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TEATRO DE SOMBRAS BRASILEIRO - DESAFIOS ENTRE LUZES E SOMBRAS

Fabiana Lazzari de Oliveira1

1 Doutora e mestre em Teatro pelo Programa de Pós-
Graduação em Teatro - PPGT da Universidade do 
Estado de Santa Catarina-UDESC. Atriz, sombrista, arte-
educadora, sócia-proprietária da entreAberta Cia. Teatral, 
Florianópolis/SC.

O teatro de sombras, linguagem que faz parte do 
teatro de animação, vem ganhando reconhecimento 
no mundo artístico e muitas companhias estão 
investindo em pesquisa e experimentação. Várias 
vertentes e uma diversidade de formas ganham 
espaço no fazer teatral ocidental. No Brasil, o Teatro 
de Sombras é ainda uma arte pouco conhecida se 
comparada com a popularidade de outras variedades 
da linguagem do Teatro de Animação; porém, vive-
se um momento significativo, apesar da situação 
catastrófica do estado democrático, a censura e 
a perseguição existente à cultura e à educação 
por parte do governo vigente. Neste contexto e 
de acordo com a provocação feita no convite para 
escrever este artigo, surge a questão: quais são 
os principais desafios do Teatro de Sombras 
no Brasil que são importantes  e que estão 
fazendo refletir e pensar sobre esta arte hoje?

No Brasil já temos núcleos teatrais de referência 
com seus trabalhos que pesquisam especificamente 
a linguagem do teatro de sombras contemporâneo e 
que já possuem suas micropoéticas2: Cia. Karagözwk 
(1985), de Curitiba (PR); Cia Luzes e Lendas (1999), 

de São Paulo (SP); Cia Teatro Lumbra de Animação 
(2000), de Porto Alegre (RS); Cia Quase Cinema 
(2004), de Taubaté (SP), assim como temos 
companhias mais recentes que têm suas pesquisas, 
que estão se consolidando, mas ainda não é possível 
afirmar que tenham uma micropoética: a Cia Lumiato 
Teatro de Formas Animadas (2008), de Brasília (DF); 
e a entreAbertaCia Teatral (2015), de Florianópolis 
(SC) são duas delas, além de muitas outras que se 
aventuram entre luzes e sombras mesclando o teatro 
de sombras com outras linguagens. Cada uma delas 
tem trilhado sua história com muito trabalho e afinco. 

Tecnicamente, no Teatro de Sombras 
contemporâneo brasileiro tivemos uma grande 
influência importada da Europa e adquirimos 
transformações consideráveis nas últimas três 
décadas. Uma delas é que a/o atriz/ator-sombrista 
conseguiu romper algumas barreiras, sendo a mais 
evidente, dentre elas, o fato de deixar de fazer a 
projeção das silhuetas somente atrás do suporte 
de projeção e em poder utilizar o seu próprio 
corpo para as projeções. Na contemporaneidade, 
a/o atriz/ator-sombrista pode tornar visíveis 
todos os movimentos feitos por ela/ele. Inclusive, 
a própria presença da/o atriz/ator aparente 
constitui-se elemento significante, propondo 
jogos metafóricos na concepção dramatúrgica. 

Seguindo o caminho investigativo da 
historiografia do Teatro de Sombras no Brasil3, 



encontro em documentos da Associação Brasileira 
de Teatro de Bonecos - ABTB4 - UNIMA BRASIL o que 
podem ser as primeiras e principais influências no 
Teatro de Sombras contemporâneo: o diretor Jean 
Pierre Lescot, da França, e mais tarde do Grupo Teatro 
Gioco Vita, da Itália, que também teve o influxo de 
Lescot. Em junho de 1982, o professor, diretor e ator 
Valmor Beltrame participou de um curso de Teatro 
de Sombras em Charleville-Mézières, França, com 
Lescot, por meio de uma bolsa de estudos concedida 
pelo Institut International de la Marionnette e pelo 

governo francês e a partir daí ministrou cursos pelo 
Brasil. Mais tarde, quando professor da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis 
(SC), implantou no curso de Educação Artística – 
habilitação em Artes Cênicas, do Centro de Artes, 
a disciplina de Teatro de Sombras em sua grade 
curricular, a qual continua até os dias atuais. O 
ano de 1986 foi um ano próspero para o Teatro 
de Sombras, pelo menos no Brasil, conforme as 
notícias retratadas pelos bonequeiros. Os boletins5 
da ABTB - UNIMA BRASIL e das associações 

Criaturas da Literatura. Cia. Teatro w Teatro de Animação. Direção: 
Alexandre Fávero. Foto: Maciel Goelzer.
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estaduais de Teatro de Bonecos divulgaram muitas 
ações sobre a linguagem. Entre as novidades dos 
novos grupos de teatro de animação estava a Cia. 
Karagözwk (SC), de Marcello dos Santos, com o 
espetáculo Janeiro. E no Rio de Janeiro, o Boletim 
divulgava o Auto de Natal Profissão de Fé, do grupo 
Kaleydoskópio (RJ), dirigido por Gladys Mesquita. 

Marcelo, Gladys e o ex presidente da ABTB, 
Cláudio Ferreira (1931-2002) participaram de 
outro curso de Teatro de Sombras ministrado por 
Lescot, no Instituto del Teatro de Sevilla, Espanha, 
no ano de 1986, e passaram a utilizar novos 
recursos apreendidos: os benefícios da tecnologia 
como focos de luz percorrendo a tela e usando 
o recurso de dimerização e transformações de 
imagens com perspectiva elástica e utilização 
de objetos, e não apenas figuras/silhuetas. 

A partir desse momento, as características 
continuaram se modificando devido ao avanço da 
tecnologia, trazendo assim as mais variadas formas 
de trabalhar com esta arte milenar. Em reflexões 
e conversas com encenadores/as e sombristas 
dos grupos teatrais citados acima, é coletivo o 
pensamento de que tecnicamente o Teatro de 
Sombras não pode dispensar do desenvolvimento 
de estruturas cênicas e dramatúrgicas, da 
localização dos dispositivos, das definições de ações 
e movimentos, da composição de imagens, da 
organização do tempo e do espaço para a criação, o 

que é um tanto difícil em função de que cada obra 
tem um diferencial e um tempo e espaço adequando 
para o seu desenvolvimento, afinal a verdadeira 
criação artística não tem receitas ou fórmulas.

Alexandre Fávero (2019), da Cia Lumbra, percebe 
um aumento de variáveis, influenciando a produção 
do mercado da economia criativa e duas das 
variáveis desafiadoras que ele cita são justamente o 
tempo e o espaço. O tempo, segundo ele, é a única 
unidade de medida que realmente transforma: “Da 
criação ao preço do ingresso, o que faz um artista 
consciente é justamente lidar com as relatividades 
do processo, a distensão dos prazos e a insegurança 
com o sentimento de finitude da sua vida”. Aqui está 
um grande desafio indicado por Fávero, descobrir o 
tempo do Teatro de Sombras em uma era de consumo 
de séries e seriados, onde o clímax é evitado e o tempo 
é picotado para manter a audiência. Como fazemos?

Soledad Garcia e Thiago Bresani (2019) dizem 
que para a Cia. Lumiato a questão política é sempre 
muito importante e fundamental poder comunicar 
através da imagem o que eles pensam. Encontrar 
as temáticas para uma identificação com o público, 
encontrar a poesia para chegar ao sentimento 
do público. Tudo isso pensando nas próprias 
inquietações com o mundo, o primeiro espetáculo 
foi com a questão da lenda indígena brasileira Iara, 
e o segundo, mais recente, Dois Mundos, sobre 
a história da colonização, dos mineradores, da 
extorsão no Brasil. Trabalhar para que os espetáculos 
não sejam panfletários, e sim que tenham a poesia, 
a simbologia, a metáfora é um desafio, mas como 
chegar a esse lugar de encontro com o público?

No aspecto econômico, os poucos editais públicos 
que restam geram incertezas, uma vez que a censura 
imposta pelo governo em exercício determina 
o que criar. Temas como diversidade cultural, de 
gênero, corpo só podem ser abordados sob a 
ótica conservadora que o atual governo defende. 

Na produção da Cia. Quase Cinema, Ronaldo 

É difícil desacelerar vivendo em um 
mundo obsessivamente apressado, 
mas é com esse movimento contrário 
da aceleração civilizatórIa que o teatro 
de sombras vai se movimentar com 
força para entender a sua escolha, 
revelando com força e beleza o que 
ainda está reprimido nessa arte. 
Para os bruxos criarem  encantos é 
necessário paciência (FÁVERO, 2019)
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Robles (2019) expõe que o grande desafio hoje 
é encarar a política econômica brasileira com a 
escassez de recursos para o setor cultural. A visão 
pessimista que o governo propaga construindo 
uma imagem negativa do trabalho dos artistas 
reverbera nas ações das cias. E não se trata somente 
da propagação de mensagens falsas e depreciativas. 
Decisões administrativas criam um cenário 
desolador: a redução de verbas; a extinçãodo 

Ministério da Cultura; a interrupção do Plano 
Nacional de Cultura; as mudanças na Lei Federal 
de Incentivo à Cultura desestimulam empresas 
privadas em apoiar a arte via lei de incentivo à 
cultura. A captação de recursos para concretização 
de projetos culturais ficou quase impossível.

A linguagem do Teatro de Sombras é 
complexa e a situação política e econômica 
pautada no conservadorismo a torna ainda 

2 Mundos (2018). Cia. Lumiato. Direção: Alexandre Fávero. Foto: Diego Bresani.
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mais complicada, mas Alexandre Fávero (2019) 
nos instiga em como seguirmos adiante: 

Para finalizar, é necessário destacar um evento 
que acontece há seis anos, muito importante 
neste nosso caminho e que propicia os encontros 
entre os sombristas para reflexões e trocas 
de experiências e referências para discutir a 
linguagem, assim como amplia a procura pelo 
Teatro de Sombras no Brasil: o Festival Internacional 
(anual) e o Seminário Internacional de Teatro de 
Sombras, organizado pela Cia. Quase Cinema. 

A percepção espaço-temporal, o olhar multifocal 
da/o sombrista e as experiências adquiridas nos 
fazem questionar o nosso ofício dentro e fora do que 
fazemos, e as perguntas são sempre mais importantes 
do que as respostas. Então, sigamos nos interrogando, 
duvidando, provocando, experimentando, 
vivenciando e questionando novamente, pois são as 
perguntas que nos colocarão em movimento. Vivemos 
entre luzes e sombras, e elas nos retroalimentam.

NOTAS

2 Quando falo em micropoética, a referência conceitual 
é o crítico e historiador teatral de Buenos Aires, 
Jorge Dubatti. A micropoética é “a poética de uma 
entidade poética particular, de um indivíduo poético” 
(DUBATTI, 2011, p. 4). Segundo ele, são espaços de 
heterogeneidade, tensão, debate, cruzamento, hibridez 
de diferentes materiais e procedimentos, espaços de 
diferença e variação, que propiciam a complexidade e 
a multiplicidade internas, que muitas vezes desafiam 
modelos lógicos.  
3 Esses dados fazem parte da minha tese Da prática 
pedagógica à atuação no teatro de sombras: um caminho 
na busca do corpo-sombra, defendida em 2018, No 
Apêndice 1, p. 176-199, podem ser encontradas mais 
informações históricas sobre o Teatro de Sombras 
no Brasil. Disponível em: http://sistemabu.udesc.br/

pergamumweb/vinculos/000077/00007768.pdf
4 Associação Brasileira de Teatro de Bonecos – 
UNIMA Brasil.
5 Alguns documentos foram digitalizados em parceria 
entre a Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC e a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos 
– ABTB Centro UNIMA – Brasil no ano de 2009 e estão 
disponíveis no endereço: https://teatrodeanimacao.
wordpress.com/teatro-de-animacao-no-brasil-1977-a-
1999-historiasregistros-e-fragmentos/
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Entrevistas, via e-mail e whatsapp, com encenadores e 
sombristas das cias.: Cia. Karagözwk, Cia. Teatro Lumbra 
de Animação, Cia. Quase Cinema, Cia. Lumiato Teatro de 
Formas Animadas, e entreAberta Cia. Teatral. 2019.


