então, é possível que a gente encontre alguns deles aqui. Bem, nós 
temos a formação em várias disciplinas. Sobre minha formação 
em particular, eu sou titireteira e estudei Belas Artes, então, eu 
tenho uma carreira nas artes plásticas, sou professora de artes 
plásticas.

[j u l i a n a]  Quantas pessoas fazem parte da companhia atual-
mente? Todas elas estão na companhia desde a fundação?

[va l e r i a]  Para completar a pergunta anterior e para responder 
a esta pergunta também, atualmente somos cinco integrantes. 
Somente Leo Chaio e eu estamos desde o princípio. Mas há também 
um sexto integrante que está desde o princípio, que é Nahuel 
Bohn. Nós três, Nahuel, Leo e eu, criamos a companhia em 1997, 
então faz 23 anos. Nahuel está vivendo em Berlim, mas, agora, 
durante a quarentena, está mais perto, porque ele veio visitar 
a Argentina e não pôde voltar para Berlim. Mas, Nahuel, Leo e 
eu somos a Ópera Encandilada, embora haja algumas pessoas 
que vão e vêm... muita gente passou pelo grupo, muita gente, 
mas neste momento somos cinco permanentes, que são Leo, eu 
e três mulheres: Maria Laura Lavarello, Agustina Bianchi, Olivia 

2. Disponível em: http://www.alternativateatral.com/obra1109-la-opera-encandilada

http://www.alternativateatral.com/obra1109-la-opera-encandilada
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Grioni, que suponho que estejam aqui. Maria Laura é psicóloga, 
Agustina é figurinista e Olívia é iluminadora.

[j u l i a n a]  A outra pergunta é quais as diferenças que você vê 
no trabalho da Companhia, em relação ao trabalho destinado aos 
públicos infantil, juvenil e adultos? Há diferenças?

[va l e r i a]  Sim! Sempre fizemos espetáculos para crianças e 
para adultos e jovens. Fizemos as duas coisas. Fizemos várias 
obras, não sei quantas, talvez seis ou sete. Talvez em 23 anos isso 
não seja muito. O que se passa também é que nem todos partici-
pamos de todas as obras. Talvez haja muito mais obras do grupo, 
eu não sei dizer quantas. Mas, gostamos muito de trabalhar para 
crianças e para os jovens e adultos.

[j u l i a n a]  E há uma diferença de temática para essa diversifi-
cação do público ou não? Há restrições, limites ou não?

[va l e r i a]  Bem, a gente trabalha pensando sempre em quem 
irá receber a obra e, no caso das crianças, no grupo nós sempre 
tivemos o cuidado de trabalhar com respeito à infância, no sentido 
de que a infância é um espaço de aprendizagem de muito pensa-
mento e muita imaginação. E as crianças são muito poderosas, 
então cremos que podemos falar de coisas mundanas com eles. 
Então, ocorre que os espetáculos para crianças são também para 
todo o público, pois há camadas de leituras que se oferecem: há 
camadas para as crianças e há outras camadas para outras idades..., 
mas, depois, às vezes, algumas dessas se perdem e a obra perde 
a referência de idade. Isso é algo que pode acontecer realmente 
com as crianças.

[j u l i a n a]  Como é o processo de produção e de investigação da 
companhia?
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[va l e r i a]  No início, os primeiros anos foram de muita expe-
rimentação. Nós passávamos horas e horas, dias inteiros, muito 
tempo fazendo provas com materiais, com as luzes, com as 
figuras, ficávamos investigando, era um processo de pesquisa 
para conhecer isso que estávamos tratando e até para saber onde 
tínhamos nos metido, porque nós não havíamos tido uma escola 
específica para a formação. Desse modo, fomos juntando nossa 
experiência, nossa bagagem e foi assim, foram anos de um processo 
de juntar informações, experiências e de testá-las. Depois, tivemos 
muitas etapas diferentes. Agora sinto que estou num momento 
mais concreto: eu imagino uma obra e já tenho, em minha cabeça, 
a maneira como eu quero montá-la e como posso investigá-la e, 
com isso, eu encurto muitas etapas. Mas, isso não significa que não 
haja uma experiência investigativa, só que, agora, ela é um pouco 
mais curta. Creio que já posso me focar melhor para onde eu quero 
ir. Mas, isso tudo é graças a toda essa experiência prévia, não?

[j u l i a n a]  Aproveitando o fato de você estar falando sobre o 
começo, sobre o modo como foram acontecendo as experimenta-
ções, há uma pergunta aqui: quais foram as referências da Ópera 
Encandilada quando começaram a investigar?

[va l e r i a]  No início, éramos Leo, Nahuel e eu. Nahuel e eu éramos 
titeriteiros e Léo é artista plástico. Então, nossas experiências 
passavam pelo encontro dessas linguagens no teatro de sombras. 
E depois da primeira obra apareceu Manuela Montalto3, que é 
bailarina, então quando Manuela entrou as experiências come-
çaram a ter mais relação com o corpo, fomos expondo mais o 
corpo. Começamos a dançar, a fazer experiências com o corpo, as 
sombras, as figuras, os objetos, a composição visual e a composição 

3. Disponível em: http://www.alternativateatral.com/persona6175-manuela-montalto

http://www.alternativateatral.com/persona6175-manuela-montalto
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dramática. Começamos a investigar, a ler, porque queríamos fazer 
— e, de fato, fizemos — uma obra sobre um escritor argentino 
chamado Roberto Arlt4. E depois o que se passou foi muito inte-
ressante, pois com isso mudamos também o modo de usar a ilumi-
nação. A partir da incorporação de Manuela na companhia, as 
lâmpadas também começaram a dançar! E daí nasceu a luz móvel. 
Eu vou mostrar aqui o primeiro refletor que fizemos na Opera 
[Valeria mostra um refletor]. Esse modelo é do ano de 2001, nós o 
projetamos a partir dessa primeira experiência e quem o realizou 
foi um projetista industrial que se chama Juan Simonetti. Ele é um 
projetista industrial, então, nós pedíamos a ele o que queríamos e 
ele resolvia. Pedíamos um refletor com reostato e potenciômetro 
e ele fazia. Esse aqui tem uma haste de metal que permite apro-
ximar ou afastar a lâmpada. Alguns desses modelos já são muito 
conhecidos hoje em dia... antes disso, todos os refletores eram 
fixos numa grade vertical. Mas, antes disso, um pouco respon-
dendo à pergunta da Cia. Lumiato, quando começamos, nós nos 
apropriamos de uma experiência de uma sombrista francesa da 
companhia Amoros et Augustin5. Ela tinha vindo a Buenos Aires 
entre outubro e novembro de 1997 e nós fizemos uma oficina com 
ela. Eu havia concluído a formação no teatro San Martin, esse 
teatro é uma escola de titireteiros que há em Buenos Aires e lá 
tinha um titireteiro e grande maestro, Roberto do Campo (conhe-
cido como Negro do Campo6). Além de ser um grande titeriteiro, 
era um grande maestro e uma pessoa muito generosa. Estudei 
com El Negro, sobretudo as figuras, como transferir uma imagem 

4. Roberto Artl (1900-1942) foi um escritor, novelista, dramaturgo e jornalista 
argentino. Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Arlt
5. Disponível em: https://wepa.unima.org/es/amoros-et-augustin/
6. Disponível em: http://www.alternativateatral.com/buscar.asp?texto=roberto%20
docampo&objetivo=Personas

https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Arlt
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Arlt
https://wepa.unima.org/es/amoros-et-augustin/
http://www.alternativateatral.com/buscar.asp?texto=roberto docampo&objetivo=Personas
http://www.alternativateatral.com/buscar.asp?texto=roberto docampo&objetivo=Personas
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e dimensioná-la. Então, eu e meu amigo Nahuel fizemos essa 
oficina com Michèle Augustin e ela trouxe umas lâmpadas que 
eram essas mesmas, halógenas, bipino, de filamento concentrado, 
de 24 volts e um transformador, que pesava cinco quilos [Valeria 
mostra um transformador]. E ela tinha umas caixas, umas caixas 
de frutas que eram muito grandes e, no meio delas havia umas 
pequenas lâmpadas, então os titeriteiros passavam umas figuras 
muito grandes sobre essas caixas, que eram totalmente fixas. Era 
muito bonito. E nós pegamos as lâmpadas e as pusemos em refle-
tores como este [Valeria mostra um refletor]. Mas nós colocávamos 
esses refletores fixos numa grade vertical, colocamos muitos, em 
diferentes alturas. Mas depois Manuela entrou e nós criamos os 
refletores móveis. Bom, respondendo à pergunta, essa foi uma 
parte da pesquisa, da investigação.

[ j u l i a n a ]  E qual era o nome do primeiro espetáculo da 
companhia?

[va l e r i a]  O primeiro espetáculo se chamava “Arroba alma 
chicha”7. Quando havíamos começado a conhecer o que signi-
ficava a palavra arroba. Em castelhano, a palavra arroba signi-
fica também roubar, aquecer... não me lembro muito bem. É uma 
palavra que é muito usada no norte da Argentina. E arroba é 
também uma unidade de medida de peso. Essa foi nossa primeira 
obra, depois fizemos “Una vocal y tres consonantes”8 e fizemos 
também uma lenda brasileira sobre a origem da noite. Uma lenda 
tupi-guarani que se chamava “La noche: dibujitos animados en 
persona”9. Depois vieram muitas outras obras.

7. Disponível em: http://www.alternativateatral.com/obra3046-arroba-alma-chicha
8. Disponível em: http://www.alternativateatral.com/obra1015-una-vocal- 
y-tres-consonantes
9. Disponível em: http://www.alternativateatral.com/obra1039-la-noche

http://www.alternativateatral.com/obra3046-arroba-alma-chicha
http://www.alternativateatral.com/obra1015-una-vocal-y-tres-consonantes
http://www.alternativateatral.com/obra1015-una-vocal-y-tres-consonantes
http://www.alternativateatral.com/obra1039-la-noche
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[j u l i a n a]  E há uma coisa que eu coloquei, inclusive, no texto 
de divulgação desta live, que é a junção do teatro de bonecos, do 
cinema, das artes plásticas, da dança. Então, eu pergunto: como 
é trabalhar com essa questão transdisciplinar, essa diversidade 
de linguagens, na nossa linguagem do teatro de sombras?

[va l e r i a]  Creio que entendi a pergunta: como é mesclar as disci-
plinas? Creio que é interessante quando a disciplina está represen-
tando alguém que está muito apaixonado por sua própria disciplina 
também! Então, quando pessoas assim se juntam num grupo em 
que há pessoas qualificadas em diferentes disciplinas, essa mescla 
se dá com muita intensidade. Por isso, penso que é importante 
trabalhar em grupo, com uma diversidade de pessoas qualificadas, 
e que ninguém precisa ser qualificado logo na entrada, porque 
isso é uma coisa que se vai fazendo também. Então, é importante 
conhecer todas as linguagens para entender como elas se juntam, 
o que elas compartilham e, sobretudo, como você quer produzir 
sua obra. Então, tudo começa com o ato de definir esse universo 
que você irá armar. E você pode entender concretamente onde se 
está trabalhando especificamente com a dança, onde se está traba-
lhando com o teatro, e como as coisas se mesclam. É um lugar de 
muita liberdade. Creio que se chega a resultados muito interessantes 
quando se faz a experimentação, a pesquisa com profundidade.

[j u l i a n a]  Então, Valeria, podemos falar um pouco sobre a 
questão da dramaturgia. Como vocês trabalham? Vocês pensam 
num tema? Vocês buscam histórias que estejam em livros? Vocês 
criam a própria história? Como se dá esse pensamento criativo 
para colocar a cena do teatro de sombras?

[va l e r i a]  Fizemos obras a partir de diferentes lugares. A 
primeira obra, “Arroba alma chicha”, foi feita a partir de imagens 
que iam aparecendo... algumas eram visuais, outras sonoras. Pelo 
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que me lembro, a primeira imagem foi de três cholas10, três cholas 
do Norte que estão sentadas. Elas estavam representadas num 
tapete, elas estão sentadas e uma delas tem um chapéu. Essa foi a 
primeira imagem que apareceu. Depois, estávamos pegando um 
trem, Nahuel e eu, estávamos na estação de Constitución11, uma 
estação muito popular... e para nós, o trem sempre nos marcou 
muito, porque muitas vezes íamos e vínhamos de trem... e, na 
estação, começamos a ouvir uma cumbia12, e entramos, pedimos o 
disco e o compramos. E assim se foi armando essa obra... essa obra 
é uma grande colagem... de tudo isso que estávamos chupando de 
distintos lugares. Depois, no caso da obra “Una vocal y tres conso-
nantes” — em que Gabriel Von Fernández, que está aqui na live, 
também atuava — nos encantou a vida e a obra de Roberto Artl, 
esse escritor argentino. Trabalhamos a partir de sua obra e de 
sua vida. Lemos, lemos, lemos... nos deparamos com a época... ele 
viveu durante o primeiro golpe de estado na Argentina... os anar-
quistas... Depois, trabalhamos no espetáculo “La noche” que era 
um mito. A última obra que fizemos foi uma obra inspirada em 
três contos de um autor inglês. Assim, cada obra tem uma abor-
dagem, umas mais abstratas e outras mais concretas.

[j u l i a n a]  Ainda falando sobre a criação, qual o tempo leva — 
mais ou menos — entre essa concepção inicial até a finalização 
do espetáculo?

[va l e r i a]  Na verdade, em geral, muito tempo. A última obra, 
por exemplo, eu estive com ela em minha cabeça durante anos 

10.  A palavra “chola” pode significar “cabeça”, mas — no gênero masculino — 
indica também pessoas que são mestiças de branco com índio.
11. Estação Plaza da Constitución ou simplesmente Constitución, é uma estação de 
trem fundada em 1887, é a maior da rede ferroviária da Argentina.
12. Cumbia é a música típica nacional da Colômbia.
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até que pude encontrar as condições de realizar. Mas, eu estive 
muito tempo trabalhando a ideia, depois foi um processo de seis 
meses a um ano para a montagem. Já “Arroba alma chicha” foi um 
ano, com quatro ensaios semanais com duração de quatro horas. 
“Una vocal y tres consonantes” foram dois anos.

[j u l i a n a]  E a criação da trilha sonora e da parte musical? Como 
ela acontece? E como ela é realizada? É gravada ou ao vivo? Fale-nos 
um pouco sobre a questão do som e da sonoplastia.

[va l e r i a]  Em “Arroba alma chicha” foi uma grande colagem 
de músicas que fomos encontrando... depois trabalhamos com 
músicos que compunham a trilha, quer dizer, uma trilha sonora 
original, e que depois as gravavam com outros músicos. E isso é 
ótimo, porque trabalha-se junto com o criador das músicas, com 
distintas experiências, de acordo com os músicos. Sempre os 
músicos vêm ao grupo para montar uma música para um espetá-
culo e depois, bem, seguimos. Igual temos repetido com a mesma 
pessoa várias músicas...

[j u l i a n a]  E a execução da música? É gravada ou ao vivo?

[va l e r i a]  Quando podemos fazer as funções com a música ao 
vivo, é lindo..., mas, em geral, as músicas são gravadas.

[j u l i a n a]  Sim, então, é tudo marcado... o tempo das imagens 
com o tempo da música...

[va l e r i a]  Ah, sim, é uma grande coreografia muito precisa, em 
geral. Sim, é uma coisa que se torna obsessiva, porque a música é a 
sua trilha, ela determina o ritmo que a obra vai tendo. Então, por 
um lado, você se acomoda pois sabe que tem a liberdade encur-
tada, já que você não pode ir muito além dessa partitura. Às vezes, 
te resulta num cárcere depois e tens que modificar a música de 
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alguma maneira, mas, bem, uma vez que aceitas a música, ela 
já é a obra. Também sucede o mesmo com o teatro: uma vez que 
você aceita e apresenta e então está feito. Você tem que ser o fiel 
servidor da obra.

(A live é interrompida. Ao voltar, Juliana e Valeria comentam 
sobre as pessoas que estão participando da live, Valeria fala dos 
seus companheiros da companhia, lembrando que Manuela foi 
a bailarina que, ao entrar na companhia, trouxe a ideia da luz 
móvel e que, atualmente, possui uma companhia teatral cujo 
nome é “Luz Mobile”).

Toparquia.
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de cima para baixo: El cuarto de leña, Sapo em Buenos 
Aires e Sapo mesa.
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[va l e r i a ]  Então, estávamos falando das oficinas. Nahuel, 
Manuela e eu, nós fizemos muitas oficinas, viajamos para muitos 
lugares. Quando começamos a fazer essas oficinas, nos demos 
conta de que elaborar uma oficina nos fazia pensar sobre o que está-
vamos trabalhando e refletir e nos fez e sistematizar esse conhe-
cimento que estávamos produzindo. Eu penso que nós, criadores, 
produzimos conhecimento. A arte é produção de conhecimento. 
E creio que, quando tens que transmiti-lo ou acompanhar a outra 
pessoa para que passe por essa experiência, é necessário refletir 
sobre o que estás fazendo, como faz, como foi sua experimen-
tação, de que outra maneira se pode fazer... e isso é muito bonito.

[j u l i a n a]  E essas oficinas eram direcionadas a um tipo de 
público? Ou já realizaram para diversos tipos de público?

[va l e r i a]  Nós fizemos para crianças, adultos, para jovens, 
bonequeiros, para artistas em geral... e depois tivemos uma etapa 
que foi muito boa, que foi quando trabalhamos para o Ministério 
da Educação em programas educativos diversos, no governo 
de Néstor e Cristina Kirchner13, foram programas educativos 
superinteressantes nos quais se viajava para províncias para 
se ministrar oficinas. Manuela, por exemplo, trabalhou no Suite 
Colectivo, isso é, diversos artistas que pegavam um ônibus e iam 
a um povoado e, então, durante uma semana, aquele povoado 
teria teatro, sombras, música, dança, cinema... trabalhamos nesse 
Suite Colectivo. Enfim, fizemos várias viagens dando oficinas 
para adolescentes e crianças. Depois, com Nahuel e Manuela 
tivemos oportunidade de ir à Bósnia e Herzegovina e trabalhamos 
com crianças de um orfanato. E então falamos a linguagem das 

13. Néstor Carlos Kirchner (1950-2010) foi presidente da Argentina durante o 
período de 2003 a 2007. Cristina Kirchner foi presidente durante o período de 
2007 a 2015.
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sombras, porque eles falavam em bósnio e nós em castelhano... 
então falamos através das sombras.

[j u l i a n a]  E quando vocês falam de grupos de apoio ao processo 
criativo, como é isso?

[va l e r i a]  Bem, creio que aí se trata do grupo ou da pessoa ter 
que trabalhar em relação a uma necessidade ou a uma construção. 
Cada obra creio que é um mundo. A mim me parece que aquilo que 
o teatro de sombras tem de interessante é essa grande diversidade 
de lugares a trabalhar. É infinito, não? Pode-se fazer uma obra de 
teatro de sombras em que use títeres ou não. Pode-se trabalhar 
muitas linguagens, mas o importante é que você tem que escutar 
o que o grupo necessita. Manuela está me escrevendo, lembrando 
que trabalhamos em Araraquara e em Natal, num festival. Essa 
foi nossa experiência no Brasil, com crianças.

[j u l i a n a]  Bom, aproveitando que o pessoal do chat está entrando 
aqui e perguntando sobre os festivais, eu gostaria de saber quais 
festivais e países vocês já estiveram com os seus trabalhos.

[va l e r i a]  Fizemos muitas apresentações no nosso próprio país, 
fomos muito para o sul, quero dizer, todas as províncias do sul... 
Córdoba, trabalhamos muito e na Patagônia. Fomos à Colômbia e ao 
Brasil. Eu não fui ao Uruguai, mas parte do grupo foi. Porque tem 
isso, no grupo, às vezes, alguns fazem um percurso e outros fazem 
outra coisa. De modo geral, nosso modo de trabalhar é esse: alguém 
propõe algo e quem quer se engajar, se engaja, quem não quer, 
trabalha em outra produção. Então, às vezes ocorre de estarmos 
fazendo coisas em paralelo, de modo que nem todos estão sempre 
fazendo as mesmas atividades. Depois fomos à Bósnia... gomos 
também muitas vezes ao Chile, à Santiago e depois à Valparaiso... 
nossa primeira oficina foi feita no Chile, num encontro de teatro 
de sombras, isso foi no ano 2000.
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[j u l i a n a]  Sobre essas apresentações, como acontece a questão 
financeira? São ingressos que o público paga? São apresentações 
que vocês vendem?

[va l e r i a]  Sim. Às vezes, fazemos com entrada, com cobrança de 
ingressos. Em geral, somos financiados pelo Instituto Nacional de 
Teatro e sempre que pedimos dinheiro, o Instituto nos dá. Nunca 
recebemos uma negativa do Instituto. Assim, somos muito assí-
duos do Instituto Nacional de Teatro. Com a peça “Arroba alma 
chicha” foi a primeira convocatória, quando se criou o Instituto, 
aí nós pedimos um financiamento e já nos deram. E aí sempre 
que produzimos uma obra, pedimos um subsídio ao Instituto 
Nacional de Teatro. É uma verba legal para pagarmos os salá-
rios dos músicos, os ensaios, a parte gráfica, enfim, tudo que 
envolve a produção teatral. E depois fazemos apresentações que 
são gratuitas, apresentações, nas quais se cobram as entradas, e 
em festivais, nos quais se paga um cachê.

[j u l i a n a]  Então, nesse Instituto vocês têm uma política de 
fomento ao teatro, o que é muito bom, não é?

[va l e r i a]  Sim! A criação desse Instituto foi muito boa para nós. 
O Instituto foi criado em 1998 e desde a sua criação nós pedimos 
financiamento. Então, foi uma coisa muito importante para nós. 
Trabalhamos sempre com o Instituto e às vezes com a Fundo 
Nacional das Artes que é uma instituição mais antiga, mas é mais 
complicada. O Instituto sempre vem sendo mais generoso conosco.

[j u l i a n a]  Há uma pergunta aqui: vocês mesmos se dirigem?

[va l e r i a]  Sim, sim. Leo dirige, eu dirijo... a última obra foi diri-
gida por Maria Laura..., mas, sim, nós mesmos nos dirigimos, mas 
quem dirige nunca está atuando, porque é muito difícil, é muito 
complicado dirigir e atuar. É muito complicado porque você está 
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vendo as coisas ao revés, tendo a tela de projeção no meio. Na 
última obra, nós decidimos colocar a tela de projeção atrás, na 
parede de fundo. Eu gosto muito de trabalhar com as projeções 
com um tamanho bem grande, gosto dos grandes espaços, com 
as projeções enormes. Então, a última obra foi feita assim, com 
projeções na parede de fundo. Mas, respondendo à pergunta, 
sim. Nós nos dirigimos. Criamos projetos e somos muito claros 
quanto às funções. E isso é importante, porque a função que um 
assume é onde ele irá se concentrar. É bom isso.

[j u l i a n a]  Ótimo, agora eu gostaria de saber se vocês possuem 
ações pontuais para a disseminação do teatro de sombras. Fora 
as oficinas, que eu acredito já ser uma forma de disseminação, 
assim como as apresentações que são modos de disseminação da 
linguagem, eu gostaria de saber se há outras ações.

[va l e r i a]  Sim, para a divulgação e a publicidade, às vezes publi-
camos um ou outro artigo. Nós temos também uma página no 
Facebook, meio maltratada. Nós somos um grupo que gosta de estar 
junto, então não somos muito amantes desse tipo de coisa... não 
nos divertimos. Às vezes, temos a sorte de uma pessoa se incor-
porar no grupo que tem mais esse perfil, de gostar de Facebook 
ou do Instagram, mas, quando não há alguém, tudo isso nos custa 
muito! Muitíssimo, eu diria. Por exemplo, eu descobri recente-
mente que tínhamos dois perfis no Instagram: a Ópera Encandilada 
tem dois perfis no Instagram...

[j u l i a n a]  E em relação a esse momento que estamos vivendo... 
como está o grupo? Estão separados, mas conversando de algum 
modo? Como está para vocês?

[va l e r i a]  Temos um WhatsApp e por aí nós nos enviamos 
fotos, ideias, coisas que estamos pensando... propostas... é difícil 
trabalhar. Estava te dizendo que o Instituto nos ajuda a produzir 
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e trabalhamos em festivais com cachê e tudo o mais. Não é um 
ingresso que dá de comer a todos. Então, nenhum de nós vive de 
teatro, então isso faz com que se torne difícil se juntar, ter tempo 
e ter todas essas condições para trabalhar. Quando éramos jovens 
era mais fácil, mas agora estamos em outras situações e é difícil 
encontrar os momentos. Ano passado, por exemplo, trabalhamos 
numa oficina que se chamava justamente de Penumbra. E não 
foi um nome que veio do acaso. Trabalhamos com o conceito de 
penumbra e isso foi muito interessante. Quatro de nós traba-
lhamos nessa oficina, cada um com uma vertente, com uma espe-
cialidade. Agustina Bianchi trabalhou o vestuário e as sombras. 
Olívia Grioni trabalhou com a iluminação. Olívia é muito inte-
ressante, porque ela é uma iluminadora que tem uma cabeça 
que não é a do iluminador tradicional, que pendura os refletores 
e ilumina a cena, destacando os atores, e por aí vai... não. Ela, 
como iluminadora, vai trabalhando ao lado do diretor e trabalha 
a iluminação a partir da dramaturgia. Ela não pensa apenas em 
iluminar uma cena, pegar um refletor e iluminar a cena... o que 
importa é pensar: como é essa luz que está ocorrendo nessa cena? 
Então a partir daí aparece uma experimentação que é muito atra-
ente, muito interessante. Então, nessa oficina nos propusemos a 
trabalhar não somente com os espaços projetados, mas também 
as sombras do espaço total. Olívia juntou muitas caixas, cerca de 
20, pequenas, médias, grandes e ia construindo com os alunos uma 
série de espaços com esses objetos, buscando com esses objetos as 
projeções e o ambiente que se armava no espaço total. Seguimos 
experimentando, embora tenhamos menos tempo. Mas, quando 
ocorre de nos encontrarmos, é muito bom.

[j u l i a n a]  Achei muito interessante o que você disse sobre a 
iluminadora, sobre as caixas. Alguém tem mais alguma pergunta? 
Valeria, se houver algo que eu não tenha perguntado e que você 
queira dizer, a palavra é sua.
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[va l e r i a]  Não... não está me ocorrendo nada em particular. É 
bom poder conversar, embora a comunicação seja complicada por 
causa da tecnologia, porque trava muito. Mas, é ótimo estar com 
um monte de gente, com pessoas que eu conheço e com muitas 
que eu não conheço, isso é muito bom. Passou uma semana e eu 
tive que produzir um vídeo para Pedro e para Claudio, gravamos 
uns três minutos e, em princípio, foi: nossa, o que eu digo? Mas, 
depois vi que era algo que exigia uma profundidade, como estou, 
porque sou, onde estou. Então, me parece bom poder refletir e nos 
encontrarmos. Me alegro muito com essa vida que está vindo com 
o teatro de sombras, porque quando começamos, éramos muito 
poucos. Nossas referências eram de um teatro de sombras muito 
diferente. Me lembro das sombras de Sarah Bianchi14, que eram 
colocadas ainda muito próximas à tela de projeção... era ainda algo 
com muita influência europeia, algo que, enfim, está muito longe 
de nós. Eram experiências da Europa ou da Ásia. Nahuel, nosso 
amigo que faz parte do grupo, e que agora vive em Berlim, é um 
tipo muito especial e um dia ele disse: “Tchau, estou indo para a 
China para buscar o teatro de sombras”. E ele foi para a China! Ele 
voltou e ainda não pude encontrá-lo. Então, ver que o teatro de 
sombras cresceu tanto na América é algo que me parece muito inte-
ressante [nesse momento, os filhos de Valeria Andrinolo aparecem 
na live perguntando sobre a China, dizendo que querem ir para lá]. 
Então, vamos sair da China porque está muito longe e me parece 
que há um mundo que está na América e que estamos construindo. 
Creio que somos uma grande diversidade que compartilha o fato 
de termos sido colonizados, partilhamos dessa colonização tão 
profunda... [as crianças interrompem de novo].

14.  Sarah Bianchi, cuyo nombre completo era Sarah Haydee Bianchi, fue una docente, 
directora de teatro, actriz de teatro, titiritera y autora de diversos espectáculos de 
títeres para niños y adultos que nació en Buenos Aires, Argentina, el 2 de mayo de 
1922 y falleció en la misma ciudad el 6 de julio de 2010 luego de una trayectoria 
artística de más de 55 años.



281

Las bestias. 
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[j u l i a n a]  As crianças querem ir para a China!

[va l e r i a]  Sim... então tenho que juntar bastante dinheiro... Não 
sei como vou fazer...

[j u l i a n a]  [Lendo as mensagens dos/das participantes]: “Viva as 
sombras americanas!”. Gabriel Von Hernandes falou: “Um abraço 
enorme e boa viajem à China!”.

[va l e r i a]  Bem, tem um amigo nosso, acho que foi no ano passado 
ou no outro... ele estava em Córdoba ou Calamuchita, um lugar 
muito lindo... ele estava ministrando uma oficina de quatro 
dias... e eles são dois bonequeiros que vivem metade do tempo 
na Argentina e no restante do tempo, eles vivem viajando, metade 
do ano eles fazem uma rota que vai, por exemplo, para a Islândia 
e termina na China... então, é possível eu ir à China...

[j u l i a n a ]  Então, gostaria de agradecer a todos que esti-
veram presentes nessa live, todas as integrantes da Cia. Ópera 
Encandilada. Muito obrigada! E muito obrigada a todos os que 
estão nos assistindo, ouvindo a gente falar de teatro de sombras, 
falando sobre os trabalhos. [Juliana lê uma mensagem do chat]: 
“Obrigado por ver Valeria e toda a Companhia”. Olha, a Julieta 
está dizendo: “Que lindo ver-te e te escutar. Grata! Vamos seguir 
descolonizando as sombras!”. Gracias! Saludos a todos!

[va l e r i a]  Muito obrigada, Juliana.





transcrição1: amanda dalsenter

1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UwkQhlwgTYQ&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=UwkQhlwgTYQ&t=7s
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[j u l i a n a]  Olá!

[tat i a n e]  Olá, tudo bem?

[j u l i a n a]  Tudo joia! Primeiramente queria agradecer a sua 
participação, por conceder esta live conversando com a gente 
sobre teatro de sombras e sobre o trabalho do Grupo Ânima, de 
Fortaleza. A gente pode começar com uma pergunta que eu sempre 
faço, que eu acredito ser bem interessante, que é sobre a formação. 
Poderia nos falar sobre a sua formação? Fale também sobre os 
integrantes do grupo, a formação deles, quantos são, enfim.

[tat i a n e]  Agradeço o convite e a oportunidade de estar partici-
pando. Nesse período de quarentena, temos ficado muito ilhados. 
Então, acho importante iniciativas de aproximação do nosso 
ofício, das nossas propostas e dos nossos processos. Às vezes 
pensamos que estamos fazendo algo isolado. Mas quando vemos 
que outra pessoa está fazendo aquilo em outro lugar, nos sentimos 
muito revigorados. Como se fosse uma onda e estivéssemos todos 
nos banhando nessa onda. Então, agradeço o convite e a oportu-
nidade de estar compartilhando um pouco da pesquisa com o 
teatro de sombras dentro do Grupo Ânima. Somos de Fortaleza, 
no Ceará, existimos na cidade desde 1998. Sempre trabalhamos 
com bonecos de luva, até que, em 2015, tivemos a oportunidade 
de viajar para o Rio Grande do Sul e ter uma experiência imer-
siva com a Cia. Lumbra, que é a nossa grande referência. Antes 
de viajarmos para o sul, eles vieram para Fortaleza, no Palco 
Giratório, com o espetáculo “Sacy”2. Ficamos encantados com a 
sombra, com os mecanismos. Alexandre Fávero é um estudioso 

2. Espetáculo produzido pela Cia. Lumbra. Ver: https://abtbcentrounimabrasil.
wordpress.com/2018/09/15/sacy-perere-a-lenda-da-meia-noite-da-cia-teatro-lum-
bra-clube-da-sombra-em-unica-apresentacao-noturna-hoje-15-09-em-dois-irmaos-rs/

https://abtbcentrounimabrasil.wordpress.com/2018/09/15/sacy-perere-a-lenda-da-meia-noite-da-cia-teatro-lumbra-clube-da-sombra-em-unica-apresentacao-noturna-hoje-15-09-em-dois-irmaos-rs/
https://abtbcentrounimabrasil.wordpress.com/2018/09/15/sacy-perere-a-lenda-da-meia-noite-da-cia-teatro-lumbra-clube-da-sombra-em-unica-apresentacao-noturna-hoje-15-09-em-dois-irmaos-rs/
https://abtbcentrounimabrasil.wordpress.com/2018/09/15/sacy-perere-a-lenda-da-meia-noite-da-cia-teatro-lumbra-clube-da-sombra-em-unica-apresentacao-noturna-hoje-15-09-em-dois-irmaos-rs/
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da luz, não só da fonte luminosa, mas de toda a cadeia produ-
tiva do teatro de sombras. Então, ficamos muito encantados e 
conseguimos nos organizar e ir (ao RS). Desde então seguimos 
com nosso trabalho. O Ânima é composto basicamente por duas 
pessoas: eu, Tatiane Sousa, graduada em teatro e graduanda em 
letras pela Universidade Federal do Ceará3, também sou poeta. 
Nesses tempos em que saímos do teatro, enquanto espaço físico, 
tenho me interessado pelo audiovisual, e experimentado como 
é estar nessa plataforma bidimensional.

A segunda pessoa é Cleomir Alencar, que é um parceiro de 
trabalho de mais de 10 anos. Cleomir tem uma formação de bone-
queiro também e mais recentemente atua como filmmaker e fotó-
grafo. Podemos dizer que ele me iniciou no teatro de bonecos. Ele, 
por sua vez, começou no Grupo Formosura, com Graça Freitas4, 
Chico Alves5 e João Andirá. Em 2015, depois dessa nossa experi-
ência com a Cia. Lumbra, começamos a pensar em como tornar 
viável aquilo que vivenciamos no Rio Grande do Sul. Começamos 
a pensar em como fazer uma adaptação, porque não conseguirí-
amos ter sustentabilidade como grupo, apresentando teatro de 
sombras somente em teatros, em espaços fechados. Ficamos um 
tempo questionando as condições, em como tornar exequível, 
como tornar sustentável. Então, chegamos na ideia de construir 
um mini teatro ambulante, uma caixa de sombras. Isso sem grana, 
que é a realidade da maioria de nós, senão todos nós. Sem um 
edital, sem um recurso. Foi tudo com muita vontade, estávamos 
com muita fome de fazer aquilo, sabe? Estávamos muito inspi-
rados, muito instigados. Saímos pelo centrão recolhendo pallets, 

3. Disponível em: https://teatrolicenciatura.ufc.br/pt/
4. Ver: Mapa Cultural do Ceará — Maria das Graças Freitas Silva — Mapa Cultural 
do Ceará (secult.ce.gov.br)
5. Ver: HISTÓRICO — Grupo Formosura de Teatro

https://teatrolicenciatura.ufc.br/pt/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/agente/7217/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/agente/7217/
https://grupoformosuradeteatro.com.br/historico/
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recolhendo coisas. E foi esse material a base da nossa caixa de 
sombras, que chamamos de mini teatro, porque, de fato, é. Tem 
um sistema de iluminação, um sistema de sonorização e auto-
nomia de energia, alimentada por uma fonte de 12 volts. Graças 
à autonomia de energia, conseguimos apresentar em praças, em 
espaços abertos. As pessoas se surpreendem. E isso foi uma novi-
dade aqui no Ceará: “Como assim você vai fazer teatro de sombras 
no meio da rua, quatro horas da tarde, nesse sol?”. Sim, a gente 
vai fazer teatro de sombras! É uma caixa que, de fora, não dá para 
saber muito bem o que é. Lembra a caixa dos retratistas lambe-
-lambe. Construímos uma caixa grande (deve ter 1,20m mais ou 
menos). Então, as pessoas ficam curiosas pensando o que será 
que tem ali dentro, causa um encantamento. A proposta é de que 
duas pessoas assistam de cada vez. Dois banquinhos ficam do lado 
da plateia, uma mini plateia. Com isso dizemos que provocamos 
fendas no cotidiano, causamos fissuras, promovemos rupturas 
no espaço-tempo. De repente duas pessoas que nunca se viram na 
vida estão ali compartilhando aquela intimidade, aquele espaço 
mínimo, em pleno espaço público. Às vezes um braço toca no outro, 
gera um desconforto, depois acontece um relaxamento. Nosso 
primeiro trabalho, se chama “Circo Pirilampo”6, que é a história 
de um circo. O circo chega, as personagens vão se apresentando, 
com mecanismos que dão movimentos sutis à silhueta. Quando 
termina as pessoas ficam perguntando: “Como é que essa sombra 
que aparentemente não tem movimento está girando?”. Então, 
é uma série de operações que são processadas ali com a plateia, 
que ela leva para casa e gera curiosidade, gera vontade de assistir 

6. Circo Pirilampo é uma peça de teatro de sombras em miniatura, que utiliza 
uma caixa cênica de pequena proporção, na qual duas pessoas de cada vez, se 
acomodam na plateia para assistir uma sessão, que tem, aproximadamente, 4 
minutos. Ver: https://cultura.sobral.ce.gov.br/projeto/234

https://cultura.sobral.ce.gov.br/projeto/234
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de novo para entender melhor o funcionamento, para entender 
melhor a história. Foi mais ou menos assim que começou a nossa 
vibe, no teatro de sombras.

[ j u l i a n a ]  Eu até vou aproveitar que você já falou como 
começou. Essa questão da caixa, da linguagem da sombra, pega 
um pouquinho também então do jeito de fazer do teatro lambe-
-lambe, não é? Pelo fato de ser intimista, a duração é curta, para 
pegar justamente quem está passando, então tem esse hibri-
dismo também, não é? Porque tem essas questões também de 
dimensão, pode ser em miniatura sem ser necessariamente um 
teatro lambe-lambe…

[tat i a n e]  Tem uma questão conceitual aí. Eu chamo de licença 
poética. Existem categorias em todos os campos, mas, como 
artistas, nós temos licença poética para chamar as coisas do 
jeito que é mais aproximado com que trabalhamos no momento. 
Então foi por isso que achamos que o nome teatro de sombras 
em miniatura tinha muito mais a ver que teatro lambe-lambe 
de sombras. E penso que é aí que vamos trabalhar com as cate-
gorias de acordo com as nossas afinidades, com as nossas afeta-
ções. Às vezes eu uso lambe-lambe porque quando falo teatro de 
sombras em miniatura algumas pessoas não conseguem visua-
lizar. Tivemos essa dificuldade e ainda temos. Primeiro foi a difi-
culdade de as pessoas entenderem o que era o teatro de sombras, 
já que não tinha nenhum grupo trabalhando especificamente com 
isso. Às vezes tinha uma cena ou outra, mas não um espetáculo 
que começasse e terminasse só com sombras. Então, existia essa 
dificuldade de entendimento do que era a linguagem. Além do 
que, existia o aspecto da dimensão, de ser em miniatura. É curiosa 
a relação entre concepção e produção, quando concebemos um 
trabalho lidamos com os fatores técnicos, estéticos e poéticos. 
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Quando vamos vender, é preciso lidar com a visão da gestão, do 
produtor. Nessa hora, precisamos explicar o que é e como funciona. 
Então tivemos que dar conta também de formação de plateia e de 
criação de um entendimento acerca do que estávamos propondo. 
Foi um caminho em que fomos “pisando em ovos”. Foi onde demos 
o segundo passo nessa trajetória: a articulação entre difusão e 
formação. Começamos a apresentar o espetáculo em miniatura 
concomitante à realização de formações, oficinas, workshops, 
para que as pessoas entendessem, para que pensassem como 
pode ser essa linguagem. Ela pode ser com coisas super elabo-
radas ou pode ser com coisas supersimples. Aprofundamos um 
pouco mais nas formações, para além da brincadeira de criança 
com as mãos diante de uma fonte de luz. Sempre olhando para 
e com o público, para quem está direcionada a formação e para 
o tempo de duração de cada ação formativa. Sempre partimos 
de alguma proposta de criação, de alguma proposta cênica, que 
tenha em conta a arte como dispositivo para a afetação, mais do 
que apenas a instrumentalização e repasse de uma técnica. Esse 
lugar de provocação acho que é o lugar em que podemos estar 
como artistas. É um lugar onde a gente apresenta o que tem e 
deixa lá, é como jogar uma rede no mar e ver o que pesca.

[j u l i a n a]  Tem uma pessoa aqui, uma estudante de teatro, comen-
tando sobre as oficinas.

[tat i a n e]  Que ótimo! Em 2019, nós fomos contemplados com 
um projeto de circulação da caixa de sombras. Circulamos pelas 
seis regionais da cidade. E sempre depois do espetáculo tinha 
uma oficina, e muitos estudantes de teatro participaram. Eram 
estudantes que tinham vivência com o corpo e com a cena, mas 
que ainda não haviam prestado atenção nos aspectos visuais e 
performáticos da luz. Eles começaram a ver que a luz compõe 
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dramaturgia, que a luz compõe com eles, e como é dinâmico e 
potente jogar com a luz. Eu acho que é um aprendizado que o 
teatro de sombra dá muito para o ator, para a atriz: mostrar que 
se pode compor com corpo, com aspectos técnicos para cons-
truir camadas visuais na cena. Tem muitas camadas possíveis 
de adensar, é o que eu chamo na minha pesquisa do TCC de cons-
truir topografias, com a luz e com os objetos em cena. A luz inclu-
sive é um objeto, um objeto impalpável. E aí se pode jogar com 
isso para construir cenários, para construir espaços, e expandir 
esses espaços em cena.

[j u l i a n a]  Agora me veio a curiosidade de saber, já que você 
falou que aí não existem grupos que trabalham só com sombra, 
como que acontece essa aproximação com os artistas que fazem 
teatro lambe-lambe? Como é esse movimento, vocês estão sempre 
com eles, existe essa agregação, por assim dizer?

[tat i a n e ]  Olha, a gente não tem um movimento de teatro 
lambe-lambe, existem poucas pessoas que trabalham o lambe-
-lambe aqui. Que eu conheço tem a Ângela Escudeiro7, a Izabel 
Vasconcelos8 e o João Andirá9. Acho que no Cariri também. O 
Murilo Cesca10, que não é do Cariri, mas estava morando lá, fez 
um movimento de teatro lambe-lambe. Então, algumas pessoas 

7. Ângela Escudeiro é escritora, arte-educadora, atriz, bonequeira, dire-
tora de teatro, cineasta e produtora cultural. Ver: https://prosas.com.br/
empreendedores/9825-angela-escudeiro?locale=en
8. Atriz, Bonequeira, Dramaturga, Gestora e Produtora Cultural Diretora da Cia. 
Epidemia de Teatro de Bonecos. Ver: https://cultura.sobral.ce.gov.br/agente/6443
9. Artista bonequeiro, ator, diretor teatral, professor, escultor, desenhista, poeta, 
dramaturgo, produtor e provocador cultural. Ver: https://mapacultural.forta-
leza.ce.gov.br/agente/27454/%7B%7Bseal.singleUrl%7D%7D
10. Ator, compositor e marionetista. Ver: https://mapacultural.secult.ce.gov.
br/agente/5786 

https://prosas.com.br/empreendedores/9825-angela-escudeiro?locale=en
https://prosas.com.br/empreendedores/9825-angela-escudeiro?locale=en
https://cultura.sobral.ce.gov.br/agente/6443
https://mapacultural.fortaleza.ce.gov.br/agente/27454/%7B%7Bseal.singleUrl%7D%7D
https://mapacultural.fortaleza.ce.gov.br/agente/27454/%7B%7Bseal.singleUrl%7D%7D
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/agente/5786
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/agente/5786
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no Juazeiro construíram suas caixinhas, por conta desse movi-
mento que o Murilo fez. E a Odilia Nunes11 que tem uma boneca, 
uma velhinha, não é teatro lambe-lambe, mas também não é minia-
tura, fica no entre. Temos uma aproximação muito distante, um 
sabe da existência do outro, mas não conseguimos nos agregar 
em um movimento que dê visibilidade ao trabalho de todo mundo. 
Porque se a gente for esquecer as categorias (sombra, miniatura, 
lambe-lambe) há uma aproximação apesar das divergências que 
possamos ter. Mas não, não existe bem uma agregação.

[j u l i a n a]  Você também falou da universidade, você é gradu-
anda tanto em teatro quanto em letras, não é? Na Universidade 
Federal do Ceará existe uma disciplina focada apenas em teatro de 
formas animadas? E se tem, existe a inclusão do teatro de sombras?

[tat i a n e]  Como na universidade, o currículo dos cursos é cons-
truído pelo colegiado, pelo corpo docente, de certa forma, ele 
expressa o interesse temático, as aproximações no campo das 
pesquisas e a área de atuação de cada professor. Claro que há 
diálogo com os alunos, com os (centros acadêmicos), com quem 
pode se aproximar. Mas, fazendo um recorte de classe, a gente 
sabe da realidade do estudante universitário no Brasil. Às vezes 
ele tem que trabalhar para custear seus estudos, a assistência não 
chega a todos. Então, acaba que só alguns conseguem participar da 
discussão sobre currículo. E aí no meio disso, onde fica o teatro de 
sombras, o teatro de formas animadas, teatro de animação, dentro 
da universidade, mais precisamente da Universidade Federal do 
Ceará? Durante muito tempo, existiu uma disciplina optativa 
chamada “Aspectos visuais da cena”, em que se via luz, cenário, 
figurino, tudo muito en passant. Até porque era uma disciplina 
optativa. Então, em 2019, uma professora temporária, que também 

11. Ver: Odilia Nunes (@nunesodilia). Fotos e vídeos do Instagram

https://www.instagram.com/nunesodilia/
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é bonequeira, Maria Vitória12, assumiu essa disciplina de aspectos 
visuais e teatro de animação ou formas animadas, eu não lembro 
ao certo. Não cheguei a fazer a disciplina, mas conheci algumas 
pessoas que fizeram. Ela abordou o teatro de animação de uma 
forma mais potente, como um campo de saber, de experimen-
tações. Apresentou artistas com diferentes poéticas e técnicas. 
Aqui no Ceará há uma prevalência do boneco popular, então ela 
trouxe outras poéticas, e eu acho que isso também alimenta as 
pessoas. Ampliar o leque de referências alarga as margens de 
atravessamentos com a linguagem. Então, como eu disse, não 
há uma disciplina de teatro de animação consolidada dentro do 
currículo do curso de teatro da UFC. E penso que não é por falta 
de interesse dos alunos, tem mais a ver com a pesquisa e a área 
de atuação dos professores do curso.

12. Ver: Mapa Cultural do Ceará — Maria Vitória Alves de Freitas — Mapa Cultural 
do Ceará (secult.ce.gov.br)

Marítimas. 
FOTO: CLEOMIR ALENCAR.
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[j u l i a n a]  Aproveitando essa questão que você trouxe então, 
do que chega aí no Ceará, do seu ponto de vista, vou soltar aqui a 
pergunta do Clube da Sombra: “Como a sombra participa da cultura 
do Ceará? A sombra está no imaginário do povo aí na região?”

[tat i a n e]  Ela está, está bastante. Comecei falando que a gente 
aqui é do sol, a gente aqui é muito solar, muito quente, muito 
expansivo. Quando se fala a expressão “Vou pra sombra”, quer 
dizer que você vai buscar um conforto. É até curioso andar no 
centro da cidade, porque o lado da rua que tem sombra é o lugar 
lotado, o lado do sol não tem quase ninguém. Todo mundo quer 
andar na sombra. Você vai procurar um imóvel para alugar ou 
comprar, a primeira pergunta, antes mesmo do preço, é: “É do 
lado da sombra?”. Então, a sombra está nesse imaginário popular 
como descanso, “amarrar o boi na sombra”, sabe? Está muito 
no lugar de sossego, de conforto. Talvez por isso a proposta do 
“Circo Pirilampo” caiu bem, porque não é um espetáculo que traz 
a sombra a partir da referência do mistério, do incômodo. Isso 
abordamos em outro trabalho, em que atuo e faço a encenação, 
há um deslizamento de lugar em que eu saio do teatro em minia-
tura e vou para o teatro expandido, vou chamar assim, um teatro 
dentro de uma sala, uma dimensão espacial mais ampliada. Nesse, 
tocamos no tema mistério, indo na contramão desse imaginário 
popular da sombra, que seria mais sossegado.

[j u l i a n a]  A próxima pergunta é: “Como foi o processo criativo 
para definir a estética do trabalho em sombras?”

[tat i a n e]  Penso que a estética é algo muito peculiar a cada 
trabalho. Não temos uma estética da qual somos fiéis. No teatro 
de sombras em miniatura, temos dois trabalhos. O primeiro, é 
o “Circo Pirilampo”, em que colocamos colorido para trazer o 
elemento festivo, para trazer a ideia do lúdico, que são aspectos 
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que se apoiam na estética do circo tradicional. As silhuetas têm 
uma forma que se assemelha ao desenho de criança. Nos inspi-
ramos muito no Alexander Calder13, um artista que fez um circo 
em miniatura, mas não era de sombra, eram pequenos objetos, 
pequenas esculturas. Esse circo tinha engrenagens que moviam a 
estrutura, trabalhamos isso no circo pirilampo. As silhuetas têm 
mecanismos, elas giram, elas se movem sutilmente. E aí, como de 
um modo geral, as pessoas têm a ideia da silhueta como algo está-
tico, ou que se move completamente, elas se surpreendiam com 
o movimento delicado de uma parte da silhueta, como uma roda 
girando, como uma bailarina levantando a perna. No segundo 
trabalho, o “Marítimas: Narrativa 1 # Minha Jangada Chama pelo 
Nome”14, a estética foi outra, porque os conceitos também eram. 
Esse é um espetáculo que surgiu a partir de vivência com pesca-
dores do litoral cearense. Percebemos que eles lidavam com a 
morte de forma constante, diferente da gente da terra, porque 
o pescador vai para o mar, mas não sabe se volta. Então, essa 
expectativa de ir e não voltar, essa incerteza cotidiana, gerou um 
trabalho que exigiu outra estética, silhuetas com formas definidas, 
pequenos objetos que funcionam como silhuetas, foco na cor azul. 
Continuamos insistindo nos mecanismos, por exemplo, as ondas 
do mar se movimentam, quase numa conversa com os teatros 
de presépio. Com relação à dramaturgia, no “Circo Pirilampo” 
trabalhamos uma história linear, e no “Marítimas” pensamos em 
apostar no fluxo de consciência, o personagem viaja entre passado, 
presente e futuro. Isso muda tudo, essas opções mudam tudo no 

13. Escultor norte-americano (1898-1976). Disponível em: https://calder.org/
14. Segundo trabalho do Grupo Ânima, primeira de uma série de narrativas, com 
teatro de sombras em miniatura, que trazem um imaginário poético do mar. Trata 
da memória e do tempo, a partir do olhar de um velho pescador. Disponível em: 
https://www.facebook.com/GrupoAnimaDeBonecos

https://calder.org/
https://www.facebook.com/GrupoAnimaDeBonecos
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trabalho. Em “Tigrela”15, eu chamo de narrativa, mas não existe 
propriamente uma história sendo contada ali, existem situações de 
uma personagem. Esse trabalho teve uma estética totalmente dife-
rente dos outros que a gente desenvolveu em miniatura. Primeiro 
porque foi a partir de um conto que já existia, diferente das outras 
duas histórias que a gente partiu de um roteiro original, nesse 
o disparador foi o conto “Tigrela” de Lygia Fagundes Telles16, ele 
abre muitas perspectivas. Selecionei uma destas e a desenvolvi. 
Se trata de um personagem em conflito consigo mesmo, como se 
tivesse uma personalidade caleidoscópica. E isso constrói uma 
estética. Como a história tinha um pouco desse mistério psicoló-
gico, já que você não sabe se o personagem está num delírio esqui-
zofrênico, se é um psicopata, se ele vai matar você, se ele quer 
se matar, fui buscar inspiração no cinema de suspense, busquei 
inspiração no filme “Suspiria”(1977)17 de Dario Argento18, um 
cineasta italiano. Assisti várias vezes, fiquei muito apaixonada 
pelas imagens e fui tentando fazer um link do filme com o conto, 
pensando em como poderia fazer essa mistura semiótica, sabe? 
Pegar teatro, cinema e literatura e colocar tudo junto num grande 
caldeirão e ver o negócio explodindo. Então assim, cada trabalho 
pede uma estética. Também acredito que, mesmo a gente sendo o 
mesmo artista, vai fazer diferentes trabalhos em momentos dife-
rentes da vida, e isso também vai influenciar nas escolhas que 
estejam próximas daquele momento existencial.

15. Baseado livremente no conto “Tigrela” de Lygia Fagundes Telles, o trabalho 
une teatro de sombras contemporâneo e teatro de objetos. Possui direção, ence-
nação e atuação de Tatiane Sousa. Disponível em: https://www.facebook.com/
GrupoAnimaDeBonecos
16. Escritora brasileira. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lygia_ 
Fagundes_Telles
17. Disponível em: https://www.cineplayers.com/filmes/suspiria
18. Diretor, produtor e roteirista de cinema italiano. Disponível em: (Dario Argento 
— Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

https://www.facebook.com/GrupoAnimaDeBonecos
https://www.facebook.com/GrupoAnimaDeBonecos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lygia_Fagundes_Telles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lygia_Fagundes_Telles
https://www.cineplayers.com/filmes/suspiria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dario_Argento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dario_Argento
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[j u l i a n a]  Deixa eu tirar uma dúvida, esses três trabalhos são 
todos em miniatura?

[tat i a n e]  Não, só “Circo Pirilampo” e “Marítimas”. “Tigrela” é 
um trabalho de teatro expandido. Eu chamo de espetáculo, mas na 
verdade é uma experiência que faz parte da construção do meu 
projeto de TCC, então ele é uma experiência cênica, está no lugar 
da investigação. No caso do teatro de sombras em miniatura, cons-
truímos um teatro e pensamos na luz que usaríamos. No “Circo 
Pirilampo”, usamos luzes de led, e foi preciso fazer um circuito, 
criar uma mesa de luz com dimmer, um grid de refletores em 
miniatura. E funcionou muito, fomos buscando a textura da luz 
que queríamos, a qualidade da luz que queríamos. No “Marítimas”, 
trabalhamos com lanternas, criando uma perspectiva de luz dinâ-
mica, uma luz que se movimenta e movimenta a cena, e isso já cons-
trói outra estética. No caso de “Tigrela”, usamos lanterna e refletor, 
jogamos com as possibilidades das fontes luminosas. Trabalho 
em “Tigrela” com o conceito de subjétil, a partir da obra “Como 
explodir o subjétil”19, de Jacques Derrida20. O subjétil pode ser o 
que a gente chama de anteparo, de tela, de superfície de projeção. 
Então jogar com o subjétil, significa ir projetando imagens, dese-
nhando imagens, construindo imagens que podemos chamar de 
sombras no caso do trabalho. Então, vamos expandindo o subjétil 
tradicional e assumindo que tudo pode ser um subjétil. Eu posso 
ser um subjétil, enquanto corpo humano, sem ou com artifício 
de película ou tecido. O subjétil extrapola a própria ideia dele 
mesmo, a própria ideia de tela, de plano estático. Então, a escolha 

19. O título da obra é “Enlouquecer um subjétil”. O livro foi publicado no Brasil 
no ano de 1998, pela Editora Unesp.
20. Filósofo franco-magrebino (1930-2004). Disponível em: https://pt.wikipedia.
org/wiki/Jacques_Derrida

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida
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do anteparo, das fontes luminosas e do que servirá de obstáculo 
à luz, isso constrói poéticas. E ainda o tamanho do espaço em que 
se pretende fazer o teatro de sombras. É uma relação inevitável 
entre luz, anteparo e silhueta para construção de topografias e 
por consequência de poéticas.

[j u l i a n a]  Falando em fontes luminosas, vou colocar aqui uma 
pergunta do Alex de Souza: “Quais são os principais desafios da 
criação dramatúrgica com sombras para vocês?”

Marítimas. 
FOTO: CLEOMIR ALENCAR.
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[tat i a n e]  Eu acho que, quando estamos num trabalho, os desa-
fios vão se apresentando. Vou partir de “Tigrela”. Eu tinha uma 
imagem que queria muito usar. Essa imagem virou cena e pensei 
muito em como encaixar. Ela foi se deslocando no trabalho, fui 
experimentando em cada parte, e no fim ela ficou num lugar que 
achei coerente com a dramaturgia. Penso que o desafio dramatúr-
gico, no caso da “Tigrela”, foi pensar como materializar as imagens 
que eu queria, tanto do conto, quanto das imagens do filme, e as 
minhas próprias, se é que eu tinha na época diante de tanta refe-
rência visual. A luz entra como uma escolha, mas também como 
uma camada dramatúrgica. A minha atuação como atriz vai se 
constituindo como escolha e como dramaturgia, teve um estudo 
do corpo que interessava dar a ver. E o que eu tinha como esco-
lhas técnicas e o que eu tinha como opção estética com relação à 
dramaturgia? O pensamento da dramaturgia nesse caso era como 
eu poderia construir essas topografias no espaço, como que eu 
poderia desenhar esse espaço, como poderia trazer aquela ideia 
do subjétil e a partir daí gerar uma estética fragmentada? Então, 
os meus desafios partiam de questões vinculadas principalmente 
ao espaço e à visualidade. Penso que cada trabalho traz suas ques-
tões, e essas questões são disparadoras, são propositoras de solu-
ções. E as soluções vão culminar numa proposta estética, que vai, 
logicamente, conduzir um pensamento de dramaturgia.

[j u l i a n a]  Eu dou um curso de teatro de sombras online e 
costumo dizer para os meus alunos que a luz é quem vê obstá-
culos, e o sombrista só vê possibilidades.

Outra coisa, desses trabalhos que você falou, os três trabalhos, 
no último você faz tudo, mas nos outros como acontece entre 
vocês? Como fica a divisão de funções?

[tat i a n e]  Quando falo que eu faço tudo é porque faço direção, 
encenação e atuação. E Cleomir fica na cenografia, nos bastidores. 
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Nesse trabalho, há um diálogo entre teatro de sombras e teatro 
de objetos. O objeto tridimensional vai ser usado para produzir 
sombra, saímos um pouco do trato com silhuetas em “Tigrela”, e 
começamos a usar objetos. Vínhamos de um trabalho de sombras 
em miniatura, ou seja, um lugar do ator escondido, um ator que 
não se mostra, diferente do teatro de objetos em que mostramos a 
cara para o público sem a interface do subjétil, vamos dizer assim. 
Vou chamar de subjétil ou anteparo. E é curioso. Aparecer, não 
aparecer; solidão, coletivo. Como o trabalho era em miniatura, era 
muito difícil os dois estarem ao mesmo tempo. Durante a cons-
trução, trabalhamos juntos. Construímos as silhuetas, os roteiros, 
o storyboard. Então, fomos construindo coletivamente. Mas na 
hora de executar a cena de sombra em miniatura, ficamos: “E 
agora? Como vai ser? Os dois juntos não pode”. Então fica o Cleomir 
dentro da caixa operando, e eu fico do lado de fora, chamando as 
pessoas, fazendo a mise en scène.

[j u l i a n a]  “Vem para a sombra!”

[tat i a n e]  “Vem para a sombra! Vem para a sombra descansar 
um pouco!”. Fico fazendo isso nos dois trabalhos em miniatura. 
Em Tigrela, temos nos interessado em pensar a animação de forma 
expandida. Então trabalhamos com roldanas, com os objetos 
sendo puxados de lugares distantes, e quem está assistindo não 
sabe de onde aquilo foi puxado, uma estética poltergeist. E quem 
puxa as roldanas? Tem um animador! Ele não está à vista, mas está 
ali animando aquele objeto, e esse animador é Cleomir. Vamos 
trabalhando em frentes diferentes. Tenho chamado de drama-
turgia de fluxo, nisso vamos criando pontos de fuga, trabalhando 
com a ideia do ponto cego, da semiótica de Roland Barthes21, dos 

21. Escritor, sociólogo, crítico literário, semiólogo e filósofo francês. Disponível 
em: (Roland Barthes — Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)
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pontos de luz, das distrações, mudanças de foco. Criando buracos 
na cena em que as coisas vão aparecendo e sumindo. É quase 
uma proposta de ilusionismo. E tem uma camada musical, que 
no caso de “Tigrela”, tivemos a colaboração do grupo Silas-Crvs 
A.O.A22, um grupo de música experimental. Eles trabalham com 
teremim23, música eletrônica e sintetizadores. Trouxeram essa 
camada sonora para a dramaturgia. E como a música era ao vivo, 
foi preciso ter porosidade. Lógico que ensaiamos, temos algumas 
definições de onde a música deve entrar, mas no meio disso, coisas 
acontecem. E é nesse entre que as conexões vão se operando, 
porque eles ficam muito atentos ao que estou fazendo e eu fico 
muito atenta ao que eles estão fazendo, e Cleomir da mesma forma, 
está todo mundo bem junto. É quase um jogo, jogo do “Quem vai 
pegar agora”, sabe? “Quem que vai pegar o objeto agora? Quem 
vai construir a topografia agora?”. Todo mundo fica com a escuta 
muito ampliada para a cena.

[j u l i a n a]  Sim. Então nesse trabalho “Tigrela”, só para a gente 
entender, os músicos estão na frente da empanada e vocês atrás?

[tat i a n e]  Não, estão lá no fundo.

[j u l i a n a]  Ah, estão no fundo. E vocês tem cena atrás e na frente 
da empanada ou não?

[tat i a n e]  Sim. Os músicos estão atrás. O momento em que eles 
ficam mais atentos é quando estou do lado de fora e só veem minha 
sombra. Há uma luz de contra, por isso é possível me projetar 

22. Projeto musical que reúne vídeo, leitura de textos, performance e manipu-
lações com teremim. Disponível em: Mapa Cultural do Ceará — Sila-Crvs A.O.A 
— Mapa Cultural do Ceará (secult.ce.gov.br)
23. Um dos primeiros instrumentos musicais completamente eletrônicos. Disponível 
em: Teremim — Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)
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no subjétil. O público não os vê na maior parte do tempo, mas em 
determinado momento os músicos também viram sombra, porque 
Cleomir vai mostrando as coisas acontecendo lá atrás. É sobre 
mostrar o segredo, mostrar e afirmar o jogo. É o tempo todo jogando. 
Trabalhamos com o conceito de subjétil, que grosso modo, são as 
telas. Mas não usamos o tecido esticado. Essa foi uma escolha que 
fizemos porque não nos interessava uma imagem definida, querí-
amos trabalhar com a deformidade. E fomos estudando formas de 
construir esse subjétil que pudesse distorcer a imagem. Era essa 
imagem distorcida que interessava. Quando eu quisesse trazer uma 
imagem nítida, eu iria a um ponto específico. Tem uma pergunta 
que faço na pesquisa sobre o lugar que cada coisa ocupa na cena, é 
a seguinte: como tatear o subjétil na busca por construir topogra-
fias? Essa pergunta atravessa o processo de reflexão teórica e rever-
bera na cena. Então, transitamos entre objetos e corpos moventes 
que se projetam ou são projetados no subjétil e dessa relação luz, 
objetos-corpo e subjétil é produzida a topografia.

[j u l i a n a]  Eu fiquei com muita vontade de ver os três traba-
lhos, e acho que muita gente também ficou com vontade. Tem 
uma pergunta: “Tem algum espetáculo ou trecho de espetáculo 
na internet, que possamos ver?”

[tat i a n e]  Só o “Circo Pirilampo”. No canal do Youtube do Ânima 
tem um vídeo de uma das intervenções que fizemos. Foi um dia 
em que um grupo de crianças com espectro autista assistiu o 
trabalho. Uma das primeiras vezes que apresentamos para esse 
público. Depois dessa experiência ficamos refletindo sobre a 
acústica, na vibração que gera, sabe? Começamos a pensar em 
como seria uma provocação sinestésica. O que seria provocar 
uma sinestesia com uma pessoa que não escuta assistindo teatro 
de sombras? Ou com uma pessoa que não vê?
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[j u l i a n a]  Vou soltar outra pergunta aqui do Jone, que faz parte 
do nosso grupo, do Grupo Penumbra, ele é a parte mais desenhista 
do grupo e está perguntando justamente em relação a isso: “Quais 
os materiais que vocês utilizam para a confecção das silhuetas?”

[tat i a n e]  Usamos papel craft. Como trabalhamos com a sombra 
em miniatura, achamos o craft mais delicado, mais do que se 
fossemos trabalhar com MDF, com o qual ganhamos em duração, 
mas perdemos em sutileza. Preferimos ter um cuidado maior para 
guardar as silhuetas, temos uma caixa na qual elas ficam bem 
certinhas, bem guardadinhas. No “Circo Pirilampo” fomos cons-
truindo os mecanismos com botão, canudo de achocolatado em 
caixa, enfim, coisas muito frágeis, mas estão aí até hoje, fazemos 
reparos, mas sempre conservamos. Então é isso, usamos craft para 
fazer as silhuetas, pela questão da sutileza, dessa leveza, que eu 
acho que precisa, e com o MDF ficaria pesado demais.

[j u l i a n a]  Sim.

[tat i a n e]  E no caso de uma oficina, por exemplo, em que inten-
cionamos que as pessoas deem continuidade, apresentamos outras 
coisas. Começamos a pesquisar caixas, compramos qualquer coisa 
e ficamos analisando a caixa, o material da caixa. Assim, desco-
brimos que algumas caixas são muito boas para fazer silhuetas. 
Chegamos na oficina com essas caixas e mostramos: “Tá vendo 
esse remédio? Não joga a caixa fora”, “Tá vendo esse cereal? Não 
joga a caixa fora”. Então, mostramos que é possível construir com 
coisas simples. Mostramos até aqueles arames pequeninos que 
vem no saco de pão, porque pode ser parte de um cenário! Até para 
construir efeito. Um dia Cleomir achou um pedaço de um farol 
de moto que deu um efeito muito lindo de cor. Então trouxemos 
para cena, está lá o pedacinho quebrado de farol. Apresentamos 
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nas oficinas esses materiais na ideia de dar sustentabilidade ao 
fazer e para ampliar a visão quanto às possibilidades de materiais 
que temos à mão. Uma vibe low tech e uma estética da gambiarra.

[j u l i a n a]  Sim. Me fez lembrar até do curso online, essa questão 
do acesso, do que você tem em casa. A pessoa não vai lá comprar 
um celofane, não é? Ainda com essa pandemia, não vai comprar 
uma gelatina, às vezes tem cidades que nem vendem esses mate-
riais. Recentemente, eu estava fazendo uma experimentação de 
cor com detergente, falei pro pessoal usar detergente, sabonete 
líquido, o que tiver em casa, papel de presente…

[tat i a n e]  Tem muita coisa! Embalagens, sacolas de frutas, dá 
para construir texturas também. Dá pra começar a pensar nas 
texturas. Pensar na cor, no desenho… na experiência que tivemos 
com crianças ano passado, trabalhamos com desenhos que eles 
mesmos criaram. Depois, tivemos o cuidado de fazer os deta-
lhes, mostrar como podiam fazer. Enquanto faziam o desenho, 
eles nem acreditavam que aquilo viraria uma silhueta, e muito 
menos acreditavam que aquilo viraria uma cena. Em cada lugar, 
estávamos muito abertos para isso, cada lugar foi nos dizendo o 
que era mais importante apostar, sabe? Fomos para o Farol, que 
fica num bairro chamado Titanzinho. Quando a criançada soube 
que ia acontecer uma apresentação de sombras, a galera foi toda 
pra lá. Fizeram uma divulgação boca a boca incrível, tivemos 
que encerrar às 22h porque estava brotando gente. Devido ao 
contexto, foi preciso fazer uma grande adaptação na oficina. A 
oficina aconteceu na calçada de uma casa. Essa adaptação foi um 
estudo para nós, tivemos que jogar com a luz do poste, observar 
como ela interferia nas experiências. Tivemos que dialogar com o 
movimento político que existia na comunidade contra a remoção 
das casas, porque a prefeitura queria tirar a comunidade de lá para 
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a construção de um projeto de urbanização que não levava em 
conta os moradores antigos, e por fim, ainda tinha o fato de que 
a maior parte das crianças mal sabiam escrever os seus próprios 
nomes. Então, tínhamos tudo isso. Isso nos despertou para pensar 
como a imagem também é conhecimento, como existe saber na 
construção de imagens, memória e identidade e ainda em como 
concatenar isso na criação de uma história. Eles eram ótimos 
contadores de histórias e estavam muito disponíveis. A experi-
ência de morar num lugar que tem uma grande fonte luminosa a 
céu aberto, foi uma percepção que surgiu no processo. A imagem 
do farol apareceu muitas vezes, o pescador apareceu, a jangada 
apareceu, o mar apareceu. O imaginário deles foi rebuliçado e 
nossas certezas também. Já quando fomos para outro bairro exis-
tiam outras demandas. Teve um bairro, por exemplo, em que a 
oficina foi dentro da sede do grupo Nois de Teatro24. Esse era um 
público que tinha vivência com teatro e o espaço era fechado. 
Acho que a experiência como formadora, vamos dizer assim, é 
um lugar de experimentação como artista também. As pessoas 
que estão fazendo a formação são interlocutoras. Elas estão cons-
truindo o discurso junto, nos ajudando a aprender numa situação 
inusitada. Porque a situação de fazer uma oficina na calçada, é 
uma situação que não tivemos preparo, mas que sabíamos que se 
não fizéssemos ali, não faríamos em lugar nenhum.

[j u l i a n a]  Ainda mais sendo teatro de sombras, é mais desa-
fiador ainda, não é? Porque a gente precisa ter esse controle de 
luz e de escuridão ao mesmo tempo.

[tat i a n e]  Sim, foi muito desafiador. Inclusive nesse sentido de 
pensarmos no controle da luz. Aliás, isso foi antes de “Tigrela”, 
acho que “Tigrela” acabou sendo muito atravessado por essa 

24. Disponível em: https://www.instagram.com/noisdeteatro/

https://www.instagram.com/noisdeteatro/
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experiência, de ter que fazer uma oficina de teatro de sombras 
no meio da rua. Pensamos assim: em uma situação dessas, em que 
não controlamos a luz, como é que vamos construir topografias? 
E então jogamos com a interferência da luz, vendo que imagens 
eram produzidas a partir do descontrole da luz. Estar no lugar de 
criação, pode nos colocar em um lugar muito específico, que é dife-
rente do lugar de mediação de experiências, como é o caso de dar 
uma oficina, porque nesse último não se trata só de você, mas do 
outro, do território em que cada um habita, e do lugar que compar-
tilhamos juntos. Foi de importância gigante para eles estarem ali, 
na rua, naquele momento político da comunidade. Muito mais do 
que se estivéssemos numa sala da escola ou numa sala da asso-
ciação de moradores. E isso tem uma potência monumental. Dizer 
assim: esse lugar aqui é nosso! Cada pedacinho desse lugar aqui é 
nosso. Isso tem uma potência que coloca a arte no campo político.

Oficina de teatro de sombras no bairro Titanzinho, Fortaleza, CE. 
FOTO: CLEOMIR ALENCAR.
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[j u l i a n a]  Sim. Falar um pouquinho também de outra questão: 
como é essa poética? Você disse lá no texto que me enviou sobre 
trabalhar a poética, como é essa poética? Como você acha que 
acontece esse trabalho entre você e essa poética na sombra?

[tat i a n e]  Acho que cada trabalho pede uma poética. Mas aí 
entra outra questão, que você me apresentou lá no roteiro, que é se 
temos uma poética. Eu responderia não. Porque cada trabalho vai 
construir sua própria poética. E aí dentro disso a gente vai cons-
truindo procedimentos. Como se fossemos sempre um estrangeiro 
no terreno das sombras. Porque estamos em busca dessa poética, 
e essa busca é algo que eu particularmente considero instigante. 
“Hoje estou a fim disso”, então vou pra essas referências aqui. 
Inclusive musicais, imagéticas, sabe? Penso que a poética está em 
processo, porque não somos em definitivo, não é? A gente não se 
banha duas vezes no mesmo rio, penso que a poética está nesse 
lugar também. Pensar que a água é esse terreno que bebemos, 
são as fontes, são as nossas referências  as referências mudam, e 
nem vamos buscar água desta fonte com a mesma intenção. De 
repente você toma um banho, da outra vez você bebe água, na 
próxima você lava uma peça de roupa, da outra vai e só molha o pé. 

[j u l i a n a]  Sim. E quando você diz: “Trabalho atravessado com 
o universo da oralidade do romanceiro popular e de folguedos 
de tradição, como inspirações para compor temáticas e estéticas”, 
isso também reflete no trabalho com as sombras?

[tat i a n e]  Sim. Inclusive, quando falo de metodologia, estou 
falando que no trabalho a oralidade está muito presente. Quando 
dizemos acessar nas pessoas memórias e acessar imagens para 
que isso componha uma dramaturgia, tocamos no que podemos 
chamar de cultura popular. E quando falo de cultura popular, não 
estou falando da cultura popular tradicional, isso também é uma 
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inspiração. Como eu disse antes, trabalhamos ainda com o teatro 
de bonecos popular, com o Casemiro Coco25, então armamos a 
empanada, apresentamos histórias a partir de muitas narrativas 
orais, que ouvimos de contadores, que lemos em cordel, que escu-
tamos na musicalidade tradicional. E quando é que isso se trans-
forma num pensamento de cena? Eu acho que se transforma em 
pensamento quando colocamos na nossa metodologia de difusão 
da prática do teatro de sombras. O que não quer dizer que nos 
fixamos numa poética, mas que somos atravessados por ela. No 
caso de “Tigrela” há, de certo modo, um distanciamento. Mas no 
“Circo Pirilampo” e em Marítimas estamos mais próximos. Como 
falei, “Tigrela” é outro trabalho, outro momento, um outro eu-ar-
tista transitório e emergente. Há no processo, como metodologia 
de criação a seguinte questão: Como transbordar nessa subjeti-
vidade? Evidentemente, essa pergunta produz uma poética que 
se encarna em procedimentos. Não é um trabalho sobre gênero, 
embora tenha uma protagonista, uma voz feminina evidente, 
isso demarca um lugar. Quando falávamos do circo, ou quando 
olhávamos para o modo do pescador lidar com a morte, com as 
incertezas, também pisávamos em outro território. E sobre a 
nossa experiência, no caso de “Marítimas”, tivemos a oportuni-
dade de conversar com alguns pescadores e percebemos que para 
cada jangada davam um nome. Percebo aí uma relação erótica. 
Me interessa observar a erótica nas relações porque considero 
muito potente. Quando eu falo de erótica eu não estou falando de 
sexo, eu estou falando de Eros, a energia criativa que como artista 
precisamos estar lidando, o tesão, a vontade, a fome. E a fome 

25. Casemiro Coco é o nome de uma personagem e de uma manifestação de teatro 
popular de bonecos presente nos estados do Ceará, Maranhão e Roraima. Sobre 
o tema, Ver: BORRACILHO, Tácito. Casemiro Coco, In: Móin-Móin, Revista de 
Estudos sobre Teatro de Formas Animadas, Ano 02, número 03, Jaraguá do Sul: 
SCAR/UDESC, 2007. Disponível em: https://www.revistas.udesc.br/index.php/
moin/article/view/1059652595034701032007145/7987

https://www.revistas.udesc.br/index.php/moin/article/view/1059652595034701032007145/7987
https://www.revistas.udesc.br/index.php/moin/article/view/1059652595034701032007145/7987
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não é a fome que está ligada à miséria, mas é a fome dessa busca 
constante, movente, inesgotável. Só falando um pouco mais disso, 
numa dessas conversas com pescadores, encontramos um que nos 
impactou. Primeiro porque ele tinha uns olhos que pareciam o 
mar, dava uma vontade de se afundar naquele olhar, e segundo, 
porque ele tinha uma delicadeza para falar da sua jangada. Era 
perceptível que ele tinha uma relação com ela. Em tom de confi-
dência, nos disse que durante a vida até aquele momento teve 
quatro casamentos. Mas, jangada só teve uma, por trinta anos, 
se chamava Rainha Eliane. Isso contou com os olhos derramando 
lágrimas, porque em uma viagem, foi pego por uma virada de 
vento, e nessa virada perdeu a jangada. Ele não chorou pelos quatro 
casamentos, mas chorou porque a Rainha Eliane foi destruída. E 
com os pedaços dela, estava tentando se recompor, sabe? Então 
entramos na relação nossa com o objeto, pensamos que a silhueta 
é um objeto que construímos para a cena. E que relações afetivas, 
que cargas psíquicas, que arquétipos estão nesse objeto? Objetos 
que trazem a história desse homem, com o mar, com a jangada, a 
Rainha Eliane. E isso, na minha perspectiva, está vinculado com 
a cultura popular, e potencialmente constrói poéticas.

[j u l i a n a]  Sim. Uma pergunta: a poética da xilogravura já 
permeou o trabalho do grupo?

[tat i a n e]  Usamos a xilogravura na sombra como experimento. 
Logo quando chegamos do Morro Reuter. Estávamos muito insti-
gados, então fomos fazendo silhuetas, compondo roteiros, cons-
truindo narrativas e nesse momento fomos para a xilogravura. 
Mas como eu disse, não ficamos focados numa estética. Tínhamos 
uma questão e fomos em busca dela, mas também deixamos que 
ela nos levasse. E aí experimentamos o desenho mais arredon-
dado… “por que mais arredondado?”, “por que mais angulado?” 
... Acabamos não nos aproximando muito da xilogravura.
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Contemplar o vazio. 
FOTO DE TAINÁ CAVALCANTE.
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Contemplar o vazio. 
FOTO DE TAINÁ CAVALCANTE.
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Contemplar o vazio. 
FOTO DE TAINÁ CAVALCANTE.

[j u l i a n a]  Também falando do espaço, do ateliê do Grupo Ânima, 
queria saber como funciona esse ateliê e sobre a campanha que 
está rolando para fortalecer esse espaço.

[tat i a n e]  O espaço fica num bairro chamado Benfica, que é 
universitário, perto do centro. Quando viemos para cá, pensamos 
nesse espaço como lugar de residência, no sentido de residir artis-
ticamente e existencialmente. Montamos um escritório, temos o 
ateliê de cenários e figurinos. Eventualmente, aceitamos propostas 
para fazer cenários, bonecos, algumas propostas de consultoria 
para o teatro de sombras. Avaliamos a proposta porque temos 
uma agenda própria de trabalho, e às vezes ao aceitar acabamos 
nos comprometendo demais. Esse nosso lugar de residência é 
também nosso lugar de ensaio, recebemos pessoas. Inclusive 
“Tigrela” foi construído todo aqui, montamos cenário, estudamos a 
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topografia dentro desse espaço, construímos um grid de luz. Então, 
esse espaço é um espaço de residência num sentido amplo dessa 
palavra. Fazemos uma habitação artística-existencial nesse espaço. 
E a campanha vem desse lugar de fortalecimento da nossa exis-
tência, como artistas e como pessoas. Quando falamos de existência 
não estamos falando de dar comida às pessoas. Existência é uma 
palavra que tem uma abrangência muito maior que o aspecto mate-
rial. Então, fomos criando uma onda, essa coisa que se propaga, 
e fomos nos banhando nesse mar, que foi a campanha. Nós já 
finalizamos, mas quem quiser doar estamos abertos a receber. 
E a onda que achamos mais fantástica foi a onda de afeto, de as 
pessoas entrarem em contato, de as pessoas acharem tão impor-
tante a aproximação que vinham aqui: “Eu quero saber se você 
está bem!”, “Você está precisando de algo? Eu posso ir aí agora”. É 
uma dimensão tão afetuosa que é difícil de expressar, é até difícil 
falar sem se emocionar. Dá pra dimensionar isso no sentimento, 
de estar ali, de olhar, de sentir a generosidade dessas pessoas. 
O fortalecimento é nesse sentido, fortalecer a presença, forta-
lecer a nossa prática, fortalecer o contato. Sem se importar com 
o outro, sem querer saber se o outro está bem, acho que dificil-
mente nos fortalecemos como humanidade. Vi uma fala do Papa 
Francisco, uma frase que me afetou muito: “sozinhos naufra-
gamos”. Eu acho que nesse momento, sozinhos, de fato, a gente 
vai naufragar. Todos nós. Já que não estamos no mesmo barco, 
como não naufragar nesse mar?

[j u l i a n a]  Falando dessas questões de serem ações, e não neces-
sariamente uma ação financeira, mas sim de afeto, e falando de 
poética, eu gostei muito de quando entrei no Instagram de vocês e 
li: “Ânima para descobrir!”, envolvendo o nome do grupo e vindo 
nesse sentido de onda, incentivando, não é? Achei muito interes-
sante essa postagem.
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[tat i a n e]  Queria só fazer um adendo, essa campanha foi uma 
ação de um amigo. Ele me mandou uma mensagem querendo 
saber como estávamos, se estávamos bem. Começamos um papo e 
surgiu a ideia de fazer trabalhos como publicitário, para ajudar o 
grupo. Depois começamos a bolar essa campanha. O nome dele é 
Getsemane Machado26, um grande ator, professor da rede pública 
e publicitário. Daí ele me disse: “Tati, Ânima é de alma, não é? Vem 
dos gregos. A gente precisa ter alma, precisa ter ânimo também 
para continuar. Porque tal hora a gente está naufragando nas 
ansiedades, no desespero, então a gente precisa pegar impulso 
lá no fundo e subir para a superfície, pegar um ar, às vezes tem 
alguém lá te esperando para te dar a mão e você sobe. Ou se agarra 
num toco de jangada ou você sobe no barco do outro e vai com 
ele, para onde ele for, ou para onde você acha que é o seu ponto 
de chegada”. E aí foi isso, ele deu a mão e nós entramos no barco 
dele e fomos nessa campanha pensada a partir dos verbos, por 
isso “Ânima pra seguir”. Pensar nas ações, como a gente pode 
reverberar afeto, como a gente pode reverberar no outro, sabe?

[j u l i a n a]  Só para tirar uma dúvida, quando você fala “aqui no 
ateliê”, você tá aí no espaço?

[tat i a n e]  Sim!

[j u l i a n a]  Ah, que legal! E fora a campanha, vocês estão desen-
volvendo alguma outra ação nesse momento da pandemia? Como 
está sendo para vocês, vocês fazem encontros virtuais para falar 
sobre o grupo, planejamentos?

[tat i a n e]  Eu e Cleomir, moramos na mesma casa, e estamos 
sempre falando sobre isso, e sempre produzindo também. 

26. Disponível em: https://www.escavador.com/sobre/1947960/getsemane-de- 
oliveira-machado

https://www.escavador.com/sobre/1947960/getsemane-de-oliveira-machado
https://www.escavador.com/sobre/1947960/getsemane-de-oliveira-machado
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Atualmente, estamos trabalhando muito com vídeos, temos alguns 
projetos no nível da produção e projeção. Recentemente, fomos 
contemplados num edital da Secretaria de Cultura do Estado, o 
Cultura Dendicasa27. O Dendicasa será uma plataforma de ativi-
dades artísticas, com espetáculos, oficinas, exposições e exibi-
ções de vídeos. Em breve vai estar no ar e fomos selecionados 
com a oficina “Dispositivos de Carimbar Paisagens Efêmeras”28, 
ou, “Como Criar Imagens com Teatro de Sombras”. Fazendo um 
link com a influência da oralidade, esse nome é totalmente uma 
influência da oralidade, do boneco popular. É quase o nome de 
um cordel, é meio que um título que já a história sendo contada, 
está muito vinculado a nossa cultura, a nossa oralidade, ao nosso 
romanceiro. Então, nós estamos nessas produções direto, rece-
bemos alguns convites e avaliamos porque nesse momento, já 
fazendo um desabafo, algumas pessoas são um pouco oportu-
nistas, sabe? Pensam que fazer vídeo é muito fácil, então oferecem 
um valor de cachê muito abaixo do mercado, talvez nem elas acei-
tassem receber o valor que querem pagar. Por exemplo, para você 
fazer uma oficina virtual, você que está fazendo isso agora sabe 
das demandas, planejar, tornar atraente, se for online precisa 
pensar o espaço, enfim, uma série de coisas. Primeiramente, você 
precisa de dinheiro para pagar a internet, que se você não tiver, 

27. O Cultura Dendicasa é um portal para todos, criado pela Secretaria da Cultura 
do Estado do Ceará (Secult), que reúne conteúdos digitais selecionados por meio 
do “Edital Cultura Dendicasa: Arte de Casa para o Mundo”. Ver: https://cultura-
dendicasa.secult.ce.gov.br/. Acesso em: 04 fev. 2022.
28. A vídeo-oficina “Dispositivo de carimbar paisagens efêmeras ou Como 
criar imagens com o Teatro de Sombras” se propõe a realizar um mergulho na 
linguagem do teatro de sombras contemporâneo, apresentando aspectos técnicos, 
compartilhando sugestões para compor uma narrativa e dicas de materiais para 
silhuetas. Disponível em: https://culturadendicasa.secult.ce.gov.br/formacao/
oficina-dispositivo-de-carimbar-paisagens-efemeras-ou-como-criar-imagens-
-com-o-teatro-de-sombras/. Acesso em: 04 fev. 2022.

https://culturadendicasa.secult.ce.gov.br/
https://culturadendicasa.secult.ce.gov.br/
https://culturadendicasa.secult.ce.gov.br/formacao/oficina-dispositivo-de-carimbar-paisagens-efemeras-ou-como-criar-imagens-com-o-teatro-de-sombras/
https://culturadendicasa.secult.ce.gov.br/formacao/oficina-dispositivo-de-carimbar-paisagens-efemeras-ou-como-criar-imagens-com-o-teatro-de-sombras/
https://culturadendicasa.secult.ce.gov.br/formacao/oficina-dispositivo-de-carimbar-paisagens-efemeras-ou-como-criar-imagens-com-o-teatro-de-sombras/
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nem faz. Tem que ter um celular ou um computador. Então, são 
custos. Há claramente uma precarização do nosso métier. Por isso, 
com esse tipo de trabalho estamos educadamente rejeitando. Isso 
é também um apelo para os produtores tomarem consciência!

[j u l i a n a]  Muito bem colocado, Tati. Também falando da questão 
do espaço, entendendo melhor esse espaço, você falou que tem 
oficinas, vocês as realizam aí?

[tat i a n e]  Não, oficina não. Só no caso dos vídeos.

[j u l i a n a]  Os ensaios são aí, os ensaios do grupo, das criações?

[tat i a n e]  Sim!

[j u l i a n a]  E vocês não pensam em ter oficinas e apresentações 
nesse espaço?

[tat i a n e]  Pensamos! Inclusive no começo da proposta de Tigrela, 
pensei muito em fazer aqui. Havia a proposta de trabalhar nesse 
espaço, sala, cozinha, quarto, quintal, o sótão, queria fazer uma 
cena no sótão, criar um esquema de em cada espaço ter uma cena, 
enfim. Só que percebi que não seria exequível, e pus os pés no 
chão e trabalhar com objetividade. Já pensamos em fazer forma-
ções aqui, mas como de 2018 para cá começamos a trabalhar numa 
dinâmica específica, como eu falei somos produtores também, 
deixamos essa ideia de lado. Porque no momento não tem condi-
ções de tornar esse espaço propício para oficinas. Mas temos inte-
resse em desenvolver isso, ter um espaço em que possamos fazer 
pequenas residências. Por esse espaço ser no centro, ter outros 
grupos de teatro aqui em volta, ser um bairro universitário, tem 
muita coisa acontecendo aqui nesse corredor cultural, talvez 
oficinas menores sejam mais produtivas. Mas isso é um projeto 
que não é para agora, é um projeto para depois.
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[j u l i a n a]  Sim. Eu acho que com isso a gente termina a nossa 
segunda parte e essa live com você. Muito obrigada pelo papo! 
Sempre nas lives a gente está aprendendo muito, estamos trocando 
muito aprendizados e afetos, é o momento também de questionar 
seu próprio trabalho, fazer uma reflexão, não é? Enfim, muito 
obrigada! E estendo a todo grupo esse agradecimento.

[tat i a n e]  Queria agradecer também a oportunidade, dizer que 
estou muito feliz de estar compartilhando todas essas questões. 
São questões que estão latentes, pulsando, e quando partilhamos 
é como se estivéssemos não respondendo, porque não se trata de 
responder uma questão, mas talvez de apontar outras perguntas, 
e essas perguntas vão se desdobrando em várias outras e vamos 
nos fortalecendo, adensando. Agradeço demais vocês pela opor-
tunidade de estar nessa conversa!

[j u l i a n a]  Então boa noite para todo mundo, tchau!

[tat i a n e]  Tchau, beijo!





transcrição1: tassiane martins

1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PrMi73w4nmw

https://www.youtube.com/watch?v=PrMi73w4nmw
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[j u l i a n a]  Boa noite!

[da i a n e]  Olá!

[j u l i a n a]  Primeiramente, quero agradecer a você por ter acei-
tado o convite de participar da nossa live, para bater esse papo 
que estamos realizando com vários artistas sombristas. Então, a 
gente fica sempre muito contente quando um artista vem falar 
conosco, porque a gente aprende muita coisa.

[da i a n e]  Eu que agradeço o convite, um prazer conversar com 
vocês. Eu vi algumas lives de vocês, achei superlegal o trabalho, 
muito bom!

[j u l i a n a]  Primeiramente, eu pergunto sobre a sua formação: 
como conheceu o teatro de sombras? Como iniciou nessa linguagem 
tão apaixonante?

[d a i a n e]  Então, eu sou Daiane Baumgartner, sou atriz, sou 
formada em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de 
Londrina2, eu me formei em 2008 e fui trabalhar em escolas, 
dando aulas eventuais de artes até que eu entrei numa compa-
nhia de teatro em 2013 e a partir daí eu comecei as pesquisas no 
teatro de bonecos. Eu conheci o teatro de animação e teatro de 
sombras na faculdade lá em Londrina, mas comecei a me apai-
xonar e a pesquisar de verdade a linguagem em 2013, a partir 
de uma oficina que eu fiz com Cristhian Lins, do grupo Luzes e 
Lendas, e comecei a pesquisar de forma individual as coisas, as 
possibilidades, mas também fiz muitos outros cursos com muitas 
outras pessoas em 2014, 2015, 2016. Então, eu fui me aventurando 
na linguagem, que realmente é apaixonante. Foi isso.

2. Universidade Estadual de Londrina, Brasil. Disponível em: https://www.uel.br/

https://www.uel.br/
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[j u l i a n a]  Então, fale um pouquinho desses nomes, sempre 
também buscamos falar de referências. Então, provavelmente, 
foram as suas referências, esses cursos que você fez com esses 
artistas, fale um pouquinho para a gente quais foram esses artistas.

[da i a n e]  Eu fiz um curso com o falecido Zhe Gomes3. Ele fazia 
iluminação, eu fiz curso com ele, foi bem legal, foram alguns meses 
na SP Escola de Teatro4, foi bem legal. Depois eu fiz um intensivo 
com o Fabrizio Montecchi do Teatro Gioco Vita da Itália, lá com 
o pessoal da Cia. Quase Cinema, que eles ofereceram essa resi-
dência, acho que isso foi em 2015. E fiz um curso com a Federica 
Ferrari — que também é do Teatro Gioco Vita da Itália. Acho que 
foram esses os principais cursos que eu fiz.

[j u l i a n a]  Sim…

[d a i a n e]  E aí depois fui fazendo um monte de testes, sozinha 
mesmo com a minha companhia de teatro na época que era a Cia. 
da Sombra daqui de Rio Claro, e a gente foi fazendo uns testes e 
pesquisando por conta própria mesmo e descobrindo várias coisas.

[j u l i a n a]  Minha próxima pergunta é sobre essa companhia 
mesmo, a Cia. da Sombra. Queria saber um pouco de como era 
esse trabalho nessa companhia, e qual era sua função, o que você 
realizava dentro da companhia?

[d a i a n e]  A Cia. da Sombra surgiu em 2014. Em 2013 eu fiz o 
curso com o Cristhian Lins, e aí eu comecei a fazer sozinha uma 

3. Zhe Gomes foi ator, diretor e iluminador teatral. Foi professor da Escola de 
Teatro de São Paulo.
4. Organização de ensino voltada à formação em Artes do Palco, fundada na cidade 
de São Paulo, em 2010, ligada à Secretaria de Cultura e Economia de São Paulo. 
Disponível em: https://www.spescoladeteatro.org.br/

https://www.spescoladeteatro.org.br/
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contação de história que se chamava “E a Casa Caiu!”5, com teatro 
de sombras coloridas. Só que eu não tinha uma companhia, eu 
não tinha pesquisa, era bem início, bem experimentação, sabe? 
Eram testes mais livres, aí eu fui fazendo sozinha. O processo 
de construção desse espetáculo durou um ano, porque era uma 
coisa que eu ia fazendo, dava errado, aí eu fazia de novo, aí dava 
errado, aí fazia de novo  então assim, foi um processo bem livre 
mesmo. E nesse processo de construção me deu muita vontade 
de pesquisar outras formas de teatro de sombras. E aí eu tive a 
ideia de chamar um amigo meu, Rodrigo (Emanoel Fernandes), 
para montar um projeto, para escrever um projeto para o ProAC6, 
para pesquisar teatro de sombras. E aí a gente iria juntar teatro 
de sombras corporais, que era uma coisa que eu queria pesquisar, 
e o teatro de horror, que era uma coisa que o Rodrigo gostava. E 
eu também sempre gostei de teatro de horror, sempre gostei de 
horror, de filmes de horror, de livros, contos e tudo mais, e nós 
montamos um projeto pro ProAC para fazer essa pesquisa, e fomos 
aprovados. Então, a gente falou: “Bom, agora vamos trabalhar, 
vamos oficializar a pesquisa, e vamos trabalhar”. E fundamos a 
Cia. das Sombras, que já tinha essa contação de história que eu 
fazia sozinha e aí a gente começou a fazer uma pesquisa em um 
espetáculo que estreou no final de 2015, que se chamava “Memento 
Mori — Um ensaio para a morte”7, que era um espetáculo de teatro 
de sombras corporais. E aí também a partir do ProAC a gente 

5. Espetáculo de teatro de sombras de Daiane Baumgartner, contação de histó-
rias com suporte das sombras inspirado na obra “A Queda da Casa de Usher”, 
de Edgar Allan Poe. Disponível em: https://daianebaumgartner.wixsite.com/
daianebaumgartner/e-a-casa-caiu
6. Programa de Ação Cultural, São Paulo. Disponível em: https://www.proac.
sp.gov.br/
7. Espetáculo de teatro de sombras inspirado na iconografia de horror gótico 
oldschool sobre o curso da vida rumo à morte. Disponível em: http://espetaculo-
mementomori.blogspot.com/2015/07/memento-mori-um-ensaio-para-morte.html

https://daianebaumgartner.wixsite.com/daianebaumgartner/e-a-casa-caiu
https://daianebaumgartner.wixsite.com/daianebaumgartner/e-a-casa-caiu
https://www.proac.sp.gov.br/
https://www.proac.sp.gov.br/
http://espetaculomementomori.blogspot.com/2015/07/memento-mori-um-ensaio-para-morte.html
http://espetaculomementomori.blogspot.com/2015/07/memento-mori-um-ensaio-para-morte.html
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começou a fazer as pesquisas e eu montei um projeto de oficina 
que se chamava “O Fantástico Mundo do Teatro de Sombras”8 que 
também conseguiu patrocínio da Caixa Cultural. Então circulamos 
pela Caixa Cultural com essa pesquisa, com essa oficina, em que 
a gente ia compartilhando as descobertas que vínhamos fazendo 
no processo do ProAC, então o ano de 2015 foi muito produtivo 
pra mim, de pesquisa em teatro de sombras, porque eu fazia as 
pesquisas na sala de ensaio com a minha companhia, que era uma 
companhia que tinham quatro pessoas, eram eu, Rodrigo, Fabíola 
Gonçales e a Bruna Pinheiro Villa. Nós éramos quatro, fazíamos 
as pesquisas, muito aventureiros, porque ninguém sabia fazer 
teatro de sombras, nem eu e nem eles, ninguém sabia. Então, 
todos formados em Artes Cênicas, todos profissionais, mas nunca 
tínhamos feito isso, então era uma coisa muito experimental, 
que a gente ia testando várias coisas, e a partir dos cursos que 
eu fui fazendo também. A gente ia testando as coisas em sala de 
ensaio, e aí ia passando as coisas na oficina, e íamos trocando com 
as pessoas, então elas iam ajudando a gente, a gente ia ajudando 
as pessoas, a gente pegava as ideias das pessoas e testava na sala 
de ensaio, e aí fazia oficina com profissionais e trazia isso pra 
sala de ensaio, testava, depois passava para as pessoas, então 
foi um ano incrível, sabe? 2015 foi um ano muito legal! Porque 
a gente pôde fazer todas essas idas e vindas aí, foi muito bom, 
foi muito legal. E aí fundamos a companhia e ficamos fazendo 
isso em 2015, em 2016 fizemos alguns festivais e tudo mais, e 
no final de 2016 a Bruna, que era uma das integrantes, saiu, foi 
morar fora do país, a Fabíola também precisou sair da compa-
nhia, a companhia foi acabando, e só sobrou eu. E eu continuei 

8. Oficina de teatro de animação, com vários níveis e públicos, ministrada por 
Daiane Baumgartner. Disponível em: https://daianebaumgartner.wixsite.com/
daianebaumgartner/o-fantastico-mundo-do-teatro-de-som

https://daianebaumgartner.wixsite.com/daianebaumgartner/o-fantastico-mundo-do-teatro-de-som
https://daianebaumgartner.wixsite.com/daianebaumgartner/o-fantastico-mundo-do-teatro-de-som
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fazendo o trabalho sozinha. Depois disso eu não trabalhei mais 
com teatro de sombras, não fiz mais nenhum espetáculo de teatro 
de sombras, mas eu ainda tenho e apresento o “E a Casa Caiu!”, 
que é um trabalho que eu gosto muito, acho muito bonitinho, fiz 
várias apresentações, fiz algumas circulações por bibliotecas em 
São Paulo, aqui na minha cidade, Rio Claro, então, é um trabalho 
que eu gosto muito. Mas aí a companhia acabou acabando, mas 
foi uma experiência muito boa.

[j u l i a n a]  Fala um pouquinho mais da companhia, queria saber 
quantos espetáculos que foram feitos. Eu andei investigando e vi 
que tinha um projeto chamado “Redescobrindo o Horror Gótico 
do Século XIX”9. E tinha um outro que se chama “Memento Mori”, 
que significa um ensaio para a morte, não é? Foi em 2015, não? Eu 
achei bem interessante essa questão, acho que pegava no gênero 
do terror. Fala um pouquinho sobre isso. Quantos trabalhos foram 
e principalmente desse aqui.

[da i a n e]  Então, foram dois trabalhos, como eu falei, tem o espe-
táculo, a contação de história que é “E a Casa Caiu!”, que é uma 
contação de história inspirada no conto “A Queda da Casa de 
Usher”10 de Edgar Allan Poe11. É Edgar Allan Poe para crianças, é 
superlegal, é claro que é uma inspiração do conto, então a história 
que conto no espetáculo é completamente diferente do conto do 
Edgar Allan Poe, mas é uma inspiração. É um trabalho muito legal 

9. Projeto de Daiane Baumgartner junto à Companhia das Sombras aprovado no 
edital ProAC 10/2014, seu resultado deu origem ao espetáculo “Memento Mori 
— Um Ensaio para a Morte”. Disponível em: https://spcultura.prefeitura.sp.gov.
br/agente/3947/
10. Conto de Edgar Allan Poe publicado em 1839. Disponível em: https://pt.wiki-
pedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
11. Edgar Allan Poe (1809-1849) foi um poeta e romancista estadunidense, famoso por 
sua temática soturna. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe

https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/agente/3947/
https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/agente/3947/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
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e a gente conseguiu o ProAC com esse projeto que você citou, que 
é um projeto “Redescobrindo o Horror Gótico do Século XIX”, em 
que a gente foi se inspirar na literatura e no cinema do horror do 
século XIX para construir um espetáculo que é “Memento Mori — 
Um Ensaio para a Morte”, que estreou em 2015 e durou até 2016. 
Então, fizemos essa pesquisa muito rica sobre o horror gótico 
que era procurar saber quais os ícones, as imagens, as referên-
cias que estavam presentes tanto na literatura quanto no cinema 
de horror do século XIX. Então a gente fez um grande apanhado 
desses filmes, dessas referências, dessas imagens icônicas, essas 
imagens a gente traduziu, e colocamos a floresta com aquela névoa, 
a mocinha com aquele vestido, o candelabro, os castelos medie-
vais, a gente pegou essas imagens e foi trabalhando nelas com 
o teatro de sombras corporais e construiu uma narrativa que é 
esse espetáculo, o “Memento Mori”. Temos um canal da Cia. da 
Sombra no Youtube, que está ativo até hoje, todas as oficinas que 
fazíamos a gente filmava o final, os processos dos participantes, 
então lá tem muito vídeo, muita coisa para as pessoas verem, os 
testes que a gente fazia, dos vídeos das oficinas, tem muito mate-
rial legal lá no Youtube da Cia. das Sombras, é um lugar bacana 
pra buscar referências, enfim, imagens.

[j u l i a n a]  É, eu fui lá dar uma espiadinha. Então, você falou 
que ainda apresenta “E a Casa Caiu!”. Então, eu queria saber quais 
foram os desafios da montagem? Da primeira montagem e de 
agora, pois você continua apresentando, quando há demanda, 
você ainda apresenta, não é? E tem essa coisa de saber sobre o fato 
de você trabalhar sozinha, de saber o que isso possibilitou. Então, 
fala sobre essas duas questões: da dificuldade e o que possibilitou.

[da i a n e]  Quando eu fiz esse primeiro curso com o Cristhian Lins 
eu fiquei apaixonada pelas sombras coloridas, porque era uma 
coisa que eu nunca tinha visto, eu já tinha visto teatro sombras, 
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“Memento Mori”. 
FOTOS: BRUNO HAYATA.
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já conhecia, só que eram os teatros sombras tradicionais, com a 
silhueta preta, e quando eu vi essas silhuetas coloridas eu achei 
muito bonito. Eu pensei: “Eu quando era criança eu queria ter 
visto isso”, sabe? Eu ia ficar encantada, eu não ia acreditar que ia 
estar vendo uma sombra colorida, sabe? Uma coisa que eu nunca 
pensei, então eu fiquei muito curiosa, me chamou muito a atenção, 
aí eu falei: “Ah, eu vou fazer sombra colorida”. E aí eu comecei 
esse processo do “E a Casa Caiu!”, testando, encontrando mate-
riais para conseguir fazer a sombra colorida. Eu tinha o apoio 
do Cristhian, que já fazia esse tipo de trabalho, eu já tinha feito 
a oficina, já conhecia os materiais, mas eu fui tentar fazer uma 
coisa que fosse mais acessível pra mim, que fosse mais prático, 
sabe? Então eu fui fazer vários testes para descobrir formas de 
fazer esse teatro colorido que eu queria e aí eu descobri como 
imprimir, então eu imprimia num plástico que era adesivo. Eu 
fazia o desenho no iPad  Eu sou péssima pra desenho, gente, nossa 
senhora, meus desenhos são umas coisas horrorosas, mas como 
eu não tinha dinheiro para pagar a ninguém para fazer, e não 
conhecia ninguém que pudesse fazer de graça, então eu falei: “Ah, 
vou fazer eu mesma!”, então eu fiz os personagens todos dese-
nhados do jeito que eu conseguia fazer. Tudo muito feio, mas era 
o que eu conseguia fazer! E aí eu imprimia nessa folha transpa-
rente adesiva, que eu não me lembro o nome porque eu nunca mais 
achei essa folha (comprei na Kalunga na última vez, mas depois 
eu fui procurar e nunca mais eu achei, então é uma coisa que eu 
não sei, mas é uma transparência adesiva). Aí eu imprimia nessa 
transparência e colava no PVC rígido cristal — que é o material 
que o Cristhian tinha falado pra gente no curso — e aí pintava por 
cima com o verniz vitral para ficar mais brilhante, mais colorido. 
Só que o processo de pintura, meu Deus, era muito difícil pintar! 
Porque eu achava que a pintura estava linda, pintava ali o bone-
quinho todo: está lindo! Mas na hora que eu colocava na sombra, 
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estava tudo borrado, tudo manchado, tudo feio, sabe? Não ficava 
bonito, aí eu tinha que refazer, eu refazia o boneco, imprimia de 
novo, pintava de novo com outro tipo de pincel, com outro tipo de 
forma. Eu fui testando, então esse processo, foi um processo muito 
difícil, muito trabalhoso. Eu consegui fazer com que os bonecos 
ficassem apresentáveis na tela, que as pessoas conseguissem 
identificar qual personagem que era e tudo mais. E aí teve todo 
o processo de montagem do texto, da sonoplastia e tudo mais. E 
fiz máscara, fiz boneco para essa apresentação, isso foi durante 
um ano, e aí apresentei, estreei no FESTIM, no final de 2014 e foi 
muito ruim a apresentação! Eu fiquei muito triste, falei: “Meu 
Deus isso está muito ruim, eu tenho que refazer tudo”, e aí meu 
companheiro da época, o Bruno Hayata, me ajudou demais, muito 
mesmo, e aí falou: “Não, a gente vai refazer, a gente vai melhorar, 
vai ficar bom, vamos refazer!”. Aí ele me ajudou a refazer o texto 
todo, isso no começo de 2015. Refiz todo o texto, a dramaturgia, a 
gente fez, fez, fez até que refez, aí ele falou: “Agora a gente tem que 
refazer todos esses desenhos porque eles são muito horrorosos”, 
aí a gente convidou a Gláucia Silva12, a prima dele que é ilustra-
dora maravilhosa, eu conversei com ela, expliquei a situação, 
falei: “Glaucia, sinto muito de não poder pagar o que você merece, 
mas eu só tenho esse dinheiro aqui”. Paguei a ela uma merreca, 
assim uma coisa horrorosa para ela fazer, refazer os desenhos e 
ela ajudou a gente, falou que toparia tudo, refez todos os dese-
nhos do espetáculo e o Bruno Hayata que fez a trilha sonora, refez 
também toda a trilha sonora, que ficou maravilhosa. A gente refez 
o espetáculo todo em 2015 e reestreou no começo de junho. A gente 
reestreou com o espetáculo todo refeito. O processo é difícil, mas 
vai, e é claro que a gente refez o espetáculo, reestreou, começou a 
trabalhar com ele e a cada apresentação eu ia descobrindo coisas 

12. Trabalhou com ilustração entre 2014 e 2016, não atuando mais na área.
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novas, eu ia melhorando, melhora esse pouquinho aqui, melhora 
esse daqui, melhora essa parte. Então, hoje ele já é um espetá-
culo completamente diferente do que era quando a gente rees-
treou em 2015, mas é um trabalho que eu tenho muito orgulho, 
que eu faço assim com maior prazer porque hoje a trilha sonora 
é fantástica, maravilhosa, eu sou apaixonada pela trilha sonora, 
os desenhos são maravilhosos, desenhos lindos, lindos, lindos. 
Eu já consegui pintar bem melhor essa nova leva de desenhos, eu 
já tinha uma prática, uma coisa mais assertiva, ainda não estão 
perfeitas as pinturas, mas a gente vai trabalhando. Eu ainda tenho 
que refazer alguns bonecos, mas foi um trabalho muito difícil, 
mas muito prazeroso. Toda oficina que eu ministro, eu falo isso: 
“Gente, o teatro de sombras não é uma coisa assertiva, que você 
pensa na cabeça, vai lá, recorta e dá certo”. Às vezes não é assim, 
às vezes você tem o negócio na cabeça aí você vai lá, recorta, põe, 
deu errado, você tem que refazer, refaça, refaça, refaça, refaça 
até dar certo! Então, eu sempre falo isso nas minhas oficinas. É 
claro que teatro é sempre assim, teatro nunca é assertivo. Mas 
o teatro de sombras tem essa peculiaridade de ter três coisas 
que você precisa acertar, que é a luz, a silhueta e a tela. Então, 
você precisa encontrar como fazer para que tudo isso fique em 
harmonia, então não é muito simples. E o “Memento Mori” foi 
também um processo muito difícil por causa disso. No espetáculo 
“E a Casa Caiu!” são silhuetas coloridas pequenas em uma tela 
pequenininha, numa contação de história. O “Memento Mori” 
já era completamente diferente porque era uma tela gigante, era 
uma tela que tinha cinco metros de largura por três metros de 
altura e a gente fazia com o corpo, então era outra coisa. Então a 
gente começou do zero, tinha que começar do zero, o que eu tinha 
feito em “E a Casa Caiu!” meio que não funcionava mais, então a 
gente teve que encontrar tudo de novo, começando pela luz. Qual 
iluminação íamos usar? A gente fez uma pesquisa muito intensa 
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em iluminação, eu ia todo dia lá na Santa Ifigênia13 para buscar 
o material, para testar, para encontrar uma luz que desse certo, 
então foi uma coisa muito angustiante porque não tínhamos 
experiência nenhuma, não sabíamos fazer nada! Então, a gente 
entrava na sala de ensaio com uma lanterna e com a tela e ficava 
lá testando, testando várias coisas, testando tecido, testando 
esse objeto, testando uma cadeira, testando… ficava testando, 
testando, testando, testando, aí encontrava uma imagem legal, 
guardava essa imagem. Aí ia testando, testando, aí encontrava 
outra imagem… então, foi muito, muito teste, muito, muito, muito 
teste. A gente conseguiu encontrar imagens que funcionavam, 
aí fomos para a maquete, então vimos as silhuetas para colocar 
no corpo para tentar modificar o corpo de alguma forma, e aí 
fomos inventando e procurando coisas na internet, referências, 
imagens que pudessem dar uma luz, que pudesse nos ajudar 
de alguma forma…, mas foi uma experiência maravilhosa. E eu 
acho que o teatro de sombras é muito isso, muito teste. É difícil 
porque você não tem o curso, não é? Não tem um curso para você 
ir lá, aprender tudo e pronto! Não tem! E é ótimo que não tenha, 
é ótimo, eu acho maravilhoso isso porque você descobre alguma 
coisa e você vai testar, você vai descobrir. Eu acho que isso é o 
mais legal, essa viagem que você tem de testar as coisas, e desco-
brir, de inventar, você vai achar um negócio que ninguém achou 
ainda, sabe? Eu acho isso muito legal.

[j u l i a n a]  Na verdade, eu acho que nem se tivesse um curso não 
daria para organizar tudo o que você pode experimentar com 
teatro de sombras porque tudo tem sombra, menos o fogo que não 
tem a sombra, não é? Mas eu acho que é bem isso que você falou, 

13. Situada no bairro de Santa Ifigênia, na cidade de São Paulo, a rua é conhecida 
por ser um grande centro comercial de produtos diversos, em especial, eletrônicos.
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é experimentação. E quanto mais a gente apresenta, mais a gente 
entende desse universo, pelo menos daquele universo, daquela 
montagem. E ela sempre vai modificar alguma coisa, quanto mais 
você apresenta mais você aprofunda, quando você apresenta você 
experimenta também. E essa questão da tinta vitral… a tinta vitral 
é traiçoeira porque se você não a pintar com uma certa leveza, 
você pode deixar a figura como se fosse preta.

[da i a n e]  Exatamente! E aí bate um vento e faz bolha e pronto! 
Já estragou tudo! Joga isso fora, ai que raiva, nossa! É bem deli-
cado mesmo.

[j u l i a n a]  Vou ler uns comentários aqui. Comentaram aqui: 
“Lindo trabalho dessa menina”. Tem umas fãs suas aqui, Dai: “Sua 
linda, virei fã, nada do que você faz fica feio”. Eu vi uma pergunta 
aqui também: “Qual curso que tu fizeste de sombra colorida?”.

[da i a n e]  Eu fiz com Cristhian Lins. Foi a primeira pessoa que 
eu vi e ele ensinou a gente a fazer a sombra colorida com o PVC 
rígido cristal e com canetinha definitiva colorida, que também dá 
super certo. A gente testou esmalte, testou alguns materiais, mas 
não ficou bom. E depois eu descobri o verniz vitral, acho que foi 
com o Fabrizzio talvez, não me lembro…, mas o primeiro curso 
foi com Cristhian Lins.

[j u l i a n a]  Outro comentário: “Dai, sou apaixonada pelo seu 
trabalho, parabéns!”. Outra pessoa está dizendo que está louco 
para fazer o curso de figuras de transformação contigo. Mas, tem 
uma pergunta aqui: “A Daiane falou que o espetáculo ‘E a Casa 
Caiu!’ não está perfeito ainda. Então, como faz para ficar perfeito? 
O que você acha que precisa?”.

[da i a n e]  Eu acho que, na verdade, é assim: quando eu falo que 
não estava perfeito antes, era que não estava do jeito que eu queria 
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que estivesse, e aí eu refiz tudo pra que eu conseguisse apresentar 
de uma forma que me satisfizesse, que eu tivesse orgulho de apre-
sentar, que estivesse feliz de estar ali apresentando. Então, hoje, 
esse espetáculo “E a Casa Caiu!” me dá muita alegria de fazer, é 
um espetáculo que eu tenho muito orgulho porque eu acho que 
funciona, que comunica, que conversa com as crianças. E quando 
eu fiz a primeira versão ele não fazia isso, ele não comunicava, 
ele não chegava, ele não tocava, ele não acontecia. Não sei, eu não 
estava feliz. Eu tenho uma coisa no meu processo de criação, não 
só no teatro de sombras, mas em todos os trabalhos que eu faço: 
acho que isso é bem comum na arte, claro, mas eu tenho uma coisa 
de que eu faço, um projeto, faço um trabalho e aí demora pra ele 
ficar do jeito que eu sinta orgulho de fazer. Demora, e demora 
bastante, não demora tipo meses, demora… um ano se apresen-
tando, isso aqui me incomoda, isso aqui me incomoda. E eu vou 
arrumando, arrumando, arrumando, arrumando e depois de 

Sombras corporais. 
FOTO: BRUNO HAYATA.
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um ano eu falo: “Ah, agora sim!”, agora está do jeito que me agrada, 
que eu me sinto feliz e à vontade. Com “Vincent”14 foi assim, que é 
o teatro lambe-lambe, com NAÏFS15, que é o que tem aquela boneca 
híbrida violeta e que eu estreei em 2018. A gente se apresentou em 
2018 e 2019, e no final de 2019 eu falei: “Não, eu quero mudar, porque 
quero mudar isso, quero mudar aquilo, quero mudar aquilo outro, 
quero mudar”. Então, assim, na arte acontece isso, é um negócio 
vivo, é vivo, então a gente está sempre em movimento, está sempre 
mudando. O “E a Casa Caiu!” não é perfeito ainda porque a cada 
apresentação eu descubro alguma coisa nova ali. Mas ele funciona 
muito bem, é muito bonitinho, é muito gostoso de fazer, comunica, 
é divertido, é uma coisa que me dá muito prazer de fazer, não tá 
perfeito porque não fica, não é? Não fica, mas está muito legal assim. 
Não tem como buscar a perfeição e eu acho que nem é isso que eu 
quero. Mas eu busco ficar feliz com aquilo que eu estou fazendo. E 
demora um pouquinho para eu ficar feliz com aquilo que eu estou 
fazendo, mas eu fico, chega uma hora que eu fico.

[j u l i a n a]  Vou fazer uma pergunta, eu quero saber, o que são 
essas figurinhas de transformação?

[d a i a n e]  Sabe aqueles… tem umas silhuetas que a gente vira 
assim… [faz movimento com a mão, mostrando primeiro a palma 
e virando de perfil em seguida] daqui tem uma figura e aqui tem 
outra figura, sabe?

14. Peça de teatro lambe-lambe de Daiane Baumgartner inspirada pela mito-
logia vampírica. Disponível em: https://daianebaumgartner.wixsite.com/
daianebaumgartner/vincent
15. Performance de Daiane Baumgartner e João Sobral, onde os artistas criam 
o cotidiano de uma senhora boneco (Daiane) e um músico inventor (João) cons-
truindo uma poética que a partir da junção de música, bonecos e dança, encenam-se 
as alegrias, dores, anseios e vazios contidos nos dois personagens propondo um 
convite a valorização do cotidiano. Disponível em: https://www.juicysantos.
com.br/eventos/teatro-naifs-2/

https://daianebaumgartner.wixsite.com/daianebaumgartner/vincent
https://daianebaumgartner.wixsite.com/daianebaumgartner/vincent
https://www.juicysantos.com.br/eventos/teatro-naifs-2/
https://www.juicysantos.com.br/eventos/teatro-naifs-2/
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Sombras corporais. 
FOTO: BRUNO HAYATA.
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Silhueta de transformação. 
FOTO: DAIANE BAUMGARTNER.
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[j u l i a n a]  Eu já vi isso em um boneco de luva  Você vira 

[da i a n e]  Isso! Então, são duas silhuetas diferentes, são feitas uma 
assim [sinaliza com a mão perfilada] e a outra assim [sinaliza com 
a mão espalmada], aí elas são colocadas juntas e aí quando você 
vira o boneco ela transforma. Então, eu dei o nome de silhueta 
de transformação, porque eu achei que tinha a ver, mas eu não 
sei o nome de verdade da silhueta.

[j u l i a n a]  Eu adorei o nome!

[da i a n e]  Eu fiz, por exemplo, quando o lobisomem se transforma, 
sabe? Uma hora ele é ser humano e na outra ele é um lobisomem. 
Então na história começa a lua cheia etc., ele vai e se transforma 
em lobisomem, em uma silhueta, uma sombra ele é humano e na 
outra ele é lobisomem.

[j u l i a n a]  E olha que coincidência: a nossa segunda peça é 
“Sombreando Lendas”16. Então, a gente passa por algumas lendas, 
tanto aqui de Mato Grosso, de Cuiabá, quanto algumas do Brasil 
e tem a do lobisomem, e a gente faz essa transformação só que é 
a figura do ator, o ator se transforma, então tem um jogo de luz 
ali, um jogo de corte… corte não, a gente consegue na verdade que 
o espectador veja de um outro ângulo e a gente consegue modi-
ficar, fazer essa silhueta de transformação na sombra corporal 
da pessoa.

[da i a n e]  Olha aí que demais! Olha que descoberta incrível, isso 
é legal, a partir de testes descobrir como fazer!

16. Peça de teatro de sombras do Grupo Penumbra cuja temática são as 
lendas e folclores desde as locais de Cuiabá e do Mato Grosso até as do resto 
do Brasil. Disponível em: http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/
grupo-penumbra-apresenta-sombreando-lendas-3

http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/grupo-penumbra-apresenta-sombreando-lendas-3
http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/grupo-penumbra-apresenta-sombreando-lendas-3
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[j u l i a n a]  Sim! Vou ler aqui um comentário: “A arte é tão viva 
que mesmo antes de fazer, a gente fica ruminando até começar 
a construção ”.

[da i a n e]  Exatamente!

[j u l i a n a]  E ainda complementou aqui: “Aí a gente muda, muda, 
até ficar como queremos ou até a gente esgotar a nossa capacidade”.

[da i a n e]  É isso aí, é isso aí! Está sempre vivo!

[j u l i a n a]  Estão dizendo aqui que esse nome foi patenteado 
pela Daiane “Silhueta de Transformação”.

[da i a n e]  Eu tive que dar nome às coisas, para poder falar o que 
eu queria eu dei nome. Inventei, porque não sabia que nome dar, 
mas mais pra organizar o curso mesmo?

[j u l i a n a]  Sim, às vezes a gente dá uns nomes para a gente 
mesmo se lembrar.

[da i a n e]  Exatamente, exatamente!

[j u l i a n a]  Também selecionei uma pergunta aqui sobre oficina, 
já que a gente começou a falar de oficinas: “quais são os desafios 
e as possibilidades em ministrar oficina de teatro de sombra?”.

[da i a n e]  Então, como eu falei, eu tive uma experiência maravi-
lhosa em 2015, de poder fazer uma oficina que estava viva, que eu 
estava aprendendo naquele momento. Quando escrevi o projeto, 
eu coloquei algumas coisas que eu já tinha aprendido em cursos, 
por exemplo, fazer silhueta, entender como funciona ilumi-
nação. Eu separei, por exemplo, teatro de caixa e teatro corporal, 
então a gente fazia tela com caixa de papelão e fazia os bonecos 
com papel, testava e brincava com teatro de sombra corporal, 
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uma coisa bem simples. E conforme eu fui fazendo o “Memento 
Mori”, em 2015, e fui trocando com as pessoas na oficina, fui 
encontrando caminhos mesmo para uma “didática” vamos dizer 
assim. Para conseguir ir do comecinho até o mais profundo, do 
mais simples que todo mundo conseguia fazer, que era acessível 
pra todo mundo até o mais profissionalizante que você precisa… 
como a pintura do PVC rígido cristal, que é uma coisa que precisa 
de certa técnica, precisa de certo empenho e paciência  gatilhos, 
por exemplo, precisa entender que é uma coisa mais física e você 
tem que entender ali, calcular onde você vai colocar o elástico, 
onde vai colocar o nylon para puxar. Então, eu fui encontrando 
uma didática que me ajudou muito e às pessoas que participaram 
dessas oficinas. Eu tive a incrível oportunidade de fazer essa 
oficina em Curitiba, Brasília, Salvador, Recife… enfim, foram 
várias e várias oficinas pelo Brasil inteiro, isso me ajudou muito 
a encontrar uma didática, encontrar formas de fazer e também 
as pessoas foram trocando comigo, foram me ajudando, desper-
tando em mim: “Olha que legal, essa pessoa falou isso, isso é legal, 
essa pessoa falou aquilo isso é legal, ah isso aqui é mais legal, as 
pessoas têm mais interesse, aqui as pessoas não gostaram tanto, 
então deixa pra lá”. Então, isso me ajudou a criar esse repertório 
de possibilidades e construir uma metodologia que, atualmente, 
é muito clara na minha cabeça. Então, hoje, ministrar uma oficina 
de teatros de sombras é muito simples porque os caminhos são 
muitos, então a partir do que as pessoas vão me devolvendo a 
gente vai escolhendo. Nessa oficina — que é a última que ainda 
não conseguimos finalizar — foram três encontros. O primeiro 
encontro foi uma aula muito teórica, em que apresentei as várias 
possibilidades que eu conhecia e isso é muito importante porque 
eu apresento e ensino o que eu conheço, que é assim isso daqui 
[faz sinal de “pouco” com os dedos] do teatro de sombras, tem muito 
mais coisas, muito mais possibilidades, muito mais coisas que eu 
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não conheço, que eu não sei, não faço. Então, ao fazer um curso 
comigo você vai aprender o meu jeito, fazer um curso com a Ju vai 
aprender o jeito da Ju, fazer um curso com o Alexandre você vai 
aprender o jeito do Alexandre... Isso é importante, quem gosta de 
teatro de sombras é legal ter essa amplitude de contatos porque 
cada um tem o seu jeito de fazer, então, eu apresento os cursos que 
eu ministro, essas são minhas formas que eu encontrei, as formas 
que acho bacana. Então, na primeira aula eu apresento tudo isso, 
eu apresento várias referências e vários grupos, várias inspira-
ções e as pessoas escolhem o que elas querem fazer: “Então, o que 
vocês querem fazer nas próximas duas aulas? Quer fazer teatro 
corporal? Quer fazer iluminação? Quer fazer caixinha? Quer 
fazer gatilho? Quer fazer silhueta de transformação? Quer fazer 
um retroprojetor?”. Existem várias possibilidades, as pessoas 

Maquete. 
FOTO: DAIANE BAUMGARTNER.
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escolhem, nesse curso era isso, e agora nessas próximas duas 
aulas a gente vai praticar, fazer a parte prática dessas coisas que 
as pessoas escolheram. Então, eu vou meio nesse sentido, mas eu 
acho uma experiência maravilhosa porque é uma troca incrível, 
porque eu apresento a minha forma e as pessoas têm ideias geniais 
que eu nunca pensei, chegam com coisas muito práticas que para 
mim levou-se três anos para pensar e a pessoa olha e tem a ideia 
ali na hora que eu nunca tinha pensado, então isso é muito legal, 
oficina é uma troca muito bacana.

[j u l i a n a]  O que você falou é bem interessante porque cada um 
tem uma vivência diferente com teatro de sombra. Cada artista 
que hoje trabalha com sombra aprendeu de uma certa forma e 
continua aprendendo, continua experimentando, são bagagens 
diferentes. Eu me lembro quando eu comecei, quando eu fui convi-
dada para montar o Grupo Penumbra, pelo SESC Arsenal17, eu 
parti de coisas bem simples que era o conhecimento que eu tinha 
na época, eu fui também trocando com os outros integrantes do 
grupo, hoje em dia que eu estou dando curso online de teatro 
de sombra… e essas lives tem me ajudado muito a saber mais e 
de referências. A primeira aula que fiz foi falar um pouquinho 
como pensar no teatro de sombra mesmo estando em casa, o que 
pode ser feito em casa. Depois, a segunda aula foi passar todas as 
referências para a pessoa ver qual é a vontade dela, qual é a sede 
dentro dessa gama de experimentação dessa linguagem. Mas, no 
seu caso, depois cada um faz seu projeto? Cada um pensa no que 
vai fazer nessas duas aulas que você falou?

17. Unidade do Serviço Social do Comércio, instituição brasileira privada, da 
cidade de Cuiabá, Mato Grosso, berço do Grupo Penumbra. Disponível em: https://
www.sescmt.com.br/index.php/sesc-arsenal/

https://www.sescmt.com.br/index.php/sesc-arsenal/
https://www.sescmt.com.br/index.php/sesc-arsenal/
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[da i a n e]  Na verdade, nesse curso vamos fazer juntos, entramos 
em um consenso sobre o que vamos fazer, cada um votou, coloquei 
umas dez possibilidades e cada um votou em duas delas, pegamos 
a maioria para fazer. Porque não teria como cada um fazer algo 
individual, pois teríamos que trabalhar em grupo e escolhemos 
teatro de sombra corporal e silhuetas. Então, vamos em um dia 
fazer silhuetas e no outro estudar um pouquinho das sombras 
corporais, que foram as duas coisas que eles escolheram, mas nas 
oficinas que eu ministrava na Caixa, por exemplo, montávamos 
grupos de três ou quatro pessoas e elas iam escolhendo e fazendo 
as formas que queriam fazer, mas são vários formatos e eu acho 
que esse formato individual de cada um escolher sua pesquisa 
também é muito interessante. Mas acho que são formatos, esco-
lhas da pessoa que vai orientar a oficina.

[j u l i a n a]  Como você já estudou em várias vertentes e trabalha 
com várias vertentes de teatro de animação, fale um pouco sobre 
o que você vê de especial na sombra, o que a faz diferente das 
outras linguagens?

[d a i a n e]  O teatro de sombras tem uma materialidade muito 
presente, ele tem uma figura muito presente e, além disso, a 
transformação na sombra é instantânea. Então é uma coisa meio 
efêmera, o tempo está se modificando, em transformação, é uma 
fantasia em um lugar muito fantástico que eu achei. Sempre 
fui apaixonada por esse tipo de coisa, eu gosto muito de ficção, 
fantasia, gosto de horror, eu gosto de horror fantástico, não gosto 
de horror real, horror de assassinato, tortura, gore. Eu gosto da 
fantasia, do vampiro, do lobisomem, da bruxa, eu gosto desses 
mitos… desses arquétipos, gosto do fantasma, do sobrenatural, de 
coisas que são fantásticas mesmo, e quando eu conheci a sombra, 
eu achei que ela tinha muito a ver com isso. Era isso, é algo mais 
fantástico que o boneco, e o boneco já é fantástico, e isso que me 
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encantou. Quando comecei a pesquisar sombra eu vi que era 
realmente isso, é infinito, é uma descoberta infinita, sabe? Não 
termina nunca, então, isso é uma coisa que me é muito mágico, é 
muito legal. E, além disso, ao mesmo tempo que a sombra pode ser 
extremamente técnica, profissional, complicada, com materiais 
não acessíveis, você também pode fazer com uma vela e a sua mão 
e mais nada, extremamente acessível. Então, ela tem um campo 
de possibilidades que vai do mais simples até o mais profissional, 
com um retroprojetor, lâmpadas de milhões de dólares. Então, é 
uma coisa muito incrível e eu acho isso fantástico, e pode fazer 

Sombras corporais. 
FOTO: BRUNO HAYATA.
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com qualquer coisa, foi que nem você falou, só o fogo que não 
tem sombra, o resto tudo tem, então isso é muito mágico, muito 
legal. Então foram essas coisas que me encantaram na pesquisa do 
teatro de sombras e me encantam até hoje no teatro de sombras. 
Eu tenho muita vontade de montar outro espetáculo de sombra 
corporal para teatro, sala de teatro mesmo com telona como se 
fosse um cinema, como foi “Memento Mori”. Eu tenho muita 
vontade de fazer isso, mas vamos ver as possibilidades futuras.

[j u l i a n a]  Perguntaram quando você vai escrever um livro 
sobre teatro de animação e da sua trajetória.

[da i a n e]  Olha só que responsabilidade... quando for velhinha, 
né? Olha, eu tenho uma coisa muito… o ano passado eu fiquei 
pensando muito nisso, de começar uma pesquisa realmente mais 
acadêmica sobre o meu trabalho, sabe? Sobre meus processos, 
tanto no teatro de sombras quanto no teatro de bonecos, teatro 
de animação de forma geral, mas porque eu saí da universidade 
e já fui pro mercado de trabalho, já fui trabalhando, tentando, 
fazendo pesquisas muito individuais e solitárias… e fica uma 
coisa muito, assim, jogada, não se cria uma metodologia, não se 
cria  eu não consigo entender a minha forma de criar. Então, é 
uma coisa ruim, eu estou há 10 anos fazendo isso, fazendo meus 
processos todos meio jogados: “Ah, isso aqui foi desse jeito, esse 
foi desse jeito”, tudo meio assim… então, eu sinto essa necessidade 
de ir pra academia para conseguir encontrar a minha forma de 
criar e colocar isso mesmo num papel. De fazer uma pesquisa, 
um mestrado. Tanto que eu me mudei, atualmente moro em Rio 
Claro, na minha cidade, onde nasci, e um dos meus objetivos ao 
vir morar aqui foi justamente ter tempo de escrever um projeto 
de mestrado, me inscrever e fazer o mestrado, esse é um dos 
meus objetivos de poder teorizar meus processos de pesquisas, 
só que eu sou uma pessoa muito louca porque eu não sei qual é 
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meu objeto de pesquisa, não sei como descrever, não sei qual o 
programa, eu não sei qual universidade, não sei nada ainda. Eu 
estou deixando a vida me levar na pandemia porque já tá pesado, 
então, deixa a vida me levar por enquanto, mas eu pretendo fazer 
isso. Pretendo escolher uma linha de pesquisa, escolher uma 
universidade, pensar no meu objeto de pesquisa, escrever um 
projeto de mestrado e tentar… vamos ver se vou conseguir, mas 
é uma vontade, e aí depois do mestrado, quem sabe escreva um 
livro, não é? Depois do mestrado, doutorado... mais pra frente…

[j u l i a n a]  Entendi, vamos aguardar então pessoal.

[da i a n e]  Aguarda, gente! Daqui uns 40 anos... uma hora sai.

[j u l i a n a]  Quero perguntar: com relação à oficina, eu que assisti 
sua oficina online…

[da i a n e]  Ah, sim. Foi pela Casa de Cultura da Vila Guilherme18.

[j u l i a n a]  Isso! E aí eu quero saber quais os desafios para fazer 
essa live de teatro de sombras? E como foram superados?

[d a i a n e]  Olha, essa oficina que eu fiz lá se chama “Viagem ao 
planeta terra com Edemundo”19. O que aconteceu: uma vez minis-
trei uma oficina de teatro de sombras lá no MIS20 e aí eu tinha 

18. Espaço cultural sob o cuidado da Secretaria Municipal de Cultura da cidade 
de São Paulo, inaugurado em 11 de junho de 2016 e localizado no coração da Vila 
Guilherme, São Paulo. Disponível em: https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/
espaco/828/
19. Oficina e contação de histórias com teatro de sombras realizada por Daiane 
Baumgartner, em que a artista explora as possibilidades do teatro de sombras 
feito com as mãos. Disponível em: https://www.facebook.com/CCCasarao/
videos/590568951569023
20. Museu de Imagem e Som de São Paulo. Disponível em: https://www.mis-sp.
org.br/

https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/espaco/828/
https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/espaco/828/
https://www.facebook.com/CCCasarao/videos/590568951569023
https://www.facebook.com/CCCasarao/videos/590568951569023
https://www.mis-sp.org.br/
https://www.mis-sp.org.br/


344

proposto fazer teatro sombra com as mãos. Estavam as crianças 
e os pais e a gente estava aprendendo a fazer os animais com as 
mãos. Então, é uma coisa assim, não tinha história, não tinha 
nada, era: “Gente, vamos aprender a fazer o passarinho” aí eu 
ia passando em cada criança e ensinando todo mundo a fazer o 
passarinho, era uma coisa bem simples… e as crianças começaram 
a inventar história, sabe?: “Ai, eu gostei do E.T., olha, o E.T. viu um 
passarinho”, as crianças começaram criar história com os perso-
nagens e aí eu falei: “Olha que legal, daria para fazer uma oficina 
assim, mais interativa, contando história”. E aí as outras oficinas 
que eu fiz eram muito interativas porque eu falava do Edemundo, 
apresentava e ensinava todo mundo a fazer o Edemundo: “Agora o 
Edemundo viu o passarinho, e agora? E o que acontece do encontro 
do E.T com o passarinho?” e as crianças inventam uma história 
disso: “Então o passarinho voou” ... aí se ensina a fazer o passa-
rinho voando, as crianças vão fazendo a história e nós vamos 
fazendo juntos. Só que na live eu estava sozinha, não tinha como 
as crianças inventarem a história. Então, teve que ser uma coisa 
mais resumida, mais rápida por estar online, e eu tentava essa 
comunicação pelo chat, mas tinha um delay, então eu pergun-
tava algo e... [silêncio] então, isso me dificultou um pouco, mas eu 
achei uma experiência maravilhosa, sabe? Porque é possível, as 
pessoas gostaram, se divertiram em casa, fazendo ali os animais 
com a luz do celular e com as mãos, com as crianças, é uma coisa 
super possível, foi superlegal, o pessoal adorou e eu tive feedbacks 
maravilhosos das pessoas que participaram. E para mim foi muito 
divertido estar ali brincando sozinha, mas interagindo com as 
pessoas através do chat, eu achei extremamente possível, fiquei 
encantada, foi uma experiência incrível e vale a pena. Você que 
está fazendo curso online, pode dizer como que é.

[j u l i a n a]  Sim…



345

[da i a n e]  Porque a gente teve a ideia de fazer online o curso que 
seria presencial. Só que tem a dificuldade do material, estamos na 
pandemia não conseguimos comprar o material tão fácil assim, 
não se pode sair de casa, você não sabe se a loja estará aberta, são 
materiais um pouco específicos  então, já tem esse problema, e as 
pessoas estão cada uma em um lugar, a gente ficou meio assim 
e o pessoal decidiu não fazer online, esperar e fazer presencial 
mesmo, mas é super possível fazer online. Enfim, fiquei curiosa 
com os desafios que você está enfrentando de fazer essa oficina 
de teatro de sombras online para as pessoas…

[j u l i a n a]  Sim, foi como você falou, o teatro de sombras é possível 
em qualquer formato. Falando dessa questão dos materiais, esses 
dias fomos testando o que tínhamos em casa: “Gente, não precisa 
comprar papel celofane nem gelatina. Pega sabonete colorido, 
corante, pega suco em pó, papel de presente  é teste”.

[da i a n e]  É teste! Exatamente!

[j u l i a n a]  Bem, eu acho que você falou um pouquinho dessas 
ações feitas durante a pandemia, como foi o caso dessa oficina 
online. Então, o que você está fazendo nessa pandemia?

[d a i a n e]  A pandemia já dura muito tempo, eu já não estou 
aguentando mais inventar coisa para fazer na pandemia, meu 
deus. Quando começou a pandemia, eu terminei um teatro de 
lambe-lambe que eu estava fazendo desde dezembro. Eu tinha a 
meta de continuar a fazer esse espetáculo em julho, mas aí quando 
começou pandemia, eu falei: “Bom, vou continuar” … Então, eu já 
terminei, eu fiz toda a parte interna da caixa, fiz os bonecos, fiz 
um roteiro, a sonoplastia, ensaiei e filmei, tá tudo certo, agora a 
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próxima etapa é conseguir  até conversei com o Eduardo Salzane21, 
você conhece o Eduardo?

[j u l i a n a]  Ele faz o quê?

[da i a n e]  Autômatos.

[j u l i a n a]  Não.

[da i a n e]  Depois você pesquisa, tem um trabalho maravilhoso, 
Eduardo Salzane e eu estava conversando esses dias, eu preciso 
reformar um bonequinho e colocar um gatilho ali, para ser um 
autômato, então, a próxima etapa é: eu preciso fazer isso. E aí 
também estou fazendo leituras e pesquisas para reformulação 
do espetáculo NAÏFS, que ficou um pouco parado porque eu 
tive que mudar de cidade, mudei de casa e toda mudança, tem 
toda uma bagunça e aí demorou para eu me organizar. Então eu 
estou fazendo essas duas coisas e eu trabalho com construção de 
bonecos de tecido, eu tenho uma lojinha virtual, e aí estou fazendo 
bastante trabalho também por essa lojinha virtual que é a Puppen 
Artesanal22, na qual eu transformo desenhos em bonecos, então, 
também é um trabalho bacana que eu venho fazendo. Apresentei 
o “Vincent” também de forma online, num festival, que também 
foi uma experiência maravilhosa, achei muito legal, muito legal 
mesmo de fazer uma apresentação ao vivo online…

[j u l i a n a]  Eu tenho assistido lá na Liga do Teatro de Animação 

21. Artesão, faz autômatos, mecanismo que se opera de maneira automática. Sua 
poética busca trabalhar a materialidade da poesia e suas particularidades sutis 
através da madeira, suporte flexível de suas concepções visuais e das combina-
ções mecânicas aplicadas em esculturas com movimento, como descreve em seu 
site. Disponível em: https://www.dusalzane.com
22. Site para acesso à loja virtual: https://www.facebook.com/puppenartesanal/ 

https://www.dusalzane.com
https://www.facebook.com/puppenartesanal/
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Silhuetas coloridas.

[da i a n e]  Eu achei uma experiência incrível, também fiz a oficina 
de teatro de sombras online e agora em julho eu vou fazer uma 
oficina de máscara online também, vai ser uma outra experiência… 
vamos ver o que vai acontecer e vou fazer apresentação do “E a 
Casa Caiu!” pela Casa de Cultura Tremembé23, fazer uma apresen-
tação online do espetáculo, vai ter divulgação mais para frente, 
eu vou fazer isso em julho. Então, estou fazendo essas coisas, 
tentando me virar da forma que dá, fazendo muita pesquisa, muita 
leitura, coisas que tem que fazer em casa, reforma de boneco, 
coisas assim mais de artes visuais que dá para fazer sozinha em 
casa. Estou fazendo isso nessa pandemia, vamos ver até quando 
vai isso, não é?

[j u l i a n a]  Sim…

23. Espaço cultural que iniciou atividades no ano de 2013, com uma programação 
diversificada. Disponível em: https://www.facebook.com/cctremembe/

https://www.facebook.com/cctremembe/
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[da i a n e]  Estava conversando com as minhas amigas que eu acho 
que esse formato de coisas online, cursos online, apresentação 
online, talvez continue, mesmo quando tudo voltar ao normal, 
porque é um formato muito interessante e o pessoal está gostando, 
pessoal está aderindo, está sendo legal de fazer. Então, eu acho que 
é uma coisa que pode continuar, uma coisa que talvez continue.

[j u l i a n a]  Ah sim, porque eu falo sempre a questão das pontes, 
tipo, essa questão de reunir pessoas de vários lugares. E então 
acho que seria interessante de se ter essa continuação. Eu consegui 
ingressar no grupo de estudos, aceitar grupo de estudos de teatro 
de animação da UDESC24, aí vou com a galera  então, quando que 
eu ia ter essa oportunidade?

[d a i a n e]  Não dá para ir para lá para fazer isso, não é? Então, 
agora olha a oportunidade, é maravilhoso, maravilhoso, eu acho 
que tem que continuar!

[j u l i a n a]  E o que você pode contar pra gente de “E a Casa Caiu!”? 
Esse é o seu trabalho sozinha que você falou, não é?

[d a i a n e]  É uma contação de história, eu faço sozinha. Nessa 
versão online eu conto uma história com o teatro de sombras, tem 
boneco também e tem máscara e aí ao final, a gente faz algumas 
coisas, algumas experiências com teatro de sombras também. A 
gente vai ver como é que funciona a sombra ali, qual é a iluminação 
que eu utilizo, como são os bonecos, como funcionam os bonecos, 
vou mostrar na live e vou propor para que as pessoas façam em 
casa, recortem qualquer tipo de papel e façam uma brincadeira. 
Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer.

24. Universidade do Estado de Santa Catarina. Disponível em: https://www.udesc.br/

https://www.udesc.br/
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[j u l i a n a]  Como se fosse aquele bate-papo que a gente tem no 
final das apresentações, não é? Considerando que vai ser online, 
que você falou que vai mostrar como foi feito. Já que você está 
fazendo algumas coisas online, com relação a esse trabalho “E a 
Casa Caiu!”, eu te pergunto: o que você acha que vai ter que adaptar 
para esse modo online?

[da i a n e]  Vou ter que adaptar muita coisa, viu? Porque tem muita 
interação na contação de história, tem uma brincadeira que eu 
faço, tem um cavalinho que chama Melvin, aí tem uma brincadeira 
que eu faço ali no meio com as crianças. Então eu estou pensando 
ainda como é que vou fazer essa brincadeira online, mas vai ser 
um grande desafio, vai ser uma experiência. Porque ao mesmo 
tempo que é online é ao vivo. E como é uma contação de história 
eu tenho a liberdade de me comunicar com as pessoas, de fazer 
perguntas, as pessoas responderem pelo chat… vai ter essa inte-
ração. Então, eu dentro da contação vou tentar fazer isso, tentar 
interagir com as pessoas pelo chat fazendo perguntas, vamos ver 
como é que vai acontecer. Eu gosto disso, eu gosto de ver como é 
que vai acontecer na hora. Eu gosto do negócio acontecendo, no 
momento que acontecer, aconteça, sabe assim?

[j u l i a n a]  O desafio, não é? Eu gosto também do desafio.

[d a i a n e]  Eu trabalhei durante três anos em uma companhia 
de teatro chamada BuZum! a gente fazia seis apresentações por 
dia. Então, era uma coisa de estar na presença ali o tempo todo, 
podia acontecer qualquer coisa, sabe? Então isso me deixou num 
estado de prontidão muito gostoso e que eu gosto de ter no meu 
trabalho. Então, por isso que eu gosto dessa coisa de: vamos ver 
o que vai acontecer.

[j u l i a n a]  Fala um pouquinho mais desse trabalho “E a Casa 
Caiu!” com relação à iluminação e à sonoplastia. Qual é a iluminação 
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que você usa, ou quais as iluminações que você usa? Como que é 
o tipo de som, que sons que são? A tela, enfim.

[d a i a n e]  Nesse espetáculo, como foi minha primeira experi-
ência, eu fiz uma coisa muito tradicional, é o teatro de sombras 
tradicional, é uma tela pequena numa mala de teatro, o material 
se chama tela translúcida; os bonecos são pequenos do tamanho 
da palma da mão e eles ficam encostados à tela, então, é um teatro 
de sombras tradicional, tem alguns momentos que eu afasto 
um pouquinho da tela e faço uma brincadeira com os bonecos; 
a iluminação que eu utilizo é uma lanterna de led, um super 
led, uma lanterna simples. A sonoplastia é música, são músicas 
compostas originalmente para os espetáculos, compostas pelo 
Bruno Hayata e elas dão o clima da contação de história. E como 
é uma contração história, eu conto uma parte e a gente vai fazer o 
que aconteceu, então o seguinte: é uma cena, o espetáculo é feito 
de cenas de teatro de sombra, então cada cena tem uma música e 
uma coisa que acontece ali, mas é feito teatro de sombras tradi-
cional colorido e eu utilizo as figuras de transformação, essas de 
virar assim, algumas sombras opacas também, mas é só.

[j u l i a n a]  Você que trabalha também com a oficina para crianças, 
deve ter pegado público infantil até nas apresentações. Fala dessa 
questão do medo, como que ultrapassa a barreira do medo? Porque 
em teatro de sombras, você precisa apagar luz… enfim.

[da i a n e]  Sim, então, o “E a Casa Caiu!” é um espetáculo em que 
incentivo à leitura, então me apresento muito mais em escolas, 
em bibliotecas do que em teatros fechados, eu apresentei pouquís-
simas vezes em teatro fechado. E como é uma contação de história, 
na qual eu apareço como contadora de história, como uma pessoa 
que conversa com o público, não pode ser tudo escuro e eu só ficar 
ali atrás da tela porque eu preciso aparecer. Então, na verdade, 
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para esse espetáculo não existe blackout total, não existe escuro, 
é um espetáculo que pode ser feito no claro, não dá para ter sol 
batendo na tela, mas ele pode ser feito em qualquer lugar, porque 
como eu utilizo o boneco encostado na tela a fonte de luz pode ser 
muito fraquinha, porque ele sempre vai aparecer, vai dar para 
as pessoas verem. Então, não precisa estar escuro, não tem esse 
fator, mas é o espetáculo de terror, porque é um espetáculo inspi-
rado no Edgar Allan Poe em que eu falo sobre a morte, então tem 
fantasma, tem bruxa, tem lobisomem, tem vampiro, tem todos 
esses personagens e eu faço com que as crianças entrem nesse 
clima de terror: “Nós vamos viver agora…” e as crianças adoram, 
as crianças adoram terror, adoram! Então assim, é muito gostoso. 
Você assusta elas e elas: “Ahhh ”! É muito bom, é muito gostoso e 
não é assustador terrível, sabe? Não é isso, a gente vai conversar 
aqui sobre a morte, a gente vai conversar sobre os fantasmas e 
tudo mais, mas está claro, é dia, nós estamos felizes, é tudo colo-
rido, é tudo bonito, tudo divertido, engraçado, sabe? Então, tem 
esse contraponto do terror, mas do infantil junto, então, não é 
muito ruim.

[j u l i a n a]  Talvez, seja mais a questão de jogar com a brinca-
deira e o suspense, ao mesmo tempo, não é?

[da i a n e]  Exatamente. E meu trabalho tem muito disso, não só 
na sombra, mas os bonecos também têm muito disso. Eu misturo 
um pouco do terror e do infantil. São duas coisas que eu misturo 
e fica um negócio que não está nem lá, nem cá: não é nem infantil, 
mas também não é terror, é um negócio meio misturado, que eu 
gosto disso. Então, todas as coisas que eu faço vão nesse sentido. 
E o terror de que eu gosto, é esse terror melancólico, triste, é um 
terror mais do clima, da estética e do susto, do inesperado, do que 
do terror ligado a matar, a esfaquear, eu não gosto muito. Então, 
é uma coisa meio poética na verdade.
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[j u l i a n a]  Realmente, lembrando agora me veio todos os seus 
trabalhos na cabeça… realmente, você tem essa questão de misturar 
a infância com esse terror, entre aspas.

[da i a n e]  Sim...

[j u l i a n a]  De onde você acha que surgiu isso?

[d a i a n e]  Eu não sei, é isso, porque desde criança eu gosto de 
terror e eu gosto de coisas infantis também. Eu tenho uma coisa 
igual em relação ao palhaço, eu tenho um fascínio pelo palhaço e 
um horror ao mesmo tempo  eu não gosto, mas eu gosto. É isso, e 
com horror também sempre foi assim, eu sempre gostei, mas não 
gosto muito. Então é uma coisa que eu acabo fazendo em todas 
as minhas coisas eu acabo levando por esse lado, dessa mistura 
aí, que eu não sei como que aconteceu. Simplesmente aconteceu!

[j u l i a n a]  Eu vejo muito que eu tenho isso com a ciência  Essa 
questão do terror também me fez pensar nessa questão da sombra, 
porque eu não gosto do escuro, eu ainda tenho essa questão que 
eu não gosto de escuro, mas ao mesmo tempo eu gosto. Por isso 
que o nosso teatro de sombras, eu acho que até eu falei numa live 
aqui, que eu acho que é por isso que é “Penumbra” … porque assim, 
até quando eu vou dormir, isso é segredo gente…

[da i a n e]  Ó o segredo…

[j u l i a n a]  Eu não gosto de totalmente escuro, eu gosto de 
penumbra.

[da i a n e]  Eu também não gosto.

[j u l i a n a]  Você também não gosta?

[da i a n e]  Eu durmo com a luz acesa, tem sempre uma luzinha 
acesa.
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[j u l i a n a]  Pronto, que doido isso, não é?

[d a i a n e]  A luz só existe se tiver sombra, se tiver escuro, não 
é? E isso é muito legal, é muito bom e é isso que eu falo dos meus 
trabalhos: “A gente vive porque a gente morre”. Hoje eu estava 
vendo um vídeo que o Freud25 fala sobre essa coisa da valorização 
da vida, a gente tem que lembrar que a gente morre, para a gente 
lembrar de valorizar que estamos vivos, não é? Então, isso está 
sempre presente no meu trabalho, falo muito sobre a morte para 
que a gente lembre o tempo todo que nós estamos vivos, então, 
vamos valorizar isso: a gente está vivo, mas um dia a gente vai 
morrer; a gente não pode esquecer. Então, com a sombra é a mesma 
coisa, a gente tem sombra porque tem luz, mas porque tem escuro, 
senão não teríamos, então, é isso…

[j u l i a n a]  Mas faz todo sentido, se a gente vê atualmente  nesse 
momento, faz todo sentido esse pensamento, não é? Vou ler 
aqui uns comentários: “Vocês vivem, trabalham e dormem nas 
sombras”. Justamente…

[da i a n e]  Justamente… muito bom!

[j u l i a n a]  Bom, é isso, muito obrigado todo mundo também que 
estava aqui participando com a gente.

[da i a n e]  Foi muito legal, adorei conversar com você, obrigada 
pelo convite, amei, amei todo mundo. Obrigada a todo mundo que 
participou, que perguntou, se vocês quiserem saber outras coisas… 
enfim, é só me escrever. Bom, eu acho que eu falei bastante sobre 
o meu processo, não tem nada que eu gostaria de acrescentar, 
é muito bom lembrar, porque eu estou há bastante tempo sem 

25. Sigmund Freud (1856-1939) foi um médico neurologista e psiquiatra, pai 
da psicanálise. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud


354

produzir com o teatro de sombras. Então, é sempre bom lembrar 
dos processos, falar sobre e a live foi muito legal por causa disso 
que eu pude relembrar os processos, as coisas, as angústias e 
quando você encontrava resultados o quanto que era gostoso, 
você querer fazer alguma coisa daquele jeito e tentar, tentar, 
tentar  até conseguir. Então, eu vejo que tem muita gente que 
faz um curso de sombras e aí começa a se decepcionar porque 
não consegue fazer o que gostaria, aí desiste. Mas não desistam, 
gente! Não desista, continue! Insista, faça  quando você conse-
guir fazer aquilo que você quer é muito gostoso, uma sensação 
muito gostosa, então, o teatro de sombras tem essa possibilidade. 
Eu convido vocês a curtirem as minhas redes sociais para acom-
panhar meus trabalhos.

[j u l i a n a]  Muito bem colocado essa questão de não desistir! 
Então, muito obrigado a todo mundo, uma boa noite a todos, 
gratidão, tchau, beijo grande!

[da i a n e]  Beijos!





transcrição1: rodrigo barreto

1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IRhgCIoS2cY

https://www.youtube.com/watch?v=IRhgCIoS2cY
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[j u l i a n a]  Primeiramente, queria agradecer ao Jerson Fontana 
que, muito gentilmente, aceitou conversar conosco, então muito 
obrigada. Agradeço também a todo o grupo a Turma do Dionísio2. 
Primeiramente, fala um pouquinho da sua formação e de como 
conheceu o teatro de sombras.

[j e r s o n]  Boa noite a todos, gostaria de agradecer, em especial, a 
você e seu grupo. Quero dizer que acho muito importante isso que 
vocês estão fazendo porque, não só nesse momento agora em que 
não podemos fazer umas atividades práticas, mas agora, especial-
mente, em todos os momentos falarmos sobre nossas atividades, 
sobre nosso fazer artístico, e nos conectarmos entre nós artistas e 
fazedores culturais. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado por 
ter me convidado. Bom, a minha formação na área é basicamente 
a partir das oficinas, antigamente a gente falava autodidata, mas 
autodidata era muito destinado aos que não tinham nenhum tipo 
de orientação a não ser a vida prática. E as oficinas e os cursos mais 
extensos, além de uma formação não necessariamente centrada 
naquele objeto de trabalho, seja a sombra ou outras áreas do 
teatro, mais áreas como estética, história, história da arte e por 
aí vai, são áreas formativas também. Então, oficinas no sentido de 
atividades formativas. Também no nosso grupo, que completou 
34 anos agora, nós temos no nosso histórico uma primeira fase 
que foi bastante centrada na nossa formação, para suprir então 
essa dificuldade que tínhamos de contato com cursos e até mesmo 
bibliografia, o básico. Nós passamos a contratar pessoas, especial-
mente de Porto Alegre, que é nossa capital, a 500 km da minha 
cidade, para virem trabalhar conosco em um modo de formação: 
dirigindo uma peça. Mas essa direção era uma espécie de oficina. 
Então, ressalto aí um grande bonequeiro gaúcho que é o Mário 

2. Disponível em: http://www.aturmadodionisio.com.br/home.php

http://www.aturmadodionisio.com.br/home.php
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de Ballentti3, conhecido no Brasil inteiro e no exterior. O Mário 
é a pessoa que nos introduziu no teatro de formas animadas, em 
que se ancora a sombra também, e veio especialmente para cá no 
início para trabalhar com o teatro para crianças. E, por meio dele, 
fomos migrando para o teatro de bonecos, máscaras e chegamos 
à sombra. Outras pessoas em outras áreas do teatro tiveram esse 
papel. Também nossa formação está muito nos nossos espetá-
culos, porque além de montar autonomamente as peças, digo, 
internamente no grupo sem a colaboração de ninguém ou ter 
alguém contratado, elas são espécies de laboratórios. Também 
costumamos avaliar e escrever sobre isso. Além disso, então, as 
outras áreas que eu falei, eu sou formado em História e tenho 
mestrado na área de Políticas Públicas. Eu pesquiso mais a área de 
políticas públicas mesmo para cultura. A Maristela Marasca4, que 
junto comigo coordena o grupo A Turma do Dionísio, é de uma 
área pouco mais diretamente ligada às Artes, é da Filosofia. E ela 
trabalhou muitos anos na universidade com a área de Filosofia 
da Arte e outras áreas da filosofia. E esses conhecimentos indi-
viduais se misturam dentro do trabalho do grupo.

[j u l i a n a]  Como foi participar como aluno do laboratório 
“O Sentimento do Mundo do Teatro de Sombras” com o grupo 
italiano Gioco Vita? Queria saber como foi essa experiência tão 
interessante.

[j e r s o n]  Então, isso já tinha 10 anos de atividade, do meu grupo 
de teatro. Nós já tínhamos trabalhado com teatro de ator para 
público adulto na época, e isso era muito bem colocado: espetáculo 
para adultos, espetáculo para crianças, espetáculo para jovens 

3. Disponível em: https://cucoteatroparabebes.wordpress.com/curriculo/
4. Disponível em: https://www.instagram.com/maristela_marascaw/

https://cucoteatroparabebes.wordpress.com/curriculo/
https://www.instagram.com/maristela_marascaw/
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etc. Hoje em dia essas áreas, além de misturadas com outras artes, 
estão bem multifacetadas, assim as peças tendem a ser um para 
um público bem heterogêneo. Mas nós tínhamos então já essa 
formação em teatro para adultos, para palco, teatro para crianças 
de palco, e uma coisa que acontecia conosco, em termos gerais, 
com os integrantes do grupo na época era a necessidade de buscar 
novas formas de expressão dentro do teatro, especialmente.

E daí, já tínhamos feito oficinas na área de máscara e várias 
outras áreas, na área de teatro de bonecos mesmo, e já tínhamos 
visto espetáculos de sombras. Aqui no Sul teve uma importância 
muito grande na formação dos bonequeiros, e por extensão todos 
os sombristas. O termo “boneco” é um termo popular, a gente 
insere nele também outras formas animadas. Como teatro de 
sombras, teatro de objetos. Já tinha visto, no Festival Internacional 
de Teatro de Bonecos de Canela, vários espetáculos de sombra e 
já conhecia, já tinha ouvido falar do Gioco Vita e quando surgiu 
a possibilidade dessa oficina no Rio de Janeiro, eu logo me candi-
datei. Eu já tinha feito uma oficina nesse mesmo espaço com 
o Grupo XPTO de São Paulo, com o Osvaldo Gabrieli e o Beto 
Firmino, que é do mesmo projeto. Então, já conhecia o espaço, 
conhecia o modelo, eram oficinas de três semanas. Você vai para 
um espaço, que é um espaço totalmente interiorano, no sentido 
que as pessoas ficam lá e é uma dúzia, no máximo, de alunos.

E devido à dificuldade que sabemos existir em relação aos 
materiais para o teatro de sombras — pois alguns materiais são 
parecidos, mas não são a mesma coisa e há também o problema 
da ausência de uma nomenclatura homogênea, de modo que você 
nunca sabe se o que você disse é o que o outro entende — o Gioco 
Vita trouxe da Itália alguns contêineres com os materiais. Então, 
foi uma oficina muito bacana, era uma coisa imensa a quantidade 
de material que eles trouxeram. Todas as silhuetas, todo mate-
rial basicamente da tela do teatro formal, lâmpadas e por aí vai, 
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ferramentas, eles trouxeram da Itália. Vieram três professores. 
O grupo Gioco Vita, para situar um pouco aqueles que estão se 
iniciando na sombra e recordar os que já estão imersos na área, 
é um grupo do Centro Norte da Itália da cidade de Piacenza, que 
já passou agora dos 40 anos de teatro e ele se originou de atores, 
bonequeiros que decidiram formar um espaço, só para pesquisar 
o teatro de sombra. Eles viajam o mundo com seus espetáculos, 
entram em cartaz na Broadway, viajam todos os continentes, e é 
tido como um dos grupos que adequou ou adaptou a linguagem 
do teatro de sombras chinesa, como a gente sempre falava aqui, 
para uma sombra mais ocidental, eu diria contemporânea. Então, 
é um dos grupos que fez essa passagem, digamos, daquela tela fixa 
com manipuladores atrás da tela, espetáculos um tanto lentos, 
lento para nós, naquela linguagem oriental que demora muitos 
minutos para alterar uma situação, e eles passaram a fazer uma 
adequação dessa linguagem, colocando diversas telas no mesmo 
espaço, interagindo com atores, a própria silhueta sendo às vezes 
boneco e material de expressão diante do público. E, a partir da 
solidificação desse trabalho deles, como grupo, eles passaram a 
oferecer laboratórios no mundo inteiro.

Então, a experiência “O Sentimento do Mundo”5 era a pergunta 
cotidiana. Porque não se tratava só de aprender a técnica, eu já 
registrei isso em um livro que eu tenho sobre teatro de atores, 
que uma das coisas fundamentais que eu aprendi com eles é que 
o teatro pode ser da forma que você quiser, são pessoas repre-
sentando histórias para outras. Você vai se apropriar de alguma 
técnica, de uma forma de mostrar essa história para o público, mas 
o principal é o que te conecta no mundo. E, a partir das respostas, 
e mesmo das perguntas que você vai se fazendo, você vai gerando 

5. “Sentimento do mundo” é o título do terceiro livro de poemas de Carlos Drummond 
de Andrade, publicado em 1940.
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obras para os seus espectadores. Então, “O Sentimento do Mundo” 
não era por acaso, aquele grupo de alunos chegou em um formato 
do que seria para nós “O Sentimento do Mundo” mediano que 
nós tínhamos diante do Brasil inteiro, do Centro Oeste, de todas 
as regiões, do Norte, daqui do Sul, muito diversificados entre 
nós. Pessoas como a Ana Maria Amaral, que já era referência 
em teatro de sombra, estava lá humilde como aluninha e tal. Eu, 
novato e já de idade, também me iniciando no teatro de sombra 
e cada um no particular se questionando: “O que sou eu nesse 
mundo de hoje? O que eu quero dizer para as pessoas?” e por 
aí vai. Coisas que creio que abordaremos adiante. Então, o que 
te liga ao teatro de sombras, que tipo de imagem, que tipo de 
história, que tipo de materiais? Estava tudo no plano cotidiano 
enquanto a gente aprendia o básico, para aqueles que ainda não 
estavam iniciados, que é: como se faz o teatro de sombra? Para 
finalizar, uma coisa constante que tínhamos especialmente nas 
duas primeiras semanas era a observação da sombra que está 
no nosso entorno durante todo dia, todos os momentos, de dia e 
de noite. E um diário de bordo, anotando a sombra da árvore e aí 
você vai se questionando sobre o que é esse universo, porque a 
gente costuma dizer: “Gente, eu não sei de teatro de sombras, eu 
nunca fiz”. Poxa, a sombra é nossa aliada o dia inteiro em todos os 
lugares e tentar entender o que é esse elemento que está o tempo 
inteiro nos oferecendo imagens, nos transportando do mundo 
real para o mundo mais perceptivo. É começar a fazer nascer 
dentro da gente esse universo dos sombristas.

[j u l i a n a ]  E, após essa experiência, o que refletiu no seu 
trabalho? Como foi levar isso ao grupo, se você levou, o que acon-
teceu depois dessa experiência?

[j e r s o n]  É preciso falar um pouquinho mais sobre o que me 
levou a continuar o trabalho logo após a oficina. Tinham três 
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professores da Itália e cada um tinha, basicamente, uma função 
dentro da oficina: o Fabrizio Montecchi, que é ainda hoje inte-
grante, que é um dos diretores do Gioco Vita tinha mais essa 
parte ampla, porque nós acabamos montando um espetáculo 
apresentado ao público esses dias, e cada pessoa fazia suas provas 
de cenas, tipo de lâmpada que queria provar. Depois do básico, 
o Fabrízio era a pessoa que te ajudava a pensar histórias narra-
tivas, tentava criar códigos para cada aluno vendo o que ligava 
esse aluno ao teatro de sombras. O Franco6 era a pessoa mais do 
trabalho técnico, você quer fazer isso, você precisa desse suporte, 
seja uma parede, seja uma tela, seja diante da tela, atrás da tela, seja 
uma superfície rugosa, uma superfície plana: “O tipo de lâmpada 
mais adequada é esse”, “Vamos testando”, o Franco que fazia isso. 
E uma outra pessoa, Antonella7, era muito mais da sensibilização, 
dos exercícios sensoriais, dessa parte toda de reconectar o mundo 
de uma infância mais primária, quando a sombra é um gigante 
para ti assim, não é? Então os exercícios tinham essa capacidade. 
E com isso nós íamos aprendendo um pouco da metodologia de 
trabalho, porque ao final do dia, todos os dias, tínhamos uma 
roda de conversa longa sobre o que foi feito no dia: a função, a 
história, a longa história do teatro de sombra com milhares de 
anos e as especificidades de cada povo e de cada cultura. Então, 
eu, imediatamente, não vinha fazer espetáculos como outros 
colegas fizeram. Pela antiga Associação Gaúcha de Teatro de 

6. Não sabemos se Jerson está se referindo a Franco Passatore, que foi um dos 
fundadores da companhia (Teatro Gioco Vita) ou se é Franco Quartieri que, 
segundo artigo de Cristina Grazioli, também fez parte da companhia. Ver: 
https://nuovoteatromadeinitaly.sciami.com/teatro-gioco-vita-biografia-opere/
cristina-grazioli-teatro-gioco-vita-biografia-sciami-2016/
7. É possível que Jerson esteja se referindo a Antonella Enrietto. Ver: https://
nuovoteatromadeinitaly.sciami.com/teatro-gioco-vita-biografia-opere/
cristina-grazioli-teatro-gioco-vita-biografia-sciami-2016/

https://nuovoteatromadeinitaly.sciami.com/teatro-gioco-vita-biografia-opere/cristina-grazioli-teatro-gioco-vita-biografia-sciami-2016/
https://nuovoteatromadeinitaly.sciami.com/teatro-gioco-vita-biografia-opere/cristina-grazioli-teatro-gioco-vita-biografia-sciami-2016/
https://nuovoteatromadeinitaly.sciami.com/teatro-gioco-vita-biografia-opere/cristina-grazioli-teatro-gioco-vita-biografia-sciami-2016/
https://nuovoteatromadeinitaly.sciami.com/teatro-gioco-vita-biografia-opere/cristina-grazioli-teatro-gioco-vita-biografia-sciami-2016/
https://nuovoteatromadeinitaly.sciami.com/teatro-gioco-vita-biografia-opere/cristina-grazioli-teatro-gioco-vita-biografia-sciami-2016/
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Bonecos, que aqui no estado não existe mais, mas teve um papel 
fundamental para a maioria daqueles que trabalham com teatro 
de bonecos e todas as áreas como objeto, máscara e sombra hoje, 
ele tem alguma relação com a Associação Gaúcha, que fomentava, 
que tentava dar formação, mostrar todas as formas animadas 
para novas pessoas, para atores, para bailarinos, para músicos.

Eu fui convidado por essa entidade para ministrar algumas 
oficinas em Porto Alegre, onde era a sede. E lá, então, ministrei 
uma, e depois tive curiosidade para mais uma, mais uma, foram 
três oficinas. Então, respondendo à sua pergunta, o desdobra-
mento disso se deu por meio das oficinas, pois eu sabia que muitos 
colegas tinham curiosidade e interesse por essa linguagem e já 
estavam fazendo espetáculos ou já estavam fazendo pesquisa sobre 
sombras. Nos festivais de bonecos, por exemplo, esse papo era 
recorrente e eu sabia que eu tinha esse compromisso de partilhar 
essa informação. E junto com meu grupo, porque um passo atrás 
das oficinas que realizei com o grupo Gioco Vita e as oficinas que 
ministrei, assim que eu retornei, eu fiz um laboratório interno 
com meu grupo e essas oficinas em Porto Alegre foram feitas 
em conjunto. Eu coordenei, mas os integrantes do meu grupo 
foram fundamentais porque a oficina de sombra é complexa, não 
é? Assim, você faz um exercício sensorial e você não tem tempo 
para organizar um monte de material, redimensionando o espaço. 
Então, já estava tudo mais ou menos encaminhado para que aquela 
mesma sala, na qual se fez um exercício sensorial já estivesse 
apropriada: baixa uma tela que já está pronta, traz para a cena 
alguns pontos de luz, vamos experimentar isso ou aquilo. E uma 
oficina de 200 horas, que foi a oficina do Gioco Vita, adaptamos 
para 15-20 horas, que eram nossas oficinas oferecidas junto com 
meus colegas. Que aí eu já aproveitei para trazer esse conheci-
mento para dentro do meu grupo, fizemos essas oficinas lá e bem 
mais tardiamente eu vim a montar um espetáculo.
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Oficina “Projeto Sombras e Teatro”.
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[j u l i a n a]  Sim, eu anotei aqui, eu acho que é isso: “Caminhos de 
Sol e Lua”8, que aparece na foto da arte de divulgação.

[j e r s o n]  Isso, exato! A foto é desse espetáculo, que tem aí uma 
meia dúzia de anos em que foi encenado. Foi um projeto muito 
importante, nós fomos contemplados em um edital da Secretaria 
de Cultura do Estado, na época, para montar o espetáculo e fazer 
um roteiro de apresentações. Meu grupo voltou a dar oficinas na 
região onde a gente vive, para situar os que estão nos acompa-
nhando: eu sou gaúcho e vivo perto da Argentina, à 100 km da 
fronteira com a Argentina e a 500 km da capital do estado, Porto 
Alegre, e é uma região aqui que temos como a região das missões, 
porque é uma região que foi colonizada há 300 e poucos anos, por 
padres da igreja católica com povos originários Guarani. E dessa 
região foram feitas... foi há 150 anos essa história 

[j u l i a n a]  Qual é o nome da região?

[j e r s o n]  Região das Missões. E essa região das Missões é aqui 
do Rio Grande do Sul, do Brasil. Aconteceu por cento e cinquenta 
anos, basicamente de 1600 a 1750, não estávamos na Argentina, 
Brasil, Paraguai, Uruguai, não eram os países. Então, ela aconteceu 
no Paraguai, no norte da Argentina, era uma mesma região. E a 
foto é sobre um templo de uma antiga igreja aqui do lado da minha 
cidade, as ruínas de São Miguel, que é uma igreja de pedra, e, para 
milhares de pessoas, é um dos remanescentes desse povo, que é 
Patrimônio da Humanidade tombada desde a década de 1980 pela 
UNESCO. E esse povo foi, basicamente, extinto. Essa civilização, 
que durou 150 anos, viveu aqui sendo 150 mil pessoas, porque 
houve uma guerra dos impérios Portugal e Espanha contra o povo 

8. Espetáculo com texto e direção de Jerson Fontana, realizado em 2014. Disponível 
em: https://drive.google.com/file/d/1BUo3cliWhJuX0kYfZ67b7uqhV1MrYD7c/
view

https://drive.google.com/file/d/1BUo3cliWhJuX0kYfZ67b7uqhV1MrYD7c/view
https://drive.google.com/file/d/1BUo3cliWhJuX0kYfZ67b7uqhV1MrYD7c/view
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originário por disputas territoriais, e um desses indígenas, que 
lutou nessa guerra, virou um mito. Você sabe pouco da história 
dele, mas você sabe muito do que no popular se manteve desse 
indígena. Essa história sobre esse mito que está ligado à lua. Como 
se sabia pouco no popular, começou aqui: o Cancioneiro gaúcho 
é muito forte, a poesia, a trova, a música gaúcha e em quase tudo 
que tem referência às missões você encontra Sepé Tiaraju, que é 
o nome desse homem indígena, que teria uma espécie de marca 
na testa da lua, e depois de morto subiu aos céus no seu cavalo e 
era uma noite de lua e tal. E o Guarani é um povo, essa civilização 
indígena que estava aqui, que caminha, se movimenta, é uma de 
suas tradições. “Quem é o Guarani?” É um povo que anda, um povo 
que se desloca, e inclusive hoje no extremo sul, os indígenas que 
estão aldeados nos três países se deslocam. Por isso “Caminhos”! E 
“de Sol”, porque daí no texto, que eu criei um personagem imagi-
nário, seria um amigo de infância de Sepé Tiaraju que não teria 
aderido totalmente à religião católica e se manteve com a cultura 
originária do Guarani, tornando-se uma espécie de Xamã dentro 
da cultura religiosa cristã, e que durante esse processo de guerra 
vai se reconectar com seus antepassados. Então, ele tem como 
referência o Sol. Depois, as imagens do espetáculo vão traba-
lhar sempre com o alaranjado do Sol ou o azul da lua. E é tudo 
sempre em movimento, como se fosse uma grande caminhada. E 
a imagem que está aí é a imagem dessa igreja, que tecnicamente 
é uma imagem obtida com um único ponto de luz e quatro telas 
sobrepostas com dobradiças. Então ela é uma imagem que muda 
quando eu mexo as dobradiças. Ela pega uma tela inteira de 4x2m 
e se resume a um quadradinho de 30x40cm. E é uma imagem que 
gerou muita curiosidade no espetáculo.

[j u l i a n a]  E agora veio uma curiosidade minha aqui, para apro-
veitar que nós já falamos da questão de onde se originou o espe-
táculo: como foi trabalhar isso na peça? Não somente por causa 
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da linguagem, mas também da dramaturgia. Vocês seguiram 
certinho esse mito ou não? Vocês tiveram liberdade poética ou 
até mesmo de dramaturgia, de pensamento em colocar as suas 
impressões e seus pontos de vista?

[j e r s o n]  Sim, tivemos essa liberdade. Eu escrevi um texto, mas 
depois, no processo especialmente de teatro de sombra e por ser 
o primeiro espetáculo de teatro de sombra, no processo houve 
muita colaboração. E às vezes uma cena inteira, uma passagem 
inteira, uma determinada pessoa acaba dando uma ideia de como 
resolver aquilo que está no texto, que tem que ser traduzido em 
uma imagem. E se você não fizer a imagem não há texto porque, 
em última instância, o texto do teatro de sombra é a imagem que 
você consegue gerar. Então, nesse sentido há um texto, claro, mas 
há essa necessidade de materializar esse texto nas imagens e por 
se tratar de mitos, bem, o mito tem uma referência básica, mas cada 
um vai narrando um pouco a seu modo e com o passar do tempo 
vai tendo supressões, adendos, esquecimentos de umas partes. 
A história revela algumas coisas que acabam, às vezes, por cola-
borar ou prejudicar a história mitológica e isso vai se adaptando. 

Eu vou dar um passo atrás e dizer que as Missões é uma das 
áreas que tem ocupado nossos espetáculos. Com o “Caminhos de 
Sol e Lua”, que é um espetáculo de sombra, nós já montamos, ao 
todo, quatro espetáculos sobre as Missões. E eu falo isso porque o 
primeiro deles, que é um espetáculo de bonecos, atores e máscaras, 
é sobre a história. Então, ali sim tivemos um rigor, desde as cores 
dos figurinos, desde os elementos de cena todos, das imagens. A 
gente tinha, claro, sempre aquela necessária adaptação; porque 
às vezes uma questão simbólica consegue contar mais aquilo que 
você não consegue sintetizar em 30, 40 ou 100 anos, às vezes uma 
imagem que não é do âmbito da história, mas que é uma coisa que 
você imaginou, pode traduzir um sentimento ou uma ideia de 
pertencimento daquele povo.
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Mas enfim, nesse primeiro espetáculo que a gente encenou, que é 
sobre a história “A Máscara de Taré”, tínhamos mais rigor. Depois 
quando eu escrevi esses textos, na verdade eu escrevi, pratica-
mente, todos eles juntos.

Um sobre a história, outro sobre lendas, que é uma fartura de 
lendas aqui, outro sobre os mitos. Eu achava que encerraria uma 
trilogia, porque logo no início das pesquisas mais amplas sobre as 
Missões eu vi que tudo era muito gigantesco para abordar em um 
espetáculo só, um único espetáculo não consegue contar muita 
coisa. E aí, então, nós dividimos por essas áreas macro. E o espe-
táculo sobre lendas de bonecos feitos em “porongos”, “calabazas”, 
não é? Não sei se vocês chamam aí de cabaças 

[j u l i a n a]  Sim, cabaças.

[j e r s o n]  Cabaça. Para nós aqui é “porongo”. E no espanhol é 
“calabaza”, essa peça que eu estou me referindo vai muito para 
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os países de língua espanhola, está preparado em espanhol, e 
estamos acostumados com o termo de lá. Como é um material 
muito importante para os indígenas — pois era um objeto de uso 
cotidiano em que eles sempre guardavam materiais –, o espetá-
culo foi feito ligando os materiais cotidianos dos indígenas como 
a taquara, a palha, o porongo à linguagem do espetáculo, então 
os bonecos são feitos com palha e com porongo, basicamente. E 
esse aqui, como é a partir dos mitos, um personagem central, que 
é o Arasae, esse amigo do Sepé Tiaraju, não se tem notícia. Uma 
pretensa namorada dele, que é a Inácia, possivelmente não existiu. 
E interessava muito mais pegar, na verdade eu falei do mito do 
Sepé Tiaraju que fica mais fácil de dizer para as pessoas, mas então 
o mito do Sepé, desse personagem que é o indígena mais conhe-
cido, e o Arasae, que é esse indígena imaginário que é uma espécie 
de xamã, sobrevivendo na cultura europeia implantada aqui. O 
Arasae é a personagem que possibilita recontar um pouco dos 
mitos mbyá-guarani no espetáculo, mais especificamente, dessa 
parcialidade dos Guarani que são os mbyá que vivem aqui nesta 
região. Eles vão, praticamente, entrar em disputa para ver quem 
dá mais suporte na hora da dificuldade: se os santos e divindades 
católicas ou aquele xamã que sopra pro Arasae as possibilidades 
que eles têm de resolver essas situações, especialmente diante de 
uma guerra que deve aniquilar o povo.

Então, eu estou dizendo que ela é uma figura que tenta repre-
sentar esses universos que estavam cotidianamente presentes 
nessa história que se pretendeu contar. Os Indígenas Guarani 
adotaram a religião católica aqui, mas nunca integralmente, 
sempre mantiveram algumas formas de cultuar os antepassados. 
Isso quer dizer a sua religiosidade, os seus suportes espirituais, 
que não eram contemplados na igreja católica. Então, ele foi, sim, 
um processo de escrita bastante alegórico e o processo de trabalho 
foi primeiro uma pesquisa histórica, já tinha o texto, mas foi dado o 
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material, até para os colegas que à época da pesquisa não estavam, 
a gente tinha esse material escrito, podíamos ler, temos um blog, 
que se chama “Sombras e Teatros”9, no qual temos esses materiais, 
material todo desse projeto, esses textos, boa parte uma compi-
lação de textos que deram suporte para a montagem. Estão lá.

Isso é uma característica do nosso grupo, nós encenamos, ao 
todo, exatas 25 peças em 35 anos e o texto é um dado fundamental. 
Nós começamos um projeto de montagem — que às vezes tem 
muitas coisas antes do ensaio — com o texto pronto e já acordado. 
O texto está pronto, vamos começar! O texto é muito importante, 
muito embora algumas peças não tenham falas. O detalhe é que 
talvez seja uma peça de imagens e de sons. Então, não quer dizer 
que o texto, necessariamente, tenha falas, mas tem um texto pronto 
que vai ser usado na montagem. E, nos momentos de dificuldade, 
às vezes o texto não resolve, então a cena é reescrita e se volta 
ao trabalho do ensaio. Depois, na sequência, temos a definição 
da linguagem sobre todo esse processo. Então, definimos coisas 
básicas da linguagem, depois de um laboratório, integram-se os 
participantes que estavam ali e fizeram, ou não, parte da montagem 
para que pudéssemos ter opções, e se optou por uma tela fixa, mais 
algumas telas móveis para contar algumas coisas que achamos 
necessário, e vimos que seria necessário uma porção de pontos 
de luz, o espetáculo conta com mais de 30 pontos de luz. E aí, a 
dificuldade com os materiais. Então, várias idas à Porto Alegre 
para comprar lâmpadas, para comprar tecido, comprar, inclu-
sive, o material para silhuetas. Material para cortar as fibras, 
esses cartões, porque até isso a gente tem dificuldade de encon-
trar. Minha cidade é pequena, com cerca de 80 mil habitantes, e 
como sabem vocês, em nenhum lugar do mundo dá para chegar em 
uma loja e dizer: “Eu quero um kit para fazer teatro de sombras”.

9. Disponível em: http://sombraseteatro.blogspot.com/

http://sombraseteatro.blogspot.com/
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Ele é sempre pesquisa, ele é sempre imersão, ele é sempre 
processo. E, então, esse trabalho durou um ano até estrear a peça. 
A gente fez em conjunto todo esse processo, de confecção, de 
parada, o texto, como eu falei, é um texto pronto que aceita inter-
ferências, sendo reescrito, se for o caso. Compreende-se que, às 
vezes, o texto não está claro, que não é possível fazer aquilo, e aí, 
com a passagem, as pessoas propõem outras soluções para a cena. 
Como, por exemplo, a Maristela, que é uma colega que tem um 
trabalho de pintura. Então, as cores das silhuetas são basicamente 
todas pintadas por ela, porque temos muitas silhuetas coloridas 
feitas com luz branca. Então, por aí, você vê as especificidades de 
cada um. Essa peça foi feita originalmente com música ao vivo. 
Além de muita incidência sonora, ele tocava algumas letras sobre 
esses mitos e fazia ao vivo no original. O problema é que dizemos 
que tem que estrear.

Porque é um processo tão bom de descoberta, não é? É um 
mundo, como diz a nossa querida mentora do teatro de sombra, 
que eu me referi a pouco, é um mundo imagético, não é? A Ana 
Maria Amaral tem muito disso no livro dela, “Teatro de Formas 
Animadas”10, então você entra nesse mundo da abstração, do 
símbolo. Você começa a descobrir tanta coisa… para! Temos que 
finalizar isso aqui e passar para a cena seguinte!

[j u l i a n a]  Temos que finalizar, isso é verdade. Chega uma hora 
que precisamos fazer escolhas.

[j e r s o n]  É, mas nós temos também um plano de trabalho. Nós 
temos algumas peças que chegaram a dar dois anos de trabalho, 
desde o dia que começamos o ensaio, sem prazo para estrear. 
Porque são trabalhos de pesquisa, nem todas as peças são assim. 

10. AMARAL, Ana Maria. Teatro de formas animadas. São Paulo: Edusp, 1991.
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Nem todas são possíveis de serem feitas assim. E outra, naquelas 
linguagens e técnicas que você está mais habituado, você tem 
como definir melhor em períodos muito aproximados, então a 
gente consegue ser assim: “Em cinco meses, a partir de hoje, a 
gente estreia a peça”.

Alguns casos são assim, então a gente faz um plano e divide, 
mais ou menos, por etapas tudo o que tem que ser feito, distribui 
cronologicamente e dá uma carga horária para cada uma dessas 
etapas que tem que ser cumpridas. E aí o caderno da direção 
vai ser o suporte: “Ó, estamos passando! Não está dando!”. Às 
vezes uma etapa de 20 horas, você pode levar 40, 50 horas, você 
tem muitos meses, mas não pode ficar indefinidamente só em 
uma etapa. Ensaiar cenas demais e não ensaiar 30% da peça, isso 
não acontece no nosso processo de trabalho. A gente até separa 
algumas cenas complexas em que você sabe, desde o início, que 
vai demorar muito tempo. Enquanto há outras cenas em que 
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você só precisa daquela estrutura básica, então você já sabe que 
as cenas mais complexas não vão ser resolvidas daquele modo, 
que vai precisar de mais tempo ensaiando. E testa a luz, troca a 
luz…, mas chega ao ponto que tem que resolver. Ou separa esse 
grupo de passagens para o espetáculo, o grupo de passagens e 
não de cenas, para que em algum momento você diga: “Temos 
tantas horas para resolver isso aqui, três ou quatro passagens”. 
E vamos resolver.

[j u l i a n a]  Sim. Vamos aqui então: têm pessoas aqui interagindo, 
vários comentários dizendo: “Você é um acervo, Jerson!”; “Linda 
história!”, “Importante representar o Rio Grande do Sul!”. Mas 
vamos aqui para uma pergunta do Clube da Sombra. Seguinte: 
“Você sabe quais as conexões que os indígenas têm com a sombra?”.

[j e r s o n ]  Já que veio o Clube da Sombra aí, eu sei que é o 
Alexandre Fávero. Eu vou fazer uma referência porque eu hoje 
o chamei de mestre e não é por acaso, eu acho que é um dos grandes 
nomes que temos no Brasil do teatro de sombra. E eu diria que, tem 
outros trabalhando com sombra aqui no Rio Grande do Sul, mas 
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ele, junto ao seu grupo, é a nossa referência hoje. Então, assim, 
me chamaram aí de acervo: isso é problema mais da idade do que 
da prática. Eu atribuo muito a ele e ao próprio Clube. Esse fato de 
a sombra estar cotidianamente, assim, na vida dos bonequeiros, 
dos artistas e das artes em geral.

Eu fiz uma pesquisa, continuo pesquisando muito especial-
mente sobre os Guarani e sobre essa parcialidade que são os 
Mbyá. Porque a gente tem outras, falamos parcialidade, porque 
tem as Nhandevas, os Kaiowá que estão aí próximos de vocês 
no Mato Grosso do Sul e Paraguai. E aqui, na nossa região mais 
sulina, estão os Mbyá, que são os mais fechados de todos, cultu-
ralmente falando. É um povo que quase não fala, é um povo que 
vive um pouco dentro da sua aldeia. Eu sei que os kaiowá têm uma 
interação maior, por isso falam muito mais da sua cultura, eles 
têm coisas que são as mesmas, como a língua e outros aspectos 
da religiosidade que é uma das principais marcas dos Guarani. O 
modo religioso que eles levam a vida. Cotidianamente, em tudo 
que fazem, está de algum modo conectado com as suas divin-
dades. Viver para eles é um ato divino. Para os Guarani Mbyá a 
fala é um presente dos Deuses e cada vez que você fala, você está 
em conexão com os deuses, então, cuidado com que fala, não é? 
E por isso eles falam pouco também, coisa que não acontece com 
outras parcialidades.

Mas, sobre a sombra especificamente, eu não tenho nenhuma 
referência. Eles são um povo como os outros povos originários, 
do fogo. Tenho proximidade, inclusive, com as Aldeias que tem 
aqui, sou amigo do pessoal, dos xamãs e dos caciques. Então, tenho 
um pouco de convivência dentro das Aldeias e eles são um povo 
muito de narrativa. Então, a questão do fogo, que é o principal 
elemento para gerar sombra, é um elemento presente para eles, 
mas desconheço qualquer coisa mais voltada, digamos, à elabo-
ração estética a partir da sombra.
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Eles são exímios escultores. Eles fazem hoje especialmente o 
artesanato e em um projeto que estamos agora, já aprovado, um 
outro projeto no edital da Secretaria de Cultura do Estado, que é 
sobre um outro tema das Missões sobre a estatuária, que há no 
Museu das Missões, e nós temos um espetáculo sobre esse tema 
que se chama “Escultórias Fascinantes”11. Nós vamos tratar de 
um modo mais abrangente no projeto que sustenta as apresen-
tações da peça e vamos entrevistar os Guarani sobre essa capa-
cidade que eles têm de escultura. Eles com uma pequena faca e 
qualquer pedaço de madeira, alguns deles fazem coisas extraor-
dinárias. E claro, além de toda a grafia que eles têm na cestaria, 
nas cores, nas figuras geométricas. Da sombra eu desconheço.

[j u l i a n a]  Aqui nós temos várias etnias, várias aldeias. Ainda 
não tive a oportunidade de ir, mas eu também tenho outro projeto 
de pesquisa, sobre uma dessas etnias que é a Xavante. E sobre essa 
questão que você trouxe sobre a comunicação entre eles e os não 
indígenas, nessa etnia xavante, eles falam muito da questão do 
sonho. Que eles dão muito valor ao sonho, porque se eles tiverem 
alguma reunião, eles preferem dormir e discutir depois quando 
acordam. Porque eles falam que os sonhos são reveladores. Mas 
eu vou aproveitar que você falou dessa questão do edital com uma 
pergunta que tem aqui do Luciano Wieser: “Como está sendo no 
interior a questão da pandemia e a sua influência no fazer teatral? 
Chegou algum edital de emergência?”.

[j e r s o n]  Luciano, nosso grande colega! Falei do Fávero na área 
da sombra, e o Luciano Wieser, do Grupo de Pernas Pro Ar, de 
Canoas, ali da região de Porto Alegre, esse grupo é nosso grande 

11. Disponível em: https://www.lhfranqui.com.br/?pg=noticias&rel= 
3176a274e98b9df62d56b65a2898b256

https://www.lhfranqui.com.br/?pg=noticias&rel=3176a274e98b9df62d56b65a2898b256
https://www.lhfranqui.com.br/?pg=noticias&rel=3176a274e98b9df62d56b65a2898b256
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ícone, das máquinas do teatro. Espetáculo “Automakina”12 e das 
outras invenções dele, além de toda a habilidade e bonecos tradi-
cionais que eles têm e das encenações mais formais, digamos 
assim. Então, obrigado meu querido, Luciano!

Até agora, o que a pandemia nos trouxe foi o isolamento social. 
Não temos nenhum tipo de suporte. Temos uma Secretaria de 
Cultura na Administração Municipal, mas sabemos que está sendo 
gestado um recurso próprio da Secretaria para esse suporte aqui. 
Apesar de pequena em comparação às grandes cidades, isso é, cerca 
de 80.000 habitantes, somos uma cidade com uma diversidade 
muito grande de artistas. São muitos artistas que vivem das artes 
que fazem em todas as áreas, na música, que é muito forte aqui, 
nas artes visuais e do teatro, como as pessoas do meu grupo, que 
é um grupo profissional e há 30 e poucos anos eu vivo do teatro. 
A Secretaria está assim, já tivemos contato para nos reunirmos 
e tal. A grande expectativa são os recursos da Lei Aldir Blanc13, 
que não sabemos se, por fim, vamos ter acesso. Estamos aí nesse 
compasso de espera, estou acompanhando esse grupo que estava 
pensando a lei e todo esse processo desde o início.

Na verdade, eu tenho uma relação muito antiga com a área da 
política cultural. Na época em que, em cada estado existia uma 
Federação de Teatro, que era o movimento de teatro amador dos 
anos 80, eu fui presidente da Diretoria da Federação de Teatro 
Amador durante cinco anos aqui. Então, eu tive reuniões com o 
pessoal do país inteiro nos anos 80 e início dos 90 que foi uma das 
instituições e entidades que ajudou a gestar, inclusive, o que está 
hoje na constituição brasileira na área das Artes e da Cultura. 
Então, nós temos essa relação com esse pessoal, ainda muita gente 
da época está hoje nessa atividade da política cultural atual.

12. Disponível em: https://www.depernasproar.com.br/espetaculos/automakina
13. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-informacoes- 
gerais-a-respeito-da-lei-aldir-blanc

https://www.depernasproar.com.br/espetaculos/automakina
https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-informacoes-gerais-a-respeito-da-lei-aldir-blanc
https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-informacoes-gerais-a-respeito-da-lei-aldir-blanc
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Mas, de nenhum lado tenho visto coisas concretas, por 
enquanto. Então, estamos fazendo vídeo, estamos nos cuidando. 
Estamos fazendo sobre nossas peças, no nosso Facebook, no 
Instagram, mesmo no canal do YouTube e por aí vai. Temos alguns 
vídeos muito curtos, assim de dois a três minutos, que temos 
produzido principalmente em função da própria pandemia do 
Coronavírus, sugerindo que a pessoa fique em isolamento, que 
se cuide e tudo o mais. Estamos acompanhando grupos de outros 
países, com quem temos alguma relação ou por notícias do jornal. 
A Europa já está em um outro ponto da pandemia, pretensa-
mente já no ponto de declínio. Já estão pensando em algumas 
saídas intermediárias. Estamos acompanhando isso, mas nada 
de auxílio ou de suporte até agora. Vamos esperar na cidade, já 
formando um pré comitê que seria para pensar um pouco nesse 
possível recurso da Lei Aldir Blanc, mas estamos na expectativa 
desse recurso.

[j u l i a n a]  Eu fiquei curiosa para saber o seguinte: como eu 
estava pesquisando a ficha técnica da “Caminhos de Sol e Lua”, 
como é assinar o texto, a direção e ainda estar em cena? Como é 
essa organização?

[j e r s o n]  Você sabe que, no início do nosso trabalho, nós enten-
demos um pouco a nossa realidade aqui. Quando fundamos o 
grupo, eu, particularmente, tinha uma experiência de um grupo 
universitário que era um grupo muito numeroso e, enfim, que 
todo ano tinha mais integrantes novos do que aqueles que perma-
neciam. E aí, a tendência das pessoas que queriam continuar com 
teatro era ir embora para uma cidade maior, Porto Alegre em 
geral, Rio de Janeiro… outros estados. E nós decidimos formar 
um grupo e ficarmos aqui, coisa que tem durado já esses 30 e 
poucos anos. E aí uma das coisas que nós entendemos é que a 
gente tinha que se responsabilizar por várias áreas. De início, 
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como eu falei, a primeira peça adulta do grupo foi dirigida pelo 
Nestor Monastério14, que é um diretor bastante conhecido, espe-
cialmente no Rio Grande do Sul, é um argentino radicado aqui e 
que é um desses que veio nos dar formação, veio nesse processo 
de montagem e de transmissão de conhecimento. E depois o Mário 
De Ballentti veio dirigir um espetáculo de bonecos nosso.

Mas a gente percebia que nem sempre seria possível trazer 
uma pessoa de fora. E no grupo universitário eu já tinha dirigido 
algumas peças, tínhamos começado com pessoas que já tinham 
essa experiência da prática, e eu comecei a dirigir. E, como a gente 
fundou a Turma do Dionísio, que sempre foi um grupo de poucos 
integrantes, nós sabíamos que todos tinham que assumir, basica-
mente, várias tarefas.

Então, não foi difícil fazer, eu não vejo dificuldade em atuar 
e escrever um texto, porque o texto é sempre um processo ante-
rior. Temos hoje vários textos que não montamos, não sabemos se 
iremos montar, reportando ainda a pergunta do Luciano antes: “O 
que que é pandemia causou?’’. Primeiro que paramos o ensaio de 
uma peça que estava andando, que é um texto meu e eu também 
estaria em cena. E aí logo percebi que tinha que fazer esse esforço 
para conseguir dirigir e estar em cena, e às vezes trabalhar com 
cenário e outros itens da peça. Também, a única separação, que 
às vezes nós temos, é a Maristela que, como eu comentei, trabalha 
muito mais com o figurino, com as cores, com essa parte mais 
visual do espetáculo. Eu trabalho muito com a parte mecânica, 
as estruturas, mecanismo, a parte da cenografia. Então, não é que 
cada um trabalhe com tudo que tem na peça, o figurino eu não me 
atrevo a fazer, não consigo resolver. Assim como várias outras 
áreas dentro do teatro. Mas consegui algumas experiências que 

14. Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa428580/
nestor-monasterio

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa428580/nestor-monasterio
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa428580/nestor-monasterio
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a gente tem dentro do grupo e que eu, particularmente, tenho: 
eu tenho dois monólogos de ator que eu escrevi o texto, estou 
sozinho em cena, fiz a criação do espetáculo. Maristela, no caso, 
fez o figurino. É claro que o resultado colabora com tudo que está 
ali. Nós nos conhecemos melhor, para conversar e tal. Tu tentas 
levar adiante a concepção que tinha, mas acaba que, às vezes, o 
resultado pode ser referência mais daquele que esteve pouco 
presente nos ensaios ou no próprio texto, mais de quem chegou 
de fora e ajudou a fazer conexões sem as quais, às vezes, a coisa 
do espetáculo não aconteceria.

Mas já tem essa experiência do monólogo. Talvez seja a coisa 
mais singular, você lê o texto e faz tudo o que tem em cena sozinho. 
Então acho que é um processo de aprendizado. Com os outros 
atores e oficinas, eu sempre ministrei muitas oficinas, mais de 
teatro de atores e de bonecos e algumas oficinas de montagem, e 
um processo que eu faço muito é o de ir e demonstrar a esses atores 
o que estou querendo dizer: “acho que isso poderia ser assim”.

[j u l i a n a]  Então, Jerson, se você quiser complementar alguma 
coisa devido à queda do Instagram, pode seguir!

[j e r s o n]  Eu vou fazer referência a quem comentou aí, o Nini 
(Valmor Nini Beltrame). Falei antes da Ana Maria que estava 
lá por conta do livro dela e a Ana teve um trabalho de pesquisa 
também, de sombra, anterior à oficina. E o Nini é uma dessas 
pessoas também. É interessante que das pessoas que estavam lá 
— no curso dado pelo Gioco Vita na Aldeia de Arcozelo –, talvez 
não por acaso essas pessoas estavam lá, as que eu tive contato 
todas elas deram continuidade a esse trabalho, reproduziram ou 
replicaram. O Nini já era experimentado em teatro de sombras. 
Era uma das pessoas que, às vezes, quando os professores estavam 
ocupados com outros alunos ou nas suas reuniões internas, você 
se sentava para falar com o Nini. Ele sabia, obviamente, muita 
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coisa e fez muitos trabalhos belíssimos. Até hoje nos lembramos 
claramente pela força que tinha a sua capacidade de realização.

E o Nini fazia essa atividade com teatro de sombra na univer-
sidade, no curso de Cênicas, em Florianópolis. Também a Sassá 
Moretti, que organiza o FITA, estava nessa oficina e, ambos, eu 
cito aqui que além de realização em espetáculos, são pessoas que 
multiplicaram essas atividades, potencializaram-nas depois da 
oficina. Já faziam isso na Universidade, que eu ressalto, os cursos 
de artes cênicas têm pouquíssima presença da sombra.

Eu tenho muito contato com o curso de Artes Cênicas por 
vários motivos e o teatro de bonecos já é raro, e a sombra, então, 
é mais difícil ainda.

Lá também estava o querido Júlio, de Florianópolis, que fez 
alguns espetáculos em sombra depois dessa oficina. Para ficar 
aqui no Sul ainda, por enquanto.

Havia os colegas do Giramundo, de Minas, que é um impor-
tante grupo do teatro de bonecos brasileiro. Também estavam lá, 
enfim, grupos do Pará, do Nordeste brasileiro, de alguns estados 
do Rio de Janeiro.

[j u l i a n a]  Sim, já cheguei a comentar com o Nini essa questão 
das universidades e como o teatro de animação está inserido, 
ou não, nesse meio. Enfim, para continuar, vou falar na questão 
da peça de sombra: como foi o desenrolar da criação da trilha 
sonora? Acho que você chegou a falar um pouquinho, mas como 
foi esse processo? E como ela era executada durante a cena, era 
ao vivo, era gravada?

[j e r s o n]  Era um misto durante a cena. O músico ficava em uma 
posição no palco onde ele enxergava toda a cena e ficava diante 
do público, havia uma luz para ele, um figurino. Tinha uma base, 
tinha, por exemplo, a música inicial que dava início ao espetáculo 
e é uma música que ele tocava e cantava tudo ao vivo, tinha dois 
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instrumentos, era um único músico, o Renato Fontana15, e então 
essas duas músicas, no início e no final, eram feitas totalmente ao 
vivo, uma no teclado e outra no violão. E, durante a peça, havia 
uma trilha base com muita incidência sonora feita por ele, tanto 
nos instrumentos musicais como em outros apetrechos, para 
fazer ruídos, coisa e tal.

E, na verdade, o Renato tem trabalhado conosco em outras 
trilhas e continua trabalhando. Nós, pela questão da realidade 
local, eu falei que há diversos músicos locais por aqui, mas temos 
poucos compositores. E pela necessidade que temos de que alguém 
faça a trilha e que permaneça um pouco vendo o espetáculo para 
que ele, como músico, entenda o que pode sugerir.

A gente sempre trouxe alguns músicos e eu falo alguns porque 
eles foram se sucedendo cronologicamente. Não é incomum, como 
eu falei, para os atores de teatro que desejam seguir a profissão 
irem embora. Então, alguns músicos permaneciam pouco tempo na 
cidade e iam para outros lugares. Então, sempre, por um período, 
é um músico que fez as trilhas. E o Renato continua fazendo as 
trilhas para nós.

Então já temos essa interlocução, já entende um pouco o que 
a gente vai solicitar para ele. Se demora ali ouvindo. Pensamos 
uma trilha com determinados pontos em que você quer colocar 
aquela incidência sonora, ele também já sugere: “Acho que aqui 
não, lá”, “Ao invés disso, aquilo”. E no próprio texto já tinha um 
pouco essa sugestão porque, às vezes, é uma cena só de imagens, 
sem texto, sem narração. A música ali é o texto por excelência. 
Ressalto, também, uma especificidade da peça que é que o texto 
falado era feito todo ao vivo. Os atores microfonados, certo? E 
eu digo isso porque é muito comum no teatro não só as trilhas 
pré-gravadas, como também os diálogos.

15. Disponível em: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015025508313&sk=about

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015025508313&sk=about
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[j u l i a n a]  Sim.

[j e r s o n]  Gerava uma dificuldade maior, mas aí eu me remeto 
um pouco à nossa realidade local e regional, na qual temos a prin-
cipal base da nossa atuação. E conhecendo essa dinâmica, nós 
percebíamos que essa coisa da interação com o público é neces-
sária, porque os espaços mudam muito, o perfil de público de uma 
apresentação para outra muda muito. E aquela sutileza que você 
só consegue dar com o texto ao vivo é, para nós, muito impor-
tante. Às vezes um público só de crianças, um público que nunca 
assistiu o teatro, um público um pouco mais experimentado no 
evento, você só consegue dar essa modulada com o texto ao vivo.

Então, não descartamos gravar, sim, mas nenhuma das nossas 
peças de boneco, em especial, ou de sombra, nós fizemos o texto 
gravado e talvez por conta disso também a trilha tem essa faci-
lidade de se adequar. Porque muito embora seja a mesma trilha 
que se repete, sempre têm elementos novos, um andamento um 
pouco diferente, porque o próprio músico vai percebendo e vai 
mantendo o andamento da música um pouco como o diálogo dos 
atores. Eu gostei muito, fiquei muito feliz de ouvir e fazer outra 
referência a um dos nossos mestres gaúchos, a quem devemos 
muito até por estar no teatro de formas animadas, que é o Ubiratan 
Carlos Gomes16, do grupo Anima Sonho17 de Porto Alegre, que é 
um grande músico. O CD deles nos acompanha nas andanças por 
aí. E o Bira gostou muito da trilha! Eu faço essa referência porque 
foi muito importante para nós o seu elogio. Ele veio elogiar, veio 
falar com o Renato… sei que é uma pessoa muito generosa, que 
falaria isso para ver os colegas motivados e continuando! Mas 

16. Disponível em: https://ubiratancarlosgomes.wordpress.com/2020/01/26/
ubiratan-carlos-gomes/
17. Disponível em: https://www.facebook.com/ubiratan.c.gomes

https://ubiratancarlosgomes.wordpress.com/2020/01/26/ubiratan-carlos-gomes/
https://ubiratancarlosgomes.wordpress.com/2020/01/26/ubiratan-carlos-gomes/
https://www.facebook.com/ubiratan.c.gomes
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ele também, como é um grande músico e entende, não falaria por 
acaso. Ele cumprimentou especialmente o Renato, que eu acho 
que foi muito feliz com essa trilha.

[j u l i a n a]  Sim, que bacana! Outra questão seria justamente essa 
de você falar um pouquinho da recepção do público com essa peça.

[j e r s o n]  Nós tivemos um público bem diversificado, coisa que 
não é incomum nas nossas peças. Porque nós temos algumas peças, 
tivemos a possibilidade de ir para vários países e só essa mudança 
de país já muda às vezes o público, mesmo dentro da mesma faixa 
etária, mas uma coisa é você se apresentar em uma grande capital 
cultural do mundo, como Paris, outra é você ir a uma comuni-
dade rural, próximo da nossa cidade. E a outra preocupação que 
nós temos em termos gerais com as peças é essa possibilidade de 
apresentar em lugares que não tem equipamentos, que não tem 
infraestrutura arquitetônica dos prédios. Coisa que dificulta 
também, por outro lado, o próprio espetáculo de sombra de ser 
mais constante, pois a arquitetura é fundamental para manter 
o espetáculo como você concebeu. Simples: a incidência de luz 
no espaço prejudica, às vezes não dá para fazer o espetáculo. E 
até muitas das nossas apresentações são em horário diurno, que 
tem grande incidência de luz. Então, assim, para nossas peças a 
Maristela, minha colega que tem uma influência muito grande 
do Bertolt Brecht18 também, ela é da Filosofia, então ela é uma 
perguntadora voraz e ajuda a refletir e chegar a respostas. Sempre 
tem essa inquietação: “Para quem é nosso trabalho?”, “Como é 
que a gente comunica?”, “É para eles, mas é só na linguagem ou 
fala de coisas que dizem respeito à vida deles, que colabora para 
a vida deles?”. E aí a gente diz que falamos de temas universais 

18. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
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que dizem respeito à inquietação das pessoas nesse mundo de 
hoje, mas nós tentamos olhar pela janela e ver o que que está se 
passando ali, porque esse vai ser o nosso público. Então, quando 
nós fazemos a peça, uma questão base para nós é: aquelas pessoas 
que nós estamos vendo passar ali, que vieram do bairro, que estão 
cruzando aqui, irão entender, irão querer assistir, irão gostar? E 
não é fácil ter essa adequação e depois levar um espetáculo para o 
público que é habituado, que domina as linguagens. Pois, às vezes 
isso, tem diferença no próprio andamento do espetáculo. Para um 
público que não é habituado, um público que é mais interiorano, 
às vezes você demora na narrativa, porque as pessoas ficam inse-
guras, inquietas, percebem que aquilo é uma coisa meio video-
clipe que não foi feita pra ele. Então, quando você tem essa medida 
de pessoas que não assistem, que não acompanham as artes, que 
não dominam os códigos e a decodificação artística, vão ficar na 
frente e gostar, e se não gostar, levantam-se e vão embora.

E você vai para eventos em que estão lá, especialistas, não é? 
E ter essa medida de um espetáculo que vai para esses ambientes 
e entre eles aí vários tons de cinza, ou melhor, vários tons de 
luz não é muito, muito fácil. Então, a gente fez pensando nesse 
público, um espetáculo com narrativa mais lenta desse ponto 
de vista do próprio texto. Que conta as coisas para que todas as 
pessoas entendam, não menosprezando, mas na verdade não 
desprezando essas pessoas.

E foi muito, muito, muito bem recebido. É outro hábito do nosso 
grupo fazer debates após nossas apresentações. Para a maioria 
das nossas apresentações  já são 680 mil pessoas que assistiram 
nossos espetáculos e já estamos chegando a 2500 apresentações. 
A pandemia agora nos parou na 2480 e poucas. A grande maioria 
das nossas apresentações no Brasil e em outros países, no nosso 
estado, na nossa cidade, nos dispomos ao debate. Nem sempre é 
possível parar e bater um papo, mas por ali se tem uma medida 
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também. Até se a pessoa fica para o debate já é uma medida se 
ela gostou ou não! Então, o espetáculo foi muito bem recebido!

É uma pena que, como te falei, a gente não consegue manter 
uma regularidade de apresentações. Porque para a maioria dos 
espaços passamos de dois a três dias adequando o mesmo para a 
apresentação, pois às vezes é um espaço muito amplo, tem janelas 
de 10m de altura, você tem que fechar, às vezes é de noite, mas tem 
os postes da rua e aquilo fica claro como o dia. Então, por conta 
disso é uma peça que a gente apresenta bem menos, que tem uma 
menor capacidade de circulação. Mas, em geral, circulamos razo-
avelmente com nossas outras peças.

[j u l i a n a]  Sim.

[j e r s o n]  A peça também foi apresentada em Porto Alegre, foi em 
um evento que houve da Mostra do Teatro de Formas Animadas 
Gaúcho, foi depois para Brasília lá no espaço da FUNARTE nesse 
mesmo evento, que era um evento gêmeo, não é? Um evento gêmeo 
que ocorreu em Porto Alegre e Brasília, com alguns grupos convi-
dados do próprio Distrito Federal e do Nordeste. Vieram para 
Porto Alegre e depois foram para Brasília. E ali também tivemos 
essa relação com outro perfil de público. É claro que tenho, tenho 
outros textos escritos para sombras, tenho esse desejo. Tenho 
pedidos para ministrar oficinas de sombras, sempre que chega 
algum pedido eu tenho recomendado o Fávero, que acho estar 
mais habilitado no momento, e aí então a gente tem, digamos, 
um contato menor com o teatro de sombras tanto pelo espetáculo 
como pelas outras áreas.

[j u l i a n a]  Você falou lá no início de espetáculos adultos e espe-
táculos infantis. Essa peça, você a considera para que público? 
Adulto, infantil, ou ela é aberta? Qual seria o público-alvo?
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[j e r s o n]  Então, indo para o universo prático, ela foi assistida 
por pessoas de todas as idades, de três a oitenta anos. Foi para 
municípios muito pequenos e que tem uma grande quantidade 
de idosos com idade bastante avançada. E, em alguns lugares, 
as famílias inteiras foram, com crianças muito pequenas, e à 
medida que todos entenderam, gostaram cada um do seu modo. 
A criança fica mais impressionada com o que ela consegue captar, 
não a narrativa geral obviamente, a criança de idade menor. Mas 
a gente formatou o espetáculo, pensou o espetáculo a partir de 
10-12 anos. Então, a gente pensou dessa faixa-etária para cima, 
porque daí também a narrativa importa para o público.

Mas a gente não se surpreendeu porque também, especial-
mente da nossa realidade regional, já falei isso, mas assim, como 
o teatro de sombras é uma novidade absoluta, ou quase absoluta 
para a maioria das pessoas, as crianças ficam fascinadas por 
aquele universo! E elas já têm, de algum modo, uma iniciação, seja 
assim por essa coisa da criança ficar fazendo sombras diante de 
todos nós, fizemos ou continuamos com a nossa criança interna 
fazendo isso. Então, é uma coisa que desperta curiosidade, chama 
atenção. Ou porque na escola, muitas escolas, de algum modo, 
introduzem alguma coisa de sombra, uma lanterna, algum outro 
equipamento, e elas ficaram fascinadas.

Logo, é um espetáculo que, eu diria, não é um espetáculo que 
eu levaria para crianças, assim, vamos fazer uma sessão infantil 
do espetáculo. Porque a narrativa, o texto não é especialmente 
feito para crianças.

Mas, para concluir, nos últimos períodos, isso vem um 
pouquinho em cascata, viemos percebendo que cada vez mais 
isso se dissolve. Aquilo da primeira década do grupo, a gente 
tinha muito distintamente: “Escravos de Jó”19, era uma peça para 

19. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0B0la7cpwY8nnaTI4YjN3X0tmamc/
view?resourcekey=0-1Xkmf83WCHcGd6_aREGSMQ

https://drive.google.com/file/d/0B0la7cpwY8nnaTI4YjN3X0tmamc/view?resourcekey=0-1Xkmf83WCHcGd6_aREGSMQ
https://drive.google.com/file/d/0B0la7cpwY8nnaTI4YjN3X0tmamc/view?resourcekey=0-1Xkmf83WCHcGd6_aREGSMQ
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crianças. Depois, uma peça para adultos. Eu sou de um tempo em 
que ainda havia a censura Federal das nossas primeiras peças, 
então era proibida para menores de dezoito anos. Isso só mudou 
com a Constituição de 88. Então, as peças que nós montamos aí 
no final da década de 80, elas tinham até uma restrição legal para 
crianças. Peças que, hoje, elas tiram gargalhando, não tem nada 
diferente do que a gente faz hoje, mas cada vez mais nós estamos 
nos preocupando em fazer espetáculos para todas as faixas-etá-
rias. E não de sombras, mas das outras peças, porque cada vez 
mais você domina menos alguns aspectos do teatro, na nossa 
realidade. O espaço, que é um espaço muito múltiplo, e que vão 
estar presentes pessoas de todas as idades. Não tem mais aquela 
coisa de: “Porque é de noite”, “Porque é de tarde”, são eventos e as 
pessoas são muito heterogêneas! Os interesses das pessoas são 
mais pelo evento como um todo do que cada faixa-etária com o seu.

Elaboração de Silhuetas “Caminhos de sol e Lua”.
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Elaboração de silhuetas “Caminhos de sol e Lua”.

[j u l i a n a]  Então, vamos falar um pouquinho também de que 
material são feitas as figuras, quais são as luzes que vocês utilizam, 
a tela e tudo mais?

[j e r s o n]  Começando pela tela. As telas que são feitas no tecido 
sintético tipo failete, um tecido conhecido que se encontra nas 
lojas populares muitas das vezes. E são algumas telas. Não só 
telas, a gente tem algumas reproduções que são feitas nas paredes 
e no teto, não é? Com elementos que circulam e saem do espaço 
da tela. E telas pequenas, que são suportes, que o ator sombrista 
carrega a tela e as silhuetas pequenas. Então, as telas, indepen-
dentemente do tamanho, elas são desse material.  As silhuetas 
são, basicamente, dois materiais: um cartão grosso, para todas as 
silhuetas pretas, e um material transparente sintético, um tipo de 
plástico duro, que não é só um. Nós estamos trabalhando alguns, 
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porque alguns outros que você precisava, digamos, dar movimento 
para que, por exemplo, um lago ou um rio tivesse o movimento 
da água. Então, ele é um suporte transparente pintado, mas ele 
é maleável. Então, temos alguns plásticos transparentes, alguns 
pintados, uns inteiramente, outros parte deles, para conseguir 
narrar os mitos. Se sobrepõe algumas silhuetas, porque vai se 
adicionando e retirando cores, volumes ou formas.

A luz é bem heterogênea. Temos algumas luzes formais, que 
são os famosos PCs (Plano Convexo), os planos convexos, que 
fazem uma base de luz, mas que fazem um pouco do espetáculo. 
E aí, a gente tem desde lanternas, três lanternas e lâmpadas de 
1w, de 5w até 1000w. E são quase 35 pontos de luz. Algumas luzes 
fixas, outras móveis. E algumas luzes que são mescladas umas 
com as outras, uma que faz um panorama geral na tela, outra que 
entra em foco interno, luzes que se fundem. Temos também um 
retroprojetor. Temos uma cena inteira que é com retroprojetor. 
Tentamos um projetor de slides, mas não funcionou. Consegui os 
projetores antigos e foi muito bom para os laboratórios, mas não 
conseguimos fazer cena com ele. E esse material, que eu diria, 
base do espetáculo é feito com material artesanal. E é claro que 
80%, eu estou falando para dar uma ideia, pois não sei exatamente 
quanto, mas muito material que foi comprado não foi usado para 
o espetáculo, porque era testado, era colocado em um suporte, e 
troca o suporte, e troca a lâmpada, aí troca a chave de luz, e troca 
mais não sei o quê etc. Nós temos muitas lâmpadas que têm o 
comando próximo da lâmpada. Um disjuntor ali, e minha cidade, 
para se ter uma ideia, não tinha nem um dimmer para lâmpada 
acima de 400w. Então só consegui isso em Porto Alegre. Logo, 
está bem, esses daqui vão ter que mudar por que as lâmpadas 
precisam ser de 600w, não está dando a definição que queremos. 
Aí, para. Porque assim, temos que comprar outros dimmers ou 
outras chaves de luz. E como nas próprias oficinas a gente não 
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confeccionou, as oficinas que eu ministrei não chegaram nesse 
ponto técnico, mas eu levei todo esse material que eu já tinha 
confeccionado para a oficina. É um pouco de reprodução do que 
o Gioco Vita tinha, e esse material também entrou de algum modo 
no espetáculo. O que não entrou no espetáculo foi aquela parte 
toda dos exercícios que, nas oficinas nós fazemos, mas que eu, 
assim, julguei um pouco como diretor mesmo que eles seriam 
muito para você adentrar no universo da sombra. Experimentar 
possibilidades. Mas é um pouco aquela coisa como exercício de 
ator: você faz exercício de ator para poder interpretar uma peça. 
Se você leva os exercícios de ator para dentro do espetáculo, todos 
os seus espetáculos vão ficar um pouco parecidos, independente 
da dramaturgia.

Então, uma opção muito clara que eu tomei na concepção e 
na direção: não levar para dentro da peça aquilo que é mais do 
exercício. Muito embora, no exercício e em alguns espetáculos, 
ele cause efeitos muito intensos, muito bonitos, não é? Dá para 
fazer uma cena inteira, com muitos minutos, às vezes, a partir 
disso. E eu queria um pouco também dedicar o espetáculo para 
a dramaturgia. Me inquieta muito a dramaturgia no teatro de 
sombra. É que às vezes eu vejo efeitos milagrosos muito bonitos, 
espetáculos com valores estéticos excelentes. Mas eu acho que a 
dramaturgia é uma das coisas que liga o grupo, a companhia, ao 
seu modo de fazer teatro. Pode ser uma dramaturgia criada na 
sala de ensaio, nenhum problema! Contanto que essa seja a carac-
terística daquele grupo, daquele trabalho.

Como nós temos essa dramaturgia prévia que eu já referi, 
eu queria que essa dramaturgia tivesse um espaço privilegiado 
dentro do trabalho. E aí isso também inibe um tanto esses exercí-
cios um pouco mais aleatórios, não é? Você pode, às vezes, colocar 
para chamar atenção do espectador, para fazer uma imagem que 
salta aos olhos. Mas decidi correr um pouco esse risco, e eu digo 
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isso porque era o primeiro espetáculo e talvez você tenha necessi-
dade de misturar aquela narrativa com coisas mais esteticamente 
atrativas, coloridas e tal. Mas esse processo foi um pouco assim, 
com esses materiais. Vou ressaltar uma coisa aqui: talvez seja 
realidade de muitos sombristas que, quando eu fui convidado para 
ministrar a oficina em Porto Alegre, Porto Alegre tem uma rede 
de 110v de voltagem. Nós aqui somos de uma rede 220v. Então, na 
época, para preparar a oficina para Porto Alegre, eu fui a Porto 
Alegre comprar um material de 220v, lâmpadas, as chaves para 
esse equipamento, e depois voltei à Porto Alegre. Aí fiz os testes, 
fizemos o laboratório com o material 220v, e voltei lá comprando 
réplica de materiais 110v. Temos aí uma coisa que difere do espe-
táculo de atores, que geralmente a iluminação do palco, muito 
embora a rede da cidade seja 110v, todos os em lugares o equipa-
mento funciona com a rede 220v.

Elaboração de silhuetas “Caminhos de sol e Lua”.
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No teatro de sombra, geralmente você vai pegar tomadas ou 
uma rede alternativa que é na potência daquela cidade. Então, às 
vezes você pode chegar com um equipamento que não lhe permite, 
se você não previu antecipadamente, usar aquela potência e 
realizar o espetáculo.

[j u l i a n a]  A última pergunta é com relação às oficinas. Eu 
queria saber como os professores lidavam com essas questões, 
como era a relação da temática do teatro de sombras para com 
os professores?

[j e r s o n ]  Você fala sobre a oficina que eu ministrei para 
professores?

[j u l i a n a]  Isso!

[j e r s o n]  Aí tem um componente que é o seguinte: as oficinas 
para os bonequeiros, para a classe, foram antes dessa oficina. Em 
Porto Alegre, à época eu não tinha acompanhado, dos professores 
de teatro, todos eles eram formados em faculdades de teatro. E boa 
parte deles já tinha uma pós-graduação, uma especialização ou um 
mestrado em teatro. Não necessariamente no teatro de sombra, 
mas a literatura e história dele era conhecida. E, por serem pessoas 
formadas em outras áreas do teatro, especialmente de atores, eles 
já dominavam a partir da sua formação acadêmica. E eu me surpre-
endi que logo depois da primeira oficina realizada lá, chegou na 
Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, e em algumas 
escolas, essa informação. Daí, eu soube pelos próprios professores-
-alunos que eles tinham uma demanda enorme de teatro de sombra 
na escola. Acho que até hoje o teatro de sombra é um elemento 
desejado no ambiente escolar, e que às vezes não se trabalha 
mais porque se trabalha aquilo que o professor está capacitado. 
Que é o básico: uma lanterna, um tecido, uma silhueta humana. 
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 Raramente uma silhueta-objeto. E ele não vai adiante, e isso eu sei 
por contato com esses profissionais, porque ele desconhece. Eu 
mesmo, fora de Porto Alegre também, já ministrei outras oficinas 
para professores e eles ficam limitados porque não sabem além 
daquilo o que mais fazer com o teatro de sombra.

E daí foi muito interessante, pois eu estava no meio de gente 
que tinha uma vivência de teatro, às vezes um conhecimento acadê-
mico da literatura, da bibliografia de teatro muito mais amplo do 
que eu. E era um ambiente muito mais de trocas. Alguns já haviam 
feito muita coisa de teatro de sombra, tanto no ambiente escolar, 
como em alguns grupos locais, de um bairro.

Então, foi um ambiente muito interessante, muito bacana e 
muito proveitoso, inclusive para mim. Na atividade, eu mantive 
contato por alguns anos, pessoalmente com alguns professores e 
fui saber depois que vários deles eu conheci, que já eram amigos 
e teatreiros, não é? E as atividades nas escolas continuaram por 
muito tempo. É claro que tem essa dinâmica, depois o professor 
muda de escola, o suporte não é o mesmo, porque o teatro de 
sombra precisa de pouco. É um teatro que precisa de muito pouco 
se você quiser fazer, especialmente, no ambiente escolar, mas 
precisa! Sem aquilo você não faz. Você precisa daquele pequeno 
número, talvez, de pontos de luz e de cuidados, obviamente, que é 
uma coisa que eu sempre reportava para eles, que é o cuidado que 
você deve ter. Porque é uma especificidade do teatro de sombra 
no ambiente do teatro geral, que os alunos ou as crianças vão ter 
acesso a componentes que não são adequados para a idade. Não 
vai dar um suporte de luz para ele que pode ter algum perigo, 
não é? Então vai se trabalhar com aquilo que é adequado, basica-
mente lanternas ou iluminação fixa, que às vezes o próprio calor 
da lâmpada, isso é um alerta que vem primeiro e vem antes de 
tudo, o que já estava muito claro para com esses profissionais da 
área, muito orientados com relação a isso.
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Mas, sem esse básico, às vezes uma quantidade de lanternas, 
uma sala que você consiga escurecer, às vezes a escola não tem. 
Não tem uma sala apropriada. Aí então, depois disso, eu não acom-
panhei, mas foi uma experiência bastante diferente daquela feita 
com os atores, com os bonequinhos.

[j u l i a n a]  Tem uma pergunta: “Quem você acha que se encanta 
mais com o teatro de sombras, crianças, jovens ou adultos e por 
quê?”.

[j e r s o n]  Eu acho que, da experiência que eu tenho, do conheci-
mento que eu tenho, é todo perfil de público. Ela é uma linguagem 
artística que também tem que estar adequada ao perfil etário. Às 
vezes você vai tratar de um tema complexo, porque o teatro de 
sombra pode tratar da dramaturgia universal. E não tem medida 
de perfil de abordagem. É claro que ele tem um ambiente próprio 
que é aquele ambiente que permite a sombra existir. Então, obvia-
mente, se pega um clássico do Teatro Universal que é escrito para 
atores, às vezes ele se mostra intransponível para a linguagem 
da sombra. Mas, na medida em que seja, que você faça tradução, 
é só uma adequação de linguagem. O Gioco Vita mesmo, fazendo 
esse passo atrás para comentar, é uma coisa que eles comentavam 
muito, é que eles são na Itália um grupo de teatro para infância 
e juventude. Eles criaram o grupo, a dramaturgia, quase todos 
os espetáculos para crianças e adolescentes, basicamente. E eles 
viajam pelo mundo entrando em cartaz em teatros que são para 
adultos, com as mesmas peças. Aí, claro, talvez o nosso Constantin 
Stanislavski20 tenha razão em uma coisa: que ele ao ser perguntado: 
“Como fazer teatro para criança?” respondeu: “Igual para adultos, 
porém mais qualificado”. Porque além do compromisso que você 
já tem com o teatro adulto, você está formando um ser humano.

20. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Constantin_Stanislavski

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constantin_Stanislavski
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Então, ao se ter esses predicados, uma elaboração consistente, 
que desperta a fruição estética, que trabalha coisas simbólicas, 
que a criança consiga decodificar, acho que pela própria mágica 
que envolve o teatro de sombra, o adulto não vai se levantar para 
sair, ele vai ficar imerso. Muito embora a narrativa, às vezes, não 
seja para sua faixa etária. E é claro que há muitos espetáculos 
que são mais uma linguagem de imagens, de sons, que não há um 
texto. É uma linguagem muito mais universal, nesse sentido, às 
vezes é um texto falado. Aí, ela é para todos os tipos de públicos, 
de qualquer parte do mundo. Isso não vai fazer uma espécie de 
pedido: “Só quero crianças na plateia”, “Eu só quero adultos”. Vai 
o público que quiser.

Alguns outros, pela própria abordagem, você irá limitar a 
faixa etária, mas do ponto de vista da adaptação, creio que seja 
só a linguagem. E espero que as montagens, especialmente para 
aqueles que vivem no teatro, consigam abranger a maior ampli-
tude etária possível, não é?

[j u l i a n a]  Então, agora eu vou agradecer a você, Jerson, conver-
samos bastante, falamos muitas coisas interessantes, reflexões 
ótimas. Agradecer todo o seu grupo, também, e a todos que 
estão participando, nos ouvindo, e uma boa noite para todo 
mundo. Se você quiser falar uma última palavra, está com você 
a palavra, Jerson!

[j e r s o n]  Eu quero falar duas coisas bem breves. Uma é que, 
então, meu grupo de teatro é uma companhia profissional, 
viajamos apresentando, temos aí no Brasil uns 10 estados em 
que a gente já se apresentou, tirando o Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, que estamos com presença mais constante, em outros 
estados viajamos mais para eventos. E, então, após a pandemia 
teremos o maior prazer de ir para qualquer lugar. Somos um 
grupo em que a medida em que não tiver uma agenda ocupada, 
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podemos ir para qualquer lugar. Somos um grupo que mantém 
essa necessidade de relação com os artistas e com o público, então 
nos interessa fazer trocas, ir para lugares que tenha algum grupo 
que a gente possa apresentar e fazer oficinas, trazer grupos, coisas 
que a gente consegue pouco. Porque todo mundo se ocupa muito. 
Então, dizendo isso, temos nossas páginas, vocês já divulgaram, 
não é? Teatro Turma do Dionísio, Dionísio deus grego.

E segunda coisa para concluir: dizer que para nós isso que vocês 
estão fazendo é muito importante. Agradeço a vocês do grupo, 
porque o espetáculo sempre atinge poucas pessoas e isso que 
estamos fazendo divulga o nosso trabalho, nos coloca em contato, 
especialmente nesse momento de necessidade de isolamento, nos 
coloca em contato com as pessoas.

Então quem agradece, no caso, sou eu, somos nós da Turma 
do Dionísio, a vocês terem nos contemplado. Deixo um abraço 
ao Fávero que fez a indicação e vida longa a essa milenar forma 
de expressão humana que é o teatro de sombras!

Mantenham contato pelos nossos endereços eletrônicos, muita 
gente aí do Mato Grosso mesmo, de Minas Gerais, a cada pouco 
tem gente nos contatando, pedindo informação. E à medida em 
que a gente pode, a gente sabe, uma das possibilidades de nos 
conectarmos no teatro de sombras são essas curiosidades.

Teremos o maior prazer em conversar pelas redes sociais sobre 
isso. Obrigado.

[j u l i a n a]  Sim, obrigada! Um abraço! Tchau, tchau! Bom final 
de semana para todo mundo!





transcrição1: taiane araujo

1. Disponível em :https://www.youtube.com/watch?v=gk17vRtZUqI

https://www.youtube.com/watch?v=gk17vRtZUqI
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[j u l i a n a]  Olá! Boa noite. A Urga está aqui. Ela é a nossa convi-
dada de hoje para a live.

[u r ga]  Olá!

[j u l i a n a]  Olá! E aí? Boa noite. Tudo bem?

[u r ga]  Pertinho do fogo.

[j u l i a n a]  Pois é, olha só que coisa boa.

[u r ga]  Lua cheia hoje, não é? Está uma lua incrível lá fora. Linda!

[j u l i a n a]  Sim, sim... Este mês tem os eventos da lua, não é?

[u r ga]  Sim. Muito poder nos céus.

[j u l i a n a]  O pessoal está entrando aqui. Um brinde a todos! 
A gente pode ir começando. Primeiramente, quero agradecer a 
você por ter aceitado participar da nossa live. Essas lives têm sido 
bastante enriquecedoras. Acho que para todo mundo, tanto para 
mim, para o grupo e para os convidados, e para todo mundo que 
está sempre acompanhando aqui. E a Urga falou que já está até 
íntima comigo, por ela ter assistido a tantas lives aqui. Então, é 
um prazer ter você aqui comigo. Uma alegria. 

[u r ga]  Prazer! Muito gostoso. A gente entrou nesse tempo de 
quarentena e foi o maior prazer ver, acompanhar e assistir a tanta 
gente bacana chegando de luto, trazendo seus trabalhos, suas 
experiências. A gente tem pouco contato com sombras, existem 
poucas oportunidades de ouvir as pessoas falarem sobre seus 
processos, sobre seus trabalhos. Isso nos leva a refletir sobre o 
nosso processo também, isso é muito legal.

[j u l i a n a]  Verdade.
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[u r g a]  Várias questões e várias coisas me fizeram refletir e 
pensar muito nesse processo todo que é esse encontro com as 
sombras. É muito bom, é um prazer e uma honra estar aqui depois 
de antigos mestres que vieram, tantos professores, tantas pessoas 
que inspiram tanta gente nessa jornada, nessa caminhada. Gente 
que já está aí há vinte, trinta anos pesquisando, tendo esse contato, 
fazendo esse mergulho nesse universo tão rico e tão bonito. E 
eu brinco quando eu falo que estou engatinhando aqui ainda, 
descobrindo, e as sombras estão se revelando para mim na minha 
jornada. É um encontro. E isso é muito rico, muito precioso. E 
estar aqui nesta noite de lua cheia desse jeito, iluminando, que 
é a nossa segunda fonte de luz. A primeira é o sol, depois a lua, e 
depois este “carinha” aqui: o fogo.

[j u l i a n a]  Isso que eu ia falar!

[u r ga]  Por vocês, eu ponho a mão no fogo.

[j u l i a n a]  Estou achando uma delícia essa fogueira. Estou 
achando uma delícia escutar o barulho, ver a chama. Obrigada 
por isso, está passando algumas sensações aqui para a gente.

[u r ga]  Verdade. É bom para se reunir, estar junto de uma coisa 
comum, que é tão primordial, que é tão antiga, e ao mesmo tempo 
ela é contemporânea, não passa. Ela não deixa de nos tocar. E eu 
acho que é esse o princípio da arte, desses encontros. Isso, para 
mim, é muito fundamental, é muito rico.

[j u l i a n a]  Sim! E para começar, Urga, uma pergunta sobre o 
começo. Fale um pouquinho da sua formação e como conheceu 
o teatro de sombras.

[u r ga]  Sim. Eu vou pegar um pouco daquela letra que eu gostei 
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do Alexandre Fávero, porque ela me tocou e normalmente é desse 
lugar que eu venho também, sabe? É o lugar da infância. Acho 
que tudo começa lá atrás, lá na nossa infância. A maneira como a 
gente olha para o mundo e o mundo nos toca é o que vai levando 
a gente ao encontro daquilo que a gente vai ser quando crescer. 
E eu tive a sorte de ser criada no sertão de Minas Gerais, na beira 
do Rio São Francisco, num lugar sem energia elétrica. Então, até 
os meus oito anos de idade, a gente não tinha luz em casa, era só 
lamparina e vela. E, assim, a relação com a luz e a sombra, para 
mim, veio desse lugar. Daquele fogão à lenha, da lamparina... de 
como uma vela ilumina e ganha esse espaço inteiro, essa relação 
do fogo e essa relação com a natureza muito forte, muito presente 
na minha vida. Então, ali, nesse lugar da infância, o princípio 
da arte estava presente. Era das coisas mais simples, do pôr-do-
-sol, de ver a relação da lua, das estrelas, dos vagalumes. Havia 
aquela época de muitos vagalumes, de fazer lanterna de muitos 
vagalumes. E a minha mãe sempre contou muitas histórias para 
mim e meus irmãos nessa época. Então, eu venho desse lugar, de 
um Brasil com todas as suas peculiaridades, que mistura todas as 
artes. A gente tinha as Folias de Reis2, que era tradição naquele 
lugar. Chegavam no meio da madrugada em casa, fantasiados, 
com aquele acordeon tocando e acordando a gente para aquela 
maravilha, não sabíamos direito de onde vinha ou para onde ia. 
São recortes que tenho muito presentes na minha alma e em mim, 
e eu acho que isso vai voltando para o trabalho. Depois, eu fui me 
encantar pela educação, pela arte-educação, e fui ser ateliêrista 
muito cedo. Esse contato da arte com a criança também faz parte 

2. A Folia de Reis ou Reisado é um ato popular que procura rememorar a jornada 
dos reis Magos, desde o momento em que os três recebem o aviso do nascimento do 
Messias, até o instante em que encontram o menino Jesus na lapinha. Fazendo parte 
do ciclo natalino, o cortejo de foliões desfila no campo ou pelas ruas das cidades.
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da minha jornada. Ver a criança criando esse estado de deslum-
bramento, totalmente conectada com ela mesma e com tudo o que 
está fazendo. Essa descoberta de ver o mundo e o encantamento 
pelo mundo pela primeira vez também é uma coisa que sempre 
esteve me guiando e esteve muito presente. Depois, nesse tempo 
em que fiquei no ateliê, eu trabalhei muito com a Stela Barbieri3. 
Comecei a trabalhar com ela quando eu ainda era uma menina, 
tinha dezesseis para dezessete anos. A gente começou a desen-
volver um projeto no Espaço Unibanco de Cinema4, que era “Escola 
no cinema”. A gente trabalhava muito trazendo as histórias de 
artistas, trazendo a biografia deles através de uma narrativa, e 
as crianças vinham de escolas para assistir aos filmes, ouvir essa 
narrativa e depois elas faziam uma oficina de artes. A primeira 
experiência foi com o Chaplin5, ele é tudo de cinema. E depois a 
gente teve uma experiência de lançar o filme “Linéia no Jardim de 
Monet”6, em que eu contava essa história, fazia um personagem 
como se eu fosse a faxineira do cinema e limpava uma livraria 
que havia lá, e por isso sabia toda a história do Monet7. E então, 
quando fizemos as oficinas, realizamos uns trabalhos de luz para 
as crianças fazerem aquarelas, montamos um cenário com várias 
flores e, então, íamos montando as cores para eles pintarem. Isso 
foi uma ideia que a gente teve, mas eu não sabia ainda o que era 
esse efeito da luz e a sombra que uma luz colorida tinha. Eu fiquei 

3. Artista plástica e consultora nas áreas de educação e artes. Ver: Disponível em: 
http://www.stelabarbieri.com.br/ 
4. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_Ita%C3%BA_de_Cinema 
5. Charles Chaplin (1889-1977) foi um ator, dançarino, diretor e produtor inglês. 
Disponível em: https://www.charliechaplin.com/
6. Lançamento do ano de 1995, com 30min de duração e direção Christina Björk 
e Lena Anderson.
7. Claude Monet (1840-1926). Pintor francês. Disponível em: https://pt.wikipedia.
org/wiki/Claude_Monet 

http://www.stelabarbieri.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_Ita%C3%BA_de_Cinema
https://www.charliechaplin.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
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completamente encantada por aquilo e via as crianças encantadas. 
Eu estava igual a elas. Isso foi me tocando, sabe? E nesse projeto, 
logo Michel Ocelot8 resolveu fazer “Kiriku”9, e, então, fizemos o 
lançamento do “Kiriku”, logo depois veio “Príncipes e princesas”10. 
E eu disse: isso é fabuloso, isso é incrível! E eu fui vendo como 
ele trabalhava e acompanhando os trabalhos dele, como ele fazia 
essas animações. Isso foi me tocando, mas eu ainda estava muito 
mergulhada nessa coisa das histórias. Fiz a biografia, comecei 
a contar e a desenvolver uma pesquisa de histórias da tradição 
oral, com a Regina Machado11 lá no Nace Nupae — Eca12, que é o 
Núcleo de arte-educação da USP13, sobre como as histórias são 
fundamentais para o ser humano desde que o mundo é mundo, 
como são necessárias para o processo de desenvolvimento das 
crianças e do ser humano como um todo, e assim eu fui entrando 
nesse universo dos contos da tradição oral. Nesse processo, eu 
fui tentando encontrar quais eram os objetos significativos para 
apoiar essa narrativa. Porque só a fala é suficiente, mas como eu 
posso virar os olhos e transformar uma coisa completamente 
inusitada num personagem? Por exemplo, a gente fez um que 
ficou muito famoso na época, falando de vinte anos atrás, que 
eram os novelos. Os novelos eram os coelhos, e os personagens 

8. Michel Ocelot (1943) é um escritor francês, designer, animador, artista de 
storyboard e diretor de filmes do gênero de animação. Disponível em: https://
www.michelocelot.fr/accueil
9. “Kiriku e a Feiticeira” (1999) é um longa-metragem de animação dirigido por 
Michel Ocelot. Disponível em: https://www.michelocelot.fr/kirikou-et-la-sorciere
10. “Príncipes e princesas” (2000) é um longa-metragem de animação dirigido por 
Michel Ocelot. Disponível em: https://www.michelocelot.fr/princes-et-princesses
11. Regina Machado é contadora de histórias brasileiras e diretora do festival Boca 
do Céu — Encontro Internacional de Contadores de Histórias, que existe desde 2001.
12. Programa de Aperfeiçoamento de Ensino da Escola de Comunicação e Artes 
da USP.
13. Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www5.usp.br/

https://www.michelocelot.fr/accueil
https://www.michelocelot.fr/accueil
https://www.michelocelot.fr/kirikou-et-la-sorciere
https://www.michelocelot.fr/princes-et-princesses
https://www5.usp.br/
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eram uns novelos de lã cardadas. E eles conversavam e jogavam 
esses coelhos, era uma coisa muito mágica, muito interativa. E foi 
sempre essa a pesquisa, junto a Regina, que também nos orientou 
muito sobre quais são os objetos, como o objeto entra como suporte 
da narrativa, que ele nunca é mais, a história que vem primeiro, 
e a gente, como contador, vem depois, o contrário do ator que às 
vezes se sobrepõe à história. Eu trabalhei isso por muitos anos, 
a gente fez muitos espetáculos, viajou o Brasil inteiro, sempre 
trabalhando com a música junto. Então, esse lugar da narrativa, da 
trilha sonora compondo uma narrativa, me acompanhou muito. 
As sombras ficaram nesse lugar até então.

[j u l i a n a]  Deixa eu te interromper um minuto para dizer que 
uma contadora de histórias daqui de Cuiabá, a Alice, está aqui na 
live e ela está dizendo que também foi aluna da Regina Machado. 
Legal, não é?

[u r g a]  Eu fui aluna da Regina Machado e fiz parte do grupo 
dela por 14 (quatorze) anos. E a gente fez os primeiros encon-
tros internacionais de contadores de histórias, que é o Boca do 
céu14. Enfim, eu, em paralelo a isso, fui contando essas histórias 
e conheci a Nau de Ícaros15. Somos grandes parceiros e eu brinco 
que fugi com o circo, com as histórias e com as artes. Então, a 
gente criou um curso, uma escola para crianças, na qual se entre-
laçavam essas linguagens. Foi muito legal porque a gente desco-
briu muitas coisas, fez muitos espetáculos para crianças junto, 
muitas vivências, foi incrível. Eles tinham o núcleo de artes e 
trabalhavam já com essa multilinguagem, que era circo, dança, 

14. Evento bienal, Encontro Internacional Boca do Céu de Contadores de Histórias. 
Ver: Boca do Céu — Encontro Internacional de Contadores de Histórias (boca-
doceu.com.br)
15. Ver: https://www.naudeicaros.com.br/

https://bocadoceu.com.br/
https://bocadoceu.com.br/
https://www.naudeicaros.com.br/
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teatro, música, projeção e tudo mais. Eu me lembro de um espe-
táculo que eles fizeram cujo nome era “AnimAção”16 e que tinha 
uma cena que havia uma projeção num tecido transparente, os 
atores ficavam atrás, e era essa a brincadeira da projeção com a 
silhueta recortada. E depois eles iam andando, havia uma luz, e 
eles cresciam e ficavam gigantes, eu olhei aquilo e achei mara-
vilhoso. Isso tudo eu fui guardando, achando muito legal, mas 
deixei para lá. Junto com a Andi Rubinstein, que é uma bone-
queira maravilhosa e que foi minha parceira também por quatorze 
anos, tive um grupo chamado Companhia Faísca17, com o qual a 
gente fez vários espetáculos. Ela fez uma formação nos Estados 
Unidos e, quando voltou de lá, a gente se juntou para fazer um 
espetáculo com o qual a gente ganhou um prêmio, o Funarte18, 
com o “Círculo de Salomão”19. No “Círculo de Salomão”, a gente 
quis trabalhar com sombra e projeção por gobo. Então a gente 
fez umas cenas de sombra bem pequenininhas, mas ali também 
começou a trabalhar essa questão. Eu não fui muito reta, você 
perguntou da minha formação e eu fui contando a história da 
minha vida inteira.

[j u l i a n a]  Eu estou adorando! A gente vai chegando lá.

[u r ga]  Está chegando lá! Mas eu acho que a minha formação é 
muito disso. Tem esse trabalho com arte-educação, com criança 
e natureza, com ateliê, e tenho esse trabalho de arte. Então um 
fomenta o outro, sabe? Eles não são desconectados. Acho que essa 

16. ÂnimaAção é um espetáculo da “Nau de Ícaros”, do ano de 2001, com direção 
de Marco Vettore.
17. Cia. Faísca é uma companhia fundada e formada por Urga Maira e Andi 
Rubinstein. Ver: Cia Faísca | Facebook
18. Prêmio Myriam Muniz de Teatro.
19. Disponível em: https://www.andirubinstein.com/o-crculo-de-salomo

https://www.facebook.com/ciafaisca
https://www.andirubinstein.com/o-crculo-de-salomo
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é a base, é de onde eu venho pesquisando e olhando para isso, e as 
sombras vieram compondo essa narrativa. Para mim, em primeiro 
lugar estão as histórias, a narrativa mesmo. As histórias estão a 
serviço. Esses elementos vão chegando e compondo essa narra-
tiva. É nesse processo que eu estive e estou um pouco ainda.

[j u l i a n a]  Vou aproveitar que você já mencionou a Cia. Faísca 
e vou fazer uma pergunta. De onde vem esse nome Cia. Faísca e 
quantos espetáculos de sombra teve a companhia?

[u r ga]  Esse nome veio um pouco do fogo, dessa chama que acende 
e dessa faísca que é a ideia, sabe? Esse lampejo. Antes, a gente tinha 
esse nome, Lampejo. A faísca é algo que acende o fogo, ela pode 
acender uma ideia, ela pode trazer uma chama, ela pode iluminar. 
A Faísca veio muito disso, dessa ideia que pode trazer uma coisa 
maior, que pode acender uma grande fogueira. Fizemos “O Círculo 
de Salomão”, que é um espetáculo que contava sete histórias de 
Salomão20, usando um pouco de boneco, de projeção e música ao 
vivo. Eu venho de um lugar que eu sempre gosto de trabalhar 
com música ao vivo. O Fávero falou sobre o Gustavo Finkler21... 
já trabalhei muito com ele, é um querido. Adoro Cuidado que 
Mancha22, já manipulei junto “A mulher gigante”23, a gente fez 

20. Salomão foi rei de Israel entre os anos 970 e 930 a. C. Os fatos de sua vida estão 
narrados em livros bíblicos, como em I Reis e II Crônicas. Ver: https://www.ebio-
grafia.com/salomao/
21. Escritor e músico nascido em Porto Alegre, RS. Ver: http://www.editorapro-
jeto.com.br/autores/gustavo-finkler/
22. O Cuidado Que Mancha é um grupo de teatro, música e literatura. Ver: https://
www.sympla.com.br/produtor/cuidadoquemancha#:~:text=O%20Cuidado%20
Que%20Mancha%20%C3%A9%20um%20grupo%20de,e%20mistura%20de%20ritmos%20
brasileiros%20j%C3%A1%20estava%20presente
23. Atualmente livro que faz parte da série de colagens de livros ilustrados pela 
artista plástica Lauda Castilho, “A mulher gigante” foi primeiro um CD e depois 
um espetáculo de autoria do Gustavo Finkler e Jackson Zambelli.

https://www.ebiografia.com/salomao/
https://www.ebiografia.com/salomao/
http://www.editoraprojeto.com.br/autores/gustavo-finkler/
http://www.editoraprojeto.com.br/autores/gustavo-finkler/
https://www.sympla.com.br/produtor/cuidadoquemancha#:~:text=O Cuidado Que Mancha %C3%A9 um grupo de,e mistura de ritmos brasileiros j%C3%A1 estava presente
https://www.sympla.com.br/produtor/cuidadoquemancha#:~:text=O Cuidado Que Mancha %C3%A9 um grupo de,e mistura de ritmos brasileiros j%C3%A1 estava presente
https://www.sympla.com.br/produtor/cuidadoquemancha#:~:text=O Cuidado Que Mancha %C3%A9 um grupo de,e mistura de ritmos brasileiros j%C3%A1 estava presente
https://www.sympla.com.br/produtor/cuidadoquemancha#:~:text=O Cuidado Que Mancha %C3%A9 um grupo de,e mistura de ritmos brasileiros j%C3%A1 estava presente
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algumas vezes. Depois trabalhei com meu irmão, que é cenó-
grafo, e ganhei bastante experiência nessa ideia de transformar 
os espaços, de trazer também esse espaço simbólico, do que é, 
quando se cria um ambiente, o que se quer com esse ambiente. 
Então, nesse espetáculo, a gente trabalhou com vários tipos de 
círculo. Era uma roda central, e essa roda virava um leme de navio, 
virava uma tela de projeção, virava um mundo em que um boneco 
andava em cima, tinha vários significados, e o próprio anel do Rei 
Salomão. Então ali a gente trabalhou algumas coisas de sombras. 
Depois veio um outro espetáculo chamado “Tempo de Espera”24, 
que era um espetáculo sobre o qual a gente brincava ao falar que 
era um espetáculo GLS25: sobre grávidas, lactantes e simpatizantes, 
porque a gente estava grávida e queria trabalhar um pouco dessa 
questão da maternidade. Trabalhamos com várias histórias que 
tratavam disso. E foi aí que fizemos um cenário absurdo: era uma 
bolha de lycra preta gigantesca, como se fosse uma barriga, a 
gente cobria e eram metros de lycra. E ali já tinha uma brinca-
deira com sombra, tinha uma capa que a gente usava na roupa, 
uma projeção nessa bolha gigante, tinha uma coisa de luz, uma 
coisa da gente andando por esse espaço e essa luz que vinha, uma 
brincadeira com ultrassom. Uma coisa bem maluca, mas linda. 
E a gente contava as histórias nesse cenário com música ao vivo 
e essas narrativas compondo. Depois a gente fez “O Príncipe 
Caranguejo”26 e decidiu trabalhar mais com sombras, fizemos 

24. Espetáculo do Grupo Lampejo, de Urga Maria e Andi Rubinstein, que resgata 
histórias sobre a maternidade. Disponível em: https://www.andirubinstein.
com/tempo-de-espera
25. Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Sigla comumente usada para retratar a comu-
nidade LGBTQIA+ nos anos de 1980.
26. Espetáculo sobre uma fábula italiana baseado em um texto encontrado em 
Veneza, século XIX, e recontado no livro “Fábulas Italianas” de Ítalo Calvino. 
Disponível em: https://www.andirubinstein.com/vdeo

https://www.andirubinstein.com/tempo-de-espera
https://www.andirubinstein.com/tempo-de-espera
https://www.andirubinstein.com/vdeo
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algumas cenas e conhecemos o FIS27. Então, a gente foi ao festival 
fazer o curso da Federica Ferrari e articular os bonecos, e fazer 
aquelas coisas incríveis, ver outras companhias. Um agradeci-
mento especial a Ronaldo e a Silvia, que batalham e trazem isso 
todos os anos que, para a gente, é uma grande escola. Para mim, 
foi ali que bateu mesmo, agora eu sei de onde beber dessa fonte. 
A gente fez uma apresentação lá, que foi horrível, foi a pior apre-
sentação da minha vida, confesso. A gente foi numa escola, o 
som deu errado, o palco era pequeno, a gente já trabalhava com 
projeção, porque nesse espetáculo eu queria trabalhar com o que 
ficou em mim da Nau de Ícaros. A gente fez o aquário da história 
com uma projeção, e a gente mergulhava e ficava passeando lá 
por dentro, era muito legal. Deu tudo muito errado, mas a gente 
conheceu as meninas do Luz, micro y punto, e é maravilhoso o 
trabalho delas, havia aquela música ao vivo e eu falei que queria 
fazer isso também. A gente saiu dessa vivência, de ter levado o 
espetáculo, feito as oficinas e a imersão com a Federica Ferrari, e 
eu falei que queria mergulhar nisso. A gente aumentou as cenas 
de sombra desse espetáculo, mas a narrativa ainda estava se 
sobrepondo, era como dizem “um teatro com sombras”, não “de 
sombras”. Eu ainda não faço um teatro de sombras, eu faço com 
sombras. Eu ainda estou começando, porque tem essa questão, 
ele tem o lugar dele de teatro de sombra, e eu ainda vou chegar 
lá. Um dia eu chego lá.

[j u l i a n a]  Mas você não acha que o teatro de sombras dá várias 
possibilidades? Cada um pega o seu jeito de fazer, eu acredito 
muito nisso. A gente não vê como era antigamente. Claro que 
ainda se tem isso. Mas a gente pegou e transformou como poderia 

27. Festival Internacional de Teatro de Sombras. Ver: https://fisteatrodesombras.
wixsite.com/fisteatrodesombras

https://fisteatrodesombras.wixsite.com/fisteatrodesombras
https://fisteatrodesombras.wixsite.com/fisteatrodesombras
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trabalhar com essa linguagem aqui. Então, eu acredito também 
nesse contemporâneo, nessa mistura de linguagens. Mas, claro, 
tendo a sombra muito vista, muito sensível e poética em cena.

[u r ga]  Ela é maravilhosa, gente. Sou completamente apaixonada. 
Então, no “Príncipe Caranguejo”, a gente teve essa experiência, e 
a Andi quis fazer um espetáculo solo dela como manipuladora. Eu 
dirigi esse espetáculo de nome “A vida secreta das fraldas”28, que 
tem uma cena de sombra, mas ele é primordialmente um espetá-
culo de objetos e os objetos são as fraldas. Todos os bonecos são 
feitos com esse tecido, com a fralda, tudo branquinho. E essa mani-
pulação, essa transformação, que a gente trouxe muito das histó-
rias, que é a múltipla variedade da repetição, esse conceito de que 
a gente pode repetir variando. Nesse espetáculo eu fiz a direção 
junto com ela, dizem que eu sou boa nisso, quando alguém tem 
um monte de ideias, eu junto e ajudo a concretizar. Mas comigo 
mesma eu não sou boa, sou péssima, fico correndo atrás do meu 
próprio rabo. Fico perdida. E esses foram os principais espetá-
culos da companhia. Então a gente resolveu seguir cada uma o 
seu caminho, porque a Andi queria carregar esse espetáculo e eu 
estava muito apaixonada pelas sombras para ficar nisso, queria 
mergulhar mais e mais. E eu estava lá no FIS29, pois eu tinha feito 
uma viagem para a Amazônia com essa ideia, quero fazer um espe-
táculo sobre índios, sobre a Amazônia. Porque eu vi coisas muito 
lindas lá. E o Grupo Manuí30 me convidou para fazer algo junto 

28. Espetáculo solo de Andi Rubinstein, do ano de 2019, com direção de Urga 
Maíra Cardoso. Disponível em: https://www.andirubinstein.com/slideshow-cij6
29. A Companhia Faísca participou do IV FIS, em 2017, com o espetáculo O prín-
cipe caranguejo.
30. Grupo, que até 2012 chamava-se Cia. Duberrô, criado em 2002 e formado 
pela atriz Tatiana Zalla e pelo músico Leandro Pfeifer. Ver: Quem somos | Manuí 
(manui.art.br)

https://www.andirubinstein.com/slideshow-cij6
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dizendo ter uma história do Kaká Werá31. Eles são músicos, e a 
Tati32 é contadora de histórias, e eu estava querendo sair desse 
lugar do palco das histórias. Eu já tinha feito muito isso e, para 
mim, já havia dado, eu queria ir para trás da tela. A gente convidou 
o José Sampaio33, que é um artista que trabalha com cinema, faz 
colagens maravilhosas, para ele fazer essa parte de compor as 
projeções junto às sombras. Eu disse que queria experimentar 
fazer isso, algo muito ancestral, de trazer essa história do Kaká 
Werá, que é um mito de origem, uma cosmogênese guarani, que 
fala como os índios entendem e explicam o surgimento de tudo que 
existe, e junto com essa arte ancestral, que é o teatro de sombras 
e essa coisa totalmente contemporânea, que são as projeções. 
A gente tinha pouco tempo para essa ideia acontecer, ela tinha 
que acontecer em dois meses, apesar do fato de eles morarem em 
outra cidade, em Sorocaba, e eu estar em São Paulo. A gente tinha 
que correr com o tempo, ensaiar, entender o que era isso, e então 
fizemos uma escolha, que foi a história ser contada na íntegra 
e juntar tudo! Gente, foi aquele caldeirão! Então colocamos as 
histórias, junto com a música, junto com a projeção e as sombras. 
Ficou lindo! Às vezes parece que não se sabe muito bem para onde 
olhar, mas é muito lindo, é maravilhoso. É um espetáculo que eu 
acho lindo, acho o texto lindo, acho tudo lindo. Eu gostaria de 
mergulhar no conjunto dele, mas não conseguimos fazer isso. É 
uma coisa meio louca de quando a gente trabalha sob encomenda, 

31. Kaká Werá Jecupé (São Paulo, São Paulo, 1964), escritor, ambientalista e 
tradutor. Disponível em: https://www.kakawera.com/
32. Atriz, professora de teatro e sócio fundadora da Encantoria 
Produções Artísticas e do Grupo Manuí. Ver: https://bomdia.uk/
tatiana-zalla-e-leandro-pfeifer-o-universo-fascinante-de-nossas-raizes-musicais/ 
33. Artista visual e diretor de arte, especializado em montagem, gráficos de 
movimento, mapeamento de vídeo e ambientes de instalação audiovisual. Seus 
trabalhos já foram publicados em revistas brasileiras como a Folha de São Paulo 
e em revistas internacionais como a publicação portuguesa A Bica.

https://www.kakawera.com/
https://bomdia.uk/tatiana-zalla-e-leandro-pfeifer-o-universo-fascinante-de-nossas-raizes-musicais/
https://bomdia.uk/tatiana-zalla-e-leandro-pfeifer-o-universo-fascinante-de-nossas-raizes-musicais/
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que vêm as coisas, você faz e pensa que poderia ter ficado muito 
melhor, mas é a toque de caixa, tem que ser, tem de sair, vamos 
levar assim. Mas foi uma experiência muito rica. A gente também 
não quis privar essa coisa da história porque os Guarani são um 
povo muito calado, mas a palavra, para eles, é uma coisa funda-
mental. Como esse também foi um espetáculo que veio dessa enco-
menda, no sentido de poder levar essas histórias para que eles 
pudessem ter esse resgate e voltar a contar as suas próprias histó-
rias, porque elas estavam morrendo, a gente queria deixá-la na 
íntegra, pois para eles havia essa importância da palavra. E então 
usar essas imagens, essa coisa da tecnologia, da projeção, porque 
o índio não é mais alguém que fica pelado, com seu arco e flecha, 
caçando, não. Índio tem celular, tem tecnologia. Então, a ideia 
era trazer um pouco disso também. E as sombras nesse contra-
ponto. Então, foi um pouco essa ideia para o “Nhanderuvuçu”34, 
o menino-trovão, que a gente fez meio que a toque de caixa e a 
gente rodou. Era para ter ficado em cartaz no mês de abril, mês 
de maio e, por conta da pandemia, a gente ficou em casa, parado.

[j u l i a n a]  Inclusive, Urga, para quem viu a arte de divulgação, 
colocamos uma das fotos do espetáculo.

[u r ga]  É, essa é a foto desse espetáculo.

[j u l i a n a]  E eu até anotei aqui. Eu coloquei: mito, menino-trovão. 
Porque eu não sabia falar esse nome que você falou, não.

[u r ga]  O “Nhanderuvuçu”, não é? Eu brinco, é “Nhanderuvuçu”, 
é que ninguém consegue falar.

34. Espetáculo em que o Grupo Manuí, em parceria com Urga Maíra, numa adap-
tação da obra “A voz do trovão” de Kaká Werá, conta a saga de Nhanderuvuçu, 
o primeiro ser humano feito por Tupã, o Criador. Disponível em: http://www.
manui.art.br/nhanderuvucu

http://www.manui.art.br/nhanderuvucu
http://www.manui.art.br/nhanderuvucu
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“Nhanderuvuçu”. Iamandu, 2019. 
FOTOS: PAULO BARBUTO.
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“Nhanderuvuçu” criação frente. 
FOTO: PAULO BARBUTO. 

[j u l i a n a]  Aqueles que tiverem perguntas, podem colocar aqui 
nos comentários. Eu vi que tinha uma pergunta lá em cima, mas 
eu esperei um pouquinho a nossa conversa fluir aqui. Lembrando 
que a gente está fazendo as lives toda terça e todo sábado, geral-
mente às 20h (vinte horas) de Brasília. Na semana que vem, que 
é terça-feira, a gente vai falar com a Silvana Marcondes da Cia. 
Pavio de abajur.

[u r ga]  Você sabe que eu estou com uma ideia nova e a Silvana 
Marcondes está comigo. A gente tem feito umas coisas juntas. 
Adoro-a.
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[j u l i a n a]  Olha!

[u r ga]  A gente criou uma aula espetáculo no ano passado. Íamos 
também fazer este ano. E então a gente fez essa aula espetáculo, 
essa miniapresentação, contando a história do surgimento das 
sombras e uma lenda chinesa, de onde surgiram... daquele impe-
rador que tinha uma dançarina e então ela morreu, e ele faz um 
teatro de sombra. E ficou bem bonitinho, bem lindo. Agora vamos 
ver se eu consigo fazer alguma coisinha. Eu tinha separado umas 
imagens aqui, mas, não sei, eu não sou da informática e estou 
perdida aqui.

[j u l i a n a]  Uma pergunta aqui: Como é ser artista nos dias de 
hoje para você, Urga?

[u r g a]  Nos dias de hoje, em termos pandêmicos, é acreditar 
que os sonhos não vão acabar. Esse lugar que a gente está, como 
artista agora, não podendo ter esse contato com o público... o meu 
trabalho depende dessa relação, então isso parece que colocou 
um xeque-mate e a gente ficou meio paralisado. Eu acho que não 
podemos perder essa esperança. A gente não sabe quando os 
teatros vão voltar e a gente vai ter que se reinventar um pouco. 
Acho que vamos ter de criar essa relação mais próxima, através 
das mídias mesmo. Ser artista nos tempos de hoje é continuar se 
reinventando, achar graça nas pequenas coisas, nos pequenos 
detalhes, ser tocado pela poesia do simples, do que a gente tem. 
Acho que é um pouco isso, não sei se eu respondi à pergunta 
porque ela é muito complexa.

[j u l i a n a ]  Está ótimo! A Cia. Quase Cinema falando aqui: 
“Cheguei para te ver”. E tem um fã clube seu aqui, Urga. O Clube 
da Sombra tem uma pergunta: “A sombra é uma tecnologia? Quais 
são os limites que te incomodam nessa ferramenta?”.



415

“Nhanderuvuçu”. Maraca, 2019. 
FOTO: PAULO BARBUTO. 

[u r ga]  A sombra é uma tecnologia, mas eu também acho que ela 
não é uma tecnologia necessariamente que precisa de toda essa 
técnica. Ela pode ser uma tecnologia do fogo, que também é uma 
tecnologia. A sombra é uma tecnologia da lua que está gigante 
agora no céu, é uma tecnologia solar, que vem e a gente se mara-
vilha com todas as possibilidades. Tem-se estudado muito, pres-
tado muita atenção nessa luz da natureza, o que ela traz, o que 
ela revela para a gente, coisas tão simples. Como é o trato da luz, 
como ela está de manhã, como ela está ao meio-dia, como está às 
17 horas, quando ela vai embora, quando o sol vai embora, e que 
cria esses contrastes. Isso é a mais alta tecnologia, e a gente tem 
essa tecnologia também de um projetor, de luzes, dos tipos de 
filtros e gelatinas e coisas incríveis. Então, de que tipo de tecno-
logia a gente está falando? De que lugar é essa tecnologia? Eu acho 
que não tem fronteira. Às vezes a gente se emperra um pouco 
com isso, que briga qual é a natureza. Eu tenho um pouco disso, 
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às vezes eu quero usar a tecnologia e não tenho muito manejo, é 
impressionante, as coisas travam na minha mão. O celular quebra, 
para de funcionar, o computador... parece que tem alguma coisa 
comigo, não sei. Enfim, eu acho que isso também é uma questão 
que a gente tem que dominar se a gente quer usá-la mesmo, que 
ela fique ao nosso serviço, e não nós a dela, essa tecnologia digital. 
E essas outras tecnologias são escolas, a gente olha e observa 
essas fontes de luz naturais, elas podem nos servir como fonte 
de pesquisa mesmo. 

[j u l i a n a]  Bom, obrigada pelas perguntas que estão fazendo 
aqui. Quem tiver mais pode perguntar aqui nos comentários. 
E já vou para a próxima que é a seguinte: Aderbal Freire Filho35 
disse que teatro seria a “nona arte”. O que você acha do teatro de 
sombras online?

[u r ga]  Teatro de sombras online? É isso? Estou com essa questão. 
Porque eu estou com essa questão com tudo online. O que é isso? 
O que é essa nova forma da gente se expressar e se comunicar? 
Ao mesmo tempo, eu tenho visto as crianças tão conectadas às 
imagens na tela que eu fiz para os meus alunos, tanto do ensino 
médio quanto do fundamental dois, experimentarem essa relação 
da luz em casa, essa luz do celular, de criar cenas, de experimentar 
o teatro de sombras. E isso os tirou da tela, isso foi muito legal. 
Isso é experiência. Assim, eles experimentaram e ao mesmo 
tempo trouxeram isso para o mundo, tiveram essa experiência. 
O teatro de sombras online pode ser uma fagulha, uma faísca que 
acende essa curiosidade dessa pesquisa para se olhar para essa 
sombra nesse cotidiano, encantar-se por isso, falar que é possível. 

35. Aderbal Freire Filho (Fortaleza, Ceará, 1941) é diretor, fundador do Grêmio 
Dramático Brasileiro e do Centro de Demolição e Construção de Espetáculo (CDCE). 
Ver: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18028/aderbal-freire-filho

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18028/aderbal-freire-filho
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Às vezes a gente fica em meio a tanta informação, tão fechado na 
tela, que não olha para fora. Então, a gente pode acender isso. Só 
que eu percebi isso muito nesses espetáculos, as pessoas só reali-
zavam o que era sombra quando iam para os bastidores, e quando 
chegavam nos bastidores, viam as coisas e ficavam “Não! Jura? Era 
isso que ficava gigante? Desse tamanho? Não acredito! Nossa, só 
você? Eu achei que havia 15 (quinze) pessoas mexendo aqui atrás. 
Não, fala sério!”. Então, eu acho que é esse o encantamento, que 
na tela eles não sabem mais o que é artesanal, o que é digital. Dar 
oportunidades de eles terem essa relação é o mais importante. 
Não sei como fazer isso, como ter essa experiência de que isso 
é uma sombra, isso não é uma animação, é diferente. Então esse 
lugar do que é animação e do que é sombra, do que é uma coisa 
digital... é importante a gente estar divulgando, difundindo. Eu 
penso um pouco nisso. E quando eu fiz esse trabalho junto com José 
Sampaio, com “Nhanderuvuçu”, que a gente misturou projeção e 
sombras, foi uma coisa que esteticamente é bem interessante, mas 
ela não dá força para sombra. Isso porque as pessoas não sabem 
que é sombra, a não ser que você abra o seu bastidor, senão elas 
vão achar que é tudo um cinema projetado.

[j u l i a n a]  Interessante falar dessa experiência de receber o 
público atrás, a gente sempre, do Grupo Penumbra, recebe o 
público atrás e é isso, as pessoas ficam impactadas. Esse impacto 
já mostra que é com alta tecnologia que a gente está trabalhando 
ali. Porque a pessoa não imagina que vai virar aquele espetáculo 
todo, aquelas figuras que você tem recortadas e às vezes mistura 
uma com a outra. E olhando, às vezes elas terão um pouquinho 
só da noção que é essa tecnologia do teatro de sombras. E essa 
questão do online é uma questão para mim também. Eu tenho 
visto muitas coisas online, não só contação de histórias. A minha 
questão não é se é possível ou não. A minha questão é como fazer 
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de forma, como você falou, que não pareça uma animação, mas 
mostrar que é um teatro de sombras que está acontecendo ali. A 
minha questão é essa, mas eu já venho analisando e estudando, 
até ministrei um curso online, e foi uma experiência incrível. Eu 
falo que meus participantes são meus trocadores, eles trocam 
experiências comigo. Eram pessoas que também já trabalhavam 
ou sabiam um pouco sobre teatro de sombras, ou um pouco 
mais, estavam ali no mediano, e eu pude perceber essa questão 
de ser mediadora para que as pessoas investiguem na própria 
casa. Percebi isso que você falou, mostrando para as crianças e 
elas foram lá fazer. Eu acho que essa curiosidade, essa provo-
cação é super válida.

“Nhanderuvuçu”, 2019. 
FOTO: PAULO BARBUTO.
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[u r ga]  É. E nesses tempos difíceis em que estão todos confinados, 
eu acho que olhar essa luz e entrar em contato com essa arte pode 
revelar muito. Mas eu trabalho sozinha como sombrista, não tenho 
uma companhia, não tenho várias pessoas, então às vezes encontro 
pessoas para fazerem junto comigo. A Silvana Marcondes, por 
exemplo, é uma pessoa que está bem próxima. Mas sozinha, com 
duas mãos, tenho um certo limite, e, para mim, está sendo muito 
desafiador porque eu não sou uma pessoa que gosta de traba-
lhar sozinha, eu gosto de gente. Eu gosto de estar com gente, eu 
gosto de trocar ideia, fomentar isso, por isso, para mim, é muito 
desafiador estar nesse lugar de criação agora, nessa temporada 
em que a gente tinha criado um cenário para este ano, para este 
semestre que foi totalmente apagado. E a gente falou: Bem, então 
agora vamos reinventar. O que nós fazemos? E como vamos criar 
e entrar nesses editais que estão fomentando essa mídia digital. 
Então além de fazermos as sombras, além de criarmos, temos 
que fazer um registro, uma edição e publicar. “Como vai ser isso? 
Como vai se dar essa nova fase? Como é essa tecnologia que a gente 
vai precisar usar também?”. Porque além de ter que se dominar 
isso, tem de se dominar o outro lado para conseguir chegar ao 
público. É o que estou olhando e pensando: “Como vamos fazer 
isso?”. Estou apanhando bastante nesse sentido. Estou pesqui-
sando e percebendo como estou apanhando. Mas vamos ter de 
fazer isso. Vamos ter de nos reinventarmos. Falei rapidamente 
com o Ronaldo sobre trazer um pouco de sonho, de esperança, 
sair projetando, criando juntos.

[j u l i a n a]  Uma pergunta aqui: quais as diferenças entre o 
desenho e a sombra?

[u r g a]  Eu acho que tem uma coisa da ilustração, do que você 
quer com esse desenho, com essa forma. Quando se desenha, não 
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necessariamente é aquilo que se vai ter como imagem verdadeira. 
Imagina-se uma coisa, desenha e quando se corta, ou encanta-se 
e aquilo se revela ou não é nada daquilo, é totalmente diferente. 
Então, a sombra vai o tempo inteiro te revelando, não se manda 
nela. Ela quem vai falar onde quer ir. E tem de se entender para 
que essa coisa do negativo e do positivo, do para lá e para cá... para 
a gente que é disléxico dá um nó na cabeça. E ela vai se revelando. 
Então, cada desenho, cada corte, se tira mais, se tira menos, se 
abre, se contrai, como que ela se mostra, é algo que vai ganhando 
vida. Como eu trabalho com ilustradores, eu não desenho. Eu 
desenho, todo mundo desenha, mas a minha mão nunca chega 
aonde minha ideia quer chegar, então eu encontro pessoas. Eu 
tenho uma pessoa muito especial e querida comigo, que eu brinco 
que é minha mão, que é o Cassiano Reis36, que é um grande ilus-
trador e um homem incrível, supersensível e trabalha muito com 
histórias em quadrinhos, tem essa relação com o cinema, então ele 
me entende, o que eu quero, pra onde eu vou, e isso é muito legal. 
E ele já sacou essa coisa do negativo e do positivo comigo, e brin-
camos com isso. É muito fácil trabalhar com ele nesse lugar das 
máscaras, que sobem e que descem, como vamos fazer esse espe-
lhamento. A gente cria muito junto. Quando ele me entrega uma 
ilustração e fala: “Agora você vai parir, agora você vai dar vida 
a isso”, porque quando corta, dá-se a forma. Enquanto eu estou 
fazendo esse trabalho de corte, eu entro quase em um transe. Eu 
gosto desse corte delicado, dessa minúcia. E eu vou cortando, vou 
cortando, e de repente, quando eu acendo a luz, eu falo: “uau”, ou 
então “não, não é nada disso, está tudo errado, é o contrário”. Eu 
acho que o desenho é primeiro esqueleto, depois ele ganha essa 
vida através do corte, da luz e do que se quer com ele.

36. Formado em Artes Plásticas, sempre manteve relação com o teatro, o cinema 
e as narrativas, e é um dos fundadores da Cia. Stromboli. Ver: https://audiovi-
sualaovivo.com/perfil/cassiano-reis/ 

https://audiovisualaovivo.com/perfil/cassiano-reis/
https://audiovisualaovivo.com/perfil/cassiano-reis/
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[j u l i a n a]  Eu não sei quem é, mas tem um Gramattar Ilustração 
aqui na live.

[u r ga]  A Gra37. Gente, a Gra é muito amor. A gente também tem 
uma conversa muito gostosa, porque ela tem um desenho que ele 
em si já é uma cena. Essa ilustração dela já conta uma história, e 
a gente tem namorado muito a ideia de transformar esses dese-
nhos em sombras. Nós temos essa relação sobre como a ilustração 
se dá para a sombra. Aliás, esse era um curso que nós íamos dar 
este ano. Íamos fazer essa parceria, ainda vamos realizar isso em 
algum momento. E nesse novo espetáculo que estou querendo 
fazer, ela está junto, trazendo muitas imagens lindas, e eu ainda 
estou estudando.

[j u l i a n a]  A Cia. Quase Cinema tem uma pergunta: “Qual é o 
maior desafio que o teatro de sombras te coloca?”.

[u r ga]  O maior desafio… poder atingir mais pessoas, crescer, 
ampliar, levar essa linguagem mais longe. E conseguir fazer a 
narrativa ser só dele, não precisar da palavra para ele. Não neces-
sariamente ter a palavra em primeira instância, que ele seja o 
protagonista, que a sombra seja protagonista dessa história. E 
eu acho que, para mim, esse é o meu grande desafio.

[j u l i a n a]  Vou aproveitar e fazer outra pergunta: É muito difícil 
transportar o teatro de sombras para o universo das lives? Sei 
que estávamos conversando sobre essa questão do online, mas se 
quiser pontuar alguma coisa sobre esse tema das lives...

[u r ga]  Eu ainda não vi alguém experimentando isso. Acho que 
a gente poderia fazer uma experiência. Eu ainda não sei, não vi e 
ainda não fiz também. E eu acho que é encantador esse lugar do 

37. Graziella Mattar (São Paulo) é ilustradora e designer. Disponível em: http://
graziellamattar.com.br/site/

http://graziellamattar.com.br/site/
http://graziellamattar.com.br/site/
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bastidor, porque só assistir aqui na tela é como assistir na TV, é 
algo meio parado e se pensa: “Bonito. Legal.”, mas o bastidor é que 
dá essa graça maior. Eu queria mostrar um pouco dessa relação 
entre a projeção e a sombra. Porque o meu trabalho consiste em 
estar nesse lugar da sombra acompanhando a narrativa, então 
estando lá atrás manipulando as figuras e bonecos, sem ver nada, 
eu tenho que respirar junto com quem está contando, com quem 
está fazendo a música e com quem faz a projeção. Então há uma 
entrega, há uma coisa de estar nesse lugar de conexão em que todo 
mundo está ligado ao outro. E vai-se respirando junto e a coisa 
vai crescendo... Esse balé, essa dança em que você vai entrando 
enquanto está fazendo, isso é o que é mágico na performance ao 
vivo, esse estado de presença e conexão que estamos. E a plateia 
vai junto nisso, ela vai crescendo junto e a gente vai sentindo 
aquele pulso. A plateia vai entrando nesse universo, vai sendo 
levada para isso. E a criança está totalmente disponível para esse 
lugar, para o aqui e agora, para o: “Isso é possível, isso está acon-
tecendo”, uma pessoa pode entrar numa barriga de uma baleia 
ou de uma onça. Eu fiz no ano passado, para a Nau de Ícaros, uma 
cena de cinco minutos para “A verdadeira história do Barão”38, 
que é a história do Barão de Münchhausen39 e foi um espetáculo 
incrível, gigante, que ficou no SESI da Avenida Paulista. Essa cena 
da sombra era um náufrago que era engolido por um monstro 
marinho, aquela parte em que o Barão vive dentro da barriga 
da baleia e depois cai num vulcão. Essa cena toda foi feita em 
sombra e era aplaudida ali, em cena aberta, toda vez. Isso era 

38. Disponível em: https://www.naudeicaros.com.br/repertorio/a-verdadeira- 
historia-do-barao/
39. O Barão de Munchausen é um personagem literário famoso pela grandeza de 
suas mentiras e inspirado nos relatos de aventuras do militar e senhor rural Karl 
Friedrich Hieronymus von Münchhausen (maio de 1720 — fevereiro de 1797). 
Ver:https://www.naudeicaros.com.br/repertorio/a-verdadeira-historia-do-barao/ 

https://www.naudeicaros.com.br/repertorio/a-verdadeira-historia-do-barao/
https://www.naudeicaros.com.br/repertorio/a-verdadeira-historia-do-barao/
https://www.naudeicaros.com.br/repertorio/a-verdadeira-historia-do-barao/
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muito maravilhoso! E foi muito legal porque foi uma cena toda 
de sombras, sem nenhuma palavra, e ela se bastava. Depois vinha 
mais, mas, nesses cinco minutos era a sombra que contava tudo 
e, no final, eram todos batendo palma.

[j u l i a n a]  Urga, como a contagem foi rápida para a gente entrar 
na segunda parte, se você quiser concluir aquela questão da live... 
porque foi bem na hora que você estava concluindo a questão do 
teatro de sombras para live.

[u r ga]  Então, o teatro de sombra para lives... eu estava pensando 
nisso. Vamos pensar nisso juntas! Será que se em cima fica o 
bastidor e embaixo fica o que está acontecendo, essa conversa 
pode ser divertida. Como é isso, como é uma live? Ou a gente pode 
fazer criar pequenas cenas, toda a semana “x” tem uma ceninha 
de sombra fofa, cada companhia pode fazer a sua para live. Uma 
ceninha. Mas eu não sei, temos que experimentar. Eu acho que 
aquilo que a gente não sabe, a gente tem que experimentar.

[j u l i a n a]  Eu também. Eu sou daquelas que experimenta. Adoro 
um desafio. A pessoa faz um desafio para mim, e eu fico muito 
encabulada até conseguir fazer. E eu achei interessante você 
falando aqui, acho que isso seria muito interessante: pegar a tela 
superior, os bastidores, ou invertida, ter atrás da tela e na frente 
da tela. Olha que interessante.

[u r ga]  Isso traz vida.

[j u l i a n a]  Mostra que está realmente ali, que está sendo feito 
ali na hora. E sem falar nessa dança que acontece atrás, essa 
sincronia, como você mesma disse, que tem de estar prestando 
atenção em todo mundo, respirando junto com a música, tem que 
estar presente.
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“Nhanderuvuçu”, 2019. 
FOTOS: PAULO BARBUTO.
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[u r ga]  E isso é muito legal. Outro dia eu estava fazendo uma expe-
riência em casa e o meu filho estava assistindo do lado, olhando 
o que estava acontecendo. Eu estava fazendo em casa, que é um 
meio pequeno, e eu estava em cima de uma mesa, segurando um 
negócio com um dos pés levantado, numa posição assim, e o que 
estava acontecendo ali era só um peixinho passando no meio de 
um mato. Mas para eu abanar o mato, eu tinha de cutucar com 
o pé. E então ele falou: “Mãe, que loucura que é isso!”. Tipo, é só 
um peixinho passando, e você está aí, do lado avesso. Isso é muito 
legal, porque pode só ver o peixinho passando e você vai falar 
“legal”, mas se você vê a pessoa lá, toda torta, com toda aquela 
engenhoca, com os matos espetados no lugar, e então você fala: 
“Uau, como isso é possível?”. É desse lugar que eu venho.

[j u l i a n a]  Alta tecnologia!

[u r ga]  É, é dessa tecnologia.

[j u l i a n a]  Fez-me até lembrar que a gente também está junto 
com o Felipe40, do Rio, que é um músico que viu o nosso trabalho. 
Ele lançou uma música para esses tempos, e a gente foi pensando 
também em imagens que tem a ver com a dramaturgia da música e 
com esse tempo, porque essa letra foi criada a partir desse tempo 
que a gente está vivendo. E eu me lembrei da cena na qual meu 
irmão pegou uma blusa que eu tenho e que é toda furadinha. Ele 
ficava com a lanterna, a gente colocou o celular ali, e tinha que 
ser um jeito de que eu não aparecesse, só minha sombra aparecia 

40. Felipe Azevedo além de empreendedor cultural e administrador da Balaio de 
Cordas Ltda. é compositor, violonista, cantor, educador musical e ensaísta. Ver: 
https://ufrgs.academia.edu/FELIPEAZEVEDOCOMPOSITOR#:~:text=Biografia%20
Completa%20Felipe%20Azevedo%20al%C3%A9m%20de%20empreendedor%20cultu-
ral,%C3%A9%20compositor%2C%20violonista%2C%20cantor%2C%20educador%20
musical%20e%20ensa%C3%ADsta

https://ufrgs.academia.edu/FELIPEAZEVEDOCOMPOSITOR#:~:text=Biografia Completa Felipe Azevedo al%C3%A9m de empreendedor cultural,%C3%A9 compositor%2C violonista%2C cantor%2C educador musical e ensa%C3%ADsta
https://ufrgs.academia.edu/FELIPEAZEVEDOCOMPOSITOR#:~:text=Biografia Completa Felipe Azevedo al%C3%A9m de empreendedor cultural,%C3%A9 compositor%2C violonista%2C cantor%2C educador musical e ensa%C3%ADsta
https://ufrgs.academia.edu/FELIPEAZEVEDOCOMPOSITOR#:~:text=Biografia Completa Felipe Azevedo al%C3%A9m de empreendedor cultural,%C3%A9 compositor%2C violonista%2C cantor%2C educador musical e ensa%C3%ADsta
https://ufrgs.academia.edu/FELIPEAZEVEDOCOMPOSITOR#:~:text=Biografia Completa Felipe Azevedo al%C3%A9m de empreendedor cultural,%C3%A9 compositor%2C violonista%2C cantor%2C educador musical e ensa%C3%ADsta
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na parede, e era todo esse jogo. Então, é muito impressionante o 
que acontece nos bastidores.

[u r ga]  É muito legal, é muito rico, não é? É muito louco. A Marina 
Pittier41 é uma cantora maravilhosa, eu a adoro. Ela tem o Grupo 
Triii42 que faz esse trabalho de música infantil, e eu ainda vou 
fazer um clipe para ela da música “O chapéu e a sandália”. Ela tem 
um trabalho incrível. Eu sempre namorei a ideia de fazer alguma 
coisa com isso. Você toca o play e entra nesse universo. Enfim, é 
isso, são esses desafios da pandemia. Você ali, sozinho, e como a 
gente vai fazendo cada um na sua casa.

[j u l i a n a]  Antes de ler uma pergunta, tem um pessoal comen-
tando sobre o que a gente foi aqui falando a respeito da live: 
“Quando vai ter?”, “Queremos, queremos”, “Queremos live de 
sombra”, “Queremos muito”, “Que dia?”.

[u r ga]  Em breve, em breve... vamos ver. Tenho várias ideias.

[j u l i a n a]  Eu também estou com umas com as operações aqui. 
Não é tão em breve.

[u r ga]  Vamos dominar as lives! Chega de Teresa Cristina, vamos 
nós agora!

[j u l i a n a]  O Clube das sombras está perguntando aqui: “Como 
se constrói na cena o encantamento no teatro de sombras?”.

[u r ga]  Esse encantamento vem para mim, do que eu percebo, 
através do Belo. O encantamento se dá muito nesse lugar que é… 

41. Cantora, percussionista e brincante. Integrante e fundadora do grupo Triii 
(desde 2008). Ver: Marina Pittier (@marinapittier). Fotos e vídeos do Instagram.
42. Grupo musical formado por Marina Pittier, Fê Stok e Estevão Marques, criado 
em 2008. Ver: Grupo Triii (@grupotriii). Fotos e vídeos do Instagram.

https://www.instagram.com/marinapittier/
https://www.instagram.com/grupotriii/
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uau! O lugar da surpresa. E são infinitas as possibilidades. Eu 
acho que isso é uma coisa muito do que toca o artista naquele 
momento, do que ele está querendo levar. As formas, como se 
encanta, são milhares. Mas, agora, eu tenho prestado atenção 
nessas coisas da natureza, nos elementos da natureza, por exemplo, 
como a luz se dá. Para a criança, então... elas acreditam que tudo 
aquilo é possível! Tem algumas que, quando a onça aparece, lá no 
“Nhanduruçu”, morrem de medo, começam a chorar. Ficam com 
medo porque acreditam que tem uma onça lá atrás e não há, é só 
um pedacinho de papel! É um encantamento isso. Então, eu acho 
que o encantamento vem desse olhar de cada artista, de o artista 
se encantar. Acho que o artista tem que se encantar em primeiro 
lugar. Eu sinto isso.

[j u l i a n a]  Aproveitando que você falou da onça… aqui, na foto 
de divulgação da live aparece esse momento. A meu ver, parece 
que a onça está na frente do espectador, parece que ali está sendo 
mostrado como está se fazendo a sombra, não é? Então, aprovei-
tando que o pessoal falou que é um balé, eu gostaria de entender 
um pouquinho mais como acontece esse balé nesse espetáculo.

[u r ga]  Quando eu pensei o cenário desse espetáculo, eu queria 
um mopan, que é uma oca dos indígenas, que é esse lugar sagrado 
deles. Eu já queria esse lugar circular, essa relação como se fosse 
uma meia-lua, uma lua nascendo. Por isso que ele tem essa forma. 
E lá atrás, ele é uma cabaninha para mim, é o meu templo sagrado. 
As cenas que são na floresta são todas compostas com coisas que 
eu vou colhendo de cada lugar em que eu me apresento, com 
coisas orgânicas, vegetais, e outras coisas de corte, então eu crio 
esse espaço ali atrás. Você queria saber dessa cena específica?

[j u l i a n a]  É, pode comentar essa cena. Eu queria entender 
um pouquinho a respeito dessa questão, de como acontece esse 
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espetáculo que também tem os músicos. Você falou que tem proje-
ções também. Então, eu gostaria de entender como acontecem 
todas essas funções, como você faz para levar isso tudo para a cena.

[u r ga]  Tem uma projeção que vem pela frente. As texturas vêm 
pela frente e elas são sempre coloridas. Eu entro com a sombra 
atrás, preta e branca. Por isso essa conversa entre a tecnologia 
contemporânea, que tem essas cores, e esse lugar do preto e branco. 
E elas dialogam. A projeção entra como uma textura. A onça, 
por exemplo, é uma projeção de uma textura de onça, e eu entro 
com a máscara da onça, e elas se fundem e se cria essa imagem. 
A gente trabalha assim. No começo, vem surgindo a Terra, que é 
uma outra imagem que vem subindo e, acima, eu estou com uma 
sombra que vai ao mesmo tempo, a gente vai andando junto. E dá 
esse nó, não se sabe o que é o quê. Tem-se a contadora ou narra-
dora, que está na frente e que interage com essa sombra. Só que 
eu não vejo nada do movimento dela lá na frente! E esse é o balé. 
A gente respira junto, eu sei mais ou menos onde eu tenho que 
entrar com a onça, que vai engoli-la, que ela vai aparecer aqui, 
e que ela vai sair, onde ela está ali, do lado. Esse diálogo é um 
diálogo que vamos tendo, de saber onde estamos na história, de 
onde a gente está e para onde a gente vai. E da música também. 
A música vai acompanhando essa narrativa e eu vou acompa-
nhando a música, a narrativa e a projeção.

[j u l i a n a]  Então acontecem coisas na frente e coisas atrás, não é?

[u r ga]  É. Todas as sombras acontecem atrás. São as projeções que 
são essas texturas. Elas têm movimento, mas elas são mais texturas. 
A gente trabalha com umas texturas da natureza também, então 
quando ele (personagem) vai fazer um determinado caminho, que 
ele vai em quatro direções, em cada direção tem um elemento da 
natureza que o guia. Quando ele vai em direção ao fogo, temos 
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umas imagens de fogo sendo projetadas, e tem a silhueta que anda 
junto, temos a água, temos a natureza, que é uma coisa bem orgâ-
nica. A gente tem os ventos, que são as nuvens que vão passando. 
A gente está sempre trabalhando com esse diálogo.

[j u l i a n a]  Poderia comentar um pouquinho sobre a música, que 
você falou que é ao vivo, não é? Os músicos ficam atrás da tela ou 
na frente da tela? E como que aconteceu a criação da trilha sonora?

[u r g a]  A trilha sonora é do Leandro Pfeifer43, e ele é um cara 
que estuda muito toda a música indígena. No mestrado dele, ele 
analisou as tradições dos índios Guarani, na musicalidade que 
eles trazem nos cânticos. Então, ele foi compondo as músicas 
com base nessa pesquisa. E o Leandro é um cara doce e leve. E em 
alguns momentos nós precisávamos de uma coisa mais pesada! 
E era muito difícil, ele não trazia, ele estava sempre leve, tran-
quilo… e eu dizia: “Não! A gente precisa de uma coisa mais intensa”. 
Precisávamos de uma percussão! Então, eu falava para ele ouvir 
um rock e depois compor, para trazer mais intensidade. E a gente 
foi chegando nisso. Ele mistura também. Ele tem umas bases 
gravadas para ter mais instrumentos, então ele vem e entra com 
um instrumento ao vivo em cima, e outras coisas ele canta e toca 
ao vivo. Mas isso nós fomos orquestrando juntos. Temos até uma 
flauta do Toninho Carrasqueira44 tocando nesse espetáculo, que 
é maravilhoso. E o Armando Costa45 fazendo violão. Os músicos 

43. Músico e produtor cultural. Criador e integrante do Grupo Manuí, formou-se 
em música pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Ver: Leandro Pfeifer 
(@leandro.pfeifer). Fotos e vídeos do Instagram
44. Antonio Carlos Moraes Dias Carrasqueira (São Paulo, 1952) é flautista e professor. 
Ver: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa12972/toninho-carrasqueira 
45. “Armando Costa (Rio de Janeiro RJ 1933 - idem 1984). Disponível em: https://enci-
clopedia.itaucultural.org.br/pessoa359322/armando-costa#:~:text=Autor%2C%20
diretor%20e%20animador.,em%20defesa%20dos%20interesses%20populares.

https://www.instagram.com/leandro.pfeifer/
https://www.instagram.com/leandro.pfeifer/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa12972/toninho-carrasqueira
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa359322/armando-costa#:~:text=Autor%2C diretor e animador.,em defesa dos interesses populares
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa359322/armando-costa#:~:text=Autor%2C diretor e animador.,em defesa dos interesses populares
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa359322/armando-costa#:~:text=Autor%2C diretor e animador.,em defesa dos interesses populares
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são bem parceiros, trazendo um corpo para esse espetáculo, para 
essa parte sonora. E os cânticos Guarani. Tem muita coisa. Foi 
lindo isso porque, quando fizemos o espetáculo para os Guarani, 
a plateia ficou cantando na língua deles. Foi de chorar, foi lindo! 
Fizemos várias apresentações para algumas aldeias Guarani. 
Foi muito rico, muito especial. Sem palavras. Se perguntar qual 
é o encantamento, o encantamento é esse. É a gente poder levar 
isso e ter essa troca. É maravilhoso. E eles ficam tão agradecidos. 
Os pajés vieram falar conosco… e tinha o Kaká Werá junto com 
a gente... então, em várias apresentações que a gente fez, ele veio 
trazer uma fala depois, falar sobre essa história e o que que é essa 
cosmogênese guarani, o que que estão esses elementos da natu-
reza formando o ser humano, que a gente é a natureza. Tudo isso 
foi muito incrível. Os Guarani são palavras, são som, são feitos e 
acreditam que o ser humano é feito através da palavra, do som.

[j u l i a n a]  Deve ter sido uma experiência incrível. Quantas 
pessoas foram necessárias para esse espetáculo acontecer, e como 
foi essa questão do uso do projetor, projeção na verdade, e esta 
questão de precisar de tomada. Fale um pouquinho sobre como 
foi essa questão de perceber que teria que adaptar alguma coisa. 
Como que rolou tudo isso?

[u r ga]  A gente já pensou nisso quando estava fazendo o espe-
táculo. Esse era o Norte: poder levar esse espetáculo para os indí-
genas e eles poderem se ver nessa criação. E então é tudo muito 
simples, na verdade, porque a gente precisa de duas tomadas, 
uma para mim e uma para o projetor. E a que é minha serve para 
amplificar o som, e é isso. Depois é apenas questão de regular. 
Mas era o próprio plano ter esse lugar escuro e para fazer à noite. 
Nós fizemos muito à noite, fizemos em praça. Quando levamos 
esse espetáculo para Portugal, nós chegamos justamente na 
época que a floresta estava pegando fogo. E era uma comoção, e 
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as pessoas falavam que era “o espetáculo da Amazônia”, e não era, 
era Guarani. Enfim, a gente foi para esse lugar e foi muito lindo 
também ver os portugueses chegando e falando: “Desculpa pelos 
nossos ancestrais, pelo que eles fizeram com vocês”. Todo mundo 
muito emocionado, muito comovido com essa história... com a 
nossa história, não é? Acho que nós estamos aí, o nosso país está 
passando por um momento que precisa muito que a gente se una 
e leve um pouco de esperança.

[j u l i a n a]  Então esse espetáculo já foi apresentado em outros 
lugares, não só na caixa cênica de teatro, não é?

[u r ga]  Já. Nós o fizemos em praça, ao céu aberto, com lua cheia, 
sem lua nenhuma… com um pouco de chuva... começou a ventar e 
derrubou tudo! Mas a gente também já fez bastante em caixa preta.

[j u l i a n a]  Tem uma pergunta aqui da Cia. Lumiato: “Quais são 
os desafios de trabalhar com projeções mapeadas e o teatro de 
sombras? Existe uma hierarquia dentro da dramaturgia para 
essas escolhas?”.

[u r ga]  Essa é uma grande questão, porque é uma escolha… e tem 
uma questão técnica também. Porque tem uma coisa da intensi-
dade do projetor que acaba sendo maior do que a nossa lâmpada 
lá atrás. Essa relação técnica, que, para haver protagonismo da 
sombra, tem que ser equivalente, para não ter essa hierarquia. 
Porque eu acho que a hierarquia vem da imagem que ela acaba 
revelando, dessa sobreposição. Então, quando a gente vai estudar 
isso, é uma questão, pois nem todo lugar tem projetor e, ou leva-se 
o próprio projetor ou chega-se no lugar e o projetor tem não sei 
quantos 1000 lúmens, que marca suas sombras. E então não se é 
mais protagonista. A sombra tem que chegar junto, e depende um 
pouco dessa conversa. É como se você estivesse contando uma 
história e um som se sobrepusesse a sua voz. Então, um tem que 
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trabalhar junto ao outro, é a mesma relação. Um som estourado 
mata, e ele tem que baixar. É sobre como você quer trabalhar com 
isso. Em que momento você quer dar mais força para a projeção? 
Eu gosto da projeção como um cenário, como uma possibilidade 
de espaços simbólicos para a sombra acontecer. Eu acho que o 
importante é estabelecer esse lugar de cada coisa, para a projeção 
não se sobrepor e então chapar, senão fica nessa tendência de 
querer se colocar a tecnologia em primeiro lugar. Quero dizer, 
a tecnologia dessa projeção que não é a sombra. Agora, tem essa 
coisa de se usar a projeção como uma fonte de luz, que é o que a 
gente fez no “Príncipe Caranguejo”, que é muito legal também, 
porque é só a sombra interagindo com uma coisa. A gente inte-
ragia com água-viva, com tubarões, e ia nadando no meio daquele 
universo. Isso tem uma vida também. Eu acho que é algo para se 
experimentar. Eu tenho visto um pouco disso, mas é muito legal 
de fazer, é mágico. Tem gente fazendo coisas incríveis.

“Nhanderuvuçu”, Lago, 2019. 
FOTO: PAULO BARBUTO.
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[j u l i a n a]  Só para eu tirar uma dúvida, e talvez possa ser a 
dúvida de algumas pessoas também, quando você fala “projeção”, 
você está usando o projetor e não retroprojetor, não é?

[u r ga]  É o projetor, não o retroprojetor. Porque o retroprojetor 
você pode animar, você está ali manipulando, brinca, faz o negócio 
acontecer. O que é totalmente diferente da luz na mão, ou a luz 
parada e o objeto passando aqui. Então, é tudo isso que se tem 
que escolher. Como você quer estar. Você quer usar a luz como 
uma câmera? Então faz aquela coisa, e entra e circula. Ela vai ser 
o seu olho, ela que vai mostrar onde que você quer ver. Ou não: 
ela vai estar ali parada e são as outras coisas que vão passando, e 
é isso que você vai manipular, perto, longe, e só você vai animar. 
No caso de a projeção vir de frente, tem que pensar como se vai 
trabalhar com esse seu objeto em relação a essa fonte de luz, que 
vem de frente ou de trás.

[j u l i a n a]  E você já trabalhou com o retroprojetor ou usa 
somente o projetor?

[u r ga]  Já trabalhei com o retroprojetor. Agora a gente tem uma 
questão: o retroprojetor se tornou uma coisa meio obsoleta. A 
gente tem que ser meio MacGyver46 nesse sentido, para ter uma 
mesa boa, com uma projeção bacana. Eu não sei, eu tenho procu-
rado alguns retroprojetores para trabalhar e não tenho conse-
guido encontrar. Tem uns bem velhos. Tem que estudar, ver que 
lâmpada usar, como que se faz, pode-se fazer uma fonte de luz, 
mas é preciso fazer essas ferramentas para poder trabalhar. Mas 
para dar oficinas, para trabalhar com crianças, o retroprojetor é 

46. Personagem de TV famoso na década de 1980, um agente secreto que se recu-
sava a levar armas nas missões, e utilizava gambiarras feitas por ele para escapar 
de conflitos. Ver: https://observatoriodocinema.uol.com.br/artigos/2016/09/
macgyver-com-mais-acao-que-a-original-reboot-aposta-em-reviravoltas-e-elenco-jovem

https://observatoriodocinema.uol.com.br/artigos/2016/09/macgyver-com-mais-acao-que-a-original-reboot-aposta-em-reviravoltas-e-elenco-jovem
https://observatoriodocinema.uol.com.br/artigos/2016/09/macgyver-com-mais-acao-que-a-original-reboot-aposta-em-reviravoltas-e-elenco-jovem


434

incrível, é maravilhoso. Aquela mesinha faz coisas maravilhosas. 
O que as meninas do Luz, micro y punto fazem com aqueles dois 
retroprojetores é incrível também. Mas eu usei o retroprojetor 
para dar aula para oficinas, ainda não me aventurei. Talvez agora 
eu me anime a fazer umas coisas, porque aqui sozinha, com o 
pé, com a mão, com a boca... o retroprojetor ajuda muito. Mas eu 
gosto muito da luz na mão. Adoro brincar de cinema, de câmera.

[j u l i a n a]  Quero perguntar também a respeito dessa questão, 
sobre a qual você falou, que é bom para trabalhar com crianças. 
Quando vocês colocam técnicas, narrativas, tem alguma dife-
rença entre quando são pensadas para o público infantil e quando 
pensadas para o público adulto?

[u r ga]  Nas oficinas?

[j u l i a n a]  Não. Nos espetáculos e nas montagens.

“Nhanderuvuçu”, Lago, 2019.
FOTO: PAULO BARBUTO. 
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[u r ga]  Dentro de todo adulto tem uma criança. Não penso nisso. 
Eu acho que isso já é lá de trás, sabe? Eu e a Andi, nós já pensá-
vamos nisso de fazer espetáculo para todo mundo, para a família 
inteira. Porque tem coisa que a criança vai ficar em um plano, e o 
adulto vai entrar em outros planos e que não têm a menor impor-
tância. E aquilo vai ficar bem guardadinho. Lembra-se de que eu 
falei lá no começo, que é aquilo que ficou guardadinho em mim, 
que eu não sabia que um dia ia usar para alguma coisa, e que 
hoje em dia eu falo: “É de lá que veio?”. Então, acho que é isso. A 
gente está dando o tempo todo para a criança, vai alimentando, 
sabe? E aquilo vai ficando, vai ficar guardado dentro dela. E um 
dia aquilo vai fazer sentido, ela vai acessar em algum lugar dela. 
Então, eu não tenho isso. Às vezes, quando a gente está fazendo 
um trabalho para adultos, a gente fica mais preocupado, achando 
que “tem que ser uma coisa, que tem que ser muito mais” ... e não 
tem que! Porque o adulto tem essa criança dentro dele, e ele vai se 
conectar com aquilo se ele se permitir.  Eu não me preocupo com 
isso. Porque as imagens são importantes, as crianças se conectam 
muito através das imagens, então desde aquela época da contação 
de histórias, desde aquelas pesquisas com os objetos para as histó-
rias, tudo era referente a esse olhar da criança, olhar que diz que 
tudo é possível, que tudo está ali, que tudo se transforma. Para 
mim, esse lugar é o mais importante.

[ j u l i a n a ]  Você voltou a falar sobre a peça “O Príncipe 
Caranguejo”. Você citou agora há pouco novamente, e eu achei 
muito interessante porque eu acessei o site da Cia. Faísca e eu vi 
essa questão de usar o tecido como projeção, de variadas formas e 
de variadas dimensões. Eu queria que você falasse um pouco disso 
porque, para mim, era uma tela móvel, eu acho interessante fazer 
questionamentos e abrir outras possibilidades, porque antes se 
trabalhava muito com a tela fixa e então vem essa construção da 
tela que pode ser movimentada também.
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[u r ga]  Isso veio lá do “Círculo de Salomão”, dessa transformação 
dos objetos e do espaço cênico, que pode ser vivo, ele é orgânico 
e vai contando a história junto. A gente tinha essa preocupação, 
tinha essa vontade. E lá, na Nau de Ícaros, isso também era uma 
coisa muito presente. Lembra, lá atrás? Era um pano que descia, 
outro que subia, e esse espaço que ia se transformando. E lá foi 
um grande laboratório para mim porque eu transformei o espaço 
muitas vezes. E junto com a Andi, tínhamos essa faísca, essa 
viagem. A gente dizia: “Nossa, olha, isso pode virar isso, e pode 
virar isso, e pode virar aquilo”. A gente vai brincando com isso. 
E esse tecido era lá do “Tempo de espera”. Aquela bolha gigante 
e branca de que eu falei. Era essa. A gente pensou em experi-
mentar: e estica para lá, põe pra cá! E  “Nossa! Virou mar!”. E então 
virou isso virou aquilo, nós íamos brincando. Eu penso que esse 
lugar do encantamento, que foi perguntado lá atrás, tem relação 
com isso, com o fato de que a gente se encanta ao brincar com 
aquele objeto, porque ele vai se transformando, vai ganhando 
vida, e aquilo é muito legal. Lembra de que eu falei da roda que 
era o leme, que era o circo, que era o mundo? O tecido era isso. O 
tecido era uma rede que era um mar, que era um barco, que era 
uma tela, que era uma sala, que era um precipício, que virava, 
que era um aquário. Um pequeno tecido era tudo isso. Lembra: A 
infinita variedade da repetição? É um mesmo tecido, uma mesma 
história e infinitas possibilidades. Rola um encantamento. Até o 
final havia coisas que a gente ainda ia descobrindo, porque é um 
espetáculo e ele não fica pronto na estreia. Não. Na estreia ele 
acontece, germina, está ali, está em potência. E ele vai, ele vai... 
ele vai crescendo e ele vai dizendo para onde ele quer ir. A gente 
vai dizendo o que que ele precisa, o que falta. É muito vivo. Nunca 
encerra, eu acho. Para mim, pelo menos, ele nunca está pronto. 
Sempre tem uma coisinha.
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[j u l i a n a]  Eu vou fazer uma pergunta aqui para a Urga, e quem 
tiver uma última pergunta, ainda tiver uma curiosidade, pode 
colocar aqui. Eu vi lá no seu Instagram @incasaulo. Eu queria 
saber um pouquinho o que seria. Eu vi vários registros. E antes 
de você responder essa, só me confirma se esse foi o último espe-
táculo, “do menino trovão”.

[u r g a]  Sim, esse foi o último espetáculo. Na verdade, eu fiz 
participações em outros espetáculos, eu criei cenas para outros 
espetáculos. Um espetáculo circense, o da Nau de Ícaros, que é 
o “O Barão de Munchausen”, e eu fiz essas outras cenas. Mas o 
espetáculo mesmo, esse foi o último. Estou com vontade de um 
outro aí que está fermentando, estou com uns fermentos nele, que 
eu acho que vem um pouco dessa pesquisa, desse tempo, desse 
casulo em que a gente está, desse momento para dentro, pensando, 

“Nhanderuvuçu”, Urga e a onça, 2019. 
FOTO: PAULO BARBUTO.
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ouvindo o coração. Que coração é esse, que transformação é essa 
que a gente está se propondo a fazer? A gente, o planeta, como 
sociedade, como todo mundo. São questões. Nessa brincadeira, 
que é isso que eu estava falando, que um dia meu filho me viu 
brincando ali, estudando... porque é isso, também não separo 
muito mais estar estudando de estar trabalhando, não. Eu preciso 
brincar. Primeiramente, se não for transformar em uma coisa 
prazerosa, se não for uma brincadeira e eu me encantar, deslum-
brar-me com aquilo, não faz sentido. Essa brincadeira veio um 
pouco disso, de coisas que eu estava colhendo, de elementos da 
natureza lá fora, de observar essas borboletas, de observar esse 
tempo de silenciar, trazer tudo isso para dentro de casa. Eu trans-
formei minha casa num matagal por sair catando carrapicho, 
porque eu achei lindo. Sabe carrapicho? Tem aquela forma de 
estrelinha, e eu falei “gente, olha a sombra disso”, e isso é mara-
vilhoso. Um mato! Eu passava de um lugar para o outro e ficava 
toda cheia de carrapichos. E é isso, trazer essa coisa para dentro 
de casa e ver como se brinca com isso, o que se faz com isso? E 
você vai fazendo, olhando e nem sabe o que é que tem lá do outro 
lado, o que está acontecendo do outro lado da tela. Porque tem 
essa relação também, o lado de cá e o lado de lá. Quando se está 
fazendo, e você se grava do outro lado e vai lá assistir, algumas 
coisas você fala: “Gente, nada a ver” e outras você fala: “Nossa, 
que é isso, que lindo, eu amei”. Só que você, como manipulador, 
não sabe o que está fazendo, não tem esse olhar lá de fora, então é 
por isso que o teatro de sombras é uma viagem difícil de se fazer 
sozinha. Porque você é espectador de si mesmo, do que você está 
fazendo aqui, do que você está fazendo lá, do que que você está 
fazendo aqui, e do que vem dessas ideias. Então, esse casulo vem 
dessa brincadeira, vem desse questionamento desse estado que 
a gente está agora, e ele vem para mim, dessa borboleta pulsando 
dentro da gente, desse casulo, desse coração. Dessa casa-coração 
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que a gente tem aqui no peito, que a gente tem que cuidar e que 
estamos todos dentro de casa e temos que cuidar desse coração. 
Então, eu estou dialogando com esse lugar agora, dessa pesquisa, 
tanto de imagens, e isso que eu tenho conversado muito com a Gra, 
Ana Teixeira47, com o Cassiano, a Silvana, que está me ajudando 
a encontrar alguns caminhos possíveis nessa pesquisa. E é isso, 
estou bem interessada, estou achando bem interessante esse 
movimento dessas histórias, desses estados do coração. E esse 
coração exposto, que eu chamo. A gentileza do coração exposto 
agora… como seria isso.

[j u l i a n a]  Que bacana. Bom, eu acho que é isso. Foi bem inte-
ressante e uma alegria também conversar com você, mesmo que 
virtualmente. Obrigada a todo mundo que esteve conosco, parti-
cipando, ouvindo e perguntando. A gente continua as nossas 
lives. Na terça-feira temos a Silvana Marcondes, que a Urga citou, 
da Cia. pavio de abajur. Então, muito obrigada a todos, uma boa 
noite, e se você quiser falar alguma coisa, Urga... obrigada também 
pela fogueira!

[u r g a]  Eu queria muito agradecer por estar em contato, por 
estar com você, por trazer um pouco da minha experiência. Eu 
estou adentrando esse universo com muito carinho, com muito 
cuidado, com muito respeito. Agradecer aos parceiros que me 
dão força, que incentivam a gente nessa busca e nessa pesquisa 
de poder esquentar os corações.

[j u l i a n a]  Gratidão! Vamos juntos? Luzes nas sombras. Quem 
sabe? Tchau, tchau.

47. Ana Teixeira é artista, formada pela ECA (Escola de Comunicações e Artes) 
da USP e mestra em Poéticas Visuais pela mesma Universidade. Disponível em: 
https://www.anateixeira.com/bio/

https://www.anateixeira.com/bio/
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[u r ga]  De live em live, a gente vai levando a life48.

[j u l i a n a]  É isso aí. Um beijo grande!

[u r ga]  Obrigada, querida. Até! Beijo, beijo!

48. Do inglês, traduz-se “vida”.





transcrição1: vinicius lopes

1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Z3Rpc2hueTY

https://www.youtube.com/watch?v=Z3Rpc2hueTY
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[j u l i a n a]  Boa noite! Hoje a nossa live vai ser com a convidada 
Silvana Marcondes, da Cia. Pavio de Abajour. Olá!

[s i lva n a]  Ei, boa noite pra todo mundo!

[j u l i a n a]  Primeiramente, agradecer você, Silvana, por tirar 
um tempinho aí pra falar com a gente. Então, agradeço a você e a 
toda a Cia. Pavio de Abajour. Para começar, você pode ir fazendo 
seus apontamentos iniciais e depois você pode falar sobre sua 
formação e como conheceu o teatro de sombras.

[s i lva n a]  Ótimo! Bom, vou falar em nome da Cia. Pavio de 
Abajour. Na verdade, o convite foi pra companhia participar da 
live e aí, a gente optou que eu tivesse aqui falando pela companhia, 
que é composta por mais pessoas. Eu sou a Silvana Marcondes, 
tem Evelyn Cristina que também é DJ, mas ela trabalha com teatro 
de animação desde os anos noventa, trabalhando com bonecos 
tridimensionais, mas teve uma hora que nós a puxamos para a 
sombra. Amanda Vieira, que é designer gráfica, bonequeira, faz 
cenografia  todo mundo é bem múltiplo na nossa companhia, todo 
mundo faz de tudo um pouco. Tem Amanda e a Kika Antunes, a 
nossa diretora amada do coração, contadora de histórias, cheia 
de humor, ela que deixa a gente um pouco mais leve nos humores 
das nossas histórias  fundou o grupo Meninas do Conto, ela é uma 
super contadora, é atriz, é diretora e faz essa direção de atuação. E 
tem a Natália Peixoto que é iluminadora e está cuidando das luzes, 
agora começou a cantar, então talvez nos próximos espetáculos ela 
venha com esse novo conhecimento. E o William Simplício, que é 
ator e é músico e cuida da parte sonora e de vídeo das operações, 
daqui a pouco iremos cooptar ele pra fazer som conosco, entrar 
em cena etc. Enfim, a companhia é bem ampla e cada um tem 
uma história. Agora eu vou contar um pouco da minha história, 
do meu contato com teatro de animação. Recentemente, eu fiz 
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outra live e, com isso, eu fui mexendo no meu passado. A minha 
mãe fazia teatro de fantoches em festas infantis, ela não era de 
teatro, era professora, mas fazia essa animação e a gente a acom-
panhava, levando a empanada, os bonecos e fazendo o teatro. Na 
casa da minha avó sempre tinha um monte de fantoches, minha 
avó nos levava ao teatro. Ela também não era do teatro, mas tinha 
o fantoche do Caco, dos Muppets2  ela gostava de boneco e aí ela 
tinha fantoche em casa e a gente ia na casa da minha avó e brin-
cava com os fantoches. Assim eu tive esse contato desde a infância 
e sempre houve um encantamento pelo teatro. E aí a vida foi me 
levando, fui estudar Propaganda e Marketing, e de repente eu 
resolvi que não era aquilo que eu queria, mesmo assim eu concluí 
o curso. Mas, no decorrer do curso, eu entrei num grupo de teatro 
da própria faculdade e fui enveredando para a cenografia e para 
o figurino da Universidade do Sul de Santa Catarina. Até hoje 
eu faço várias coisas, eu sou atualmente bastante figurinista, 
bastante sombrista e faço um pouco cenografia. Eu fui sempre 
para esse lado do teatro, fazendo adereços, depois cenário, depois 
figurino e o teatro de animação vem na paralela. Se eu for ver, 
lá em 1999 eu fiz uma viagem para um evento de cenografia em 
Praga e, como vocês devem saber, a República Tcheca é o mundo 
do teatro de animação. E lá eu andei por algumas cidades, visitei 
alguns grupos, tive a felicidade de encontrar o grupo Drak, que 
é maravilhoso. Aí começou a acontecer muita coisa de teatro de 
animação, eu trabalhei com a Cia. Cidade Muda manipulando 
bonecos e fazendo bonecos… o ato de fazer é fundamental para 
mim. Eu sou da mão, eu sou do fazer. Então, fui para o teatro de 
animação e eu fui convidada para participar de um grupo da 

2. Os Muppets é um universo ficcional de fantoches, criado por Jim Henson em 
1955. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Muppets. Acesso em: 
04 mar. 2022.

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Muppets


445

Pós-graduação que a Ana Maria Amaral estava montando, era 
um grupo para os seus tutorandos da USP, e ela achou algumas 
pessoas interessadas e eu estava nesse grupo dos interessados, 
e foi incrível porque a Ana Maria estava apresentando para os 
alunos tudo que tinha de teatro de animação, todo universo, cada 
dia vinha uma pessoa apresentar e nós tínhamos aulas práticas e 
teóricas. Eu acho que esse mergulho no teatro de animação com a 
Ana Maria durou cerca de um ano. Eu fazia parte desses grupos 
de pesquisa, ela dava uma aula no SESC Pinheiros para trabalhar 
a máscara e lá estava a gente. Ela tinha um espaço muito legal, um 
sítio em Atibaia, onde ela organizava cursos e lá eu fiz curso de 
máscara pelo Cardozo, e aí fiz um curso com o Gustavo Noronha, 
que tinha acabado de fazer um curso com Gioco Vita e foi fazer 
esse curso com a Ana Maria. Foi um curso lá no sítio que foi um 
mergulho de cabeça no teatro de sombra, eu já tinha essa paixão 
pelo teatro de animação e aí, para mim, o teatro de sombras abriu 
um mundo maravilhoso. Eu fui fazer esse curso e quem estava 
lá junto era a Andi Rubinstein, então começamos a montar um 
teatro de sombras na mala, e essa foi uma das primeiras incur-
sões nossas, era um pequeno espetáculo na mala, uma história 
de Nasrudin3. Aí uma vez eu estava trabalhando num projeto de 
cenografia e a pessoa me falou assim: “Você não faz uns bonecos 
coloridos de sombra?”. Eu nunca fiz, mas vambora fazer e então 
fizemos uns bonecos maravilhosos que contavam a história da 
chegada no Brasil dos portugueses etc. e tal. E aí a sombra veio. 
Me inscrevi para um curso de verão no Instituto Internacional 
da Marionete, em Charleville-Mézières, uma companhia mara-
vilhosa que é a Amoros & Augustin que atualmente não estão 

3. Filósofo e sábio populista, lembrado sempre por suas histórias engraçadas e 
anedotas. Disponível em: https://arteref.com/filosofia/25-contos-de-sabedoria-
-para-voce-ler-para-toda-a-familia/. Acesso em: 04 mar. 2022.

https://arteref.com/filosofia/25-contos-de-sabedoria-para-voce-ler-para-toda-a-familia/
https://arteref.com/filosofia/25-contos-de-sabedoria-para-voce-ler-para-toda-a-familia/
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mais juntos, era um casal, mas a companhia não existe mais. Eu 
fiz esse curso e aí foi outro mergulho, então eu fui tendo mergu-
lhos, né?! E aí foram surgindo oportunidades, uma hora apareceu 
uma oportunidade de trabalhar com uma orquestra, que era a 
Orquestra Infanto-Juvenil de São Paulo4, o Daniel Cornejo5 que 
era o maestro me convidou para fazer um teatro de sombras 
que ilustrasse o carnaval dos animais. Lá fui eu fazer teatro de 
sombras com uma série de crianças, usando o traço delas nos 
bonecos, elas desenhavam e eu ampliava aqueles bonecos. Essa foi 
a primeira cena um pouco maior que eu fiz e depois fizemos um 
espetáculo maior, que era “Histórias que o vento contou”6. Nessa 
ocasião, comecei a trabalhar com Evelyn nas sombras, em 2007, 
e então, em 2011, apresentamos uma nova versão desse espetá-
culo e a Amanda entrou no grupo, aí resolvemos montar a nossa 
companhia. Levamos uns cinco anos de processo para criar um 
espetáculo, mas que é  eu acho que nós temos esse caminho de 
ficar trabalhando, ficar pensando, conversando, pesquisando  tem 
hora que a gente dá um respiro, porque cada uma também tem 
a sua profissão na paralela, de modo que nós não conseguimos 
nos dedicar somente a isso, porque nós vamos fazendo por conta 
própria até conseguirmos vender o espetáculo. Esse é um pouco 
o modo como nos organizamos aqui em São Paulo. E aí fundamos 
a companhia e resolvemos pesquisar qual era o desejo do homem 
voar, qual era o desejo do homem criar, começamos a pesquisar 

4. Orquestra Filarmônica Infanto-Juvenil de São Paulo, fundada em 1993 pela 
violoncelista Gretchen Miller. Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.
br/eventos/musica-filarmonica-infanto-juvenil-comemora-10-anos-na-sala-sao-
-paulo/. Acesso em: 04 mar. 2022.
5. Disponível em: https://www.facebook.com/daniel.cornejo.1804
6. “As Histórias que o Vento Contou...” (2007), com música de Edmundo Villani 
Côrtes, realizado em parceria com a Orquestra Filarmônica Infanto-Juvenil (OFIJ) 
de São Paulo sob a direção de Daniel Cornejo. Disponível em: https://afinaguela.
tripod.com/. Acesso em: 04 mar. 2022.

https://www.saopaulo.sp.gov.br/eventos/musica-filarmonica-infanto-juvenil-comemora-10-anos-na-sala-sao-paulo/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/eventos/musica-filarmonica-infanto-juvenil-comemora-10-anos-na-sala-sao-paulo/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/eventos/musica-filarmonica-infanto-juvenil-comemora-10-anos-na-sala-sao-paulo/
https://www.facebook.com/daniel.cornejo.1804
https://afinaguela.tripod.com/
https://afinaguela.tripod.com/
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vários caminhos e foi assim que nos deparamos com a história 
do Santos Dumont. Nós só conhecíamos o 14-bis7, mas não todo o 
resto da história, então resolvemos contar a história dele. Aí foi 
um mergulho profundo na história dele que demorou até conse-
guirmos pinçar cenas que queríamos, o quê daquela história nos 
motivava. E aí chegou Kika Antunes pondo ordem na bagunça, 
pondo a gente no ritmo e focando os nossos ensaios nesse lugar 
de ter uma pessoa que também te dá um prumo, a Kika era o 
nosso prumo nesse processo. Fizemos “Sobre o Voo”8, que é um 
espetáculo que ainda circula e que, enfim, fez uma mistura de 
técnicas etc. e tal. Um pouco dessa história, desse caminho. Não 
muito regular, a gente vai dançando, assim, conforme a música.

[j u l i a n a]  Algumas coisas que eu coloquei aqui para perguntar 
você já está falando um pouquinho, mas, antes de perguntar sobre 
a peça “Sobre o Voo”, eu vou perguntar de onde surgiu, como 
surgiu esse nome Cia. Pavio de Abajour?

[s i lva n a]  Boa pergunta. Evelyn, Amanda, me ajudem. Elas estão 
aqui, vamos ver se elas escrevem alguma coisa. Pois é, a compa-
nhia primeiro teve um nome que eu não gostei. Ah, a Amanda 
lembrou, teve a Samara no início do processo, que também traba-
lhou muito na criação de bonecos. Como o processo foi longo, a 
Samara nos acompanhou no início da companhia, foi importan-
tíssima. A companhia chamava O Último Apaga a Luz.

[j u l i a n a]  O Último Apaga a Luz?

7. Criado por Santos Dumont, o avião 14-BIS realizou seu primeiro voo em 1906. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/14-bis. Acesso em: 15 mar. 2022.
8. Sobre o Voo (2020). Direção: Kika Antunes e Silvana Marcondes. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=uB6WWMzf4Is

https://pt.wikipedia.org/wiki/14-bis
https://www.youtube.com/watch?v=uB6WWMzf4Is
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“Sobre o Voo”, Cia. Pavio de Abajour.
FOTOS: LIGIA JARDIM.
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[s i lva n a]  Mas a gente tem que ter luz, não tem que apagar a 
luz! E aí pensamos: “Esse nome não vai dar, vamos procurar outra 
coisa” e aí  Eu não sei te dizer porque chegou no Pavio de Abajour. 
Tem uma relação com a técnica analógica. Usamos retroprojetor, 
vamos usar vela, vamos usar fogueira  então o pavio tem um pouco 
esse lugar que a gente tinha essa paixão. Ai, o motivo desse nome 
eu não sei. Um dia eu te conto.

[j u l i a n a]  É porque, em uma das lives, fiz a pergunta do porquê 
do nome e foi tão interessante que eu gosto de perguntar sobre o 
nome. Ah, Amanda disse: “Tem a ver com a delicadeza do abajur 
com a força do pavio”. Continuando, eu queria falar sobre o espe-
táculo, o “Sobre o Voo”: e como se deu a criação; que técnicas vocês 
utilizam; se os sombristas estão atrás do pano ou se eles também 
vêm para a frente do pano  E como começou, como surgiu. Eu 
acho que você falou um pouquinho que vocês queriam pesquisar 
sobre essa questão de o homem voar.

[s i lva n a]  O “Sobre o Voo” começou bem nesse lugar, começamos 
a pensar sobre o desejo do homem voar e chegamos na história do 
Santos Dumont, aí a gente foi pra história dele e descobrimos que 
ele tinha escrito um livro. Fomos atrás e achamos uma editora aqui 
do interior de São Paulo que tinha reeditado o livro. Conseguimos 
comprar esse livro  e aí começamos a pesquisar, fomos para a 
biblioteca, para a internet e fomos achando a história dele. E é 
interessante porque, em pouco tempo, em 11 anos, ele fez todas 
as criações de objetos voadores. E ele foi muito importante no 
universo que ele criou dentro da aviação. Aí começamos a expe-
rimentar um pouco de tudo. Eu me lembro que teve um momento 
em que abrimos o processo e usávamos slide, slide com imagens 
da época, usávamos o retroprojetor  a parte da frente do pano, eu 
já não lembro , mas gostávamos muito de mostrar como era feita 
a sombra e mostrar depois as pessoas atrás também. No processo 
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fizemos essa pesquisa sobre a história do Santos Dumont e come-
çamos a criar cenas das partes que nós achávamos mais interes-
santes. Então, tinham momentos superinteressantes em que 
fazíamos os jantares nas alturas, com cadeiras e mesas imensas9, 
então fizemos essa cena, depois tinha também as histórias dos 
balões. Começamos a pegar várias histórias interessantes e simbo-
logias dele, o fato dele ser persistente na sua pesquisa: ele caía de 
um balão e, no dia seguinte, ele já estava com um projeto para o 
balão seguinte, ele já estava voltando para a fábrica pedindo para 
retomar o balão e melhorar aquilo, aquilo e aquilo. Ele tinha quali-
dades incríveis. Todo o processo de criação foi feito desse modo, 
cena a cena, e essas cenas iam se conectando.

Mas, teve um momento que resolvemos que, para contar sobre 
aquelas criações, a gente tinha que mostrar aqueles balões. Esse 
é o momento que vamos para o teatro de objetos, de modo que 
não ficamos só no teatro de sombras. Tem uma hora que a gente 
abre malas e saem balões estrambólicos assim… fizemos uma 
série desses balões desse jeito, desse formato, com vários objetos, 
ralador, peneira, funil... isso está na frente da cena. Quanto à 
cena do jantar, nós optamos por fazer com boneco, então vamos 
para a frente da tela e trabalhamos esses bonecos. Na frente da 
tela também tem o retroprojetor, em que nós fizemos um espaço 
que é um pouco o lugar de estudo do Santos Dumont, então é o 
lugar em que temos o retroprojetor, que desenha, como tem uns 
rabiscos dele, ele pensando no balão Brasil que é um balão um 
pouquinho menor. Tem uma hora do mar quando ele vai do Brasil 
para Europa. Desse modo, fizemos um mar e aí a gente brinca com 
o mar que está sendo projetado na frente e o navio está sendo 
projetado de trás. Nós misturamos essa brincadeira de projeção 

9. Santos Dumont promoveu alguns “jantares aéreos”, nos quais as mesas tinham 
dois metros de altura, sendo acompanhadas de pequenas escadas de acesso para 
os convidados e para que os garçons pudessem fazer o serviço.
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na parte da frente e de trás. E uma coisa também que pensamos 
e que gostamos de usar porque tinha muito nessa história foi 
que Santos Dumont era um brasileiro que foi para França e o 
seu sucesso foi todo realizado lá. E aqui ocorre essa história de 
que para você ter sucesso, você tem que ir pra Europa, tem que 
ir para um lugar maior. E nós não queríamos representar isso 
tão fortemente, embora tenha sido a história dele, então a gente 
não fala da França. O balão dele, um dos seus grandes feitos, 
deu a volta na Torre Eiffel e voltou até o ponto de partida em 30 
minutos. Ele ganhou um grande prêmio. Só que, no espetáculo, 
a gente não fala de França. Assim, na nossa história, mostramos 
apenas uma torre pontuda. Ele viajou, foi para um lugar e lá 
você tem a torre pontuda, onde ele realiza esse grande feito. 
Assim, quisemos também estimular esse lugar de que pode ser 
qualquer lugar, não precisa ser só nesse mundo europeu, euro-
cêntrico, primeiro mundista. Enfim, foi esse o processo, a gente 
mistura bonecos de vários tamanhos, vários formatos, alguns 
articulados. Tem os balões tridimensionais, os cenários e fomos 
criando traquitanas para colocar isso.

[j u l i a n a]  O retroprojetor vocês usam, como você falou que 
brinca com essa questão de trás e frente, ele fica onde nesse 
espetáculo?

[s i lva n a]  O retroprojetor fica na frente para as pessoas verem 
bem que estamos ali, então tem uma hora que eu jogo água, eu 
pingo tinta, eu desenho o último avião dele  ele sempre se inspirou 
em bichos, por exemplo, para o 14-bis ele se inspira num pato e num 
tipo de pipa-caixa, que era uma referência, desse modo, colocamos 
esse pato em cena e brincamos com essas pipas-caixas, tudo isso 
em cima do retroprojetor. E o Demoiselle se inspira na libélula, 
então a gente põe no retroprojetor uma transparência da libélula 
e desenha em cima dela o Demoiselle com tinta. O que queremos é 
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“Sobre o Voo”, Cia. Pavio de Abajour. 
FOTO LIGIA JARDIM.
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que as pessoas vejam esse fazer mesmo e essa confecção. E a peça 
começa também na frente com a Evelyn fazendo um pássaro com 
as mãos e a Amanda iluminando com uma lanterna. Todo mundo 
vê que são elas que estão ali fazendo. Há uma coisa interessante: 
o Santos Dumont fala que, quando fez o Demoiselle, que foi um 
balão que deu certo, ele não faz a patente. Ele vai até visitar o 
Thomas Edison e esse diz: “Mas você tem que patentear suas 
criações”. E o que ele faz? Ele publica o projeto desse avião numa 
revista  não vou lembrar o nome, mas é uma revista americana e 
ele abre a patente, quem quiser que faça, foi até um boom de aviões 
que depois foram criados. Nos Estados Unidos fizeram-se muito, 
era até 50kg, era um hobbie juvenil. Assim, ele abre a patente e aí 
a gente brinca que, no teatro de sombras nós queremos abrir a 
patente, queremos que as pessoas vejam como se faz para poder 
também criar, se encantar e fazer suas invenções, as suas criações.

[j u l i a n a]  Que bacana! Eu vi algumas partes do espetáculo, 
muito bacana mesmo. Eu vi também, estava lendo que ganhou 
de Melhor Espetáculo infantil em 2016, pelo Guia da Folha de 
São Paulo10 e pelo site Teatro Infantil, do crítico Dib Carneiro11. 
E a que vocês acham que deve esse reconhecimento, desse espe-
táculo ser reconhecido dessa maneira?

[s i lva n a]  Aí você perguntou para a mãe por que o filho é bonito, 
né? Eu acho que tem uma coisa do teatro de sombras que é um 
encantamento. E se está falando muito nisso, não é? Sobre encan-
tamento, sobre o maravilhamento que ele causa, então eu acho 

10. O “Guia Folha” apresenta a curadoria do roteiro cultural de São Paulo, com 
os principais restaurantes, bares, cinemas, teatros, shows e passeios. Disponível 
em: https://guia.folha.uol.com.br/. Acesso em: 04 mar. 2022.
11. Dib Carneiro é jornalista, dramaturgo e crítico teatral. Disponível em: https://
cbtij.org.br/dib-carneiro-neto/. Acesso em: 04 mar. 2022.

https://guia.folha.uol.com.br/
https://cbtij.org.br/dib-carneiro-neto/
https://cbtij.org.br/dib-carneiro-neto/
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que ele tem um lugar de encantamento da sombra. Portanto, tem 
um começo do espetáculo e as pessoas entram em suspensão um 
pouco. E é um espetáculo que quisemos fazer para a família toda, 
embora tenha uma hora em que seja preciso classificar — e a 
gente classifica como infantil –, mas, na verdade, ele atinge todo 
mundo. Para os adultos ele pega num lugar de encantamento, das 
pessoas ficarem emocionadas com aquele mundo da sombra. Para 
as crianças pega em outro lugar, da coisa divertida, do balão que 
aparece, da história do vento que ataca o balão etc. e tal. E ele tem 
uma coisa de contar uma história, mas, uma coisa legal também 
que optamos foi não falar que era a história do Santos Dumont, 
a gente falou que era a história do Alberto. Lá no final, quando 
aparece o 14-bis, você fala: “É o Alberto Santos Dumont!”. Gostamos 
muito dessa brincadeira de não mostrar de cara o que era, quem 
era a pessoa de quem estávamos tratando, porque o importante 
era a história dele… se você disser: é a história do Santos Dumont, 
então as pessoas já criam uma imagem, você sabe onde vai chegar, 
que é o 14-bis e não queríamos que as pessoas tivessem a cabeça 
lá na frente, mas que estivessem sentindo todo o espetáculo. E 
quando as pessoas saem do espetáculo tem uma coisa que elas 
falam que é: “Como ele foi insistente”, “Como ele batalhou”, “Como 
ele nos ensina que você não pode desistir”. Então, a peça vai para 
esse lado poético, de contar uma história que poucas pessoas 
conhecem, a gente não conta tudo, existe um recorte. Mas como 
isso também é legal das pessoas saberem dessa história. E ele tem 
essa mistura de várias técnicas, o que também é encantador. É 
difícil eu falar porque, mas eu acho que isso, essa mistura toda de 
encantamentos, de onde ele toca nas pessoas é que nos resultou 
esses reconhecimentos. Eu acho que o mais gostoso do prêmio 
é um reconhecimento que você vê que você está num caminho 
bacana, que as pessoas estão olhando pra isso.
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“Sobre o Voo”, Cia. Pavio de Abajour. 
FOTO NATALIA PEIXOTO.

“Sobre o Voo”, Cia. Pavio de Abajour.
FOTO LIGIA JARDIM.



456

[j u l i a n a]  E a questão da relação entre a realidade e a ficção? 
Porque sabemos que, quando a gente conta uma história, às vezes 
aumenta um ponto, não é? O espetáculo foi baseado na história 
de Santos Dumont, mas vocês colocaram algo a mais na história? 
Considerando, inclusive, as técnicas que vocês trabalharam, o que 
vocês levaram além, isso é, o que vocês incluíram na história que 
não fazia parte da história real, por assim dizer?

[s i lva n a]  É claro que tivemos que criar um pouco esse imagi-
nário  Nós tínhamos algumas imagens, algumas referências como 
a França. Mas, não ficamos apenas nisso, a gente criou um pouco, 
sabe? Ao mesmo tempo, nós fomos muito fiéis à história do Santos 
Dumont. Como eu disse antes, ele fazia os jantares aéreos, então 
criou-se essa história do jantar, mas nesse jantar, um dos convi-
dados propunha um novo desafio e esse desafio era justamente o 
de contornar a torre pontuda. Isso é, nós juntamos as coisas. Acho 
que contamos um pouco do jeito que era e criou essa história, 
como narrar isso, como juntar uma história na outra. No começo 
o espetáculo é bem didático contando a história de cada coisa e no 
final, quando chega no Demoiselle, a gente já não detalha tanto, 
por exemplo, aparece uma libélula no retroprojetor, desenhamos 
essa libélula e está feito o avião. Depois a gente vai abreviando 
as criações porque já sabemos o caminho dele de pensar. Enfim, 
eu acho que não inventamos muito, não. Teve uma estudiosa 
de Santos Dumont que foi e ela achou bem a história mesmo do 
Santos Dumont, então posso ficar tranquila que a gente seguiu 
ali, respeitou a história dele, que era um pouco o que queríamos 
fazer também.

[j u l i a n a]  São escolhas, não é? Eu acho que dá maior liberdade. 
Eu perguntei para saber como que aconteceu essa dramaturgia. 
Há alguns comentários aqui: “Lindo também essa mescla do teatro 
de sombras com a pintura feita no retroprojetor”. E outro: “Legal 
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o jeito dos atores narrando ao lado da tela e num tom divertido”. O 
Sobrevento está falando que a narrativa do espetáculo é superba-
cana. Também vi que esse espetáculo foi apresentado em vários 
lugares como Sesc, Itaú Cultural, no FIS (Festival Internacional 
de Sombras)... como você vê essa diferença de espaço de apresen-
tação e se já ocorreram adaptações?

[s i lva n a]  O nosso espetáculo cabe em vários lugares. E tem uma 
coisa interessante. A tela inicial dele é de 4x4m, uma estrutura 
de bambu com alumínio, que é a estrutura que o Santos Dumont 
usou nos aviões dele. Ele usa bambu, alumínio e tecido, assim 
sendo, repetimos a receita dele para nossa tela e, quando vamos 
para espaços maiores, como o Centro Cultural São Paulo, cujo 
espaço é enorme, nós usamos uma tela de 6m de largura por 6m 
de altura. Portanto, a gente faz adaptações para caber, a história 
é a mesma, só temos que distanciar as luzes, o retroprojetor para 
posicionar tudo. O espetáculo se adapta bem em vários espaços e 
às vezes temos até vontade de ir para uns lugares menores, para 
deixar uma telinha menor…, mas esses espaços são super variá-
veis e isso é fácil de se adequar. Teve um lugar que era um audi-
tório, o palco era pequeno e colocamos o retroprojetor no chão do 
auditório até. É possível adequar, mas o mínimo é 5x5m. Enfim, 
o espetáculo se adequa a vários espaços, isso não tem sido um 
empecilho. E tem lugares em que ficamos muito espremidos e lá 
atrás a gente tem que fazer uma dança das cadeiras para conse-
guir não esbarrar. Então, em cada lugar a gente brinca: “Nossa, 
que delícia esse espaço”, tem uns em que fica bem espremidinho, 
com cuidado para não bater, não esbarrar  enfim, vamos nos 
adaptando. E você falou do Festival Internacional de Sombras e 
eu queria falar que é um lugar importantíssimo de encontro, de 
troca, foi onde eu conheci muita gente, também fiz residências  só 
um parêntese de como é importante esses encontros, acho impor-
tante falar do FIS, acompanhar o festival em Taubaté.
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[j u l i a n a]  Sim, eu tenho vontade de conhecer. Esse ano eu estava 
querendo, mas não foi possível. Quem sabe no próximo. Fala um 
pouquinho também dessas escolhas, da dramaturgia, podemos 
conversar também sobre as escolhas de materiais para cons-
trução de figuras desse espetáculo, da tela, das fontes luminosas  
você falou do retroprojetor, mas, fora o retroprojetor, quais são 
as outras fontes? É lanterna ou luz de refletor?

[s i lva n a]  Usamos uma tela de pano, que é um lençol que nós 
tínhamos ganho, era um lençol antigo que tinha até umas manchas, 
mas a gente deixou porque eu adoro usar um pano mais enve-
lhecido. Gostamos de usar algodão cru também, na tela grande 
usamos algodão cru. Sobre as fontes de luz, nós usamos o clássico: 
lâmpada halógena, 250w, 24v. Sofremos com o tal do transfor-
mador, que é um peso. E temos a operação de dimerização dessa 
luz numa mesa de luz, quem faz a operação de luz é a Natália que 
fica conosco lá atrás. Quanto à costura da tela, como se resolve a 
costura na tela? Nessa tela de 4m eu acho que ela tem uma costura. 
Na de 6m também. A gente assume a costura.

[j u l i a n a]  Mas ela fica no meio ou nas laterais?

[s i lva n a]  Ela fica nas duas laterais. A de 4m eu já me acostumei, 
estou quase achando que não tem costura na de 4m. Não tem 
costura na de 4m, na verdade tem uma costura no meio porque a 
gente usa a tela da metade para cima, então a parte de cima não 
tem costura. E aí tem uma parte de baixo que a gente deixa um 
pano escuro atrás. Na tela de frente, você tem a sombra completa e 
de trás tem uma sombra que vai até essa altura da costura. Na tela 
grande a gente assume as costuras. Quando eu fiz o curso lá na 
França eles tinham uma tela maravilhosa, enorme, sem costuras, 
que aí era uma empresa alemã que fazia tecidos com uma boca 
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de 6m sem costuras. Parece que a Rosco também tem telas sem 
costuras. Não fui atrás, eu deixo a costura e tá tudo certo, sabe? 
Não cheguei nesse ponto. Fontes de luz: usamos a halógena, que 
daí foi a primeira que eu conheci também lâmpada halógena com 
transformador, mas, quando eu aprendi, ela tinha um dimmer 
na mão, mas era um super sistema de um dimmer que vinha 
220v até a mão, dimerizava no 220v, ia para o transformador e aí 
transformava para mudar. Então, era um monte de fio que tinha 
quando eu aprendi. Assim, optamos por ter uma mesinha dime-
rizadora, de modo que nós não pegamos na mão essa dimerização 
da luz halógena. No “Sobre o Voo” usamos lanterna de led, aquela 
lanterna chinesa que tem três estágios, que é forte, fraca, pisca-
-pisca e que, na hora de ligar, fica piscando  então, a gente ainda 
sofre com isso, estamos conversando com o Alexandre Galvão de 
Minas Gerais para tentar solucionar, pensar uma solução. Eu sei 
que o Alex de Souza consegue fazer isso, mas ainda não consegui 
falar com ele. Enfim, essa é a questão da led. A gente usa o retro-
projetor, porque adoramos essa tecnologia, tem um aqui do meu 
lado que tem uma luz superbacana e tem uma possibilidade de 
se trabalhar em cima dele, que usamos até hoje. E a luz halógena 
nós usamos tanto fixa quanto móvel. Atrás, na frente, lanterna 
e o retroprojetor, são essas as luzes. E, quando chega no teatro, a 
gente usa uma geral do teatro só para dar essa iluminada geral e 
alguns focos quando tem possibilidade para focos. Enfim, isso é 
o que nós usamos, mas ainda queremos ter essa mão na luz mais 
independente, quer não depender do transformador enorme. 
A gente brinca dizendo que temos um cachorrinho, que é um 
carrinho com três transformadores pesadíssimos que levamos na 
rodinha, quando tem que subir a gente precisa ter duas pessoas 
carregando-o. Eu sei que a Urga Maira usa uma coisa moderna, 
que é fonte. Eu vou chegar lá, Urga!
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[j u l i a n a]  A Sandra Vargas, do Grupo Sobrevento, assistiu a 
nossa apresentação “A vila de Pantolux” (2019)12 em São Paulo, 
no Itaú Cultural. Nós usamos um tecido que tem 4m, mas nós 
achamos aqui em Cuiabá uma maneira de pegar um pano que não 
precisava de costura, então eu lembro que ela e o Valter Valverde 
(que também estava assistindo) olharam procurando a costura e 
não acharam.

[s i lva n a]  Cadê a costura?

[j u l i a n a]  Mas isso foi um achado em Cuiabá porque aqui não 
vende lâmpada halógena dessas, inclusive temos uma do Rafael 
Curci, que é o nosso mascote, nosso filhinho, é um integrante do 
grupo. E aí a gente tem dessas lanternas, não é? Inclusive a gente 
também quer falar com essas pessoas, o Alex, outras pessoas… 
para dar um jeito. Ainda não nos aventuramos com o retropro-
jetor também, não encontrei também, acho que tem que pedir na 
internet. Enfim… acho que tem uma pergunta aqui da Urga (Maira): 
“No teatro vocês usam recurso de luz para lavar e tingir a tela?”.

[s i lva n a]  Não, ainda não. Não usamos. Nesse espetáculo fizemos 
alguns experimentos maravilhosos num evento que chamava 
Minimax, do Sesc Paulista, e que fizemos três versões de experi-
mentos. A gente deixava uma grande sala com três telas, então 
tinha um dia que era sombra corporal de corpo inteiro e usávamos 
várias luzes e eram sombras coloridas que se entremeavam, 
intercalavam e aí foi um momento que tingimos a tela, então a 
gente brincava, era uma tela mega colorida, de 5x5m, e as pessoas 
brincando com essas sombras, mas na cena nós nunca usamos, 
eu sei que é um caminho super interessante, mas não usamos 

12. “A vila de Pantalux” (2019), Grupo Penumbra. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=8ojezx8Wi1Y

https://www.youtube.com/watch?v=8ojezx8Wi1Y
https://www.youtube.com/watch?v=8ojezx8Wi1Y
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ainda. Acho que existem mil possibilidades para fazer isso. E, 
voltando a falar da tela, eu lembrei de uma coisa: nesse trabalho, 
nós encontramos uma tela grandona, numa loja de tecidos de 
cortina. Aqui em São Paulo, no bairro do Brás, temos um monte 
de lojas de cortina e achamos uma gabardine. O que acontece é 
que ela é sintética, passa um pouquinho de luz, mas isso acontece 
com todos os tecidos. A que não vai passar é a tal da tela Rosco. 
Ou uma outra tela que o Sobrevento usa, mas também é plástica. 
É que eu gosto do tecido de algodão e, tecido de algodão, eu não 
acho grande. Mas a gente achou esse tecido de cortina, que não é 
tão aberto, e ela tem 3m de largura, então já é um tamanho mais 
simpático para fazer uma grande tela.

[j u l i a n a]  Mas o melhor mesmo é você sair com sua lanterna 
quando for comprar tecido.

[s i lva n a]  Sim, quando eu vou comprar tecido, eu fico na loja 
olhando a luz, colocando o tecido na frente da luz da loja pra ver se 
passa, senão passa  eu digo: “Moço, desculpa, não é para cortina, é 
para outra coisa que eu estou comprando, o Sr. tem que entender 
que é isso mesmo”.

[j u l i a n a]  Que ótimo! Eu pulei uma pergunta: estão pergun-
tando se vocês estão planejando dar cursos online.

[s i lva n a]  Estamos propondo no edital da Secretaria de Cultura 
Municipal aqui de São Paulo para cursos, tanto teóricos como 
práticos, porque a gente gosta muito da história do teatro de 
sombras, desde o Oriente, no Ocidente, quando ele chega ao teatro 
contemporâneo, que nós começamos a ter as tecnologias, altera 
o teatro… atualmente não temos nada online, talvez façamos. 
Fizemos um vídeo muito legal nesse período de pandemia para as 
pessoas poderem fazer o seu teatro de sombras em casa. Fizemos 
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um vídeo para as pessoas aprenderem a fazer o teatro numa caixa 
de papelão. Esse vídeo está no link da nossa página @paviodea-
bajur no Instagram e está no site do Centro Cultural São Paulo, 
que lá nós apresentamos um pouco as possibilidades de você 
brincar com teatro de sombras e esse vídeo também está lá. Eu vi 
que a Urga Maira falou aqui que o tecido de fio egípcio, mil fios, 
é também bom e tem 3m de largura. Boa, boa! Mais um tecido de 
3m de largura. Mas, voltando à questão das oficinas, atualmente 
eu estou dando várias aulas na escola Amorim Lima, que é uma 
escola pública aqui em São Paulo, que tem um projeto bem interes-
sante, os meus filhos estudam lá, de modo que eu estou com várias 
turmas ensinando teatro de sombras. E o teatro de sombras vai 
servir para várias funções, eles fazem roteiro e fazem pesquisa 
nos seus projetos. Tem uma turma que trabalha genealogia, que 
somos nós, eu apresentei o teatro de sombras e cada família, na 
sua casa, construiu o seu teatro de papelão e contou uma história 
da família no teatro. A gente ia para a aula no Google Meet e cada 
criança apresentava o seu teatro de sombras. Está sendo muito 
legal essa experiência de ir para a sala de aula com as crianças 
e o teatro de sombras ser um meio de poder trabalhar os temas. 
A Olga, minha filha, tem que fazer um roteiro sobre o medo e no 
final do roteiro você tem que apresentar tudo que você aprendeu. 
Ela tem nove anos, então é dentro do conhecimento dela, e ela 
fez um pequeno teatro de sombras para apresentar esse roteiro, 
daí toda a família participou e fez junto. Desse modo, o teatro de 
sombra está indo também para esses lugares e eu acho que isso é 
levar poesia para essas casas, para essas famílias, descobrir essa 
possibilidade que é um encantamento incrível.

[j u l i a n a]  Que bacana. Eu também tive uma experiência, eu 
ministrei um curso de teatro de sombras pela Universidade 
do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), e foi bem bacana. Nós 
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conseguimos atingir pessoas de vários lugares. Eu acho que o que 
está se dando nesse momento de pandemia é como que a gente 
não pensava nisso antes, de atingir mais pessoas. Enfim, eu acho 
que é uma coisa a se continuar depois dessa pandemia, essas ques-
tões. Ah, você não falou das silhuetas, dos materiais das silhuetas 

[s i lva n a]  Materiais de silhuetas… a gente adora usar o papelão, 
até nos bonecos quando começamos a fazer o Santos Dumont, o 
“Sobre o Voo”, eu tinha ganhado um monte de perfumes antigos 
de uma tia-avó que tinha falecido. E havia perfumes franceses. E 
nós estávamos no universo da França, então eu peguei essas caixas 
de perfume. Os primeiros bonecos foram todos feitos com esses 
papelões da caixa de perfume. Até hoje nós temos alguns lá que 
você vê o desenho da caixa. Nós usamos papelão, daí começamos 
a usar um plástico, que até tem aqui [pega o plástico e mostra], que 
é meio translúcido e que, na sombra, ele faz um cinza. Então, nós 
usamos esse plástico. Não é um tipo de plástico de pasta, a gente 
comprava em placa numa loja que fechou, de modo que nem sei 
dizer que plástico é exatamente. Nós gostamos de usar papelão, 
de usar varetas e aí varetas de metal, varetas de madeira… e o 
que mais que nós usamos lá? Usamos policarbonato com pintura 
com tinta vitral, usamos gelatina para colorir alguns pontos. O 
“Sobre o voo” é bem preto e branco com algumas cores em alguns 
pontos. Mais para colorir mesmo, sem uma função simbólica, 
mais para colorir. Então, ele colore o rio, ele colore o céu, tem 
uma hora que é uma cabeça do Santos Dumont que abre e de lá 
saem pensamentos, esse é o momento que nós fazemos uma coisa 
mais onírica, aí tem o policarbonato todo pintado com tinta vitral. 
Enfim, a gente usa o papelão, o triplex, duplex, que é um pouco 
mais duro, um pouco mais resistente.

[j u l i a n a]  Se você quiser finalizar essa questão das silhuetas 
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“Sobre o Voo”, Cia. Pavio de Abajour.
FOTO SILVANA MARCONDES.

“Sobre o Voo”, Cia. Pavio de Abajour.
FOTO LIGIA JARDIM.
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[s i lva n a]  Eu lembrei também que na hora que a gente apresenta 
as pipas-caixas, são as pipas que vão fazer o 14-bis, nós usamos um 
objeto tridimensional feito com arame e policarbonato pintado. 
E uma coisa importantíssima. Lá atrás, quando apresentamos o 
14-bis e o Demoiselle, são dois aviões que fizemos tridimensional 
com arame. O 14-bis a gente colocou um tecido cheio de furinho, 
um tule de lycra na estrutura dele, então passa um pouco de luz. 
Assim, quando ele voa, nós conseguimos fazer essa brincadeira 
dele circular e ele não tem frente e verso, ele tem esse tridimen-
sional, que é uma delícia ter o tridimensional na sombra…

[j u l i a n a]  Vamos falar um pouquinho também da parte da 
trilha sonora. Como ela é pensada e criada? Se quiser falar um 
pouquinho do espetáculo 

[s i lva n a]  Quem faz a nossa trilha sonora é a Evelyn Cristina, 
que está aqui conosco  que, além de ser uma maravilhosa, mani-
puladora, atriz, tem uma presença de palco que já foi extrema-
mente elogiada, ela é DJ e atriz maravilhosa. A nossa trilha foi 
composta pela Evelyn e foi composta depois do processo, ou 
melhor, quando o processo estava finalizando a trilha chegou. E, 
hoje, essa trilha rege a história. Na verdade, ela é uma trilha que 
vai sendo soltada durante a peça, Wiliam vai manipulando esse 
som, então nós não temos que correr atrás dela, a gente pode ter 
o nosso ritmo também e ela nos acompanha, mas é uma trilha 
maravilhosa  A trilha também é super elogiada, as pessoas falam 
assim: “Nossa, que música é essa?”, “Que trilha é essa?” e na sombra 
é importantíssimo. A música é tudo, não é? A Kika falou “ela conta 
a história junto”. Enfim, nós prezamos muito pela trilha. A gente 
começa a pensar agora um pouco na possibilidade de, às vezes, 
a música guiar a sombra. Às vezes é a sombra que guia a música. 
Para os novos processos de criação nós estamos pensando esses 
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caminhos assim. Quando chegou a pandemia, nós já estávamos 
num processo de criação de um novo espetáculo, que já está há um 
tempo criando, então faz parte desse nosso estilo de trabalhar, e 
que vai falar sobre a criação do preconceito, porque existe precon-
ceito e como podemos trabalhar isso etc. A gente se inspirou um 
pouco nas histórias do Umberto Eco13, de fundo, bem de fundo, e 
começou a criar cenas. E aí o que foi legal nesse processo criativo 
que, junto da criação de cena, nós começamos a criar o som. Então 
Evelyn e Wiliam cuidavam do som e nós falávamos assim: “Nesse 
momento nós achamos que tem um certo atrito, como que a gente 
consegue contar essa história?”. E aí foi legal porque a criação foi 
tipo assim: pega a panela, põe água, põe conta, vê que som que fica  
e a gente começou a parte de som que não eram só sons saídos de 
instrumentos, nós começamos uma criação de sons diversos para 
dar essa sonoridade com umas tecnologias. Esse lado de som e de 
vídeo é muita tecnologia para mim, Silvana. Para Evelyn não é, 
para o Wiliam não é  eles vêm com essas tecnologias, com seus 
pedais, e o som que faz, e a boca, a bolinha girando lá dentro que faz 
uma sonoridade… Nós começamos nesse processo, nós juntamos 
o som com a criação da história, sabe? Nesse está sendo desse jeito 
diferente e  já aproveitando que falei desse processo novo, vou 
também falar  nesse período de pandemia nós estamos tendo que 
nos reinventar. Então, ganhamos um edital do Itaú Cultural em 
que mandamos um vídeo que criamos sobre esse momento de 
pandemia e que também fizemos de modo remoto. Nós pensamos 
juntas qual era a história, o que queríamos falar e aí fizemos. Eu 
sentei e fiz a silhueta e filmei a sombra. Isso foi para a Amanda, 
Amanda editou o vídeo, juntou e falou assim: “Ah, falta isso”. A 

13. Umberto Eco (1932-2016) foi um escritor, professor, filósofo e crítico literário 
italiano. Disponível em: https://www.ebiografia.com/umberto_eco/. Acesso em: 
05 jun. 2022.

https://www.ebiografia.com/umberto_eco
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gente melhorou a cena e ela finalizou a edição. Depois foi para 
a Evelyn, que fez a trilha sonora que acompanhou. Então nós 
temos também esses momentos. Nesse momento, é um pouco a 
invenção do teatro de sombras, nesse momento de pandemia, de 
transformar em um filme, um curta-metragem. A gente fez esse 
vídeo, que é o “Apresentação do vazio”, que está no Itaú Cultural, 
nesse formato assim. Enfim, o som entra de um jeito diferente em 
cada projeto. Sonoplastia entra de uma maneira.

[j u l i a n a]  E já está disponível para assistir ou ainda não?

[s i lva n a]  Não, o Itaú Cultural ainda não disponibilizou. A 
gente tem que disponibilizar para o Itaú Cultural na plataforma 
Vimeo, então ela está no Vimeo, mas também não sabemos o 
quanto podemos abrir esse processo, mas temos fotos, eu tenho 
aqui algumas silhuetas desse processo…

[j u l i a n a]  Eu acho que tem que esperar eles abrirem, mas, 
quando eles abrirem, avise para a gente.

[s i lva n a]  Nós queríamos que passasse logo porque ele repre-
senta muito esse momento da pandemia, o quão vazio se consegue 
transformar essa solidão em algo que te alimente, que te conforte. 
A gente queria que passasse para poder poetizar um pouco os 
corações angustiados, não é? Mas ainda não está circulando.

[j u l i a n a]  Sim. Você falou alguma coisa, mas acho que eu te 
cortei. Você falou das silhuetas, não sei, figura desse trabalho…

[s i lva n a]  Não, eu trouxe umas silhuetas para mostrar que daí 
o que eu tinha aqui em casa eram essas silhuetas que criamos 
nesse processo desse espetáculo, desse curta, que também fizemos 
uma pequena cena nesse começo de ano para uma peça de teatro 
infantil da Cia. Delas e que, no meio da peça delas, é a história da 
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Maria Sibylla14, que era uma mulher que desenhava aquarelas 
de botânica e descobriu muitas coisas. Falava-se naquela época 
que os mosquitos nasciam dos cocôs de cavalo, de bichos e aí ela 
foi atrás e descobriu que não, que tinha um ovo, que desse ovo 
nascia uma larvinha, uma lagarta, e a lagarta comia e virava um 
casulo e o casulo virava uma borboleta. Ela que começou essa 
descoberta muito antes do Darwin e ela começou a desenhar 
tudo isso em 1700 e pouco, é uma história maravilhosa. Aí a Cia. 
Delas nos convidou para mostrar exatamente esse desenvolvi-
mento do bicho da seda. A gente fez também um pequeno filme 
desse processo da lagarta comendo a folha e se transformando na 
mariposa. Eu estava falando disso por causa dos filmes, como a 
sombra é cinema, é um pré-cinema, então como é fácil também ir 
para um cinema nesse momento que a gente tem que se adaptar, 
se transformar… muitas vezes não conseguimos fazer ao vivo, 
remotamente cada um faz uma parte e consegue transformar.

[j u l i a n a]  Você estava comentando já sobre essa questão de 
fazer para outras companhias. Eu queria saber como se dá esse 
processo de criação de cenas de sombras para outros artistas e 
outras companhias.

[s i lva n a]  Pois é, isso tem permeado um pouco a nossa história. 
Como nós temos essa expertise na sombra, quando as pessoas 
querem entrar, adentrar, elas nos convidam. Tem uma companhia, 
que é a Cia. Lips, que tinha um espetáculo e, em algum momento 
— era um espetáculo de 5, 6 mulheres, não sei exatamente — e elas 
tinham que mostrar uma grande manifestação acontecendo, eram 
mulheres que estavam numa fábrica, que fazem uma greve, fazem 

14. Maria Sibylla (1647-1717) foi uma naturalista e ilustradora científica alemã. 
Disponível em: https://www.escoladebotanica.com.br/post/maria-sibylla-me-
rian. Acesso em: 05 mar. 2022.

https://www.escoladebotanica.com.br/post/maria-sibylla-merian
https://www.escoladebotanica.com.br/post/maria-sibylla-merian
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uma manifestação, então elas precisavam contar isso e queriam 
usar a sombra. Então, fomos para o ensaio, entendemos a história, 
acompanhamos o processo e aí fizemos pequenas… nem chega 
a ser uma oficina, mas é uma oficina, a gente tem que planejar 
como vai ser essa cena, ensinar as pessoas como que é e compre-
ender como que é a sombra, como que o seu corpo fica, como que 
você trabalha com ele etc. e tal. Esse foi o primeiro momento que 
trabalhamos em uma companhia, que era a Cia. Lips e a Cia. Delas 
era bem específica, a gente se conhece de muito tempo as duas 
companhias, e elas queriam uma  esse pedaço elas falaram assim: 
“Ah, a gente quer um cineminha e não quer uma coisa animada, 
alguém podia fazer uma animação, mas nós queremos esse fazer 
manual, que a história de 1700 cabe esse fazer manual”. Assim, 
nós criamos essa cena, elas falaram o que que era e nós propomos 
algo. A gente cria, vai dividindo, compartilhando, estamos indo 
por esse caminho e, nesse trabalho, nós pegamos os desenhos 
da Maria Sibila e fizemos a mariposa, todos os desenhos, como 
se ela tivesse desenhado aqueles bichos que a gente toca, aquela 
sombra mariposa que bate a asa... nós mergulhamos por vários 
mundos, né? Nós temos um amigo, que é o DJ Will Robson15, que 
queria fazer um clipe e queria usar sombra, então nós fomos para 
o mundo dele, ouviu a música, entendeu, era uma proposta, um 
kung fu moderno. Ele queria que umas amigas dele dançassem 
kung fu, então as meninas dançavam, nós fizemos os bonecos que 
faziam coisas absurdas e misturou tanto sombra dos bonecos como 
sombra das pessoas. E tinha o Will “deejayzando” com as pick ups, 
a gente colocou algumas coisas nas pick ups que giravam, tinham 

15. DJ Will Robinson organiza festas, eventos e ajuda a divulgar a cena. Foi o DJ 
da Rádio Mundo Mix, fundou a posse de DJs Soul Family (que trabalham com as 
vertentes da black music; envolvendo também acid jazz, old school e drum’n’bass) 
com sete DJs. https://www.terra.com.br/cinema/musicos/djwill.htm. Acesso 
em: 05 mar. 2022.

https://www.terra.com.br/cinema/musicos/djwill.htm
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as meninas fazendo kung fu e nós também depois, no retroprojetor, 
brincamos com essas sombras, com essas silhuetas que fizemos 
deles também contando uma história. Enfim, nós gostamos de 
ir para vários mundos, estamos no teatro, mas também vamos 
para uma casa noturna e fazemos uma tela que a gente está ali, 
a pessoa está tocando a música e nós estamos desenhando com 
água, com sal, fazendo um mundo, desenhando no retroprojetor, 
tem um que a gente faz uma estamparia africana ao vivo… nós 
navegamos por esses vários mundos e gostamos dessa experi-
ência da sombra ir para vários rincões.

[j u l i a n a]  Sim, até anotei aqui, vídeo clipe, live sombras no show, 
experimentos visuais, vivências de sombra 

[s i lva n a]  Isso, nós adoramos essa multiplicidade, adoramos 
o mundo lúdico também, didático, de ensinar e propagar esse 
conhecimento de todas as maneiras possíveis, tanto dando aula 
para professor quanto pra criança. É uma coisa que nos encanta 
essa difusão e que essa poesia vá para o mundo a fora, não é? É 
esse o nosso pensamento.

[j u l i a n a]  Eu estava lendo e fiquei com uma curiosidade de 
perguntar dessa questão da difusão das oficinas, que tem para o 
público infantil e para o público adulto, se há diferenças nessas 
oficinas que vocês ministram para esse público distinto.

[s i lva n a]  Sim, sim. Com público adulto a gente consegue mergu-
lhar um pouco mais na história, na teoria, nós conseguimos 
explicar mais a questão óptica da luminosidade. Quando fizemos 
um curso no Centro Cultural São Paulo, as pessoas que vinham 
já tinham muitos objetivos. Um era professor e queria levar para 
a sua escola, outro era o menino que queria fazer o espetáculo 
dele, outros eram iluminadores que estavam pesquisando  então, 
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conforme as expectativas, a gente consegue alimentar tudo isso e 
mostrar as possibilidades da sombra, os materiais  Quando você 
vai dar para crianças é outra didática que você vai usar, é outro 
caminho. Você não precisa falar da tela, do tecido, do filamento 
da lâmpada, como que você vai resolver etc. A criança ali ela vai 
brincar e descobrir na prática, não que o adulto também não vá 
brincar e descobrir na prática, mas é quase mais como uma ferra-
menta e, pra criança, é como você oferecer uma possibilidade de 
descoberta. De brincar. Descoberta também é para adultos, para 
todos. Então, muda o linguajar, muda um pouco como você vai 
trabalhar, se a criança é muito pequena você não consegue pensar 
em bonecos articulados, se é uma criança maior você consegue, 
mostrar um mundo diferente, possibilidades diferentes. Enfim, 
tem essa diversidade de possibilidades de ensino.

[j u l i a n a]  Você quer mostrar alguma coisa ou falar alguma 
coisa que eu não tenha perguntado e que você ache interessante 
falar? Porque eu estou vendo aqui, eu continuo só uns poucos 
minutos da segunda parte e, se alguém tiver alguma pergunta 
também, que façam antes de encerrar a live.

[s i lva n a]  Eu acho que eu vou mostrar então, eu tenho silhueta 
de duas coisas que fizemos, que foi o trabalho com a Cia. Delas e os 
bonecos que fizemos para “Transmutação do Vazio” (2020)16, que 
são esses dois vídeos pequenos que fizemos e que tem uma mistura 
de materiais. Eu vou mostrar um pouco eles, não é o todo, mas é 
uma parte, um pouco da nossa pesquisa. Vou acender uma luz, 
um minutinho só [acende uma luz ao fundo]. Uau, olha só gente, 
deixa até eu arrumar aqui pra vocês.

16. “Transmutação do Vazio” (2020). Idealização e concepção: Cia. Pavio de Abajur. 
Edição: Guta Pacheco. Trilha Sonora: Evelyn Cristina. Disponível em: https://
vimeo.com/406400190. Acesso em: 05 mar. 2022.

https://vimeo.com/406400190
https://vimeo.com/406400190
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[j u l i a n a]  Chique, né, gente? Estava num cenário e agora está 
em outro.

[s i lva n a]  Rapidamente a gente já transforma aqui. Pus aqui uma 
luz mais quente, que é uma lâmpada de filamento, aqui ao meu 
lado uma lâmpada de lanterna e aquela lâmpada superpotente, 
aquela lanterna grande, vou até mostrar [mostra uma lanterna].

[j u l i a n a]  De acampamento, não. É lanterna tática que fala, não?

[s i lva n a]  Eu não sei dizer, mas eu sei que ela é uma poderosa, 
não sei o alcance dela, não sei dizer. Vou mostrar aqui algumas… 
vamos lá. Então, na “Transmutação do Vazio”, a gente trabalhou 
com esses bonecos de um papel cartão mais duro, triplex, duplex 
[mostra o boneco].

A gente corta a silhueta. Eu gosto muito de desenhar. Então eu 
gosto de fazer o desenho da silhueta, a Mana gosta de desenhar… 
e vamos para essa confecção sempre do nosso traço, gostamos 
de colocar o nosso traço. Nesse aqui [mostra na tela] tivemos que 
fazer dois tamanhos, porque tínhamos cenários diversos, então 
a gente brincava com essa coisa do tamanho.

Aí tinha um momento que ela nadava num… olha que delícia, 
a gente tinha um sofá [mostra a silhueta do sofá] e ela nadava, 
mergulhava nesse sofá. Esse personagem aqui [mostra o perso-
nagem] vinha e mergulhava no sofá, era uma delícia.

Como se fosse um grande mar e aí aparecia esse personagem 
nadando [mostra o personagem em movimento].
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“Transmutação do Vazio”. Cia. Pavio de Abajour. Silhuetas. 
FOTO: SILVANA MARCONDES 
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 “Transmutação do Vazio”. Cia. Pavio de Abajour.

“Transmutação do Vazio”. Cia. Pavio de Abajour. Silhuetas. 
FOTO: SILVANA MARCONDES.
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“Transmutação do Vazio”. Cia. Pavio de Abajour. 
FOTO: SILVANA MARCONDES.
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[j u l i a n a]  Que legal! Articulado, né?

[s i lva n a]  Articulado. E que eu descobri uma coisa deliciosa que 
é a articulação feita com fio de costura [mostra a costura]. Dá para 
ver? É uma costurinha aqui no meio, é um nozinho que eu dou, 
faço dois furinhos e passo uma linha um pouquinho mais grossa 
que a linha de costura, uma linha urso, e dou um nozinho. Porque 
eu lembro que eu sofria tanto com as articulações, eu punha arre-
bite, o arrebite soltava, às vezes a bailarina é grande  aí eu tenho 
adorado esse caminho da articulação com linha, sabe? Depois de 
um tempo ela também estoura, mas ela te dá várias possibilidades.

[j u l i a n a]  Aí depois coloca na vareta, né?

[s i lva n a]  Isso. Aí, aqui por exemplo, [mostra a costura da 
silhueta] eu dou um nozinho para dar uma distância e prendo 
esse  daí eu estava mexendo nuns livros meus, teve um curso que 
eu fiz há muito tempo com um cara espanhol que fazia a técnica de 
karagöz, que ele usava essa coisa da costura. Então, não fui eu que 
descobri não, depois eu lembrei que ele que tinha chegado nisso.

E aí tem uma hora final da peça que nós temos esse personagem 
enorme aqui [mostra personagem] e surge uma borboleta que 
aparece aqui no meio, como se fosse esse coração, a simplicidade 
da borboletinha. E aqui tem uns bonecos da Cia. Delas que nós 
fizemos, então a gente tinha a lagarta [mostra a lagarta], ela é de 
policarbonato que pintamos com tinta vitral, que é o desenho 
ipsis litteris que a Maria Sibila tinha feito. Nós temos a lagarta e 
aí a Amanda encontrou essas folhas esqueletizadas que chama, 
que elas são vazadas, olha que coisa incrível na sombra [mostra a 
folha]. A gente brincou com essas folhas e a lagarta vinha e comia 
essas folhas [mostra a cena na sombra], fazíamos essa brinca-
deira. Depois a lagarta fazia um casulo em que usamos acrílico 
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e uns fiozinhos, ela monta esse casulo com os fiozinhos. Aí tem 
essa brincadeira da lagarta que vai, ela tá dentro do casulo e aí 
ela se transforma numa mariposa. O bicho da seda se transforma 
numa mariposa, não é numa borboleta bonitinha, então dentro 
do casulo a gente tinha esse bicho [mostra na sombra] que depois 
a gente brincou, que ele batia as asas.

[j u l i a n a]  E essa asa dela é acetato pintado com tinta vitral?

[s i lva n a]  Ela é de acetato e depois colocamos uma gelatina.

[j u l i a n a]  Ah, como tem a gelatina a cor fica mais viva, né?

[s i lva n a]  É, na verdade ela é preta e branca e só a asa que ganha 
essa cor. E aí é o mecanismo de articulação também é o nozinho 
com elástico, que daí eu dei tensão para poder abrir e voltar, e 
um tanto desse mecanismo aqui foi inspirado nas oficinas que 
eu fiz com a Federica Ferrari, lá no festival de teatro de sombras, 
Federica Ferrari é italiana do Gioco Vita e ela, dentro do Gioco 
Vita, é a pessoa que cuida dos bonecos. Ela também manipula e tal, 
mas ela também é especializada em confecção de bonecos, então 
ela tem um conhecimento vasto dessa técnica, como pintar nesse  
trabalham muito em cima de desenhos de livros que já existem, 
eles reproduzem isso, pintam os acetatos, fazem bonecos incrí-
veis. Enfim, com ela eu aprendi várias coisas e daí te dá a possi-
bilidade de criar vários bonecos e vários mecanismos, né? Então 
nós brincamos com isso.

[j u l i a n a]  Eu achei o máximo essa asa!

[s i lva n a]  Linda, né?

[j u l i a n a]  Sim! E é o tempo dela. A articulação dela é o tempo 
dela, parece muito real. A articulação dela com o tempo.
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Maria e os Insetos. Cia. Delas. Silhuetas.
FOTO: SILVANA MARCONDES.

[s i lva n a]  E, na história que nós contamos na Cia. Delas, era a 
mariposa saindo do casulo, portanto, falava do tempo dessa asa 
que está saindo vagarosamente, descolando do corpo  e aí foi muito 
legal porque ela ficou nesse lugar, ela tem um começar a bater a 
asa, ela não é uma grande borboleta que já tá saindo voando, ela 
tem esse tempo dela de ser uma mariposa nova. Eu trouxe um 
pouco pra… que era o que estava também à mão, que era o que 
desenvolvemos nesses tempos para mostrar para vocês. Agora, 
lá no nosso Instagram também tem várias coisas, várias fotos que 
dá para mergulhar. A gente adora, a gente faz, abre a patente, de 
modo que, quem quiser perguntar, nós estamos superabertos 
para conversas etc.
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[j u l i a n a]  Eu só sei que essa articulação da borboleta não vai 
sair da minha mente mais, eu vou ter que aprender como faz 
essa articulação.

[s i lva n a]  As articulações são ótimas e é elástico, gente. Elástico 
e fio de nylon que você puxa. Muito legal. Adoro mecanismo, 
adoro fazer 

[j u l i a n a]  Alguém tem alguma pergunta aí? Porque nós já 
vamos encerrar a nossa live de hoje. A Conceição Rosiere falou 
aqui: “O nó de linha está sempre presente nos bonecos balineses, 
javaneses, turcos etc.”. Verdade.

[s i lva n a]  Pois é!

[j u l i a n a]  Conceição tem uma exposição linda 

[s i lva n a]  De bonecos. [Lê mensagem] “Qual o critério da escolha 
para articular ou não?”. Depende muito do que o boneco está te 
pedindo. Se tem que bater asa, aí eu coloco. Mas raramente eu 
coloco. Só se precisa de uma mão que mexe…, mas eu acho que o 
boneco que pede, a cena que pede. Mas, essa coisa dos bonecos 
orientais que a Conceição falou, de fato, eles são incríveis, não é? 
Tenho uma paixão por essa pesquisa. Eu, Urga e Amanda fizemos 
uma pequena lenda para contar dentro de uma escola, aquela 
lenda do imperador chinês, aquela história da criação do teatro de 
sombra. E a Urga trouxe uns bonecos javaneses  não lembro muito 
bem, mas é um encantamento o trabalho que eles fazem, acho que 
é isso. Essa articulação supersimples com linha, a madeira que 
vem presa… para mim é sempre um lugar de inspiração, sabe? 
Essa origem do teatro de sombras. Eu acho que essa memória 
sempre vai estar presente. Na hora em que vamos criar, vem na 
nossa cabeça aquele nozinho que a gente aprendeu lá no curso 
de karagöz, não é? Vem todos esses conhecimentos e, quando a 
gente vai ver o traço japonês do olho que aparece vazado 
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[j u l i a n a]  Agora me veio na mente essa confecção dos mais clás-
sicos, de vazados, todos aqueles detalhes  e Conceição nos falou 
dos bordados, dos crochês. Ela falou isso e eu também fiquei com 
aquilo. Achei o máximo.

[s i lva n a]  São lindos, né? Parece mesmo esse crochê. Agora eu 
vou mostrar esse boneco que eu fiz naquele curso que eu fui, que 
é uma linguagem diferente, são os bonecos enormes [mostra o 
boneco]. Deixa eu achar a sombra pra isso.

[j u l i a n a]  Que material é esse?

[s i lva n a]  Gente, é papelão também. É papelão e, no olho, tem 
uma luz [encontra a sombra do boneco]. Ah, agora sim. Então tem 
uma brincadeira, o Amoros & Augustin trabalha sempre com uns 
bonecos enormes, assim aprendemos esse caminho desses bonecos 
enormes e essa coisa de vazar o boneco para mim é uma paixão, 
que é um pouco o que a gente vê nos bonecos chineses etc. Esse 
é um boneco que nós usávamos para contar a história do boitatá 
no curso. Eu disse: “Ah, vou levar uma lenda brasileira e a gente 
conta a história do boitatá” e essa era a mulher boitatá, que era 
uma cobra que se transformava numa mulher muito sedutora.

[j u l i a n a]  Muito linda ela!

[s i lva n a]  E é papel mesmo, a gente consegue ver que é papel, 
sabe? [mostra a mão do boneco]. Cheio de remendo, adoro essa 
coisa remendada, riscada…

[j u l i a n a]  A parte da extremidade final dela é o que? Deixa eu 
ver só um pouquinho o final dela.

[s i lva n a]  [Mostra o boneco] Olha que interessante, eles traba-
lhavam muito lá com a tela inteira e eles tinham um pensamento 
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que era não colocar pé nos bonecos. Então nós colocávamos uns 
pedaços de papel rasgado e punha uma madeira, ele está sem a 
madeira, mas você punha uma madeira aqui que você segurava 
e manipulava aqui por trás. Então você sempre brincava mais 
com esses seres, não tinha essa coisa formal do boneco que anda 
e que eu acho que preciso voltar a lembrar dessa técnica aqui que 
eu aprendi, não tão realista  e pensar que o boneco não precisa 
andar às vezes tão bonitinho, ele pode ter uma movimentação 
outra, mais livre e que o Amoros & Augustin tinha esse caminho, 
os espetáculos deles são incríveis e sempre com essas persona-
gens soltas nesse espaço enorme, não tinha um chão desenhado, 
não tinha nada formal.

[j u l i a n a]  Eu acho que atrás dela tem uma sustentação também, 
uma coisa que passa para dar uma sustentada.

[s i lva n a]  [Mostra na tela] Olha, tem um arame para segurar, mas 
está todo soltando já, mas é um araminho que era para segurar 
a cabeça, uma madeirinha, depois tinha uma madeirinha maior 
para segurar porque ele é um papelão mole, ele não se sustenta 
sozinho então coloquei algumas ripinhas…

[j u l i a n a]  Eu lembro quando eu estava fazendo teste com a 
Silvana, eu falei: “E essa silhueta que tá aí em cima, Silvana?”.

[s i lva n a]  Uma paixão. Eu adoro essa minha silhueta. A gente 
acha em alguns vídeos na internet deles, mas eles trabalhavam 
com enormes telas, misturavam cinema com teatro, talvez tenha 
visto um que tinha canto africano junto e daí esses seres dançando. 
É um grupo que tem uns trabalhos maravilhosos, vale a pesquisa 
em paralelo com o Gioco Vita que é maravilhoso, com o Jean-
Pierre Lescot. Enfim, são grandes inspiradores junto com os 
nossos ancestrais lá no oriente, que vem vindo até o Karagöz… 
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muita inspiração, muita inspiração pra gente. E agora tem um 
monte de gente fazendo sombra, né? Que é incrível isso. Lembrar 
também uma coisa que teve foi o Encontro de Sombrista, que o 
Sobrevento organizou aqui em São Paulo acho que foi há um ou 
dois anos, eu não sei se fazia parte de algum projeto deles, mas 
foi uma hora que nos encontramos e descobrimos que éramos 
muitos. Daí listou-se todo mundo que tinha e eu tenho vontade 
de fazer um livro, para contar quem são essas pessoas e o que elas 
criaram. Então, tem vocês fazendo essas lives todas, vocês estão 
compilando um monte de gente que está fazendo sombras e cada 
vez mais nós vemos isso crescendo, nesse mundo tão  que ataca 
a arte, que ataca a cultura. Então, quando, nessa fresta, a gente 
consegue divulgar, difundir, fazer esse mundo ter mais arte, ter 
mais poesia, é uma delícia, não é?

[j u l i a n a]  Sim. Mas, antes de encerrar aqui, deixa eu ir para 
uma pergunta: “Silvana, o teatro de sombras milenar tem hoje 
grande interesse. Como você acha que estará daqui a alguns anos?”.

[s i lva n a]  Que pergunta boa! Gente, se ele vem há milhares 
de anos e ele se reinventou, ele se transformou, as tecnologias 
mudaram e ele também foi se adequando, eu acho que ele vai 
seguir em frente porque, cada vez mais, a gente vê que ele some 
um pouco, ele é só um apoio de teatro, o teatro de sombras era um 
apoiozinho de teatro e depois ele vira de novo uma onda enorme. 
Acho que ele tem suas ondas mesmo, mas eu acho que ele vai estar, 
daqui a cem anos, vai continuar existindo com outras técnicas. 
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Eu acho que não vai morrer. Não morreu. Essa lenda do Wu [Ti]17 
é de quando? Século sete, oito  não lembro mais. Então ele vai 
continuar vivendo e vai se adaptar com as novas tecnologias ou 
com esses loucos que gostam da analogia, que vão pôr o retro, 
vão pôr a vela. É o que a Conceição falou: “A fantasia não morre”. 
É um teatro apaixonante e o teatro não morre, não é?

[j u l i a n a]  E uma coisa que me fez pensar, que depois eu falei, 
isso foi no curso online, eu soltei uma frase e depois eu falei: 
“Gente, faz todo sentido”. Eu falo que os sombristas veem possi-
bilidades, quem enxerga os obstáculos é a luz. Enquanto tiver 
gente pesquisando, falando sobre teatro de sombras, fazendo… e 
por essas possibilidades que o teatro de sombras você consegue. 
A imaginação, como disseram aí.

[s i lva n a]  E qualquer fogueira numa caverninha faz uma sombra, 
qualquer vela faz uma sombra. Eu acho que saímos dessa história 
do teatro de sombras, mas ele já é anterior, ele já surge lá na 
caverna. Quem não se assustou com uma sombra enorme feita pela 
lua, pelo sol, pela fogueira? Então, ele vai continuar ad eternum. 
Vai continuar afetando o mundo. Não acaba não, gente. A gente 
continua guerreiro mesmo com o mais psicopata e menos poético 

17. Conta a lenda que, lá pelo ano de 121, o imperador Wu Ti, pertencente à 
dinastia Han, ficou desesperado com a morte de sua bailarina preferida. Teria 
ordenado ao mago da corte que trouxesse de volta do “Reino das Sombras”. E lhe 
teria advertido de que, caso não o conseguisse, ele seria decapitado. O mago usou 
a imaginação para confeccionar a silhueta de uma bailarina usando uma pele de 
peixe macia e transparente. Ele, ainda, ordenou que, no jardim do palácio, fosse 
armada uma cortina branca contra a luz do sol, de modo que deixasse transpa-
recer a luz no tecido. No dia da apresentação ao imperador e à sua corte, ao som 
de uma flauta, o mago fez surgir a sombra de uma bailarina, movimentando-se 
com leveza. Nesse momento, teria surgido o teatro de sombras. Disponível em: 
https://www.educlub.com.br/lenda-chinesa-sobre-a-origem-do-teatro-de-som-
bras/. Acesso em: 06 mar. 2022.

https://www.educlub.com.br/lenda-chinesa-sobre-a-origem-do-teatro-de-sombras/
https://www.educlub.com.br/lenda-chinesa-sobre-a-origem-do-teatro-de-sombras/
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oprimindo, o teatro de sombras vai ser resistência. Todo teatro 
vai ser resistência, toda arte vai ser resistência e eu acho que 
estamos aqui também um pouco para isso, ser essa resistência, 
ser essa ponta de faca que não deixa fechar.

[j u l i a n a]  Bom, é isso.

[s i lva n a]  Queria agradecer ao Grupo Penumbra, Juliana, 
que abre esse espaço para essa conversa boa, para nós conhe-
cermos as pessoas também. Eu vi umas lives e achei tão gostoso, o 
Alexandre Fávero falou do sagrado, eu estou aqui com o sagrado 
pensando: “Preciso mergulhar um pouco mais nisso”. Vi também 
a do Sobrevento que foi uma delícia ver a Sandra Vargas e o Luiz 
André ali apresentando as mil possibilidades. Então agradeço 
uma delícia quem estava aqui junto também, dividindo, compar-
tilhando. Muito bom!

[j u l i a n a]  Bom, quero agradecer a Silvana e toda a Cia. Pavio de 
Abajour por ter conversado conosco e ter agregado mais trocas, 
trocas lindas aí de conhecimento, de afeto. Muito obrigado a 
todo mundo!

[s i lva n a]  Obrigada a todos. Foi um prazer imenso estar aqui 
com vocês.





transcrição e tradução1: leonor scola

1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=n4w5bKt5tTQ 

https://www.youtube.com/watch?v=n4w5bKt5tTQ
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(A live começa com Juliana relatando um problema técnico, pois 
a conexão havia sido interrompida)

[j u l i a n a]  Olá, Sudy. Me desculpe. Eu não sei o que aconteceu  
foi a primeira vez que aconteceu isso… sumiu tudo.

[s u dy]  É a luz e a sombra que nos acompanha sempre.

[j u l i a n a]  Pois é. Mas, você poderia retomar o que estava dizendo 
antes?

[s u dy]  Bem, estava dizendo que quando vi a peça “El húsar de 
la muerte”2, que é de um grupo chileno chamado La Patogallina, 
esse grupo trabalha com claroscuro3 na peça inteira e parecia um 
filme mudo, então eu imaginei tudo isso em sombras e a partir daí 
nasceu minha inquietude de aprender essa técnica e começar a 
trabalhá-la. Isso tudo no ano 2000, aí que começou minha pesquisa 
e preparação até  bem, até hoje porque eu continuo aprendendo 
constantemente.

[j u l i a n a]  Qual foi o seu primeiro espetáculo de sombras?

[s u dy]  Meu primeiro espetáculo de sombras foi inspirado na 
cosmovisão Mapuche, que é o povo originário daqui. Trabalhei 
música original e com imagens projetadas por apenas uma fonte 
de luz. Essa foi a minha primeira pesquisa e a levei e apresentei 
em um encontro.

[j u l i a n a]  Qual é o nome da peça?

2. Espetáculo criado pela companhia La Patogallina, em 2000. Ver: https://www.
lapatogallina.cl/web/husar.php?current=1 
3. A palavra provém do italiano (chiaroscuro) significando “claro-escuro”. Trata-se 
de uma técnica pictórica desenvolvida no Renascimento, caracterizada pelo 
contraste entre luz e sombra na representação de um objeto.

https://www.lapatogallina.cl/web/husar.php?current=1
https://www.lapatogallina.cl/web/husar.php?current=1
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[s u dy]  Se chama “Mapuche — hombre de la tierra”.

[j u l i a n a]  E como foi criar esse espetáculo? Qual a história?  
É para teatro, é caixa lambe-lambe?

[s u dy]  Bem, essa peça foi feita para uma sala, é um formato 
grande de 1,5m por 2m de altura e trabalhei com um foco. O criar 
foi um produto de  bem, como eu faço narração de histórias e 
compilação de contos também, percebi que era muito importante 
refletir sobre o que significava El hombre de la tierra, refletir um 
pouco sobre a cosmovisão, como eles pensavam que tinham sido 
criados e para que tinham sido criados. Então a partir dessa pers-
pectiva comecei a construir os bonecos, e nessa época trabalhei 
com um companheiro, com Guido Álvarez, ambos trabalhamos 
nessa puesta en escena.4

[j u l i a n a]  Qual a duração do espetáculo?

[s u dy]  25 minutos.

[j u l i a n a]  Você ainda apresenta essa peça?

[s u dy]  Não apresento mais. Fiquei com os bonecos, com o cenário, 
mas estou fazendo trabalhos solos então seria muito difícil para 
mim apresentar peças tão grandes, desde esse formato fui fazendo 
projetos cada vez menores e menores, e agora está pequeníssimo, 
é uma caixinha lambe-lambe!

[j u l i a n a]  E como foi a criação da peça El patito feo5?

4. Tradução espanhola da expressão francesa “mise en scène”, que traduzimos 
por “encenação”.
5. Espetáculo criado pela companhia Luciérnaga Mágica, em 2009. Ver: https://
www.luciernagamagica.com/patito_feo/ 

https://www.luciernagamagica.com/patito_feo/
https://www.luciernagamagica.com/patito_feo/
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[s u dy]  Bem, fui convidada pela Cia. Luciérnaga Mágica como 
sombrista e para criar personagens, essas foram minhas funções 
nessa peça. Ficamos vários meses trabalhando na construção na 
tentativa e erro. Isabel Hernández, que é a diretora dessa compa-
nhia, tinha uma imagem muito nítida do que queria mostrar, ela 
tinha feito um storyboard e era por ele que nos guiávamos. Foi um 
processo muito interessante, percebi que são muitos os bonecos 
que vão ficando de fora do espetáculo. Se fabrica muito material 
e, no fim de contas, muito dele é descartado porque não entra, não 
encaixa. Bem, com Isabel eu aprendi a ser super preocupada com 
a linha de narração. Para mim, esses dois anos de trabalho com 
essa companhia foram de passagem, estava aprendendo, aprendi 
com ela a importância da música dentro da história, ainda mais 
quando não tem texto. O misturar, o criar a música especifica-
mente para a peça fez com que se desse uma importância maior 
também, a gente se dá conta de como cada momento pode ser 
ressaltado pelo tipo de música que se põe, essas coisas foram 
muito interessantes, cresci muito e agradeço muito que ela tenha 
me convidado para trabalhar.

[j u l i a n a]  Dentro dessa obra vocês utilizaram a narrativa 
completa do “Patinho Feio”6? Tiveram a liberdade de colocar 
coisas a mais?

[s u dy]  Não. Na verdade, a narrativa, podemos dizer que sim, 
de como o conto é composto, certo? Mas dentro disso nós colo-
camos cenas. Quando o patinho feio sai da granja, fomos colo-
cando outras cenas, por exemplo, nas quais ele se encontrou com 
égua e um potro, se encontrou com uma família de coelhos. Tudo 
isso era para demonstrar a solidão que ele sentia. Dentro disso 
também o dia ia acabando e a noite chegava, a lua, as estrelas, e ele 

6. Conto de Hans Christian Andersen publicado em 1843.
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continuava sozinho, chegava o inverno e ele continuava sozinho, 
ou seja, todo o processo que Andersen7 descreve em que ele desa-
pareceu até que voltasse a se tornar cisne, nós refletimos tudo em 
ações. Essa é a diferença da nossa história para a original.

[j u l i a n a]  E qual é a potência e a poética que você acha que o 
teatro de sombras deu para essa história do patinho feio?

[s u dy]  É bonito o que se pode transmitir através das imagens, 
ainda mais um tema como a desolação, a solidão.

[j u l i a n a]  Agora uma pergunta mais geral sobre o seu trabalho: 
quais são as suas referências estéticas?

[s u dy]  Gosto muito de cinema, gosto da parte de fotografia. 
Então quando imagino uma cena, para mim é uma fotografia e a 
partir disso trabalho a cena.

[j u l i a n a]  Você faz storyboard? Antes de montar um espetá-
culo, você pensa num tema, em alguma história? Como acontece 
o processo inicial?

[s u dy]  Geralmente tem algum gatilho, pode ser um poema, pode 
ser um filme, pode ser uma conversa, então fico dando voltas, fico 
pensando muito tempo e começam a aparecer imagens, e começo 
a desenhá-las até que consiga encontrar o fio condutor de todas 
as imagens que vem até mim. A partir dessas imagens eu começo 
a construir os bonecos de teste. Geralmente trabalho em um 
formato muito pequenino, entre 50cm por 30cm, algo pequeno 
assim, para fazer as figuras pequenas primeiro e ir experimen-
tando, não fazer figuras grandes para depois ficarem guardadas. 
Então, eu vou costurando até encontrar o que me preenche, o que 

7. Hans Christian Andersen (1805-1875) foi um escritor e poeta dinamarquês de 
histórias infantis.
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me satisfaz. E acredito que até hoje, sempre que me apresento, as 
obras evoluem porque vamos recebendo coisas de outras pessoas, 
então vai evoluindo, mas a essência mesmo não, ou seja, acho que 
não faço tão malfeito.

[j u l i a n a]  Como é feita a escolha de tecidos para a tela de projeção 
e as luzes? Quais são os materiais que você gosta de trabalhar?

[s u dy]  Gosto da lâmpada bipino para os refletores e gosto muito 
do retroprojetor. Eu acho que dá para fazer coisas muito belas 
com esses dois elementos, fazer fusões, jogos de água, fazer movi-
mentações, várias coisas. Minha opinião é que os dois elementos 
se complementam perfeitamente. A tela é feita num tecido que 
não permite ver a emissão de luz.

[j u l i a n a]  Quais materiais você gosta de trabalhar para confec-
cionar as figuras?

[s u dy]  Bem, eu reciclo muito material, sempre recolho coisas que 
guardo e penso que vão me servir depois. Por exemplo, algumas 
figuras eu fiz com plásticos de recipientes, que são embalagens 
pretas, e delas corto a figura. Outras faço com madeiras muito 
finas de 3mm, com papelão, papelões mais flexíveis, mas coloco 
plástico de fita isolante para fortalecer. Material a gente encontra 
na rua, pra mim, conseguir material não é difícil.

[j u l i a n a]  Para você, qual é a importância desse encontro entre 
pessoas que trabalham com o teatro de sombras aí no Chile?

[s u dy]  A variedade! As diferentes técnicas que utilizam, as 
temáticas, as conversas depois dos encontros, que abrem espaço 
e possibilidades de pesquisa e experimentação de outras coisas 
para as pessoas. Eu acho isso superinteressante porque assim a 
gente cresce, sempre que alguém se relaciona com outras pessoas 
se tem a possibilidade de crescer com o que se está fazendo.
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[j u l i a n a]  Tem uma movimentação aí no Chile, não? Tanto por 
esses encontros, mas parece que tem uma comunicação entre 
artistas sombristas aí. Você mencionou que conhece o Pedro Pinto 
Moya, o Cláudio Cabezas, que foi quem me deu seu contato, tem 
a Revista Filamento também. Se você quiser, fala um pouquinho 
dessa questão das ligações, de artistas sombristas falarem entre si 
aí no Chile. Como acontece esse movimento de teatro de sombras?

[s u dy]  Não é tão grande como o que vocês têm aí no Brasil. 
Estamos em contato e compartilhamos informações, e isso é supe-
rimportante. Também nos vemos de vez em quando e mostramos 
o que estamos fazendo no momento, e é bom. Estão aparecendo 
novos grupos jovens, o Chile é muito comprido e as distâncias 
fazem com que seja mais difícil nos encontrarmos. Então hoje 
em dia, com a ferramenta do WhatsApp e do Zoom temos podido 
perceber que existem companheiros na região extrema do Chile 
fazendo sombras e isso para nós, como não somos tantos, é uma 
alegria muito profunda. Sempre estou em contato com Pedro, 
com Cláudio. De uma forma ou de outra, um sabe o que o outro 
está fazendo e estamos compartilhando os aprendizados que 
vamos obtendo de forma independente. Com Isabel Hernández 
também, bem, com essa situação da pandemia não temos podido 
nos encontrar ultimamente, mas com ela é sempre um livro 
para aprender, encontrar-se com ela significa ter algo novo para 
aprender, para levar para casa. E assim, é extremamente gratifi-
cante poder compartilhar os interesses com outras pessoas que 
também têm esses mesmos interesses.

[j u l i a n a]  Tem uma pergunta aqui: “Está fazendo algum trabalho 
durante a quarentena ou teve interrupção em algum trabalho 
devido a este colapso social e criativo?”

[s u dy]  Infelizmente, atualmente todos os artistas, bonequeiros, 
sombristas, atores, atrizes, musicistas, estão com os trabalhos 
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parados. As condições não são as melhores economicamente na 
nossa área. Então, temos tempo para criar, poderíamos criar, 
mas a cabeça não está funcionando agora para fazer criações, a 
cabeça está funcionando para fazer instâncias que possam gerar 
recursos para a vida. É isso que está acontecendo aqui.

[j u l i a n a]  Tem outra pergunta: “Vi que você ministra oficinas 
para crianças em idade pré-escolar. Como funcionam essas oficinas 
e que parte da linguagem do teatro de sombras que você aborda 
com as crianças?”.

[s u dy]  Bem, é um projeto para fazer com que as crianças percam 
o medo do escuro. Então, escurecemos completamente as salas 
de aula ou o salão da escola, estou falando de crianças de 2 anos e 
meio até 3 anos e 11 meses mais ou menos, fica tudo escuro porque 
está tudo coberto, as janelas, tudo e as crianças entram e eu tenho 
somente uma pequena luz, pode ser uma lanterninha, pode ser 
um carrinho, um brinquedo, desde que tenha uma luz é a única lá 
dentro. Então, quando se sentam no chão apago essa luz também. 
Algumas delas choram, outras te procuram, procuram alguém 
para se reconfortar e aí eu começo a relatar que se não existisse 
escuridão não poderia ter a luz, e se não houvesse luz não poderia 
existir a escuridão, que estão sempre juntas, de mãos dadas, assim 
como meu corpo e minha sombra. Começo acendendo uma vela e 
com essa vela se ilumina o teto, geralmente, os tetos são brancos e 
começamos a jogar com as mãos fazendo figuras no teto. Depois 
da vela começamos a mirar nas roupas, nos aventais, nas coisi-
nhas que estão penduradas dentro da sala que tem outras formas, 
que são outras coisas. Digo, elas sabem que são seus aventais, mas 
também são outras coisas, algumas me dizem que são monstros. 
Então, fazemos o jogo de ir descobrindo o que são, até que vamos 
adentrando no que é o trabalho de construção, de contar histó-
rias com luz e sombras. Aí depois desse momento eu trabalho 
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com o retroprojetor, só com o retroprojetor, não trabalho com 
refletores. Eu peço aos pais que fabriquem um objeto qualquer 
que seja preto, depois temos a aplicação de cor e é assim. Então, 
se um grupo traz peixes, fazemos uma história que elas inventam 
com esses peixes. Outro grupo traz crianças e fazemos da mesma 
forma, até que depois de duas ou três sessões elas entram na sala 
toda escura sem ter medo, entram confiando que a luz vai chegar 
a qualquer momento, e a luz é o jogo. A expressão no rosto delas 
é a parte mais maravilhosa desse processo, é impressionante 
como abrem os olhos, é como se quisessem absorver tudo através 
do olhar. É muito enriquecedor, muito mesmo. É uma coisa que 
eu gosto de repetir constantemente porque preenche a alma, as 
descobertas que elas fazem e como perdem o medo do escuro.

[j u l i a n a]  Que belo relato! Com relação a oficina, você tem 
realizado ela frequentemente? Tem fomento ou apoio para elas?

[s u dy]  A verdade é que não, é uma coisa que eu faço porque quero 
fazer, eu gosto, é meu alimento, digamos assim. As crianças são 
a energia que me alimenta, então se eu posso ter contato com as 
crianças pequenas e tirar um medo delas… se me dão o espaço em 
salas de aula e jardins de infância para fazer isso, eu faço. Tem 
lugares em que chegamos em acordos econômicos e me pagam, 
mas geralmente não é assim, isso é algo para meu coração, para 
a minha alma. Então, com a vibração, com a vivência da experi-
ência me recarrego e posso trabalhar em qualquer outra coisa por 
um bom tempo. Isso é o meu pagamento, mas quando me pagam 
em dinheiro fico feliz!

[j u l i a n a]  Lindo trabalho! Falando também dessas diferenças de 
público: Como você percebe essa relação entre o público infantil e 
adulto? Tem mudanças no seu trabalho quando está voltado para 
o público adulto ou o trabalho é o mesmo e só muda a recepção?
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Oficina.
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Oficina.
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[s u dy]  Geralmente quando você faz um espetáculo para crianças, 
dentro do espetáculo para crianças você tem que colocar alguns 
elementos para os adultos porque as crianças sempre estão acom-
panhadas de adultos. Isso faz com que não seja tão estrito para 
crianças e, bem, quando se faz um espetáculo para adultos é dife-
rente porque você pode trabalhar com temas que as crianças não 
podem ver. Então, em termos de preferência, eu prefiro trabalhar 
para crianças, esse é o meu público, ainda que as vezes saiam coisas 
que eu planejo que seja um conteúdo infantil e me dou conta que são 
transversais, que as reações que os adultos têm são tão parecidas 
quanto as das crianças, a diferença é que as crianças têm menos 
tabus para expressar suas emoções, se cai uma lágrima, caiu, mas 
o adulto tenta guardá-la. Mas é isso, prefiro o público infantil.

[j u l i a n a]  Tem uma pergunta aqui: “Se você trabalha de graça, 
do que você vive?”. Acho que é porque estávamos falando das 
oficinas, não sei quanto a outros trabalhos.

[s u dy]  Bem, não é trabalho gratuito, é um gosto, o que é dife-
rente. A gente não faz só o que gostamos todos os dias, que isso 
fique claro. Eu não vou de um jardim de infância ao outro fazendo 
esse trabalho, eu o faço eventualmente. Porque a gente também 
tem que trabalhar para nossa alma. Agora, de resto é claro que 
eu trabalho para que me paguem, se não, eu não como!

[j u l i a n a]  Atualmente, quais trabalhos prontos você tem no 
seu repertório?

[s u dy]  Tenho um curtinho que dura 7min que é sobre um 
ultrassom. É sobre uma mãe que leva seu filho mais velho para 
ver seu irmãozinho na ultrassonografia. Então, dá pra ver o irmão 
dentro da barriga da mãe, essa é a história. Tem outros trabalhos 
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que são as caixinhas de lambe-lambe. Tem esse que é “El Obrerito”8, 
que é uma história inspirada num poema de Gabriela Amistral9, 
e no poema, o menino promete o mundo todo à sua mãe quando 
ele crescer. Oferece tudo: “Vou te dar uma casa grande, vou te 
dar frutas”, tudo para sua mãe, mas sabemos que na realidade 
e na vida é diferente. O ponto de vista da história é a partir da 
percepção da mãe, que fica em casa vendo como o filho vai viver 
a vida e esperando que ele volte. Também tenho a história de um 
gato que se chama El Eclipse de Luna, que é um gato que busca, 
que perambula pela cidade até a periferia e da periferia até uma 
casa de campo buscando algo que finalmente encontra e é a lua. 
No começo não dá para ver por causa de todas as luzes da cidade, 
os sons, os barulhos, até que ele chega na casa de campo e quando 
ele começa a admirar a lua e se sentir pleno com ela, acontece um 
eclipse, essa é uma caixinha de lambe-lambe. E tem esses últimos 
trabalhos de lambe-lambe que são os mais atuais  bem, antes da 
pandemia eu saía para a rua constantemente com elas, porque 
eu trabalhava na rua, em praças, escolas, onde houvesse espaço 
para apresentar, eu apresentava. E daí tem essa última caixinha 
que não cheguei a colocar na rua porque estive trabalhando nela, 
mas não consegui terminar para ficar pronta para a rua, que se 
chama La dama de las Mariposas, a Madame Butterfly10, que fiz 
para levar o teatro, a ópera para todos os lugares, para as ruas, 
para as praças! Para que as pessoas possam reconhecer a canção 
Madame Butterfly e se lembrar, dizer: “Ah, essa história é uma 
história de amor”, fazer uma associação. Por isso trabalhei nessa 

8. Disponível em: http://www.gabrielamistral.uchile.cl/poesia/ternura/casies-
colares/Obrerito.html
9. Gabriela Mistral (1889-1957) foi uma poetisa, educadora, diplomata e femi-
nista chilena, agraciada com o Prêmio Nobel de Literatura de 1945. Disponível 
em: https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral
10. Ópera de Giacomo Puccini (1858-1924).

http://www.gabrielamistral.uchile.cl/poesia/ternura/casiescolares/Obrerito.html
http://www.gabrielamistral.uchile.cl/poesia/ternura/casiescolares/Obrerito.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral
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peça porque me dá possibilidade de fazer um espetáculo que é 
feito em espaços teatrais, que é bem elíptico, porque as pessoas 
não têm dinheiro para ir a esses espaços onde tem orquestra, 
onde tem vários personagens e não conhecem a música. Então, 
eu meio que me vi obrigada internamente, por assim dizer, em 
fazer esse espetáculo em caixinhas lambe-lambe e fazer com que 
as pessoas escutem a música, assim como o efeito de um comer-
cial, os comerciais têm músicas que você escuta e já se lembra na 
hora, o comercial de televisão que te vende algo e você escuta a 
música e já associa: “Ah, essa é a Coca-Cola”, então queria que a 
pessoa escutasse a música durante o relato visual e pensasse: “Ah, 
essa é La dama de las Mariposas ou Madame Butterfly”.

[j u l i a n a]  Falando um pouco sobre as suas três caixas de lambe-
-lambe com sombras: Qual foi a que mais te desafiou e por quê?

[s u dy]  La Dama de las Mariposas. Porque é uma história muito 
intensa e extensa demais e para reduzi-la a 4min sem perder a 
essência foi muito difícil, mantendo a história, então, para mim, 
foi superdifícil. Bem, eu estou o tempo todo observando, cuidando 
para que não se perca a essência, para que não passe do ponto e que 
se entenda a história. O importante é que o desenrolar da história 
aconteça, independentemente do quanto se reduz o tempo, isso 
é uma preocupação para mim.

[j u l i a n a]  Vi na internet que você faz parte de uma companhia.

[s u dy]  Sim, se chama Títeres Cachirulo. Sou bonequeira, conta-
dora de histórias e sou sombrista, então tenho bastante coisa em 
que posso trabalhar, não vivo apenas das sombras.

[j u l i a n a]  Como você pensa a questão da sombra, de configurar 
a caixa lambe-lambe para que se possa fazer as sombras de uma 
forma nítida e sem interferências?
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“El obrerito”.

[s u dy]  Minhas caixas são quase que completamente fechadas, só 
tem aberturas para que eu consiga manipular as silhuetas e para a 
entrada de luz. Bem, no caso da caixinha do gato, eu jogo muito com 
a luz: aproximação, movimentação de um lado para o outro para 
simular a caminhada do gato e passa de uma casa a outra, então, 
essa caixa é um pouco mais aberta. El Obrerito é quase comple-
tamente fechada, eu me cubro completamente na hora de mani-
pular, mas também cubro a pessoa que está assistindo, para que 
fiquemos debaixo de uma coberta preta evitando que entre mais 
luz do que necessito para manipular as sombras. Então, ficamos 
ilhados através dos fones de ouvido, e ilhados da luz externa por 
causa dessa coberta negra. Ficamos dentro de um casulo em que 
uma pessoa gera a ação e a outra recebe. Tudo isso faz com que se 
veja tudo o mais nítido possível, mesmo que o dia esteja ensolarado.

[j u l i a n a]  Você tem uma caixa para cada espetáculo ou apre-
senta mais de um espetáculo em uma caixa só? Ou cada criação 
tem a sua própria caixa?
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[s u dy]  Cada criação tem a sua própria caixa porque a caixa 
também expressa externamente a criação do que tem dentro. 
Por exemplo: a caixa do gato, que é uma caixa quadrada, tem um 
quadro que se movimenta e dentro desse quadro tem uma lua, 
então tem a lua e atrás existem os movimentos, de forma que 
está constantemente no eclipse. A caixa “El Obrerito” é redonda, é 
uma garrafa, semelhante a uma caixa para chapéus antigos, pois 
se trata da história de uma mulher mais velha. A outra caixa é 
um pagode chinês porque é uma história baseada, ou inspirada, 
em uma obra que inclui a temática japonesa. Então, cada caixa 
mostra alguma coisa por fora antes de entrar e ver a obra, por 
isso são todas diferentes.

[j u l i a n a]  Qual material você usa dentro das caixas para a 
projeção?

[s u dy]  Uso papel diamante. Quando eu olho para dentro da caixa 
do “El Obrerito”, vejo uma janela. Essa janela se abre quando a mãe 
está dormindo, quando essa janela abre vou passando, no acetato, 
momentos da vida do Obrerito. Momentos de sua infância, com 
sua mãe brincando com ele quando era bebê, depois aparece a 
casa, depois aparece o campo onde ele está correndo e colhendo 
frutas. Então, o que eu uso como imagem de fundo é o acetato 
impresso, que me dá a cor, que me dá o momento em que o menino 
está vivendo naquela hora. Eu projeto tudo isso numa tela branca 
de papel diamante, que é um papel meio difuso que projeta muito 
bem a imagem e que me permite mostrar as personagens sem que 
haja interferência na hora de deslizar, permite um movimento mais 
natural, um movimento normal, não estanca. Eu também uso tela 
de plástico que dura um pouco mais, mas é em uma outra caixa.

[j u l i a n a]  Existem muitos questionamentos e reflexões sobre o 
teatro de sombras ser para lugares grandes, há muitas discussões 
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sobre ele ser feito fechado em uma caixa. O que você pensa sobre 
isso? Quebra a linguagem do teatro de sombras ou é mais uma possi-
bilidade, uma potência, trabalhar o teatro de sombras em miniatura?

[s u dy]  Bem, eu moro em uma área rural, não dentro da cidade 
de Santiago. Então, uma das coisas que é difícil encontrar aqui 
são salas adequadas para fazer sombras. Se você vai fazer teatro 
de sombras em um formato grande tem que chegar com pelo 
menos 3h de antecedência para escurecer a sala toda e deixá-la 
em condições para fazer as sombras. A sombra é maravilhosa 
em um formato grande, é alucinante, mas na caixinha também 
é! E amplia a possibilidade de que muitas pessoas possam ver, 
porque se você está numa praça, todo mundo que passa por ali 
pode se aproximar e ver a caixinha. Tem um custo, mas o custo 
é superbaixo, é um trabalho de formiga. No espetáculo grande 
você vai receber os aplausos, no espetáculo de formato pequeno 
você vai receber um aperto de mãos, um abraço, uma lágrima, 
o contato humano é completamente diferente. Eu não poderia 
dizer que uma forma é superior a outra. Eu as coloco em paralelo 
porque o trabalho que se faz para um espetáculo grande também 
é o mesmo trabalho que se faz para os pequenos, você tem que se 
dedicar igual, tem que ser limpo para que seja valorizado, tem 
que ser nítido  um espetáculo grande pode nem ser tão nítido, ou 
nem dar para ver tão bem, ou pode ter uma linha narrativa um 
pouco difusa. Então, o mesmo cuidado que você tem em um espe-
táculo grande, você tem que ter no lambe-lambe. Sou grata de ter 
começado a fazer sombras em um formato grande, porque agora 
posso fazer esse formato pequeno com a mesma consciência que 
trabalhamos no formato grande.

[j u l i a n a]  Você tem algum outro projeto em que está trabalhando 
durante essa quarentena? E o que você tem pensado sobre quando 
for possível voltar às atividades normais, na rua?
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[s u dy]  Bem, ainda não podemos sair de casa. Estamos traba-
lhando com os agrupamentos de bonequeiros para colaborarmos 
e nos ajudarmos mutuamente, em função da situação econômica 
que estamos vivendo por causa da pandemia, também para nos 
encontrarmos através das redes, para a gente se ver, se animar, 
se estimular à criação, a fazer espetáculos via Zoom. Para muitos 
é bem difícil pois somos de uma outra geração, somos de uma 
escola mais antiga, de forma que essa coisa do virtual é um pouco 
difícil para nós. Mas os mais jovens estão nos ensinando e esti-
mulando para que sejamos capazes de fazer. Espero que, quando 
as portas voltarem a se abrir, eu possa sair com “La Señora de las 
Mariposas”, poder apresentar ao público, ver a resposta dele, e 
saber como é a recepção da peça. Também conversar para saber 
o que entendem da história porque eu não posso dizer nada, 
mas somente receber para saber se o que estou tentando dizer 
está chegando nas pessoas. Gostaria de, quando houver a possi-
bilidade de sair, participar de um encontro de sombras que está 
sendo organizado. Claudio comentou que estava produzindo junto 
com Isabel Hernández e com outros companheiros a possibili-
dade de fazer um encontro de sombristas. Então, quero preparar 
o material para esse encontro e encontrar as pessoas, senti-las 
perto e fortalecer o carinho, fortalecer a presença, pois estamos 
presentes! E isso é o mais importante, estamos aqui!

[j u l i a n a]  Você tem um lugar, um espaço próprio para trabalho 
ou é na sua casa?

[s u dy]  Não, dentro da minha casa tenho um espaço que ocupo 
para fazer construção e para me evadir dos afazeres de casa.

[j u l i a n a]  Como acontece a criação musical? Sabemos que, 
independentemente da dimensão do trabalho, temos a questão 
da trilha sonora, como ela é criada?



504

[s u dy]  Até o momento não trabalhei com texto falado nas histó-
rias, geralmente são sem texto, apenas imagens, então existem 
duas coisas que favorecem a imagem a criar um ambiente ou 
propor uma emoção, que são: música e cores. São as duas coisas 
que te dão a possibilidade de jogar com isso de criar um ambiente 
especial. As cores você pode fazer através de luzes de cores dife-
rentes ou passar de uma imagem preta e branca a uma imagem 
colorida. A música e som, os sons também porque, por exemplo, 
eu preciso dos barulhos da cidade quando o gatinho está passando 
pelos tetos das casas na cidade, e não somente os edifícios, eu 
necessito que a ambulância, um carro bomba ou carros com 
suas buzinas estejam ali em som. Preciso que, quando chegue a 
parte do campo, o cachorro lata porque quando o cachorro late o 
gato se assusta e dá um pulo no teto, e já não caminha pela terra.  

Flyer de “Eclipse de luna”.
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 “Eclipse de luna”.
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Esses são elementos que enriquecem a história. Então, com a 
música acontece exatamente a mesma coisa, eu não posso colocar 
um rock se ele está caminhando pelo campo onde tem paz, grilos, 
onde tem o som do vento. Aí é quando se escolhe a música de fundo 
de acordo com as tensões, aos relaxamentos, ao que a imagem está 
inspirando emocionalmente naquele momento e que complete a 
informação porque é isso que a música faz, ela completa a infor-
mação que estás entregando, apela todos os sentidos à história.

[j u l i a n a]  Como você cria esses efeitos sonoros?

[s u dy]  Tenho alguns que capto com o celular aqui na minha 
área, por exemplo, dos cavalos, dos pássaros cantando e guardo 
no meu computador. Em outras ocasiões baixei da internet alguns 
arquivos que têm sons ambiente e utilizo um aparelho de mixagem, 

Visão interna da caixa de “Eclipse de luna”.
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qualquer um que se encontre na internet que seja de uso livre e 
que não tenha custo, e começo a experimentar, vou misturando, 
se não gosto da forma como esse mixador mistura procuro outro 
e assim vai, até que encontro algum que me agrade mais e que o 
som fique mais limpo. Misturo tudo e vou configurando a cena 
sonora e aplico na história, é assim que eu faço. Quando tenho a 
possibilidade de um amigo gravar pra mim, peço que me grave 
algo determinado no violão ou na percussão, daí também guardo 
no computador e utilizo o mixador.

[j u l i a n a]  Tem uma pergunta aqui: “Você gosta de escrever? 
Que tipo de histórias?”.

[s u dy]  Escrever histórias? Sim, gosto de escrever histórias, mais 
ainda anedotas11. Escrevo anedotas, porque, de alguma maneira, 
elas vão retratando esse caminho de bonequeiro, dos bonecos, 
das sombras, então por isso escrevo anedotas. Algumas foram 
publicadas em revista sobre teatro de animação e outras não, são 
pessoais. Eu faço porque acredito que todos temos a obrigação de 
deixar um registro do que quer que seja com a arte. Não somente 
de nossas obras, mas também escrever sobre as relações com 
nossos companheiros e as histórias são uma forma de relatar isso, 
e de como a gente interage com o público também, as anedotas 
também servem para isso!

[j u l i a n a]  Muito obrigada, Sudy, por ter estado aqui conosco!

[s u dy]  Muito obrigada a vocês, foi minha primeira intervenção 
pela internet!

11. Anedotas seriam histórias curtas, de caráter informal abordando aconteci-
mentos pessoais.







transcrição1: leonor scola

1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sugdsb3NVbY (parte 1); 
https://www.youtube.com/watch?v=p8RG6geC4nk (parte 2)

https://www.youtube.com/watch?v=sugdsb3NVbY
https://www.youtube.com/watch?v=p8RG6geC4nk
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[j a i r]  Boa noite, tudo bom?

[fa b i a n a]  Tudo bem, e vocês como estão?

[j a i r]  Tudo na paz. É um prazer a gente estar conversando com 
você. Para começar, você pode se apresentar, Fabi.

[fa b i a n a]  Eu quero começar agradecendo a oportunidade e 
dizendo que fico muito honrada de ser convidada para esta live, 
que é um trabalho muito bacana, uma proposta muito interes-
sante, ainda mais eu não sendo uma sombrista. Então, venho 
com um outro olhar, com outras percepções e espero que isso 
seja interessante para todos nós. Tenho acompanhado as lives e 
visto pessoas de todo o Brasil e de outros países também partici-
pando, então fico muito grata pelo convite, muito feliz de estar aqui 
com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Fabiana Bigarella, 
faço parte da Cia. de Teatro Lumbra, aqui do Rio Grande do Sul, 
no extremo sul do Brasil, e vou contar um pouco para vocês da 
minha história com o teatro de sombras. Acredito ser importante 
resgatar e contextualizar a minha trajetória, porque como eu 
disse antes, não sou uma sombrista, não sou uma estudante de 
teatro, e venho de outros caminhos que me levaram ao encontro 
do teatro e, mais especificamente, ao teatro de sombras. Para mim 
tem todo um processo muito interessante nessa história, que é a 
minha relação de infância. Estava dando uma pensada sobre isso. 
Eu não tenho um histórico familiar de o teatro fazer parte da 
minha vida, nunca pensei que eu iria trabalhar na área da cultura, 
muito menos com teatro, então é uma grata surpresa estar aqui 
hoje e falar um pouco dessa trajetória na Companhia Lumbra. 
Eu tive esse contato com teatro de animação e, especificamente, 
com teatro de sombras, no final dos anos 90, já faz um tempinho, 
foi justamente quando eu conheci o Alexandre Fávero, e aí o meu 
caminho se inicia nessa área, quando eu conheço ele. Então, a 

http://www.clubedasombra.com.br/curriculo_favero.php
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nossa história de ser colega de trabalho, de ser companheiros, 
se mistura com isso. Eu estava terminando a minha formação 
em Psicologia quando a gente se conheceu, eu fazia um estágio 
na Secretaria de Saúde de Porto Alegre e o Alexandre tinha um 
espetáculo de teatro de bonecos “Show de Saúde: sem camisinha 
não dá”2 junto com o Paulo Balardim e com o Mário De Ballentti, 
e ali foi o primeiro contato que eu tive com os meninos e que tive 
com o teatro de animação.

A partir desse encontro, comecei a me relacionar com eles, 
eles estavam iniciando um processo para fazer um espetáculo de 
teatro de sombras, isso no ano de 1998. Foi a primeira vez que eu 
vi teatro de sombras, foi num espetáculo que eles montaram para 
um projeto, chamado Agenda Mirim, um espetáculo que foi enco-
mendado pela Prefeitura de Porto Alegre, e foi um espetáculo que 
não deu muito certo, o Alexandre geralmente fala disso que é uma 
frustração dele, que foi onde ele foi “provocado” a estudar, conhecer 
melhor e fazer teatro de sombras. Nesses primeiros contatos, fui 
percebendo: “Bom, como é que eu posso entrar?”, na verdade foi 
uma coisa meio espontânea com a minha formação que eu fui desco-
brindo que lugar eu ia ocupar nesse espaço do teatro de sombras. 
Bem, eu vou seguir um pouco nisso, depois eu vou contextualizar 
as questões da Psicologia, da Sombraterapia3, mas eu também acho 
muito importante falar dessa nossa trajetória como companhia e da 
minha participação, porque é esse histórico que me leva a pensar 
e trabalhar a arte junto com o processo terapêutico, me especia-
lizar em arteterapia e desenvolver esse processo da Sombraterapia 
também. O processo foi se despertando durante a realização dos 

2. BORGES, P. C. B.; BALLENTTI, M. H.; FAVERO, A. G. Show de saúde. 1998.
3. BIGARELLA, Fabiana Mesquita. Sombraterapia — “Plantando Sombras, Colhendo 
Luzes: Vivência com Teatro de Sombras — Investigação teórica, prática, intensiva 
e reflexiva sobre sensibilização dos sentidos. Centro de Estudos em Arteterapia, 
Psicologia e Educação (CENTRARTE), Porto Alegre, 2009.
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espetáculos, no ano de 2000 o Alexandre fundou a Cia. Lumbra e 
começou a fazer uma pesquisa para o nosso primeiro espetáculo, 
“Sacy Pererê: a Lenda da Meia-Noite”4. Nessa época eu ainda não 
estava mergulhada na companhia, tinha acabado de me formar e 
acompanhava esse processo da criação das figuras, ele ocupou um 
quarto que a gente tinha lá em casa, botou uma tela, lanternas e 
outras coisas mais, e aí eu comecei a me interessar por esse mundo 
imaginário. Sabe quando você passa e a porta está aberta e você dá 
uma espiadinha para dentro daquele lugar? E você vais pensando: 
“Nossa! Mas o que é isso?”.

Então foi, e ainda é, um processo de descobertas, um mundo que 
se abriu para mim, eu que venho de uma história de infância que 
foi pouco lúdica, uma infância mais realista e prática, e depois de 
madura eu começo a mergulhar nesse universo mais simbólico, 
que começou a me instigar para sair um pouco dessa realidade 
do mundo, de uma psicologia freudiana mais focada na fala, para 
uma psicologia mais junguiana, mais voltada para o simbólico. 
Para mim, elas se somam.

E aí eu começo a perceber que o teatro de sombras trabalha 
com outras possibilidades, que é uma coisa mais simbólica e 
que começou a abrir essas ideias, esse encantamento para mim. 
Quando a gente começa a fazer esse espetáculo em 2000, come-
çamos a trabalhar com o tema que são as crianças e trabalhar com 
o Sacy, que é um pregador de peças, que apronta, que assusta, nos 
leva a pensar sobre a questão do medo: como é que é isso? A gente 
pensou no teatro de sombras para crianças com o Sacy, a nossa 
ideia nunca foi criar um espetáculo mimoso, queríamos provocar 
sensações e sentimentos diferenciados, tanto nas crianças como 
nos adultos. O tema do medo, da sombra, de poder lidar com essas 
possibilidades, de criar um ambiente para as crianças, e não 

4. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Rhuod30nqes

https://www.youtube.com/watch?v=Rhuod30nqes
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só crianças, mas para todos, mas especialmente para elas, que 
provocasse e gerasse uma surpresa, para alguns até mesmo um 
pouco de medo. E como nós lidaríamos com isso? Como o público 
lidava com isso?

Esse foi um processo muito interessante, porque quando a 
gente fez o espetáculo eu comecei a participar da companhia 
fazendo aquelas coisas que quem tem um grupo de teatro sabe, 
tem alguém lá que faz a bilheteria, que faz uma produção, que na 
época eu não entendia que aquilo era uma produção, eu simples-
mente fazia o que a gente precisava enquanto Companhia, e aí 
naquela época era o Alexandre, eu e o Flávio Silveira, que foi 
nosso primeiro parceiro de companhia que estreou o Sacy com 
a gente em 2002. Eu tive o privilégio, naquela época e até hoje, de 
ficar sentada junto com a plateia assistindo o espetáculo. E aquela 
experiência, que até hoje sempre que eu posso eu faço isso, foi 
uma das coisas mais interessantes e ricas para a gente enquanto 
companhia nesses anos todos e para mim especialmente pela 

Curta metragem “Nossa História” (2020). Estúdio Cia. Lumbra.
ACERVO CIA. TEATRO LUMBRA.
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questão de poder ouvir como é que o público reage, acompanhar 
e ter um retorno de como é que o espetáculo bate nas pessoas, 
porque lá em 2002 eram pouquíssimos espetáculos de teatro de 
sombras que a gente tinha no Brasil, nós éramos uma das poucas 
companhias, não éramos a única, mas era uma das poucas que 
trabalhava com teatro de sombras. Era tudo muito novo também, 
não só a questão bibliográfica do teatro de sombras, mas também 
a questão da plateia do espetáculo, como é que ele funcionava? 
Como é que as pessoas se sentiam? Então esse foi um processo 
muito interessante que eu consegui estar com o público e poder 
dar esse retorno para os meus colegas que estavam no palco. E 
isso foi produzindo, a cada novo espetáculo, a cada nova vivência 
com o público, essa possibilidade de a gente ir entendendo: Como 
é esse público quando ele entra na sala para ver o espetáculo? 
Como é que ele reage? Tu já preparas uma luzinha mais baixa 
para criar aquela sensação diferente, vocês sabem bem como é 
que é isso. E aí no meio do espetáculo, como é o comentário? O 
que rola? O que as pessoas falam durante o espetáculo? E no final, 
que é quando tu baixas o pano, tu mostras, tu revelas, como é isso 
também? Eu fui percebendo como essa linguagem do teatro de 
sombras mobiliza a arte, mobiliza, obviamente, todas as artes, mas 
especificamente essa do teatro de sombras despertava, para mim, 
sensações muito interessantes nas pessoas. Uma delas era essa 
questão do medo das crianças, a reação do choro, da surpresa, e 
me trazia muito uma memória de infância, que era a dos meus 
medos, eu era uma criança com muito medo do escuro. Depois eu 
fui me dar conta que os caminhos me levaram justamente a lidar 
com escuro na vida, a me relacionar, fazer um trabalho que, como 
já foi comentado várias vezes e a gente sabe, que o escuro é um 
elemento fundamental para que o teatro de sombras aconteça.

Esse é um pouco da trajetória de como é que a coisa foi se desen-
volvendo e aconteceu na Cia. Lumbra, e aí também do processo 
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que eu disse: “Bom, tem alguma coisa aí que é muito interessante 
de se pensar, como espetáculo e como referência”.

Nesse período, uns anos depois, a gente criou outros espetá-
culos, como a “Bolha Luminosa”5, que é um espetáculo interativo, 
de rua, que tinha muito esse contato com o público, isso também 
foi me chamando muito a atenção, essa relação de como é que as 
pessoas se relacionam com a sombra, a sombra como arte e a sua 
sombra pessoal.

A partir dessas experiências e criações, o Alexandre Fávero 
começou a ministrar as oficinas de teatro de sombras, isso lá por 
2004, junto com o Flávio Silveira, nosso colega. Eu ainda não parti-
cipava das oficinas, e ele me contava como acontecia. Numa dessas 

5. Disponível em: https://campinas.com.br/cultura/2016/04/teatro-de-sombras- 
bolha-luminosa-e-atracao-no-sesc-campinas/

“Bolha Luminosa”. Festival Espetacular de Teatro de Bonecos, Curitiba, 
PR, 2007.  ACERVO CIA. TEATRO LUMBRA.

https://campinas.com.br/cultura/2016/04/teatro-de-sombras-bolha-luminosa-e-atracao-no-sesc-campinas/
https://campinas.com.br/cultura/2016/04/teatro-de-sombras-bolha-luminosa-e-atracao-no-sesc-campinas/
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conversas eu sugeri que a gente poderia juntar um pouquinho 
da psicologia, da sensibilização das pessoas para desenvolver 
e qualificar a experiência, para não ficar só na linguagem e na 
técnica. E aí a gente foi aprimorando, eu comecei a participar 
dessas oficinas levando esse apoio para ele, esse olhar mais da 
sensibilização, de um processo mais sensível, da psicologia junto, 
e aí fomos desenvolvendo essas oficinas que começaram em 2004.

Participamos, em 2007, do Projeto Palco Giratório do SESC, e 
atravessamos o país de Norte a Sul, de Leste a Oeste, levamos a 
Oficina de Teatro de Sombras, o espetáculo “Sacy Pererê: a lenda 
da meia noite” e a “Bolha Luminosa”, e ali foi uma virada para 
mim, foi um impacto impressionante essa questão de estar com 
as pessoas e sentir o que essa linguagem potencializava, perce-
bia-se o quanto mobilizava e pensei: “Bom, vamos ver o que eu 
posso estudar, o que eu posso fazer com isso”.

“Bolha Luminosa”, Momento Interativo — 3º BQ (en)cena (2018). 
Brusque-SC. FONTE: ACERVO CIA. TEATRO LUMBRA.
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Foi quando eu fui fazer a especialização em Arteterapia, fiquei 
muito impactada pois eu tive um contato maior com o psicólogo, 
com a história, com todo o trabalho, a pesquisa e a teoria do Jung6, 
ele fala da sombra como um elemento psicológico que, a grosso 
modo, é aquilo que está oculto, é aquilo que a gente não quer ver 
mas é o que nos traz a nossa luz interna, é o que ilumina nossa 
alma e potencializa a fazer transformações na vida. A partir disso, 
eu desenvolvi, junto com o Alexandre, essa pesquisa e projeto da 
Sombraterapia, a gente juntou tudo isso e realiza e desenvolve as 
vivências de verão, e desde 2013 a gente junta essas questões do 
teatro de sombras com a Sombraterapia, buscando esses processos 
de autoconhecimento, tanto no desenvolvimento artístico como 
no desenvolvimento pessoal. Esse é um processo que a gente vem 
trabalhando nesses anos todos e que, nessa experiência que eu 
comentei com vocês do Palco Giratório, que a gente viajou o ano 
inteiro, foi uma das coisas mais incríveis que a gente pôde viver 
como artistas.

Eu na minha área de Humanas, percebo que não tem consul-
tório, não tem relação que me daria essa vivência de experimentar 
essa diferença de cultura, de experiências, de realidade, de apre-
sentar o teatro de sombras em condições completamente dife-
rentes, de um país como o nosso que tem uma diversidade cultural, 
uma diversidade ambiental, uma questão de temperatura, aí em 
Cuiabá, por exemplo, ir com a “Bolha”, ir para rua, é uma coisa que 
sempre é uma experiência fantástica, fazer sombras em Cuiabá 
não é muito fácil. Você quer me perguntar alguma coisa? Para 
não ficar só no monólogo. 

6. Carl Gustav Jung ( 1875/1961) — psiquiatra e psicoterapeuta suíço que criou 
a psicologia analítica.

https://ajb.org.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/1961
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_anal%C3%ADtica
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[j a i r]  Eu queria continuar nesse mesmo caminho. Dizem que o 
artista é inquieto, que é insatisfeito com a realidade, por isso o artista 
cria muito, porque ele pensa demais, como diz Descartes: “Penso, 
logo existo.” Quais são os benefícios da arteterapia para o artista?

[fa b i a n a]  Eu vou te dizer como eu percebo, vou levar para esse 
viés da experiência que eu tenho da Sombraterapia, de trabalhar 
com as oficinas de teatro de sombras, que posso trazer isso como 
uma referência que eu percebo. O artista é preparado para atuar, 
para fazer, para aparecer como tal, quando vem essa questão do 
teatro de animação e, especificamente, do teatro de sombras, ela 
dá uma quebrada nessa relação. A arte, essa arte terapêutica, 
ela vem para quebrar um pouco isso, que a gente sempre fala 
e brinca, menos o meu ego e mais a minha sombra, nesse caso 
específico. Então, é aquela coisa de você poder ir desconstruindo 
e se desligando um pouco de quem tu és para que a tua sombra 
tome esse lugar, que ela apareça e tu vá, aos poucos, conseguindo 
perceber o que tem dentro. Eu acho que a Arteterapia, e no caso 
a Sombraterapia, possibilita isso para o artista, para o ator, que é 
despir um pouco o ego e se entregar à alguma outra coisa que tem 
além dele que não é só a potência do corpo, da voz que aparece na 
frente do público, mas é aquela coisa interna que vem e que vai 
se descobrindo durante esses processos de oficina. Eu consigo 
perceber que são degraus que vão sendo subidos a cada encontro, 
a cada momento, eu acho que a Arteterapia faz isso, ela tenta 
tirar um pouco as pessoas da racionalização e levá-las para um 
simbolismo, para uma coisa que não é tão óbvia, tão palpável. É 
muito curioso, às vezes os artistas são as pessoas que têm mais 
dificuldade de aceitar a proposta, têm uma resistência maior de 
se entregar para fazer essa quebra que tu falas, de sair da racio-
nalização e entrar na proposta. Se tu estás ensaiando para alguma 
coisa, que tem o roteiro, que tem uma marca, todo um processo 
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para que aquilo aconteça, um estudo, e quando tu vais para um 
processo arteterapêutico essas coisas não são as mais importantes. 
A gente tem que trabalhar num outro mundo, desconstruir essas 
coisas e mergulhar num processo que é mais inconsciente, que 
é mais fluido, que é menos mental e que é mais sensorial, que é 
mais alma, entrega.

[ja i r]  A memória afetiva da pessoa também ajuda nesse processo. 
Pelo que a gente viu aqui, muitas pessoas falando que o primeiro 
contato que tem com sombra é na infância, praticamente 99% cita 
isso, que o primeiro contato que a gente tem com a sombra é lá 
na infância, a sombra da vela quando acabava a energia elétrica. 
Então, essa memória afetiva também ajuda nesse processo, ativar 
essa memória.

[fa b i a n a]  Muito! Ativa muito, porque a sombra é um elemento 
muito primitivo de comportamento e da nossa imaginação 
também, porque quando a gente é criança e vê alguma sombra, 
vê algum vulto, isso nos cria um impacto muito grande, e aí tu 
junta isso com o escuro, que é onde a sombra se manifesta com mais 
potência, aí tu tem uma memória muito primitiva, de coisas muito 
intensas que acontecem geralmente na infância, porque depois 
que a gente cresce, a gente racionaliza e aí tu diz assim: “Bom, é 
só uma sombra”. Então, a gente perde esse encanto, essa beleza 
ou esse medo, esse receio, e aí por isso que a entrega também, 
nesses processos arteterapêuticos, são um pouco mais difíceis, 
porque eles exigem desconstruir, sair desse lugar tão racional e 
fazer esse passeio mais de entrega, voltar a essa memória infantil, 
vamos resgatar um pouco disso para poder vivenciar essa questão.

Aí tem um ponto que eu acho muito importante, que eu percebo 
pelo menos, que isso fica muito associado à questão das memórias 
de infância, então fica associado às crianças, e às vezes parece 
que os espetáculos feitos para o público infantil ou para todas as 
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idades, eles podem ficar um pouco colados nessa coisa da artete-
rapia, no processo de: vamos brincar demais e não estruturar um 
trabalho que vá além disso com as crianças. Às vezes eu percebo 
isso e penso, que quem sabe, é um trabalho para os artistas, um 
trabalho arteterapêutico, uma Sombraterapia para entender que 
também a gente não precisa levar para as crianças só esse mundo 
infantil primitivo mais mimoso. Então, eu gosto muito dessas 
provocações que a gente pode fazer nesses processos terapêu-
ticos ou psicoterapêuticos, dependendo da situação.

[j a i r]  É legal você falar isso, a gente lembra da nossa peça 
também, “A Vila de Pantolux”7, ela não é de fácil entendimento, 
a gente teve esse debate na criação também de dizer: “Olha, como 
é uma peça que não tem fala, é só uma trilha sonora, é uma peça 
que a gente atinge um público infantil muito grande, mas também 
diversos outros públicos, infanto-juvenil ou adulto”. Mas a nossa 
preocupação era com o público infantil porque as nossas primeiras 
apresentações eram para o público infantil, a nossa preocupação 
era de a criança não entender, aí a gente fazia tudo didático para a 
criança entender. E chegou um momento em que a Juliana disse o 
seguinte: “Vamos fazer e não vamos nos preocupar se vão entender 
ou não”, basicamente isso e acabou que, hoje, a gente tem essa 
satisfação das crianças entenderem, a gente abre para conversas 
e as crianças entendem. Vai ao encontro também da pergunta da 
[j u l i a n a]  “Qual é o seu olhar, com base na psicologia junto à 
sombra, nas recepções das peças com diversos públicos, infanto-
-juvenil, adultos e idosos?”.

[fa b i a n a]  Eu acho muito bacana o que tu estavas dizendo, Jair, a 
gente tem essa sensação de que quando tu trabalhas com o público 

7. Disponível em: https://pensarcultura.com.br/espetaculo-a-vila-de-pantolux- 
explora-magia-do-teatro-de-sombra/

https://pensarcultura.com.br/espetaculo-a-vila-de-pantolux-explora-magia-do-teatro-de-sombra/
https://pensarcultura.com.br/espetaculo-a-vila-de-pantolux-explora-magia-do-teatro-de-sombra/
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infantil, ou até mesmo além do público infantil, porque eu acho 
que aí a gente entra na questão do teatro de animação, especifica-
mente no de sombras, que parece que a gente tem que tratar essa 
criança de um jeito diferente, com essa questão: “Ah, ela não vai 
entender se tu trabalhar mais com um simbolismo ”, que é muito 
característico da linguagem, tem que ficar descrevendo, e elas nos 
surpreendem. Na verdade, tanto as crianças como as outras faixas 
etárias, mesmo que o público não entenda, e a gente como público 
também não entenda exatamente o que é aquilo, a gente tem essa 
capacidade de elaboração, de fantasiar, que é a nossa memória de 
infância, nossa memória da juventude. Se tu és uma pessoa com 
mais idade, e tu vais fechando essas referências, essas ideias e 
essas memórias na tua cabeça, com a tua história, com os seus 
referenciais. Eu acho muito bacana essa história que tu trazes 
do espetáculo de vocês porque é muito parecido como a gente 
sentiu com o Sacy e foi trabalhando nos outros espetáculos. Não 
podemos ou devemos subestimar o nosso público e achar que eles 
não vão entender, eles podem não entender o que eu quero que 
eles entendam. Acredito que isso também bate um pouco nessa 
coisa do artista, de alguns artistas, de algumas pessoas acharem 
que a gente tem que levar alguma coisa pronta, as pessoas vão 
receber aquilo que elas têm condições de receber. Eu acho que 
essa é uma troca muito importante e a sombra faz isso com as 
pessoas de qualquer idade. No ano passado (2019) a gente estreou 
um espetáculo novo, “Criaturas da Literatura”8, são seis histó-
rias, seis clássicos, não dá para esquecer uma senhorinha que 
disse no final do espetáculo: “Eu tenho 68 anos, eu nunca tinha 
visto espetáculo de sombras na minha vida, mas eu voltei para os 
livros de história que eu lia e que os meus pais liam para mim”. “O 
Pequeno Príncipe”, “Pinóquio” são referências infantis, ali tu vês 

8. Disponível em: http://clubedasombra.com.br/criaturasdaliteratura/

http://clubedasombra.com.br/criaturasdaliteratura/
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que não importa, a história não é o mais importante necessaria-
mente, como tu tá contando, se tu tá mastigando, tu não precisas 
fazer isso. Em todas as idades, em todos os momentos, as pessoas 
conseguem absorver. A sombra tem esse encantamento, pode ser 
que às vezes as pessoas te digam assim: “Eu não entendi muito 
bem a história, mas o que eu senti e o que eu vivenciei me trouxe 
memórias que a gente nunca imaginou”. O grande barato da arte 
é a possibilidade de surpreender, tanto o público quanto quem 
faz o espetáculo. Eu acredito que vocês e outros colegas tenham 
passado por isso também.

[j a i r]  A gente teve uma situação de um garoto com deficiência 
que assistiu, e a mãe dele até veio depois falar com a gente, que ela 
ficou impressionada porque ele nunca fica quieto, é super hipera-
tivo por conta dessa deficiência que ele tem. Ele não consegue parar 
para prestar atenção e no nosso espetáculo ela ficou com medo 
dele ficar ali fazendo bagunça no teatro e não prestar atenção. 
Só que ao contrário, ele ficou a peça inteira quieto prestando 
atenção, ela ficou maravilhada, até perguntou o que a gente faz. 
E aí a gente disse que faz sombras, é a única coisa que a gente faz. 
Não tem uma explicação. Isso é uma gratificação para o artista.

[fa b i a n a]  Com certeza! É isso, é uma linguagem muito primi-
tiva, uma memória ancestral que a gente tem disso. Ao mesmo 
tempo que o teatro de sombras tem isso, tem muito essa coisa da 
tecnologia, do videogame, da TV, do cinema, que para algumas 
pessoas é essa memória que vem, tanto é que algumas vezes fica 
no ar: “Tá, mas isso é ao vivo? Não é gravado? Como é que isso 
acontece?”. Eu acho que essa é uma coisa recorrente também, é 
uma linguagem que aproxima muito as pessoas que estão muito 
perto dessa realidade cotidiana de telas, de imagens, de movi-
mento, nesse sentido.



524

[j a i r]  Nesse momento que a gente vive, como profissional da 
Psicologia, você vê a arte como uma forma de transformação 
pessoal?

[fa b i a n a]  Olha, eu não tenho dúvida que sempre foi e vai ser. 
Tenho pensado muito que nesses tempos pandêmicos e de grandes 
dificuldades emocionais das pessoas, de relacionamento, de uma 
sensação de abandono em todos os sentidos, esse vazio, esse isola-
mento, a arte vem com uma potência porque a gente sabe que é ela 
que está salvando a todos nós neste momento também. Porque a 
gente ouve uma música, lê um livro, vê um filme, assiste um espe-
táculo, e hoje tudo por uma telinha à distância, mas a gente está se 
reinventando. E aí eu vejo a beleza e a força do teatro de sombras 
e das sombras, porque as sombras, hoje, elas estão tomando conta, 
as sombras individuais e coletivas, são elas que tomam conta do 
comportamento das pessoas nesse momento, elas vieram com 
muita força. A gente ouve muito falar disso: “Nós estamos vivendo 
em tempos sombrios”, eu acho que essa combinação da arte e a 
potencialidade do teatro de sombras é muito interessante nesse 
momento, porque ela traz esse recurso e é isso, é a arte, a criativi-
dade, e a sombra de cada um de nós que tá vindo com toda a força 
para a gente poder passar por esse momento de transformação. 
A gente está se adaptando a fazer e ver teatro por um aparelho, 
um notebook, no celular, e isso muda completamente. Faz poucos 
meses que a gente dizia: “Imagina, se a gente vai ver um espe-
táculo pelo celular, não é a mesma coisa”, e não é mesmo, mas 
essa outra coisa vai fazer parte agora, estamos em um momento 
pandêmico que nos impõe isolamento, que não vamos nos encon-
trar presencialmente, não vamos fazer espetáculos ao vivo, mas 
essa tecnologia e esse outro contato também vai abrir um outro 
jeito de se relacionar, e vai trazer uma outra memória afetiva, vão 
trazer outros processos que a arte vai descobrir e vai interferir 
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“Criaturas da Literatura”, Instituto Ling (2019). Porto Alegre/RS. 
ACERVO CIA. TEATRO LUMBRA.
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na vida das pessoas. Eu penso que é de extrema importância, 
nesse momento mais do que nunca, a arte está salvando muita 
gente e o mais louco é que a arte é tão democrática, tão impor-
tante, que ela salva a todos, mesmo aqueles que querem terminar 
com a arte, que não acreditam na arte. Essas pessoas também se 
utilizam desse recurso de ouvir música, de ler, de ver teatro, de 
fazer todas as outras coisas ligadas à arte, ver um filme, mesmo 
achando que os artistas não são pessoas importantes e interes-
santes, eu acho que isso é muito forte também.

[j a i r]  É interessante isso que você falou, eu lembro que li a 
biografia do Hitler e ele conta, ou contam, que ele queria ser 
pintor, queria ser artista plástico, só que o pai dele não deixou, o 
pai dele impediu, então talvez se ele tivesse sido esse artista plás-
tico talvez ele não teria se tornado o ditador que ele se tornou, a 
arte poderia ter levado ele para um outro caminho.

[fa b i a n a]  A frustração dele se tornou, o que ele poderia se 
tornar, de repente um grande artista com essa frustração, ele 
foi por um outro caminho, mas ele também aproveitou para ter 
acesso a todas as artes maravilhosas por onde ele passava, era um 
“apreciador e colecionador”. Sem dúvida, a frustração levou a uma 
coisa muito séria, no caso dele foi para um extremo, obviamente, 
mas essa questão da arte como sendo salvadora ou como sendo um 
dispositivo para te levar para um extremo de distúrbios também. 
E aí a gente lembra de artistas maravilhosos que ficam dentro de 
hospitais psiquiátricos, tem coisas incríveis que foram e são feitas 
por grandes artistas, como o Arthur Bispo do Rosário9. A Dra. Nise 
da Silveira10, que foi uma psiquiatra que desencadeou todo esse 
processo do inconsciente, que Jung admirava, uma brasileira que 

9. Disponível em: https://museubispodorosario.com/arthur-bispo-do-rosario/
10. Disponível em: http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/index.php

https://museubispodorosario.com/arthur-bispo-do-rosario/
http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/index.php
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trouxe a arte como uma possibilidade de salvação, no sentido de 
criação mesmo para muitos artistas, para muitos internos, para 
muitos pacientes que fazem até hoje coisas Incríveis e são consi-
derados loucos.

[j a i r]  Eu estudei bem sobre as pessoas que têm Alzheimer, 
escrevi meu TCC em cima disso, e dizem que a única memória 
de quem tem Alzheimer é a memória musical, eu, como músico, 
escrevi sobre isso, que é bem interessante. Tem vários relatos 
que a última memória que fica para quem tem Alzheimer é a 
memória musical. Tem uma pergunta aqui: “Oi, Fabiana, como 
você vê o encantamento pela sombra em uma apresentação, mas 
também uma curiosidade e outro encantamento quando pessoas 
têm acesso aos bastidores, aos bonecos e às figuras?”.

[fa b i a n a]  Eu vou aproveitar essa pergunta para falar um 
pouquinho de uma experiência que eu tive “de acesso aos basti-
dores”. Foi a minha primeira participação no Festival Internacional 
de Teatro de Bonecos Canela, aqui no Rio Grande do Sul. Eu assisti 
um espetáculo de sombras de uma companhia espanhola chamada 
La Cònica, até então só tinha visto aquela experiência que eu relatei 
para vocês lá no começo da nossa conversa, com os meninos, que 
era em um auditório com 1500 jovens, e foi uma experimentação. 
Mas, um espetáculo em um teatro com tudo preparado, com um 
contexto da sombra naquele escuro, naquela magia toda, foi o 
espetáculo delas, em 1998 ou 1999. E aí eu assisti aquilo como 
plateia, e nossa! É muito mágico, é muito diferente, o que era 
aquilo? Eu fiquei deslumbrada, impressionada, terminou o espe-
táculo e o Alexandre me convidou para irmos até os bastidores. 
Uma das primeiras vezes na minha vida que eu subia num palco 
para ver os artistas, ver os bastidores, eu estava muito impres-
sionada. Quando passamos por aquela tela e eu olhei aquilo que 
estava lá atrás me deu um choque: “Opa! Tem alguma coisa aí 
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que não bate.”, porque eu estava vendo uma magia, umas coisas 
imensas, enormes, e quando tu via por trás da cena, não era nada 
daquilo, objetos extremamente simples. Eu nunca vou esquecer 
de um carrinho de compras de supermercado que fazia parte 
do cenário, eu olhei e aí elas mostraram como funcionava, não 
acreditei naquilo, depois eu nunca mais consegui olhar para 
um carrinho de compras de supermercado, como somente um 
carrinho de compras de supermercado. Isso foi muito impac-
tante para mim: “O que tem aí atrás?”. Essa é a sensação que eu 
tive e que eu percebo nesses anos, acompanhando um pouco do 
público, e vendo essas reações. Como eu comentei com vocês 
sobre a entrada do público, durante o espetáculo, como é que as 
pessoas vão agindo, o que elas vão comentando, e quando chega 
aquele final que elas podem ver, tem um impacto muito grande 
porque é essa mistura, a grande maioria das pessoas nunca viu 
teatro de sombras, começando por aí, todo mundo que é da área 
sabe que a gente vai para a maioria dos lugares e são poucas as 
pessoas que já viram teatro de sombras. Aquilo já é um encanta-
mento, imagina quando tu vês lá atrás, então para alguns é encan-
tamento, para outros é uma frustração, tipo: “Acho que eu preferia 
não ter visto isso”. Eu acho que tem essa troca, mas, na maioria das 
vezes quando a gente faz esses bate-papos e o público fala e vê, 
reforça esse encantamento, esse mistério: “Mesmo eu vendo, eu 
percebo que o mistério ainda continua”, “Ah tá, mas, nossa isso é 
muito simples!”. E é mesmo, mas aí tu pensas: como é que eu pego 
isso e como é que eu faço isso acontecer? Eu acho que o encanta-
mento está quando tu vês na tela como plateia e quando tu olhas o 
objeto, porque fica a mesma pergunta: “E agora, o que que eu faço 
com isso? Como é que eu faço isso se transformar naquilo que eu 
vi?”. Eu acho que tem a coisa do encantamento o tempo inteiro, de 
querer ver de novo, e isso é interessante porque em alguns dos 
nossos espetáculos a gente já conseguiu, algumas vezes, colocar 
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as pessoas para assistirem pelos bastidores: colegas, conhecidos, 
alguém do público que já viu uma vez pelos bastidores, como 
plateia, e é muito interessante porque o retorno é esse, as pessoas 
dizem, vocês podem ter tido essa experiência também, que é um 
outro espetáculo, é uma outra dinâmica.

 [j a i r]  A gente tem essa percepção quando grava os ensaios, 
porque a gente que está fazendo, que está atrás da empanada, a 
gente não vê, ainda mais o nosso grupo que perdeu a pessoa que 
fica lá na frente, que era a Juliana, a diretora. Ela ficava, mas ela 
veio para trás do pano, então não temos essa pessoa que vê de 
fora, a gente grava e depois vai assistir. Quando vamos assistir, 
a gente fala: “Nossa, eu achei que estava de um jeito e está total-
mente diferente”. Há esse impacto também.

[fa b i a n a]  Exatamente! É isso, é isso que a gente sente. Tu falaste 
isso e eu me lembrei de quando começou a pesquisa para a criação 
do nosso primeiro espetáculo, “Sacy Pererê: a lenda da meia 
noite”, lá em 2000. O Alexandre é diretor, e atua junto com o Flávio 
Silveira, depois com o Roger Lisboa, e hoje com a Têmis Nicolaidis. 
Ele fazia o espetáculo, gravava, e aí ia dirigir, na época do VHS, 
imagina quanto tempo faz isso, que era o outro jeito ainda, de 
um outro ritual de gravar que não era assim como hoje, pegar o 
celular: “Ah, olhei, já corrijo”, não.

Por isso que eu falo, eu me sinto uma pessoa muito privile-
giada de ter essa experiência com o teatro de sombras de poder 
ver, estar junto com público e poder estar junto com os artistas, 
poder estar nos bastidores também, e fazer essa ligação dessa 
plateia, de perceber essas coisas, sabe? De ouvir as pessoas, de 
ver, então isso me dá uma bagagem profissional de relações com 
as pessoas, com entendimento, que é muito interessante, como 
também contribui muito para a gente pensar nos nossos traba-
lhos com teatro de sombras, para gente pensar as nossas Vivências 
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no Teatro de Sombras, e isso abriu um leque para poder estar 
com as pessoas, de poder estar com colegas de trabalho, de fazer 
assessorias com outros grupos que tornam essa possibilidade 
das sombras uma coisa incrível de contato.

Eu fico muito feliz de poder transitar por esse mundo, de ser 
acolhida pelos sombristas e pela sombra sem ser uma sombrista. 
Eu acho que isso é um privilégio que vocês me dão, de circular 
entre vocês artistas, e a plateia, que sem saber, me dá retornos 
incríveis, é uma vivência muito especial, dessa arte de poder ser 
público e ao mesmo tempo estar junto com os artistas, e pensar os 
espetáculos para esse público e essas oficinas, essas vivências para 
os artistas ou para as pessoas que não são artistas e que também 
fazem essas vivências com a gente, que vem buscar a sombra como 
um elemento, o teatro de sombras como uma ferramenta para a 

Material produzido entre 2000 e 2002, para o espetáculo “Sacy Pererê:  
a lenda da meia noite”. Viamão/RS. 
FONTE: ACERVO CIA. TEATRO LUMBRA.
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escola, para os alunos, para a vida. Durante a realização dessas 
oficinas de teatro de sombras, isso me chamou muita atenção e 
foi também de onde veio esse interesse de pesquisar e de criar a 
Sombraterapia, eu digo criar porque lá em 2007 quando eu fiz e 
pesquisei, até então, não existia nada relacionado a isso, com esse 
nome de Sombraterapia, não existiam pesquisas que juntassem 
a questão do teatro sombra e o processo terapêutico. Isso foi as 
vivências que me mostraram, as oficinas, porque é muito impres-
sionante a potencialidade dessa linguagem, as pessoas tinham 
reações nas oficinas, oficinas de oito horas — não é aquela vivência 
que você fez de imersão de sete dias em Morro Reuter — aconte-
ciam situações com as pessoas em exercícios, exercícios de teatro 
de sombras, que criavam, que potencializavam nelas emoções a 
ponto de algumas pessoas não conseguirem fazer, de ter que sair, 
e aquilo foi me mostrando quão forte que é isso. O que tem aí? Isso 
também acontece quando as pessoas veem um espetáculo, espetá-
culo de teatro com qualquer linguagem, mais especificamente, que 
é o que eu observo, o teatro de sombras é muito potencializador 
nesse sentido das emoções, de tocar as pessoas, de sensibilizar em 
lugares e em coisas muito profundas que quando tu vês: Nossa! 
Que é o inconsciente, ele se apresenta de um jeito muito forte.

[j a i r]  O Jone, que é nosso ator-sombrista, responsável pela 
confecção das nossas figuras, está perguntando: “Em relação à 
Sombraterapia, ela serve para os artistas que se acham demais? 
No sentido de examinarem mais o íntimo do que a imagem em 
si, talvez se essa possível introspecção possa mudar a pessoa”.

[fa b i a n a]  Acho importante dizer que quando a gente realiza 
as vivências no teatro de sombras, lá no Vale do Arvoredo11, não 

11. Espaço de Residência Artística Vale Arvoredo — Morro Reuter/RS/Brasil 
— Vale Arvoredo

http://valearvoredo.com.br/
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está propondo e estruturando um espaço psicoterapêutico, a 
gente faz um processo que acaba sendo terapêutico, que são coisas 
diferentes, que busca potencializar essas sensibilidades, opor-
tunizando que as pessoas se percebam e percebam a sua sombra 
também. Eu acho que é interessante isso que ele coloca, eu percebo 
muito isso, como eu comentei com vocês, o artista que está acos-
tumado... eu acho que a gente escolher ser artista, que é uma 
dificuldade que eu tenho, para mim estar aqui conversando com 
você está mais tranquilo porque é só nós dois que eu vejo, mas 
eu sei que tem várias pessoas, eu fico muito feliz por isso, mas 
a minha natureza não é uma natureza mais expositiva, tanto é 
que o trabalho que eu faço na Cia. Lumbra é mais de bastidor, 
que é onde eu me sinto mais confortável. Mas eu acho que todo 
artista, ele pode ser um tímido, muitas pessoas são retraídas, 
mas quando ele se dispõe a estar com o público, tem uma coisa 
que tem que vir de dentro e dizer: “Bom, agora eu vou aparecer”. 
Aí tu chegas no teatro de sombras e não é tu que aparece, é a tua 
sombra que é, e isso dá uma quebrada no raciocínio lógico que é 
assim: “Bom, não é o Jair que a gente veio ver aqui, é a sombra do 
Jair e o que ele faz com ela”. Mas isso é um processo difícil para 
algumas pessoas que tem que dizer: “Bom, vou deixar de lado isso 
e vou entender a linguagem”.

Ainda mais que é uma linguagem do menos, é uma linguagem de 
outra velocidade, é um outro tempo, é no escuro, é uma linguagem 
mais do anonimato da pessoa e da potência dos símbolos. Isso 
tudo é um processo que realmente vai mexer em como tu é como 
artista, como tu desenvolve a linguagem e não tem como isso não 
interferir internamente, não tem como isso não te causar algum 
estranhamento, para algumas pessoas é muito difícil não ser o 
foco e ter que dar o foco para a sua sombra. Isso é uma questão 
muito delicada e pode ser muito difícil de entender esse funcio-
namento, essa lógica.
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Espaço de Residência Artística Vale Arvoredo. Vivência no Teatro de 
Sombras (2015). Morro Reuter/RS. FONTE: ACERVO CIA. TEATRO LUMBRA.

[j a i r]  Tem um comentário: “É importantíssimo o teu trabalho, 
Fabi, de observação e percepção do público”. E outro: “A Fabi é espe-
cialista em criar finais emotivos para histórias da Cia. Lumbra”.

[fa b i a n a]  Eu vi que eles estão aqui na live e quero falar da 
importância da Cia. Lumiato para a gente, para o Lumbra, para 
mim é especial também porque eles são parceiros de alguns anos 
já. É muito bacana porque o Thiago e a Sole fizeram uma oficina 
com a gente em Brasília, que talvez tenha sido em 2012, depois 
eles viraram parceiros e colegas. Hoje são uma das companhias 
referências, também. O Alexandre dirigiu o primeiro espetáculo 
deles, “Iara — O Encanto das Águas”12, e depois também o “Dois 

12. Disponível em: https://www.cialumiato.com/iara

https://www.cialumiato.com/iara
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Mundos”13. Eu tive o privilégio de ser convidada... eu faço assis-
tência de direção na Cia. Lumbra, que é companhia que eu me criei 
e é minha casa, então é muito natural isso, e aí o Thiago e a Sole me 
convidaram para fazer assistência de direção do “Dois Mundos”. 
Isso é uma coisa muito especial porque a sombra me presenteou 
com essa possibilidade, que é conviver com artistas e com pessoas 
que são muito especiais, que estão numa busca muito forte pela 
linguagem, para conhecer e trabalhar. O mais curioso que eu acho 
nessa história, voltando a dizer que não venho do teatro, é que 
hoje estou com a Companhia e com as pessoas, é poder conviver 
com vocês artistas, isso é uma coisa incrível! Rompe várias coisas 
que eu tenho, na minha estrutura, são aprendizados enormes que 
eu tenho nas oficinas com vocês, nas residências que a gente fica 
imerso lá no Vale Arvoredo todos aqueles dias, a gente convive de 
um jeito que é ir para a casa dos artistas, conviver com a família 
dos artistas, as pessoas vêm para sua casa, a gente tem uma troca 
que eu acho que é uma das coisas que as sombras e o teatro de 
sombras me presentearam, isso para mim é muito especial. Por 
exemplo, tu e a Juliana, que estiveram com a gente na vivência, a 
gente está se encontrando aqui agora de novo, como várias outras 
pessoas, e são privilégios que eu acho que a arte é um dos cami-
nhos que nos levam para essa coisa humana, para mim é a coisa 
mais importante das relações. Eu fico muito feliz de ouvir a Cia. 
Luminato, são parceiros incríveis como outros artistas que estão 
aí, que a gente convive profissionalmente e pessoalmente também, 
esse é um ganho sem precedentes, muito bacana.

[j a i r]  Como está sendo produzir nesses tempos pandêmicos? 
Como é que está sendo fazer arte nesses tempos?

13. Disponível em: https://www.cialumiato.com/2mundos

https://www.cialumiato.com/2mundos
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[fa b i a n a]  Eu vejo como uma grande oportunidade, acho que é 
o momento de repensar várias coisas na produção. A gente vinha 
num processo, e eu digo a gente Cia. Lumbra, e eu acredito que 
os colegas que estão aí assistindo de outras companhias, quem 
não é do teatro na sua vida também como um todo, num processo 
que a gente já nem pensava mais direito no que estava fazendo. 
Eu me lembro muito de ti, Jair, chegando lá no Vale Arvoredo e 
dizendo que ia ficar longe do telefone por um tempo, e fez todo 
um processo, foi muito interessante. Lembrei disso, porque eu 
acho que é esse o ritmo que a gente vinha vindo de produções, de 
trabalho, e agora de repente de um jeito torto, de um jeito que não 
é o melhor, que não é o desejável. Eu acho que estar isolado é o de 
menos, nós estamos vivendo uma questão humanitária gravís-
sima, nós estamos vivendo uma coisa que outras gerações nunca 
viveram antes, esse absurdo de uma doença que está matando 
milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo, e aí especifi-
camente no nosso país com todo essa falta de cuidado e olhar. Aí a 
gente pensa, trazendo para a produção teatral, produção de arte, 
se nós estamos num lugar, num país onde a saúde, numa questão 
pandêmica, não tem o menor olhar ou um mínimo de olhar em 
algumas áreas, imagina como é que está isso. Como é que a gente 
está se sentindo aqui? Começaram a aparecer editais: “Que bom! 
Vamos produzir vídeos.” Claro, para nós, a linguagem do teatro 
de sombras é favorável, ela se encontra com essa questão audio-
visual também. Nós já temos pesquisas nessas áreas, nós já temos 
desejos de fazer isso, então a gente está aproveitando para dar 
uma organizada na nossa estrutura. Isso é um processo que eu, 
particularmente, acho muito interessante. Claro, como nós somos 
uma Companhia que está fazendo 20 anos esse ano, tu imaginas o 
que tem por aí, então a gente está fazendo um resgate das coisas 
que a gente já fez, que a gente gostaria de fazer e não conseguiu 
fazer e de outras coisas que assim, tem editais que a gente ganhou, 
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que o nosso espetáculo que é 2002, que está fazendo 18 anos, vai 
começar agora a ser online. Participamos de um festival agora 
em agosto em Joinville que vai passar o espetáculo, vai ser online, 
não vai ser presencial, mas as pessoas vão assistir ao espetáculo 
pelas suas telinhas. É toda uma reinvenção, nós também estamos 
criando possibilidades, com produtos novos, agora no sábado 
a gente estreia um projeto novo “InsPirAção”, com o Richard 
Serraria14 e mais um músico aqui em Porto Alegre, e é uma coisa 
nova que é feita para acontecer nas telas. É tudo novidade, como é 
que a gente faz isso? É o que nós vamos descobrir nesse momento, 
e vamos fazer. Claro, a gente sai de uma zona de conforto, eu acho 
que todo mundo está sentindo isso, como é que tu levas para as 
pessoas a tua arte, o teu fazer, sem ter esse contato que é o que 
caracteriza o teatro, não é? Eu fico pensando quando é que eu 
vou poder voltar a estar sentada no meio do público de novo, é 
uma grande frustração para mim, como eu acho que é para quem 
está no palco, quando é que a gente vai poder olhar nos olhos das 
pessoas de novo ao vivo?

[j a i r]  E com essa reformulação? A gente entende que é capaz de 
fazer, a gente já viu várias, não só teatro de sombras, mas outras 
peças também, sendo transmitidas ao vivo, outras gravadas. Como 
que você vê isso? Eu sinto e eu já ouvi muitas pessoas, que são 
antigas no teatro, serem resistentes a isso. A gente aprende na 
graduação que para fazer teatro é preciso ter público, e quando a 
gente grava temos só um celular ou uma câmera que está gravando, 
a gente não tem contato direto com o público. Então, como é que 
você vê isso? Você aceita porque a gente tem que aceitar ou você 
acha que é momento sim de se fazer... talvez surja aí uma nova 
forma de fazer teatro?

14. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Serraria

https://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Serraria
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[fabiana] Eu acho que tem uma coisa, Jair, que é maior do que o 
teatro, que é maior do que a gente, que é uma realidade, o que está 
acontecendo, não temos controle sobre isso. Isso para mim é uma 
coisa muito importante de entender, e aí tu tens uma escolha: tu 
podes bater de frente com essa realidade, e aí eu estou falando da 
realidade pandêmica, só para ficar bem claro, não estou falando 
de outras realidades que estão sendo impostas e que a gente pode 
lutar contra elas ou com elas, seja como a gente pensar. Mas eu acho 
que tem isso sempre, e a gente vive um processo de transformação, 
que é uma transformação pessoal, uma transformação coletiva e 
uma transformação planetária, nós estamos vivendo um grande 
período de mudanças e mudanças profundas. É muito difícil, 
quando a gente está no olho do furacão, se dar conta do que está 
acontecendo, e aí tem momentos que é isso: tu podes lutar contra, 
tu podes dizer que isso não é teatro, ok! Não é o teatro que a gente 
tinha. E não é mesmo. E nós vamos ter que elaborar o luto pelo 
teatro que a gente tinha, porque mesmo quando se voltar a fazer 
teatro em espaços novos, em espaços físicos com a presença das 
pessoas, que a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, nem 
como vão ser os procedimentos para isso, vai ser um outro teatro. 
Eu acho que essa coisa da negação é natural, são os processos de luto 
que a gente chama e nesse momento nós estamos passando, como 
humanidade, como artistas, um processo de luto e a primeira fase 
do processo de luto é a negação, que é assim: “Eu não aceito isso!”. 
É um direito e uma necessidade de evolução que a gente tem, de 
comportamento humano. Então tem algumas pessoas que estão 
nesse lugar: “Não, eu não faço. Eu não vou fazer isso para passar 
numa tela, uma tela digital”. Ok, é importante a gente falar disso 
e entender, porque é um sentimento e é natural que seja assim, 
mas o teatro tal como ele era, a vida com ela era, num todo, ela não 
vai mais ser a mesma, e essa é a dor, essa é a morte simbólica que 
todos estamos passando, essa é a sombra individual e coletiva que 
está sobre nós nesse momento.
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Nós estamos tendo que nos reinventar, e o teatro tem que se rein-
ventar, a arte tem que se reinventar, porque é isso: ou tu vais 
ficar lá na sua fase de negação, e se tu não sais desse lugar isso 
pode virar uma patologia, um sofrimento, e tu não conseguir 
produzir nada, ou tu vais entender: Ok! É muito ruim o que está 
acontecendo, não era isso que a gente queria, não é esse o teatro 
que a gente quer fazer, mas a realidade nos impôs e nós vamos ter 
que fazer um outro teatro. É muito curioso, porque nós estamos 
falando de artistas, de criadores, de inventores e de oportunidade 
para fazer coisas diferentes, que oportunidade para nos tirar do 
lugar de conforto. Voltando naquele assunto do ego, que a gente 
tem que trabalhar: “Ah, mas eu faço desse jeito, sempre fiz”. E 
para gente começar a fazer de outro jeito, a gente tem que dar 
uma olhadinha lá dentro e dizer: “Só um pouquinho, vamos ter 

Oficina de Teatro de Sombras, Cia. Teatro Lumbra. Palco Giratório — 
SESC (2007), Curitiba/PR.  FONTE: ACERVO: CIA. TEATRO LUMBRA.



539

que aprender outras coisas, pensar de outro jeito, buscar outras 
saídas. Eu acho que é um desafio enorme, penso isso, é uma elabo-
ração e a gente tem caminhos, se a gente não fizer uma elaboração 
positiva desse processo, que no caso dos artistas é usar aquilo que 
eles fazem melhor que é criar, que é buscar outras maneiras disso 
acontecer. E vamos cair na real, por mais duro que seja, não vai 
voltar a ser como era antes.

[j a i r]  Concordo plenamente, não volta, isso é a realidade. A 
Juliana fez uma pergunta, ela falou que ficou curiosa para saber 
sobre esses finais que você deu aí para as peças, esses finais 
emotivos para as peças que o Alexandre citou.

[fa b i a n a]  Eu vou falar isso para entender um pouquinho como 
é que eu trabalho nos espetáculos da Cia. Lumbra, e trabalhei com 
a Cia. Lumiato dessa maneira também. Eu não participo de todo 
o processo dos espetáculos, o pessoal tem a ideia e eu participo 
para entender: ah, esse é um assunto novo que a gente vai traba-
lhar e tal, e aí eu converso com Alexandre, com a Têmis, com o 
Roger, com a equipe, com o Gian que é outro colega nosso, ouço 
um pouco, e aí vai a criação, pessoal vai criar o roteiro, vai criar 
as figuras e eu vou só vivenciando aquilo que eu comentei lá na 
primeira parte: eu passo pela porta e dou uma espiadinha pra ver 
o que está acontecendo. Eu tenho um viés meio voyeur, eu gosto 
de dar uma espiadinha e sair fora. O processo dos trabalhos vai 
sendo criado, eu vou acompanhando em alguns momentos, vou 
dando algumas sugestões e aí a coisa vai acontecendo, eles fazem 
alguns ensaios, e aí eu chego mais para o final de novo, que é disso 
que o Alexandre fala, aí eu começo a ver os ensaios e começo a 
dar aqueles pitacos maravilhosos: “Faz assim! Faz daquele jeito!”. 
Aquela pessoa que conhece a técnica, mas não faz, então é barbada 
de tu dizer: “Põe desse jeito!”, mas vai lá fazer para ver como é 
que é a coisa. Geralmente eu entro para dar esse fechamento, 
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tem alguns dos nossos espetáculos que eu consigo arrematar 
uma cena final, uma imagem, um toque que dá uma potenciali-
zada, ou alguma cena, imagino que é disso que o Alexandre está 
falando e que a Juliana quer saber. É essa coisa de quem tá de 
fora, que chega assim, tu conheces o contexto e diz que é tal coisa 
que vai fazer a diferença na cena, no fechamento ou em algum 
momento. Esse é o trabalho que eu faço, que foi o trabalho que eu 
também fiz junto com a Cia. Lumiato. Eu participei do primeiro 
encontro e do último encontro de fechamento, acho que foram 
quase seis meses ou um ano do processo do último espetáculo. Isso 
para mim é importante, porque eu gosto de não estar tão conta-
minada com o dia a dia, com as informações e o que está aconte-
cendo, para poder chegar e experimentar um pouquinho desse 
olhar de público, de surpresa, de gostar, de achar interessante, de 
sugerir coisas. Eu me considero uma observadora e uma viven-
ciadora de sombras. Esse é o lugar que eu me sinto, nesse lugar 
de poder observar as sombras tanto no teatro quanto na vida das 
pessoas e na minha vida.

[j a i r]  Estavam comentando sobre o que a gente falou antes 
sobre fazer teatro online: “É uma outra linguagem a ser explo-
rada, já estava aí e agora temos a oportunidade de experimentar”. 
É verdade, já estava aí, a gente que não olhava para esse lado, 
agora por uma questão de necessidade todo mundo está partindo 
para esse lado.

[fa b i a n a]  Sempre teve uma grande resistência. É como eles 
disseram mesmo, já estava aí, tanto é que aconteciam coisas por 
esse canal digital há um bom tempo já, de pessoas que trabalham 
com a linguagem também, mas eu percebia que tinha, em alguns 
casos, esse ranço: “Ah não, mas não é a mesma coisa”, e é óbvio 
que não é a mesma coisa. Quando a gente quer juntar coisas que 
não são por natureza semelhantes, não são iguais, elas podem 
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ser semelhantes, elas são diferentes, mas essa é uma discussão 
que penso ser importante e que a gente começa a fazer, já fazia e 
vai ampliar agora. O que é isso que vai fazer? De novo, para mim, 
vem esse questionamento e entra no ego de nós artistas, é mais 
distanciamento ainda, se já antes atrás da tela tinha a sensação, 
para alguns artistas, que eles já estavam não sendo vistos ou tinha 
essa dificuldade em realizar e entender a linguagem, imagina 
agora, que não é só a tela de tecido, do material que seja, mas é 
essa tela e mais essa tela, do computador, do celular, da televisão, 
e te coloca num lugar ainda mais atrás do público.

[j a i r]  Uma curiosidade minha, em outra live a gente estava 
falando sobre referências no teatro. A gente tem as referências 
do teatro de sombra chinesa. As referências do teatro de sombra 
nacional, brasileiro, quais seriam? Até cheguei a comentar porque 
vários grupos trabalham com o tema “lendas”, você acha que esse 
tema seria uma referência para o teatro de sombras brasileiro?

[fa b i a n a]  Sem dúvida, eu penso que as lendas se aproximam 
muito da linguagem do teatro de sombras, porque elas lidam com 
questões que o teatro de sombras também lida, acho isso muito 
interessante, não é à toa que os grupos montam muito espetá-
culos com essas questões. A sombra psicológica, a sombra teatral, 
a sombra primitiva, a sombra da nossa memória de infância, ou 
das nossas memórias, elas estão muito ligadas com as lendas, com 
os contos porque é um imaginário. A sombra é uma linguagem 
que faz aquilo que um conto... ela pode transformar, a linguagem 
das sombras te permite fazer coisas que com uma linguagem 
que não seja sombras, bonecos às vezes não fazem, conseguem 
fazer, mas tem coisas que não fazem só a sombra consegue, e 
que no teatro de ator então, muito menos! Eu acho que as lendas 
têm esse poder, elas são histórias arquetípicas, têm essa força do 
inconsciente coletivo. As lendas brasileiras, se a gente fizer um 
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paralelo, existem estudos e pessoas que entendem muito mais 
do que eu, que não sou uma estudiosa de lendas, mas o eixo, o fio 
que liga essas histórias, as lendas em todos os lugares do mundo 
são uma coisa do inconsciente coletivo. Todo mundo entende e 
percebe o que é uma lenda, qual é o eixo que as lendas têm, então 
por isso que elas provocam tanto. A similaridade com a sombra 
faz essa escolha: “Vamos fazer teatro de sombras? Vamos fazer 
uma lenda!”. Também! Não é só, mas, também é isso, porque a 
gente espera que essa linguagem nos traga coisas fantásticas, 
coisas simbólicas, coisas que nos surpreendam, que nos tirem 
da racionalidade, da obviedade, então eu penso que seja natural 
que se escolha um pouco esse caminho.

[j a i r]  É o que você disse: as lendas, os contos são um pouco 
da nossa história, então a gente acaba indo por esse caminho. O 
Pablo Longo disse: “Hermoso escuchar hablar de sombras, abrazo 
de Mendoza”.

[fa b i a n a]  Um baita parceiro também, a gente está com projeto 
junto, a “Boitatá”15, quando a gente puder estar junto vai ser muito 
legal! O Pablo tem um festival de sombras em Mendonça, que é 
muito interessante. Nós já participamos e é um festival incrível. 
Agora que tu falaste no Pablo, eu acho que a gente tem que festejar 
muito porque temos o FIS, em Taubaté, com o Ronaldo e a Silvia.

Esses festivais de teatro de sombras são de uma importância... 
é impressionante, participando desses festivais a gente vê a diver-
sidade da linguagem, a potência da linguagem, tu vês lendas, tu 
vês o cotidiano, tu vês histórias absurdas, tu vês coisas incríveis. É 
maravilhoso esse espaço que o teatro de sombras ganhou, nesses 
últimos anos, porque lá em 2000, quando a gente começou, eu não 
lembro de festivais de teatro de sombras, a gente participava, 

15. Disponível em: http://clubedasombra.com.br/boitata/

http://clubedasombra.com.br/boitata/
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basicamente, de festivais de animação e festivais de teatro que 
juntavam todas as linguagens. O FIS, por exemplo, que é o festival 
organizado pelo Ronaldo e pela Silvia, vai ser feito de modo digital 
esse ano, vai ter que ser assim e assim vamos fazer, porque o 
que não podemos é deixar de fazer! As edições dos festivais, 
desses encontros, são fundamentais para que a gente não pare de 
produzir, de fazer, de buscar alternativas para continuar levando 
a arte para as pessoas.

[j a i r]  Um déficit que a gente tem enquanto sombrista é a falta 
de referências acadêmicas, você sente essa falta? O que fazer 
para gente começar a publicar livros, a escrever artigos sobre 
esse tema para se ter mais na academia, para a gente ter mais 
estudos? Porque eu, na graduação, antes de formar, não estudei 
nada de sombras, a gente estuda sobre teatro de animação, sobre 
teatro de bonecos, mas de sombras quase nada ou nada, e isso é 
uma realidade de todas as graduações que a gente tem de artes 

Oficina de Teatro de Sombras, Cia. Teatro Lumbra (2017). Festival 
Internacional de Teatro de Sombras Don Segundo. Mendoza-Argentina. 
FONTE: ACERVO CIA. TEATRO LUMBRA.
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aqui. O que fazer para a gente estar colaborando enquanto artista 
também, para outras pessoas terem, para que a gente possa ter 
isso registrado?

[fa b i a n a]  Eu acho que tem coisas que são importantes da gente 
pensar, não sei se é a única universidade, que é a UDESC, que eu sei 
que tem a disciplina de teatro de sombras, que tem a Fabiana Lazzari, 
que tem o Paulo Balardim, que tem o professor Nini Beltrame, que 
são essas pessoas  o Nini, até onde eu sei, é uma das pessoas que 
iniciou tudo isso, então é uma referência no teatro de animação e 
tem disciplina de teatro de sombras. Eu não lembro agora se tem 
outra no país, eu me lembro que uma vez quando a gente esteve... 
acho que em João Pessoa, há muitos anos, tem uma escola técnica 
de artes que tinha um professor que trabalhava com teatro de 
sombras, ou uma professora, alguma coisa assim, mas realmente é 
muito pouco ainda. O que tem que se fazer? Eu acho que tem que se 
fazer! Fazer artigos, escrever artigos, produzir isso por quem faz, 
por exemplo, se eu pensar do ano 2000 até agora, usando esse refe-
rencial de tempo, eu percebo que teve um boom de publicações. Eu 
me lembro que quando se começou a pesquisar, lá em 2000, não se 
achava praticamente nada, o que se tinha em português era mínimo, 
eram mais referências de material francês ou italiano, com Gioco 
Vita como referência. Com o passar do tempo, por exemplo, tem a 
Móin-Móin16 que é uma referência, uma revista, que fala de várias 
áreas do teatro de animação, mas tem uma de teatro de sombras, 
tem as pesquisas de algumas pessoas como a Fabi Lazzari e outros 
que pesquisam também, mas ainda é muito pouco, sem dúvida, e 
hoje, ainda para somar toda essa dificuldade, a gente vai demorar 
muito tempo, infelizmente, para que a disciplina de artes, de teatro, 
seja importante agora, mais do que nunca está defasada. Imagina 
teatro de animação, imagina teatro de sombras.

16. Disponível em: https://www.revistas.udesc.br/index.php/moin

https://www.revistas.udesc.br/index.php/moin
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Então, o que eu penso? Nós temos que fazer, arregaçar as 
mangas e escrever, publicar, compartilhar e buscar trocar com 
outras pessoas da área, criar projetos neste sentido também, 
porque me parece que é muito importante, além dos projetos do 
teatro de espetáculos, os projetos de pensar teatro de sombras, 
de escrever sobre, também são muito importantes. Os editais 
são poucos e talvez os artistas também não se dediquem a isso, 
muitos artistas, então a gente vê isso mais na academia, mas se 
esse conhecimento da experiência, do dia a dia, da vivência dos 
artistas que não estão na academia, que é um conhecimento muito 
rico, muito importante também, acho que tem uma coisa das 
pessoas se mobilizarem para fazer esse conhecimento se espa-
lhar, chegar e divulgar sobre isso, então acho que é um ponto 
importante também de ser pensado e de ser realizado.

[j a i r]  O pessoal está fazendo alguns comentários, a Fabiana 
Lazzari disse que acha importante estar junto a prática e é impor-
tante para a academia.

[fa b i a n a]  Eu acho que isso que a Fabi Lazzari disse é funda-
mental, uma coisa não exclui a outra, ela só soma a outra. Eu 
penso que o que a academia faz é fundamental, é da academia que 
pode vir toda essa informação que está surgindo, que está vindo, 
e eu sempre acho que nós temos que equilibrar e a academia 
nos dá uma referência que é fundamental. Na verdade, o ideal 
seria termos mais escolas, mais universidades e mais cursos de 
teatro de sombras, isso é fundamental também para essa difusão 
e propagação da linguagem. Nesse momento, penso que temos 
que usar todos os meios de comunicação que temos disponíveis 
para difundir a linguagem, para compartilhar não só as nossas 
estreias de espetáculos, os nossos eventos, mas também as nossas 
experiências e os nossos conhecimentos com as pessoas da área e 
com o público em geral. Isso também pode ser um modo de formar 
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plateia, de cativar as pessoas para a linguagem, para trazer novos 
artistas, para gente trocar informações, se atualizar e continuar 
se cuidando no meio de tudo isso que estamos vivendo.

[j a i r]  O Lucas, da Cia. Fios de Sombras, disse que poderíamos 
aproveitar esses novos lugares, prováveis de encontro, para 
realizar fóruns sobre a linguagem e compartilhamento, isso é 
bom para todos e para a linguagem em si. É o que a gente está 
tentando fazer com essas lives, a gente está disponibilizando no 
Instagram e no canal do YouTube do Grupo Penumbra, está lá 
disponível e aberto para todo mundo.

[fa b i a n a]  Eu tive a felicidade de viver uma época do teatro, 
que a gente ia para alguns festivais e passava uma semana inteira 
junto com os artistas, tinha seminário, bate-papo e muitas trocas. 
Há pouco tempo, ainda existiam alguns festivais que faziam isso, 
em Jaraguá do Sul/SC, em Taubaté/SP e em outros lugares que 
era incrível. Essa é uma riqueza que se perdeu nos últimos anos, 
alguns festivais optaram por uma maior quantidade de grupos 
participantes, o que diminuiu o tempo de permanência de cada 
grupo, reduzindo a convivência entre as pessoas, e consequen-
temente as trocas entre os participantes. Tu chegavas num dia, 
apresentava e ia embora no outro, não tinha essa troca que é o 
que dá a base, é o que possibilita a gente criar redes e vínculos 
e se fortalecer. Penso, que essas lives que vocês estão realizando 
desde abril, essas conversas, essas discussões, esses olhares, essas 
provocações, são muito enriquecedoras. Isso é um dos grandes 
ganhos desse momento pandêmico, é uma aproximação que fisi-
camente a gente também não estava conseguindo, não adianta a 
gente pensar: “Ah, mas se a gente pudesse se encontrar”, a gente 
não se encontraria desse jeito, a gente se encontraria de um outro 
jeito, mas não com esse tempo, com essa troca, com essa partici-
pação. Isso que vocês estão fazendo é um pouco do que eu falava 
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sobre como é que a gente vai transformando o processo de luto, 
de uma negação para uma realização. Lives com pessoas que traba-
lham com arte, que trabalham com teatro de sombras, é também 
um jeito de criar possibilidades, eu acho que isso é incrível.

[j a i r]  Sim. É muito importante, eu vou falar por experiência: 
quem não fez a vivência lá no Vale do Arvoredo, faça! Procurem 
fazer essa imersão. Foi muito bom para mim enquanto artista. 
Obrigado a todos que acompanharam, muito obrigado, Fabi, faça 
suas considerações finais.

[fa b i a n a]  Só tenho a agradecer a oportunidade, foi um privi-
légio e um prazer estar com vocês e participar desta live. Desejo 
vida longa a esse projeto! Quero terminar com um textinho que 
eu acho muito lindo e agradecer a todos vocês por esse momento.

“Hoje, quase ao anoitecer, levei a menina que não vê, um pouco 
pela floresta adentro, onde estava escuro e havia sombras, levei-a 
até uma sombra que vinha na nossa direção. A sombra tocou meu 
rosto, com os seus dedos de veludo e agora também a menina veio 
a gostar das sombras, e o medo que existia, passou”.

O texto é do livro “Mulheres que Correm com os Lobos”, 
de Clarissa Pinkola Estés17. Muito obrigada e uma ótima noite 
para vocês!

[j a i r]  A gente é que agradece! Como você citou o texto, eu vou 
citar Oswaldo Montenegro18: “Que a arte me aponte uma resposta, 
mesmo que ela não saiba”. É isso, obrigado, sigam a gente nas 
redes sociais!

17. ESTÉS, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2018.
18. Oswaldo Viveiros Montenegro é um músico brasileiro carioca. Além de cantor, 
compõe trilhas sonoras para peças teatrais, balés, cinema e televisão. Disponível 
em: http://www.oswaldomontenegro.com.br/

http://www.oswaldomontenegro.com.br/
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índice onomástico

a b r o j o  t e at r o  ( a r g )  97,  106,  113  |  Companhia teatral 
argentina composta por Alejandro Bustos, Natalia Gregorio, 
Pocha Carrot, Alfredo Rizo, Analía Marcolini, Rocemi, e Daniel 
Tur. Combinam diferentes linguagens artísticas e teatrais para 
construir sua própria narrativa poética. 

disponível em: https://www.facebook.com/Abrojo-Teatro-1479 
248022218034/

ag n a l d o  s o u z a  (b r a)  136  |  Artista plástico, ator e coorde-
nador de oficinas. Integrante do Grupo Sobrevento desde 2006, 
do qual é responsável pela cenotecnia e criação e manutenção de 
bonecos e adereços de muitos espetáculos do repertório. 

disponível em: http://www.sobrevento.com.br/bio_agnaldo.htm

ag u s t i n a  b i a n c h i  (a r g)  265,  279  |  Figurinista, integrante 
da Companhia La Ópera Encandilada. 

disponível em: https://www.alternativateatral.com/persona-
13259-agustina-bianchi

a l f r e d o  r i z o  (a r g)  97  |  Artista visual, ator e manipulador 
bonequeiro da Companhia Abrojo Teatro, com longa parceria com 
Alejandro Bustos. 

disponível em:  https://www.instagram.com/alfredorizo73/

https://www.facebook.com/Abrojo-Teatro-1479248022218034/
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a l e j a n d r o  s z k l a r  ( a r g )  574  |  Bonequeiro, cenógrafo, 
contador de histórias, desenhista, iluminador e produtor teatral. 
Em 2003, começa a lecionar aulas de teatro de sombras destinadas 
às crianças, artistas, professores e iluminadores. Organizou, junto 
com Gabriel Von Fernández e Valéria Andrinolo, o 1º Encuentro 
Internacional de Teatro de Sombras, em 2007, em Buenos Aires, 
Argentina. 

disponível em: https://www.instagram.com/alejandro_szklar/

a l e x a n d r e  fáv e r o  (b r a)  8,  99,  132,  181,  232,  285,  373,  401, 
484,  511,  516,  558  |  Cenógrafo, diretor, encenador, sombrista 
e iluminador. Fundador da Cia. Teatro Lumbra (Porto Alegre — 
2000). Autodidata, possui prêmios nacionais e internacionais em 
artes cênicas. Em seu processo de criação com a linguagem das 
sombras e das luzes, utiliza diferentes conhecimentos e saberes 
para investigar conceitos estéticos, técnicos e poéticos. 

disponível em:   http://clubedasombra.com.br

a l e x a n d r e  g a lvã o  ( b r a )  459  |  Técnico de iluminação e 
cocriador do Núcleo Técnico de Artes Cênicas do Teatro Marília, 
em Belo Horizonte. Tem experiência profissional com TV e Teatro. 

disponível em: https://www.palcobh.com.br/coxia/agosto 
2002/coxia_01.html

a l e x  d e  s o u z a  (b r a)  297,  459  |  Ator, diretor, iluminador e 
professor de Artes Cênicas (IFSC/Campus Florianópolis). Doutor 
e Mestre em Teatro pela UDESC. Fundador e integrante da Cia. 
Cênica Espiral (São José/SC). Pesquisa e atua na linguagem do 
Teatro de Animação, além de desenvolver paralelamente solu-
ções eletrônicas para a cena. 

disponível em:  http://lattes.cnpq.br/0421690015459093

https://www.instagram.com/alejandro_szklar/
http://clubedasombra.com.br
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a m a n da  v i e i r a  (b r a)  12,  443,  556  |  Diretora de arte, designer 
gráfica, cenógrafa e sombrista. Faz parte da Cia. AntiKatártiKa 
Teatral (AKK), dirigida por Nelson Baskerville. Já integrou a 
Cia. Mamba de Artes. Como sombrista, participa da Cia. Pavio 
de Abajour, grupo com foco na pesquisa do teatro de sombras. 

disponível em:  https://cen.unb.br/es/posgrad/apos-explora-
coes/item/519-102-apos-exploracoes-dialogos-com-artistas-tea-
tro-de-sombras-e-suas-potencialidades-no-ciberespaco

a n a m a r i a a m a r a l  (b r a)  12,  29,  117,  231,  232,  361,  371,  445  
|  Bonequeira, professora e pesquisadora. Criou a Cia. O Casulo 
— BonecObjeto. Atuou como docente na Escola de Comunicações 
e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo, introduzindo pela 
primeira vez o Teatro de Animação como disciplina regular em 
um departamento universitário de teatro. Autora de livros que 
são referência no estudo do teatro de formas animadas. 

disponível em:  https://wepa.unima.org/en/ana-maria-amaral/

a n d e r s o n  ga n g l a  (b r a)  136  |  Ator-manipulador, ingressou 
no Grupo Sobrevento em 1998. Participou, no mesmo período, 
de um treinamento de manipulação de Luva Chinesa orientado 
pelo Mestre chinês Yang Feng — quinta geração da família Yang 
de titeriteiros.

disponível em: http://www.sobrevento.com.br/bio_anderson.htm

a n d i  r u b i n s t e i n  (b r a)  405,  407,  409,  445,  555  |  É mestre 
em Artes Cênicas. Cria espetáculos autorais e sob encomenda para 
instituições, pessoas e empresas. Trabalha com histórias e imagi-
nação como ferramentas para a transformação humana, além de 
fazer apresentações, treinamentos e palestras em português e 
inglês pelo Brasil e pelo mundo. 

disponível em: https://www.andirubinstein.com/biografia
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â n g e l a  e s c u d e i r o  (b r a)  290  |  É escritora, arte-educadora, 
atriz, bonequeira, diretora de teatro, cineasta e produtora cultural. 

disponível em: https://prosas.com.br/empreendedores/9825- 
angela-escudeiro?locale=en

a n i m a  s o n h o  (b r a)  382,  580  |  Grupo de Teatro de Animação 
porto-alegrense fundado em 1984 pelos irmãos Tiarajú e Ubiratan 
Carlos Gomes. O grupo foi destaque em nível nacional e interna-
cional, passando por países como Uruguai, Argentina, Equador, 
Colômbia, Venezuela, Portugal, Espanha, Itália e Japão.

a s s o c i ação  b r a s i l e i r a  d e  t e at r o  d e  b o n e c o s  — a b t b 
( b r a )  118,  553,  557,  572  |  Associação civil sem fins lucra-
tivos, fundada em 1973, possui a finalidade de realizar, resgatar, 
preservar, proteger, fomentar, incentivar, identificar, registrar, 
pesquisar, valorizar e promover a arte do boneco no Brasil, como 
patrimônio cultural, em todas as suas manifestações. Integra a 
União Internacional dos Marionetistas (UNIMA).

disponível em: https://abtbcentrounimabrasil.wordpress.com

a s s o c i a ç ã o  g aú c h a  d e  t e at r o  d e  b o n e c o s  — a g t b 
(b r a)  362,  576  |  Associação civil sem fins lucrativos, fundada 
em 1984, possui a finalidade de realizar, resgatar, preservar, 
proteger, fomentar, incentivar, identificar, registrar, pesquisar, 
valorizar e promover a arte do boneco no Brasil, como patri-
mônio cultural, em todas as suas manifestações. É filiada à ABTB 
e à União Internacional dos Marionetistas (UNIMA).

b e t o  f i r m i n o  ( b r a )  359  |  Compositor, cantor e produtor 
musical. É o diretor musical e um dos fundadores do Grupo XPTO. 
Beto atua no grupo como diretor musical, compositor, intérprete, 
produtor musical e dramaturgo.

disponível em: http://dicionario.sensagent.com/Beto%20 
Firmino/pt-pt/ 
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b u z u m !  (b r a)  349  |  Companhia de teatro itinerante de teatro 
de animação, com foco em teatro de bonecos, fundada em 2010 
por Beto Andreetta, Jackson Íris e Mari Gutierrez. O projeto 
utiliza um ônibus como espaço cênico para a apresentações curtas 
voltadas para o público infantil e conta com o apoio de leis de 
incentivo à cultura.

disponível em: http://buzum.com.br/

ca m i l a s wa n  (b r a)  163  |  Atriz e sombrista. Participou do espe-
táculo “Entre Nuvens e Ladrilhos, do Coletivo Paraíso Cênico”, 
como atriz e confeccionando bonecos.

disponível em: https://www.paraisocenico.com.br/entre-nu-
vens-e-ladrilhos

cas s i a n o r e i s (br a)  420  |  Formado em Artes Plásticas, sempre 
manteve relação com o teatro, o cinema e as narrativas. Um dos 
fundadores da Cia. Stromboli, em 1996, desenvolveu bonecos 
cenários e adereços com essa Companhia até 2008.

disponível em: https://www.instagram.com/eucassiano/

cá s s i a  ca rva l h o  (b r a)  15,  250  |  Co-ministradora da Oficina 
de Teatro de Sombras na Caixa Cultural São Paulo dentro do 
projeto “Contos de Andersen em sombras na Caixa”, do Grupo 
Caleidoscópio.

disponível em: http://cialuzeselendas.blogspot.com/2015/11/
oficina-de-teatro-de-sombras.html

c h i c o  a lv e s  (b r a)  286  |  Artista, foi um dos fundadores do 
Grupo Formosura, junto com Graça Freitas.

c i a .  a m o r o s  e t  au g u s t i n  (f r a)  29,  268  |  Formada por Luc 
Amoros e Michèle Augustin, a companhia foi criada em 1976, 
em Estrasburgo. Dedica-se à pesquisa cênica sobre a fusão da 
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linguagem do teatro de sombras com outras linguagens artís-
ticas. Tendo produzido diversos espetáculos, entre 1976 e 2004, 
foi uma das companhias responsáveis pela criação da linguagem 
contemporânea do teatro de sombras.

disponível em: https://www.artsdelamarionnette.eu/identite/
compagnie-amoros-et-augustin/

c i a .  a r t i c u l a r t e  (b r a)  8,  195,  201,  202,  206,  207,  212,  214, 
216,  218,  221,  226,  237,  254,  559  |  Teatro de Animação voltado 
principalmente para o público infantil. É uma companhia teatral 
criada no ano de 2000 e coordenada por Dario Uzam e Surley 
Valério e que trabalha com a animação de bonecos a partir de 
técnicas diversas. Trabalha de forma culturalmente engajada, 
a partir de pesquisas fincadas na cultura brasileira, enfocando 
artistas fundamentais ou clássicos universais importantes para 
a formação da nossa cultura.

disponível em: https://www.articularte.com.br/

c i a .  a  c i d a d e  m u d a  ( b r a )  444  |  Companhia de teatro de 
animação, fundada em 1984 por Claudio Saltini, Eduardo Amos 
e Marco Lima.

disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/gru-
po636081/a-cidade-muda

c i a .  d e l a s  d e  t e at r o  (b r a)  12,  467,  468,  469,  471,  476, 
478  |  Grupo de produção e pesquisa teatral criado em 2011 por 
Cecília Magalhães, Fernanda Castello Branco, Julia Ianina, Lilian 
Damasceno, Paula Weinfeld, Talita Ortiz e Thaís Medeiros. Elas são 
as idealizadoras, produtoras e coordenadoras de todo o processo 
de criação de seus trabalhos.

disponível em: https://ciadelas.com.br/A-companhia
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c i a .  fa í s ca  (b r a)  405,  406,  435,  581  |  Companhia fundada 
e formada por Urga Maira e Andi Rubinstein. A Cia. pesquisa 
contos tradicionais, teatro de sombras e técnicas narrativas para 
adultos e crianças.

c i a .  f i o s  d e  s o m b r a s  (b r a)  546,  571  |  Criada em 2010, a 
companhia é dedicada ao Teatro de Animação com ênfase no 
teatro de sombras, tendo como objetivo a disseminação de diversas 
técnicas do teatro de formas animadas e suas possibilidades 
dramatúrgicas e estéticas.

disponível em: https://fiosdesombra.wordpress.com

c i a .  l u c i é r n aga  m ág i ca  (c h i)  489  |  Companhia fundada 
em 1996 por Isabel Hernández. Sua principal característica é 
incorporar imagens coloridas às silhuetas dos bonecos, seme-
lhantes às do cinema.

disponível em: https://www.luciernagamagica.com/#

c i a .  l u m i at o  (b r a/a r g) 244, 268, 431, 533, 539, 540, 579, 580  
|  Criada em 2008, em Buenos Aires, por Thiago Bresani e Soledad 
Garcia, durante sua formação como bonequeiros na Universidad de 
San Martin. Pesquisam, produzem e difundem o teatro de sombras 
na região centro-oeste do Brasil. O objetivo fundamental da compa-
nhia é a transmissão de conhecimentos e a ampliação da pesquisa 
do teatro de sombras contemporâneo no Brasil.

disponível em: https://www.cialumiato.com/

c i a .  o c h o  o j o s  (a r g)  28  |  Companhia teatral que se dedica 
ao teatro de sombras. Seu principal espetáculo é “Alicia, ensueño 
de maravillas” (2014), dirigido por Alejandro Bustos.

https://fiosdesombra.wordpress.com
https://www.luciernagamagica.com/
https://www.cialumiato.com/
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c i a .  q u a s e  c i n e m a  (b r a)  10,  11,  12,  27,  28,  35,  38,  43,  44, 
45,  49,  54,  56,  63,  64,  65,  73,  74,  75,  79,  84,  102,  136,  239, 
244,  245,  320,  414,  421,  563,  577,  578  |  Criada em 2004 e sediada 
em Taubaté/SP, a companhia se dedica exclusivamente ao teatro 
de sombras, explorando as relações entre teatro, artes plásticas, 
cinema, dança e performance. A Cia. Quase Cinema é responsável 
pela criação do Festival Internacional de Teatro de Sombras (FIS).

disponível em: https://www.ciaquasecinema.com

c i a .  pav i o  d e  a b a j o u r  (b r a)  12,  443,  447,  448,  452,  455, 
464,  473,  474,  475,  484,  551,  575,  578  |  Fundada em 2011 com o 
desejo de pesquisar o teatro de sombras. Atualmente a companhia 
é composta por Amanda Vieira, Evelyn Cristina, Kika Antunes, 
Natália Peixoto, Silvana Marcondes e William Simplício.

disponível em: https://cen.unb.br/es/posgrad/apos-explora-
coes/item/519-102-apos-exploracoes-dialogos-com-artistas-te-
atro-de-sombras-e-suas-potencialidades-no-ciberespaco

c i a .  t r u k s  (b r a)  238,  242,  567  |  Companhia criada em 1990, 
em São Paulo/SP. Apresenta os seus espetáculos de repertório 
em festivais de Teatro de Animação no Brasil e no exterior. 
Paralelamente, a companhia ministra cursos e oficinas sobre 
teatro para crianças, técnicas de animação de bonecos, objetos 
e figuras. O grupo é referência nacional na arte do Teatro de 
Animação, bem como um dos principais expoentes do teatro 
para crianças no Brasil.

disponível em: http://www.truks.com.br/

c l áu d i o  ca b e z a s  (c h l)  492  |  Psicólogo Clínico-Comunitário, 
desenvolve projetos com adultos, crianças e organizações comu-
nitárias em autogestão e desenvolvimento. Realiza oficinas de 
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teatro de animação, é membro da companhia Kanelo Mágico e é 
editor da Revista Filamento.

disponível em: https://talaganteartistas.cl/categorias/artistas- 
escenicos/33-kanelo-magico

c l au d i o f e r r e i r a  (br a)  29,  229,  230,  231, 233  |  Trabalhou com 
Clorys Daly no Circo Malmequer (mais tarde renomeado Bem-me-
Quer), que se incendiou. Foi um dos fundadores da Associação 
Brasileira de Teatro de Bonecos (ABTB). É autor do texto Karagoz, 
de Teatro de Sombras, encenado na Oficina Cultural Três Rios, 
a partir de Oficina coordenada por ele, Oficina que formou o 
sombrista Valter Valverde, despertando-lhe o interesse pelo 
Teatro de Sombras.

disponível em: http://veroteatro.com/colecao-teatro-de-som-
bras/claudio-ferreira-2/

c l e o m i r  a l e n c a r  ( b r a )  286,  292,  297,  305  |  Membro do 
Grupo Ânima, filmmaker e bonequeiro. Atualmente faz gradu-
ação em Tecnologias de Filmmaker, na Uninassau. Investiga e 
busca relacionar o mundo técnico e estético do audiovisual com 
sua prática bonequeira.

disponível em: https://cleomiralencar.46graus.com/cleomir- 
alencar-1/

c l o rys  da ly  (b r a)  229,  230,  553  |  Fundadora da Associação 
Brasileira de Teatro de Bonecos (ABTB) (1973), primeira repre-
sentante da Union Internationale de la Marionnette (UNIMA) 
(1972-1977) em território nacional. Criou o Circo de Marionetes 
Malmequer (1979-1988), presidente da Associação Rio de Teatro 
de Bonecos (ARTB) (1999-2006). 

disponível em: https://revistas.udesc.br/index.php/moin/
article/view/18778/12508
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c l u b e  da  s o m b r a / c i a .  l u m b r a  (b r a)  8,  99,  104,  162,  173, 
236,  285,  286,  293,  373,  414 , 513,  514,  515,  532,  533,  534,  535, 
539,  562  |  Fundada no ano 2000 por Alexandre Fávero, é especiali-
zada na pesquisa de linguagens e técnicas do Teatro de Animação e 
tem por objetivo a difusão e a popularização desse gênero de teatro. 
A companhia tem participado de vários festivais de teatro pelo Brasil, 
ministrando vivências e realizando experiências que unem a arte, 
a ciência, a filosofia, a psicologia e o sobrenatural.

disponível em: www.clubedasombra.com.br.

c o l e t i vo  c ê n i c o  s o m b r e i r o  a n da n t e  (b r a)  10  |  Coletivo 
de artistas teatrais que atuam com teatro de sombras. Criado em 
2016 no Laboratório Objetos Performáticos de Teatro de Animação 
da Escola de Belas Artes da UFRJ. Realiza trabalho em parceria 
com o Coletivo Performers sem Fronteiras.

disponível em:  https://www.instagram.com/sombreiroandante/

c i a .  d a  s o m b r a  (b r a)  320,  324  |  Companhia fundada em 
dezembro de 2013 por Daiane Baumgartner e Rodrigo Emanuel 
Fernandes, com o objetivo de pesquisar o teatro e suas relações com 
o gênero do horror, através da linguagem do Teatro de Animação 
(Sombras, Bonecos e Máscaras). Teve também como integrantes 
Bruna Villa e Fabíola Gonçales. A companhia não está mais ativa.

disponível em: https://www.instagram.com/companhiada-
sombra/

c i a .  l a  ó p e r a  e n ca n d i l a da  (a rg)  14  |  Companhia de teatro 
de animação argentina fundada em 1996. Dedica-se ao teatro de 
sombras a partir de uma perspectiva transdisciplinar, abordando 
o cinema, as artes plásticas, a dança e o teatro.

disponível em: http://www.alternativateatral.com/obra-
1109-la-opera-encandilada

https://www.instagram.com/sombreiroandante/
https://www.instagram.com/companhiadasombra/ 
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c i a .  d e  b o n e c o s  o m a r  a lva r e z  ( a r g )  96  |  Criada em 
Buenos Aires em 1987 pelos irmãos Claudio e Omar Alvarez, a 
empresa trabalha firmemente comprometida com o desenvolvi-
mento da Arte da Marioneta na Argentina. Buscando o mais alto 
nível estético, seus espetáculos conquistaram o reconhecimento 
do público, da mídia e da crítica especializada, recebendo mais de 
trinta prêmios e distinções nacionais e internacionais.

disponível em: https://www.omaralvareztiteres.com.ar/

c i a. t í t e r e s cac h i r u lo  (es)  499  |  Fundada em 1985, Cachirulo 
é caracterizada por uma rica produção de shows, que combina 
textos clássicos de autoria de uma vasta variedade de técnicas: 
luva, marionetes chinesas, bunraku, fantoches, sombras, objetos 
e teatro de rua.

disponível em: http://www.titerescachirulo.com/PT/ 
a-compania/

c r i s t h i a n m ac e d o l i n s (br a)  15,  237,  250  |  Ator, bonequeiro, 
contador de histórias e músico. Integrante dos grupos Luzes e 
Lendas, Teatro de Sombras e Os Bonifrates Teatro de Animação. 
Pesquisa a utilização de projetores analógicos e digitais como 
fonte de luz e suporte expressivo para o teatro de sombras, atua 
como vídeo mapper em intervenções artísticas e corporativas.

disponível em: https://festim.art.br/2013/05/20/espetacu-
lo-teatro-de-sombras-da-mala-_-cristhian-macedo-lins-_-sao- 
paulo-sp/ 

da m i á n  b e n i n ca s a  (a r g)  113  |  É sombrista e diretor cênico 
assistente.

disponível em: http://www.alternativateatral.com/obra-
54171-foe-construyendo

https://www.omaralvareztiteres.com.ar/
http://www.titerescachirulo.com/PT/a-compania/
http://www.titerescachirulo.com/PT/a-compania/
https://festim.art.br/2013/05/20/espetaculo-teatro-de-sombras-da-mala-_-cristhian-macedo-lins-_-sao-paulo-sp/
https://festim.art.br/2013/05/20/espetaculo-teatro-de-sombras-da-mala-_-cristhian-macedo-lins-_-sao-paulo-sp/
https://festim.art.br/2013/05/20/espetaculo-teatro-de-sombras-da-mala-_-cristhian-macedo-lins-_-sao-paulo-sp/
http://www.alternativateatral.com/obra54171-foe-construyendo
http://www.alternativateatral.com/obra54171-foe-construyendo
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da r i o  u z a m  (b r a)  8,  19,  26,  149,  197,  201,  206,  212,  237,  554  
|  Ator, dramaturgo e diretor. Coordena junto à Surley Valério a 
Cia. Articularte, que a partir de 2004, aprofundou pesquisas de 
diversidade de animações e Teatro de Sombras Chinesas, expressão 
teatral infantil, mesclando movimentações de bonecos, formas 
animadas e corpos de atores.

disponível em: https://www.articularte.com.br

d i b  ca r n e i r o  (b r a)  453  |  É jornalista, dramaturgo e crítico 
teatral.

disponível em: https://cbtij.org.br/dib-carneiro-neto/

d r a k  t h e at r e  (c z e)  444  |  Companhia teatral da República 
Tcheca, fundada em 1958, por Vladimir Matousek.

disponível em: https://draktheatre.cz/en/

e n c o n t r o  d e  s o m b r i s ta s  (b r a)  503, 560  |  Evento organi-
zado pelo Grupo Sobrevento com o intuito de promover a troca de 
informações, experiências, opiniões e técnica de teatro de sombras. 

disponível em: https://www.facebook.com/sobrevento/pho-
tos/iii-encontro-de-sombristas!!!-agora/1059637020851366/

e v e ly n  c r i s t i n a  (b r a)  12,  443,  465,  471,  556  |  É uma atriz-
-manipuladora, DJ, sonoplasta e pesquisadora de arte multimídia. 

disponível em: https://cen.unb.br/es/posgrad/apos-
exploracoes/item/519-102-apos-exploracoes-dialogos-
com-artistas-teatro-de-sombras-e-suas-potencialidades-no-
ciberespaco

f a b i a n a  l a z z a r i  ( b r a )  76,  181,  213,  232,  544,  545  |  
Atriz, sombrista, gestora e produtora cultural, Professora 
do Departamento de Artes Cênicas (UNB) e do Programa de 

https://www.articularte.com.br/
https://cbtij.org.br/dib-carneiro-neto/
https://draktheatre.cz/en/
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https://cen.unb.br/es/posgrad/apos-exploracoes/item/519-102-apos-exploracoes-dialogos-com-artistas-teatro-de-sombras-e-suas-potencialidades-no-ciberespaco
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Pós-graduação em Artes Cênicas (PPG-CEN/IdA/UnB). É editora 
colaboradora da Móin-Móin — Revista de Estudos sobre Teatro 
de Formas Animadas. Fundadora da entreAberta Cia. Teatral e 
do Skia — Espaço da Sombra. 

disponível em: https://fabianalazzari.com/

fa b í o l a g o n ça l e s  (br a)  322, 558  |  Atriz, bonequeira, sombrista 
e produtora cultural. Formada em Artes Cênicas há 10 anos na 
Universidade Estadual de Londrina. Tem experiência em atuação 
e produção de teatro de formas animadas e sombras. Trabalhou 
como atriz e produtora na Companhia da Sombra, em 2014.

disponível em: https://prosas.com.br/empreendedores/31110

fa b r i z i o  m o n t e c c h i  ( i ta)  8,  95,  320,  362  |  É diretor e cenó-
grafo. Desde 1978, é membro do Teatro Gioco Vita, de Piacenza, na 
Itália. É o autor de várias publicações e artigos em revistas espe-
cializadas. Atua como professor da École Nationale Supérieure 
des Arts de la Marionette (ESNAM). Recebeu o Prêmio IIM de 
Transmissão (2013), dedicado a artistas-pedagogos que se desta-
caram ao longo de sua carreira.

disponível em: https://www.revistas.udesc.br/index.php/moin/ 
article/view/1059652595034702212019278

f e d e r i ca  f e r r a r i  ( i ta)  8, 14, 320, 408, 477  |  Atriz, cenógrafa e 
ilustradora. Professora de Teatro de Sombras na Universidade de 
Milão Bicocca, no Piccolo Teatro di Milano. Desde 2001, integra a 
equipe do Teatro Gioco Vita, em projetos de construção de silhuetas, 
materiais cênicos e como assistente de produção. Ministra cursos 
e oficinas em diversos países. É fundadora do Juji Teatro.

disponível em: https://www.revistas.udesc.br/index.php/
moin/article/view/1059652595034702182017142.

https://fabianalazzari.com/
https://prosas.com.br/empreendedores/31110
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f l áv i a  c o e l h o  (b r a)  155  |  Atriz e contadora de histórias, foi 
responsável pela dramaturgia no espetáculo Teias e Sombras: 
Histórias de Ananse.

disponível em: http://www.objetosperformaticos.com.br/
equipe.php

f l áv i o s i lv e i r a  (br a)  514, 516, 529  |  Ator, produtor e sombrista 
na Cia. Lumbra há mais de 20 anos.

disponível em: https://www.facebook.com/clubedasombra/

f e s t i m  — f e s t i va l  d e  t e at r o  e m  m i n i at u r a  (bra) 327  |  
Festival voltado ao teatro miniatura e teatro lambe-lambe, com 
apresentações, oficinas, debates e atividades socioeducativas. Foi 
idealizado e produzido pelo Grupo Girino (MG), acontece anual-
mente desde 2012.

disponível em: https://festim.art.br/

f e s t i va l  i n t e r n ac i o n a l  d e  t e at r o  d e  a n i m ação  (b r a) 
181  |  Também conhecido como FITA, o festival é realizado em 
Florianópolis/SC e é exclusivo para espetáculos que trabalhem 
com as linguagens do Teatro de Animação.

disponível em: http://fitafloripa.com.br

f e s t i va l  i n t e r n ac i o n a l  d e  t e at r o  d e  b o n e c o s  ca n e l a 
(b r a)  527  |  Festival anual, realizado na cidade de Canela, na 
serra gaúcha. Há grupos de teatro do Brasil e do exterior. Além 
dos espetáculos oficiais da programação, o Bonecos de Canela 
oferece oficinas, exposições, filmes, food trucks, autógrafos e dois 
desfiles de bonecos. Já teve mais de 20 edições.

disponível em: https://www.facebook.com/BonecosCanela/

f i s  — f e s t i va l  i n t e r n ac i o n a l  d e  t e at r o  d e  s o m b r a s 
(b r a)  10,  12,  14,  75,  85,  95,  102,  408,  409,  457,  542,  543, 
556  |  Evento anual iniciado em 2014, pela Cia. Quase Cinema, 

http://www.objetosperformaticos.com.br/equipe.php
http://www.objetosperformaticos.com.br/equipe.php
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realizado em Taubaté, SP, com foco na zona rural. Visa a troca 
de experiência e intercâmbio sociocultural entre os artistas e a 
população local. Contempla um público médio de 1500 especta-
dores por edição, entre residência artística, seminários, cursos 
e apresentações de espetáculos. Todos os eventos são gratuitos.

disponível em: https://www.ciaquasecinema.com/festival

f i t i j — f e s t i va l i n t e r n ac i o n a l d e t e at r o e a rt e s pa r a 
a  i n fâ n c i a  e  a  j u v e n t u d e  (b r a)  89  |  Festival que conta 
com a participação de companhias de teatro de diversos países 
que apresentam espetáculos multifacetados que vão da comédia 
satírica ao teatro para bebés, passando pela música clássica e 
contemporânea, marionetas, concertos, artes urbanas, oficinas 
para crianças, performances, workshops, exposições temáticas, 
flashmobs, bem como debates e tertúlias, para todas as idades.

f r a n ç o i s d o m i n i q u e s é r a p h i n  ( f r a )  230  |  Foi um artista 
francês nascido em 1747 que desenvolveu e popularizou peças de 
sombras na França. Tal forma de arte seria copiada em toda a Europa. 

disponível em: https://wepa.unima.org/en/seraphin/

f u n d o  n ac i o n a l  da s  a r t e s  (a r g)  277  |  Fundo de financia-
mento e apoio ao desenvolvimento de artistas, gestores e orga-
nizações culturais.

disponível em: https://fnartes.gob.ar/que-es-el-fna

ga b r i e l  vo n  f e r n á n d e z  (a r g)  99,  271,  550  |  Diretor, ator, 
bonequeiro, sombrista, poeta e professor da área, formado em 
técnicas de improvisação teatral. Atua na pesquisa e produção de 
espetáculos e de equipamentos de iluminação específicos para o 
Teatro de Sombras e na organização de seminários, workshops e 
eventos de formação e aperfeiçoamento.

disponível em: https://www.teatrodesombras.com.ar/

https://www.ciaquasecinema.com/festival
https://wepa.unima.org/en/seraphin/
https://fnartes.gob.ar/que-es-el-fna
https://www.teatrodesombras.com.ar/
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g i l s o n  m o t ta  (b r a)  11, 19, 83, 155, 158, 570  |  É pesquisador de 
Artes Cênicas, cenógrafo, bonequeiro, figurinista, diretor teatral e 
performer. Professor de Artes Cênicas na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). Criador do Laboratório Objetos Performáticos 
de Teatro de Animação da EBA/UFRJ, que realiza pesquisas em 
teatro de sombras e no campo das performances itinerantes.

disponível em: www.objetosperformaticos.com.br.

g i u l i a n a  p e l l e g r i n i  (b r a)  138  |  Formada em Artes Cênicas 
pelo Teatro Escola Macunaíma e em Licenciatura em Artes Visuais 
pela FAMEC. Atualmente integra o Grupo Sobrevento, partici-
pando como atriz-manipuladora dos espetáculos.

disponível em: http://www.sobrevento.com.br/bio_giu.htm

g r aça  f r e i ta s  (b r a)  286,  554  |  Atriz, bonequeira e diretora 
de Teatro formada pelo Colégio Direção Teatral, do Instituto 
Dragão do Mar de Arte e Cultura.

disponível em: https://mapacultural.secult.ce.gov.br/files/
agent/6786/curr%C3%ADculo_gra%C3%A7a_freitas.pdf

g r u p o  â n i m a  (b r a)  13,  26,  285,  294,  311,  557,  579  |  Grupo 
de teatro de animação de Fortaleza, Ceará. Sua atuação abrange 
pesquisa em Artes Cênicas e Memória, produção de espetáculos 
e realização de ações formativas. O trabalho tem ramificações no 
teatro de bonecos popular, principalmente Casimiro Coco; teatro 
de sombras contemporâneo; teatro de objetos; e na construção de 
um acervo sobre a memória do botar boneco no Ceará.

disponível em: https://animabonecos.blogspot.com/

g r u p o  ca i x a  d e  i m ag e n s  (b r a)  242  |  Fundado por Mônica 
Simões e Carlos Gaúcho, o grupo estreou em 1994 e, desde então, 
mantém uma proposta de trabalho com um cunho intimista. Seus 

http://www.sobrevento.com.br/bio_giu.htm
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/files/agent/6786/curr%C3%ADculo_gra%C3%A7a_freitas.pdf
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/files/agent/6786/curr%C3%ADculo_gra%C3%A7a_freitas.pdf
https://animabonecos.blogspot.com/
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espetáculos se caracterizam por uma dramaturgia própria que se 
desenvolve na busca da poesia visual pelo mergulho na profun-
didade da alma humana.

disponível em: https://www.caixadeimagens.com/

g r u p o  g i r a m u n d o  (b r a)  380,  565,  567  |  Nascido em 1970 por 
uma tríade de artistas — Álvaro Apocalypse (1937-2003), Terezinha 
Veloso (1936-2003) e Maria do Carmo Vivacqua Martins (1945) — 
o Giramundo tem meio século de atuação e é um dos teatros de 
bonecos mais antigos do Brasil. A história do grupo é marcada 
por pesquisa, experimentação e reinvenção.

disponível em: http://giramundo.org/

g r u p o  d e  p e r n a s  p r o  a r  (b r a)  375  |  Grupo de teatro de 
animação, criado em 1988, em Canoas, Rio Grande do Sul, formado 
por Luciano Weiser, Tahué D. Wieser e Raquel Durigon. O grupo 
caracteriza-se pela experimentação da linguagem do teatro de 
máquinas com materiais diversos (objetos e quinquilharias descar-
tados), autômatos e provocações tecnológicas, que compõem a 
estética e as dramaturgias de seus espetáculos.

disponível em: https://www.depernasproar.com.br/

g r u p o  f o r m o s u r a  d e  t e at r o  (b r a)  286,  573  |  Associação 
cultural sem fins lucrativos, cuja finalidade é o estudo, pesquisa, 
montagem, apresentação e ensino da arte de confeccionar, mani-
pular bonecos e espetáculos teatrais. Também faz parte de seus 
objetivos o ensino das artes cênicas para crianças, jovens e adultos.

disponível em: https://grupoformosuradeteatro.com.br/

g r u p o  m e n i n a s  d o  c o n t o  (b r a)  443  |  Grupo fundado em 
1995 por Kika Antunes e Simone Grande, o grupo é pioneiro na 
junção das linguagens do teatro e da narração de história. Com 
sete espetáculos na bagagem e equipe composta por 12 pessoas, 

https://www.caixadeimagens.com/
http://giramundo.org/
https://www.depernasproar.com.br/
https://grupoformosuradeteatro.com.br/
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entre atrizes, produtores e diretores, o grupo acumula dezesseis 
indicações e oito prêmios Coca-Cola FEMSA e APCA.

disponível em: https://pt-br.facebook.com/asmeninas.doconto

g r u p o  n ó i s  d e  t e at r o  (b r a)   304  |  Grupo de teatro cearense 
atuante há mais de 20 anos em Fortaleza.

disponível em: https://www.instagram.com/noisdeteatro/

g r u p o  p e n u m b r a  (b r a)  17,  18,  26,  27,  35,  76,  84,  85,  211, 
250,  302,  335,  339,  417,  460,  484,  546,  569  |  Sediado em 
Cuiabá-MT, o grupo teatral estuda, pesquisa e pratica o Teatro 
de Sombra. O grupo foi formado no Projeto de Teatro de Formas 
Animadas 2018 do Sesc Arsenal e é composto pelos artistas Elton 
Martins, Jair Junior, Jone Sayd, Julio Rocha, Priscila Freitas e 
Juliana Graziela.

disponível em: https://www.instagram.com/grupopenumbra/

g r u p o  p o n k ã  d e  t e at r o  (b r a)  236  |  Criado em 1983, a partir 
do lançamento do Manifesto Ponkã, de Ubiratã Tokugawa (Paulo 
Yutaka), o grupo se caracteriza pela intercessão entre as reali-
dades do Oriente e do Ocidente. Renovando as relações entre as 
culturas oriental e ocidental, o grupo destaca-se com um trabalho 
que alia modernos procedimentos performáticos com a expres-
sividade milenar da cultura japonesa.

disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/
grupo399348/ponka

g r u p o  s o b r e v e n t o  (b r a)   11,  27,  117,  124,  125,  140,  144, 
460,  549,  551,  560,  564,  569,  571,  576,  578,  579 |  Formado em 
1986, no Rio de Janeiro e radicado em São Paulo, o grupo mantém 
um repertório de espetáculos e se dedica à pesquisa, teórica e 
prática, da animação de bonecos, formas e objetos. Além dos 

https://pt-br.facebook.com/asmeninas.doconto/
https://www.instagram.com/noisdeteatro/
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567

espetáculos, o grupo desenvolve diversas atividades de campo 
como a realização de cursos, oficinas, palestras e mesas-redondas, 
mostras e festivais, tanto no Brasil como no exterior. 

disponível em: http://www.sobrevento.com.br/

g r u p o  x p t o  (b r a)  359,  552,  575  |  O trabalho do grupo, carac-
terizado pela realização de espetáculos com grande apelo visual 
e musical, vem, nas últimas três décadas, contribuindo para a 
formação de um teatro brasileiro contemporâneo. Recebeu, ao 
longo de 33 anos de carreira, 40 dos mais importantes prêmios do 
teatro brasileiro (APCA, Mambembe, Shell, APETESP, Governador 
do Estado, Fundacen, Coca Cola e Panamco, entre outros).

disponível em: http://www.xptobrasil.com.br/site/

g u i d o á lva r e z  (chl)  488  |  Operador técnico da Cia. Casateatro, 
da Bolívia (BOL).

g u s tavo  n o r o n h a  (b r a)  445  |  É arquiteto urbanista, ator, 
diretor, manipulador, bonequeiro e integra o Grupo Giramundo 
Teatro de Bonecos desde 1989.

disponível em: https://www.facebook.com/gustavo.noronhaolg

h e n r i q u e  s i t c h i n  (b r a)  238  |  Autor, ator e diretor teatral 
com 30 anos de experiências profissionais. Coordenador da Cia. 
Truks — Teatro de Bonecos e Objetos.

disponível em: http://www.truks.com.br/

i n s t i t u t o  i n t e r n a c i o n a l  d a  m a r i o n e t e  ( f r a )  445  |  
Instituição francesa internacional fundada em 1981, sendo um 
local de encontro, ensino e reflexão da arte de marionetes.

disponível em: https://marionnette.com/institut/presentation- 
de-l-institut-international-de-la-marionnette
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i n s t i t u t o  n ac i o n a l  d e  t e at r o  (a rg)  277,  568  |  O Instituto 
Nacional de Teatro visa promover e apoiar a atividade teatral em 
todo o país, promovendo atividades teatrais através de concursos, 
concursos, exposições e festivais; concessão de subsídios e bolsas 
para grupos, salas, artistas, eventos, projetos; estimular a conser-
vação e criação de espaços teatrais e difundir o conhecimento do 
teatro, seu ensino, sua prática e sua história.

disponível em: https://www.cultura.gob.ar/institucional/
organismos/instituto-nacional-del-teatro/

i z a b e l  va s c o n c e l o s  ( b r a )  290  |  Atriz, Bonequeira, 
Dramaturga, Gestora e Produtora Cultural Diretora da Cia. 
Epidemia de Teatro de Bonecos.

disponível em: https://cultura.sobral.ce.gov.br/agente/6443/

j e a n - p i e r r e  l e s c o t  (f r a)  29,  481  |  É artista plástico, mario-
netista e performer francês. Fundou em 1968 a Compagnie Jean-
Pierre Lescot — Les Phosphènes.

disponível em: https://wepa.unima.org/en/jean-pierre-lescot/

j e r s o n  f o n ta n a  (b r a)  9,  19,  29,  357,  365  |  Ator, bonequeiro 
e diretor de teatro. Seu coletivo, A Turma do Dionísio, sediado em 
Santo Ângelo/RS, atua há 34 anos com apresentações em várias 
cidades e estados brasileiros, inclusive, apresentações interna-
cionais, na França, Polônia, Itália, Ucrânia, Bolívia e Argentina.

disponível em: https://www.instagram.com/jersonfontana/

j oão  a n d i r á  (b r a)  286, 290  |  Ator-bonequeiro, diretor teatral, 
diretor de produção, artista plástico, poeta, dramaturgo e dese-
nhista cearense que atua no universo artístico brasileiro há 30 anos, 
pesquisando e desenvolvendo diversas linguagens. É formado em 
Escultura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (2009).

disponível em: https://mapacultural.secult.ce.gov.br/
agente/27454/
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j o ã o  b r e s s e r  (b r a)  15,  250  |  Formado profissionalmente 
em 1997 pela Escola de Artes Indac e em Educação Artística, com 
habilitação em Artes Plásticas na Universidade Cruzeiro do Sul 
em 2005, é um artista e ator vinculado ao Grupo Sobrevento.

disponível em: http://www.joaobresser.com.br/index.php

j o n e  s ay d  ( b r a )  566  |  Sombrista integrante do Grupo 
Penumbra, é responsável pela confecção das silhuetas e figuras. 
Em 2019, fez parte da equipe do espetáculo “A Vila de Pantolux”, 
apresentado pelo Grupo Penumbra no Cine Teatro de Cuiabá (MT).

disponível em: https://olivre.com.br/espetaculo-de-formas-
-animadas-a-vida-de-pantolux-sera-encenado-nesta-sexta-feira

j o s é  ca r l o s  m e i r e l e s  (b r a)  118  |  Bonequeiro e professor 
de Teatro de Animação.

disponível em: https://www.facebook.com/josecarlos.meirel-
les.5/about

k i k a  a n t u n e s  (b r a)  443,  447,  556,  566,  569  |  Kika Antunes 
é atriz, diretora teatral, contadora de histórias e pedagoga.

disponível em: https://www.linkedin.com/in/kika-antunes- 
08b96323/?originalSubdomain=br

l a c ó n i ca / l ac ó n i ca (esp)  527  |  Companhia teatral fundada 
por Mercè Gost e Alba Zpater, em Barcelona, Espanha, em 1995. 
Dentre os seus principais trabalhos se destacam “Sombras de 
objetos encontrados” (1995), “Sombras de cristal” (1997) e “Trans 
Fugas” (1999), com os quais a Cia. se apresentou no Brasil e minis-
trou cursos nas cidades de Curitiba e Belo Horizonte. Dentre as 
suas características se destacam a pesquisa da sombra com objetos 
encontrados/abandonados e a busca de suas sonoridades.

l a  pat o ga l l i n a  (c h l)  487  |  Companhia chilena de teatro de 
animação, criada em 1996. 
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disponível em: https://www.lapatogallina.cl/web/historia.
php?current=8

l a b o r at ó r i o  o b j e t o s  p e r f o r m át i c o s  d e  t e at r o  d e 
a n i m ação  (b r a)  558, 564  |  Sob coordenação de Gilson Motta, 
o laboratório foi criado em 2012, na Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. O laboratório é voltado 
para pesquisas na área de Teatro de Sombras e de Performances 
Itinerantes.

disponível em: https://objetosperformaticos.com.br/

l e o c h a i o  (arg)  265  |  Artista plástico, ator, diretor, bonequeiro, 
integrante da Companhia La Ópera Encandilada. É docente da 
Universidad Nacional de las Artes.

disponível em: http://www.alternativateatral.com/persona-
6172-leonardo-chaio

l i g a  d o  t e at r o  d e  a n i m a ç ã o  (b r a)  346  |  Companhia de 
teatro de bonecos da cidade de Salvador, nascida na escola de 
teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

disponível em: https://www.facebook.com/ligadoteatrode 
animacao

l o t t e  r e i n i g e r  /  c h a r l o t t e  r e i n i g e r  (d e u)  46  |  Diretora 
de cinema alemã, pioneira na realização de filmes de animação 
com silhuetas. Realizou diversos filmes na década de 1920, entre 
os quais o longa-metragem “As aventuras do Príncipe Achmed”, 
um dos primeiros da história do cinema de animação.

disponível em: https://www.lottereiniger.de/lotte_reiniger/
portrait.php

https://www.lapatogallina.cl/web/historia.php?current=8
https://www.lapatogallina.cl/web/historia.php?current=8
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l o u r e n ç o  a m a r a l  j u n i o r  (b r a)  15,  250  |  Ator, cenógrafo, 
aderecista e bonequeiro vinculado à companhia Luzes e Lendas.

disponível em: https://www.facebook.com/lourenco.amaral-
junior

l u c a s  r o d r i g u e s  ( b r a )  9,  546  |  Ator, diretor artístico e 
sombrista da Cia. Fios de Sombras.

disponível em: https://www.instagram.com/lucasrodrigues.
teatro/

l u c i a n o  w i e s e r  (b r a)  375  |  Construtor, inventor e membro 
integrante do grupo de teatro De Pernas Pro Ar, reinventa mundos 
imaginários desde 1988.

disponível em: https://www.depernasproar.com.br/

l u í s  a l b e r t o  d e  a b r e u  ( b r a )  204  |  É autor, roteirista, 
professor, consultor de dramaturgia e de roteiro. 

disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pes-
soa109228/luis-alberto-de-abreu

l u i z  a n d r é  c h e r u b i n i  ( b r a )  117,  118  |  Formado em 
Direção Teatral pela Universidade do Rio de Janeiro (UniRio) 
e em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Luiz André Cherubini é um dos fundadores do 
Grupo Sobrevento, Companhia Teatral especializada em Teatro 
de Bonecos e de Animação.

disponível em: http://www.sobrevento.com.br/bio_luizandre.
htm

l u z e s  e  l e n d a s  (b r a)  15,  28,  242,  250,  319,  559,  571  |  A 
Companhia formou-se em 1999, em São Paulo/SP, e desenvolve 
um trabalho na área de Teatro de Animação, dedicando-se um 
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pouco mais ao teatro de sombras. A linguagem da Contação de 
Histórias também faz parte da pesquisa e do repertório da Cia. 
Luzes e Lendas, que procura mesclar a narrativa oral com bonecos 
de sombras ou o teatro de papel.

disponível em: http://cialuzeselendas.blogspot.com/2015/09/
historico-cia-luzes-e-lendasformou-se.html

l u z ,  m i c r o  y  p u n t o  ( e s p )  408, 434  |  Criada em 2013, por 
Chantal Franco e Patricia Toral, a companhia desenvolve seu 
trabalho na criação de histórias visuais e sonoras com sombras, 
utilizando tecnologia analógica e diferentes formatos de encenação, 
que vão do teatro de sombras do mais clássico ao mais experimental, 
sempre criando imagens ao vivo de forma poética e artesanal.

disponível em: https://www.luzmicroypunto.com/inicio/

m ag da m o d e s to  (br a)  120  |  Pesquisadora, colecionadora, arte-
-educadora. Foi uma das fundadoras da Associação Brasileira de 
Teatro de Bonecos (ABTB), em 1973; da ARTB, em 1984; membro 
da Union Internationale de la Marionette (UNIMA). Foi ativista do 
movimento de reconhecimento do mamulengo como patrimônio 
cultural. Participou e protagonizou diversos congressos, semi-
nários, cursos e festivais.

disponível em: https://antigo.funarte.gov.br/evento/magda-mo-
desto-1926-%E2%80%93-2011-uma-vida-para-o-teatro-de-animacao/

m a r c e l l o  k a r ag o z w k  (b r a)  216  |  Ator, músico, bonequeiro, 
diretor da Cia. Karagozwk, em Curitiba/PR. Estudou teatro de 
sombras no Instituto del Teatro de Sevilla, na Espanha, com o mestre 
Jean Pierre Lescot, com bolsa da ABTB/UNIMA.

disponível em: http://www.karagozwk.com.br/sobre.php

http://cialuzeselendas.blogspot.com/2015/09/historico-cia-luzes-e-lendasformou-se.html
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m a r i a  d e  fát i m a  d e  s o u z a  ( s a s s á ) m o r e t t i  (b r a)  380  |  
É professora do Curso de Artes Cênicas da UFSC (2010). Doutorado 
em literatura pela UFSC. Possui experiência na área de Artes 
Cênicas com ênfase em Teatro de Animação. Atua principal-
mente nos seguintes temas: teatro de animação, teatro de objetos, 
educação e Improvisação no teatro.

disponível em: https://www.escavador.com/sobre/8343823/
maria-de-fatima-de-souza-moretti

m a r i a  l au r a  l ava r e l l o  (a r g)  265  |  Psicóloga, integrante 
da Companhia La Ópera Encandilada.

disponível em: https://www.facebook.com/marialaura.lavarello

m á r i o  d e  b a l l e n t t i  (b r a)  357  |  Ator, diretor e pesquisador 
de Teatro de Animação. Fundador da Cia. Caixa do Elefante, Porto 
Alegre/RS. Atuou como manipulador em programas de tele-
visão como Pandorga (TVE/RS), A Turma do Arrepio (Rede SBT/
MANCHETE), TV Colosso (Rede Globo) e programas educativos 
do Canal Futura.

disponível em: http://caixadoelefante.com.br/quem/see/46

m a r i a v i t ó r i a  (b r a)  292  |  Atriz, bonequeira, diretora e drama-
turga. Iniciou sua trajetória no Grupo Formosura de Teatro, teve 
passagem pelo Circo Tupiniquim e Projeto Cadafalso. É diretora 
e atriz no Grupo Terceiro Corpo.

disponível em: https://prosas.com.br/empreendedores/ 
15027?locale=en

m i g u e l  v e l l i n h o  ( b r a )  117  |  Ator, diretor, bonequeiro, 
professor, criador da Cia. PeQuod. Doutor pelo Programa de 
Pós-Graduação em Artes Cênicas da UNIRIO. Atualmente é 
professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de 
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Janeiro, UNIRIO. É membro do conselho editorial da revista Móin-
móin, editada pela UDESC.

disponível em: http://www.unirio.br/cla/escoladeteatro/
docentes/miguel-vellinho

m t  e s c o l a  d e  t e at r o  (b r a)   17,  18,  211,  561  |  Centro de 
Formação das Artes do Palco de Mato Grosso.

disponível em: https://mtescoladeteatro.org.br/

m u r i l o  c e s ca  (b r a)  290  |  Ator, compositor e marionetista.

disponível em: https://mapacultural.secult.ce.gov.br/agente/ 
5786/

m u m m e n s c h a n z  (s u i)  200  |  Companhia de teatro de animação 
criada em 1972, por Bernie Schürch, Andres Bossard e Floriana 
Frassetto, na França e radicada na Suíça.

disponível em: https://www.mummenschanz.com/

n a h u e l  b o h n  (a r g)  265  |  Professor e sombrista. Integrou La 
Ópera Encandilada. Foi um dos pioneiros no teatro de sombras 
na Argentina, foi professor de Alejandro Szklar da Cia. Umbra.

n atá l i a  ca r r o t  (a r g)  97,  113  |  Atriz e bonequeira.

disponível em: http://www.alternativateatral.com/persona-
268012-paula-natalia-carrot

n atá l i a  g r e g ó r i o  (a r g)  91,  97  |  Bonequeira, integrante da 
Companhia Sombras de Arena.

disponível em: https://www.instagram.com/natigoio/

n atá l i a  p e i xo t o  (b r a)  443,  556  |  Natália Peixoto é ilumina-
dora e integrante da Cia. Pavio de Abajour.

disponível em: https://www.facebook.com/ntl.peixoto
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n e z i t o  r e i s  (b r a)  203  |  É ator, iluminador e operador de luz.

disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pes-
soa398862/nezito-reis

o d i l i a  n u n e s  (b r a)  291  |  Atriz, palhaça, bonequeira, drama-
turga e cordelista.

disponível em: https://revistacontinente.com.br/edicoes/205/
odilia-nunes

o l í v i a  g r i o n i  ( a r g )  279  |  Iluminadora, integrante da 
Companhia La Ópera Encandilada.

disponível em: https://www.alternativateatral.com/persona-
44229-olivia-grioni

o s va l d o  g a b r i e l i  (a r g/b r a)  359  |  Diretor e membro do 
Grupo XPTO, de São Paulo.

disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pes-
soa109273/osvaldo-gabrieli

pa b l o  l o n g o  (a r g)  542  |  Diretor, dramaturgo e desenhista 
de luz da Cia. Pájaro Negro.

disponível em: https://www.unidiversidad.com.ar/pablo- 
longo-nos-lleva-fuera-de-este-mundo

pau l o  b a l a r d i m  (b r a)  19,  49,  82,  512,  544  |  Diretor, ator 
e cenógrafo. Professor no Departamento de Artes Cênicas e no 
Programa de Pós-Graduação em Teatro do Centro de Artes (CEART) 
da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Atuou na 
companhia teatral Caixa do Elefante Teatro de Bonecos (1991-
2016). Foi Presidente da Associação Gaúcha de Teatro de Bonecos 
(AGTB) nos anos de 2002 e 2003.

disponível em: https://www.facebook.com/paulo.balardim
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p e d r o  p i n t o  m oya  ( c h l )  492  |  Trabalha com direção e 
produção de espetáculos teatrais, concepção e construção de 
figurinos, máscaras, bonecos, adereços, cenário, Maquiagem 
teatral, maquiagem protética e efeitos especiais. Editor da Revista 
Filamento. Criador da Cia. La Sal.

disponível em: https://www.facebook.com/pedro.p.moya.9

p r i s c i l l a pa r a í s o  (br a)  10  |  Cantora, compositora, sombrista, 
arte-educadora. Integrante do Coletivo Paraíso Cênico.

disponível em: https://www.instagram.com/prisparaiso/

r a fa e l  c u r c i  (u r y/b r a)  27,  80,  460  |  Diretor de teatro, 
bonequeiro, dramaturgo e teórico do teatro de bonecos e objetos.

disponível em: https://www.instagram.com/rafacurci63/

r e g i n a  m ac h a d o  (b r a)  403,  404,  581  |  É contadora de histó-
rias e diretora do festival Boca do Céu — Encontro Internacional 
de Contadores de Histórias, que existe desde 2001.

disponível em: https://www.facebook.com/regina.machado.1694

r e n at o  m ac h a d o  (b r a)  136  |  Iluminador com experiência 
teatral e cinematográfica, inicia sua carreira no Grupo Sobrevento, 
para o qual ilumina Mozart Moments (1991), Beckett (1992), O 
Theatro de Brinquedo (1993), entre outros projetos do grupo 
por mais de 10 anos.

disponível em: http://www.sobrevento.com.br/bio_renato.htm

r e v i s ta  f i l a m e n t o  ( c h l )  17,  492,  557  |  Revista chilena 
trimestral criada e editada por Claudio Cabezas e Pedro Pinto.

disponível em: https://teatrodeanimacao.files.wordpress.
com/2020/06/filamento-n-2.pdf
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r o d r i g o  e m a n o e l  f e r n a n d e s  ( b r a )  321  |  Diretor e 
Pesquisador. Cursou Artes Cênicas na Universidade Estadual 
de Londrina (UEL) e é doutor pela Faculdade de Educação da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Participou da 
pesquisa e direção do espetáculo de teatro de sombras Memento 
Mori — Um Ensaio Para a Morte integrando a equipe da Companhia 
da Sombra.

disponível em: https://lordevelho.blogspot.com/p/sobre-o- 
lorde-velho.html

r o b e r t o  d o  ca m p o  (a r g)  268  |  Bonequeiro, ator, membro do 
Grupo de Titiriteros da Universidade de San Martin, na Argentina.

disponível em: http://www.alternativateatral.com/persona-
21629-roberto-docampo

r o g e r  l i s b o a  ( b r a )  529  |  Bacharel em Artes Visuais pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tem expe-
riência na área de artes visuais, artes cênicas, música, fotografia, 
vídeo, administração de empresa de informática e ensino.

disponível em: http://lattes.cnpq.br/0101963764525753

r o n a l d o  r o b l e s  (b r a)  10,  12,  19,  28,  95  |  Antropólogo, 
artista plástico, performer, diretor e fundador da Cia. Quase 
Cinema — São Paulo. Formado em Ciências Sociais (FFLCH/USP), 
integrou o Núcleo de Antropologia do Drama e da Performance 
(NAPEDRA/FFLCH/USP). 

disponível em: https://www.ciaquasecinema.com/grupo

s a b r i n a  pa r a í s o  (b r a)  9,  11,  19  |  Atriz, figurinista, dire-
tora, sombrista, arte-educadora. Diretora artística do Coletivo 
Paraíso Cênico.

disponível em: https://www.instagram.com/sabrinaparaiso/
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s a n d r a  va r ga s  (c h l/b r a)  11,  19,  27,  117,  129,  130,  134, 
460,  484  |  Atriz, bonequeira, diretora teatral. Formada em Artes 
Cênicas/Interpretação pela UNIRIO, é uma das fundadoras do 
Grupo Sobrevento, um dos mais importantes grupos de teatro do 
país. Tem se dedicado à difusão do Teatro para a Primeira Infância 
e ao Teatro de Objetos, organizando e dirigindo Festivais, bem 
como realizando espetáculos e Oficinas.

disponível em: http://www.sobrevento.com.br/bio_sandra.htm

s i lva n a  m a r c o n d e s  (b r a)  12,  19,  29,  149,  413,  419,  439, 
443,  447,  464,  473,  474,  475,  478,  556  |  Silvana Marcondes é 
figurinista e bonequeira. Trabalha e pesquisa teatro de sombras 
desde 1999. Em 2011 fundou a Cia. Pavio de Abajour. 

disponível em: https://cen.unb.br/es/posgrad/apos-explora-
coes/item/519-102-apos-exploracoes-dialogos-com-artistas-te-
atro-de-sombras-e-suas-potencialidades-no-ciberespaco

s i lv i a  g o d oy  (b r a)  11,  12,  56,  65,  136  |  Iluminadora, baila-
rina, performer e diretora, formada em Comunicação em artes do 
Corpo PUC/SP, pesquisa a consciência corporal do performer e a 
função da luz no espaço cênico, dando especial tratamento para 
a preparação do performer para o teatro de sombras. Fundadora 
da Cia. Quase Cinema, dirige e atua nos espetáculos.

disponível em: https://www.ciaquasecinema.com/grupo

s o l e da d  ga r c i a  (a r g/b r a)  555,  580  |  Com formação artís-
tica em artes plásticas e em teatro na Universidade de San Martin, 
em Buenos Aires. É cofundadora da Cia. Lumiato, juntamente com 
Thiago Bresani, produzindo projetos, atuando, criando figuras e 
cenários dos espetáculos da companhia.

disponível em: https://www.cialumiato.com/integrantes
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s u e l i  a n d r a d e  ( b r a )  150  |  Atriz, palhaça, professora de 
danças e preparadora corporal, desde 2012 é integrante do Grupo 
Sobrevento, atuando nos espetáculos “Sala de Estar”, “Eu Tenho 
uma História”, “Só e Escombros e Noite”, com os quais excursionou 
pela França e por todo o Brasil.

disponível em: http://www.sobrevento.com.br/bio_sueli.htm

s u r l e y va l é r i o (arg)  202,  554,  559  |  É atriz, aderecista e bone-
queira, formada em Artes Cênicas pela Faculdade Mozarteum. 
Elabora adereços nas áreas de teatro, publicidade e vitrine. 

disponível em: https://www.articularte.com.br/sobre/

tat i a n e  s o u s a  (b r a)  13,  19,  26,  286,  295  |  Atriz, diretora, 
sombrista, encenadora e graduanda em Teatro e Letras, pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Atua no Grupo Ânima reali-
zando espetáculos, oficinas e pesquisas em Teatro de Animação.

disponível em: https://tatianesousa.46graus.com/sobre-mim/

t e at r o  g i o c o  v i ta  ( i ta)  8,  320,  362,  561,  579  |  Fundado 
em 1971, em Piacenza, Itália, é uma das principais companhias 
de teatro de sombras da Europa, sendo uma das companhias mais 
prestigiadas do mundo. O Teatro Gioco Vita vem exercendo uma 
grande influência sob diversos artistas, por seus espetáculos, por 
seu trabalho de formação, residências artísticas e suas pesquisas 
no campo do teatro de sombras.

disponível em: https://www.teatrogiocovita.it/

t ê m i s  n i c o l a i d i s  (b r a)  529,  539  |  Artista visual, editora, 
sombrista, produtora e roteirista. Atua como produtora audio-
visual pelo Coletivo Catarse e integra a Cia. de Teatro Lumbra.

disponível em: http://coletivocatarse.com.br/somos/temis-ni-
colaidis/
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t h i ag o  b r e s a n i  (b r a)  555,  579  |  Após atuar como palhaço 
e aprender técnicas do mamulengo com o Mestre José de Vina, 
ingressou no curso de formação de bonequeiro na Universidade 
de San Martin, Buenos Aires (UNSAM). Junto com a atriz argen-
tina Soledad Garcia, criou a Cia. Lumiato, desenvolvendo criações 
cênicas no campo do teatro de sombras.

disponível em: https://www.cialumiato.com/integrantes

t r i s ta n a  m u r a r o  (a r g)  89,  92  |  Multiartista, desde 1996 
trabalha como artista e produtora na Argentina e no exterior 
com espetáculos teatrais.

u b i r ata n  c a r l o s  g o m e s  ( b r a )  382,  552  |  Multiartista, 
natural de Cachoeira do Sul/RS. Em 1977, juntamente com seu 
irmão gêmeo Tiarajú Carlos Gomes, forma o grupo musical Santa 
Preguiça. Participaram de vários espetáculos musicais coletivos. 
Em 1984, os gêmeos fundaram o Grupo Anima Sonho de teatro 
de bonecos.

disponível em: https://ubiratancarlosgomes.wordpress.com/

u n i m a  ( f r a )  29,  30,  230,  552,  557,  572,  573  |  A União 
Internacional da Marioneta (UNIMA/Union Internationale de 
la Marionnette) é uma Organização Não Governamental fundada 
em Praga no ano de 1922. Em 1981, a sede foi transferida para a 
cidade de Charleville-Mézières, França. A organização reúne 
artistas do teatro de animação de todo o mundo, tendo filiais em 
diversos países.

disponível em: https://www.unima.org/

u r g a  m a i r a  (b r a)  14,  19,  26,  405,  459,  462,  555  |  Atriz, 
bonequeira, contadora de histórias, arte-educadora. Pesquisou e 
desenvolveu projetos e espetáculos sob a coordenação da Regina 
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Machado, em parceria com a Nace nupae-Eca Usp. Fundou a Cia. 
Faísca com Andi Rubstein onde criaram 4 espetáculos, entre os 
quais “Círculo de Salomão”, premiado pela Funarte em 2006.

disponível em: https://www.urgamaira.com/sobre-urga

va l m o r  n i n i  b e lt r a m e  (b r a)  379,  544  |  Ator, bonequeiro, 
diretor teatral, integrou o Grupo Gralha Azul Teatro (1978 a 1986). 
Pesquisa as diferentes manifestações do teatro de animação. 
Membro da Academia Catarinense de Letras e Artes (ACLA). 
Criou e editou a Móin-Móin Revista de Estudos sobre Teatro de 
Formas Animadas (2005 a 2018). Atualmente é um dos editores 
da Revista Mamulengo, da ABTB.

disponível em: https://www.escavador.com/sobre/2346482/
valmor-beltrame

w i l l i a m s i m p l í c i o  (br a)  443,  556  |  Ator, diretor, músico, poeta, 
compositor, preparador de corpo cênico e provocador cênico.

disponível em: https://www.linkedin.com/in/william-simpl% 
C3%ADcio-s%C3%A3o-paulo-44179362/?originalSubdomain=br
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Este segundo volume do “Teatro de Sombras 

ao Vivo” amplia ainda mais os diálogos 

apresentados no volume primeiro, trazendo 

a experiência de outros artistas em suas falas, 

esclarecedoras quanto às suas histórias, suas 

técnicas e suas poéticas. Enfatizamos o caráter 

educativo que essa coleção abrange, não apenas 

dando a conhecer a contemporaneidade do 

Teatro de Sombras latino-americano, mas também 

registrando essa importante fonte primária de 

dados para futuras pesquisas sobre a temática.
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