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 Relato
O projeto intitulado “Experimentando teatro de sombras na sala de aula” que consiste em uma experiência de produção
teatral dos educandos utilizando a linguagem das sombras, uma arte milenar do Oriente, surgiu em 2007 (meu último ano de
Licenciatura de Educação Artística/Artes Visuais na Universidade Cruzeiro do Sul), ocasião em que deveria apresentar o
trabalho de conclusão de curso aplicando um projeto de aprendizagem e construção de conhecimento na área de artes.
Para este projeto optei por utilizar o teatro, uma vez que ele permite envolver variadas linguagens artísticas e diferentes
áreas de conhecimento, o que fortalece o seu caráter interdisciplinar, para se contar uma história, passar uma informação,
etc, possuir a capacidade de envolver os participantes em um processo de criação, socialização e cooperação em grupo,
promover interação intra e extra-pessoal dos alunos. E desenvolvendo um teatro não convencional, uma linguagem ainda
estranha a nossa cultura, a das sombras (pois para alguns ele facilita o envolvimento já que não existe uma exposição direta
da imagem de quem o faz) objetivei proporcionar aos alunos um espaço para criar e apresentar para toda a sala de aula em
forma de espetáculo teatral a transmissão de uma mensagem de conscientização da cidadania e preservação do meio
ambiente. E a fim de suprir a estranheza da linguagem, saber se esta seria uma boa ferramenta pedagógica para
desenvolver o aprendizado, e expandir o conhecimento dos alunos para outras modalidades teatrais procurei investigar e
verificar o envolvimento dos educandos com atividades experimentais com técnicas específicas do teatro de sombras.
Atrelada ao objetivo do Projeto Político Pedagógico da escola: formação de indivíduos participativos e integrados a
sociedade e consolidação da boa educação para preservação do meio ambiente e estimulo de ações construtivas
estruturadas em respeito mútuo entre todos os integrantes de uma comunidade, a intenção de estimular processos de
criação, encenação de uma dramaturgia baseada em situações reais e o cotidiano dos alunos; e quanto a aprendizagem,
explorar a coordenação motora, o hábito da leitura, a criatividade, a memória, além da arte e da língua portuguesa,
estruturou o projeto nas seguintes etapas: teoria do tema teatro de sombras; aulas expositivas com imagens, vídeos e
conteúdos teóricos da sua historia e técnicas utilizadas por grupos teatrais estrangeiros e nacionais que trabalham com o
gênero; encenação de um conto realizada pelo professor utilizando a linguagem teatro de sombras; apresentação aos alunos
da proposta: encenação de uma história utilizando a linguagem teatro de sombras; discussão entre os alunos e professor
com base em assuntos da realidade atual como: preservação do meio ambiente, cidadania, globalização e outros sugeridos
pela classe, relacionados com o mundo e o cotidiano das pessoas, para escolha dos temas das histórias; apresentação do
tema que cada grupo de alunos/sombristas escolheu; elaboração das histórias; planejamento dos cenários e personagens,
iluminação e sonoplastia; produção da peça teatral; ensaios; apresentações finais; análise das etapas de produção dos
alunos; avaliação do projeto: ele atingiu seus objetivos. 
Os alunos tiveram espaço livre para a criação e com o conhecimento e habilidades já incorporados neles, conduziram as
atividades de modo que elas não se desviassem demais da realidade de cada um deles. Eles também analisaram e
trocaram informações e opiniões a respeito das atividades desenvolvidas no projeto. E através desse espaço pude avaliar e
verificar se as experiências do meu projeto foram bem sucedidas e aceitas na sala de aula.
O material reunido no projeto estruturou-se em estudos de pesquisadores e educadores brasileiros da área de artes cênicas
como Ana Maria Amaral e Valmor Beltrame, entre outros, contando experiências práticas, que ajudaram a difundir o teatro
de sombras na área pedagógica; aspectos históricos interpretados a partir de uma publicação de autoria de Margot Berthold;
opiniões de grupos teatrais contemporâneos que trabalham o teatro de sombras, como o diretor teatral Jean Pierre Lescot
(França), o Grupo Teatral Gioco Vita, (Itália), a Cia Luzes e Lendas de São Paulo-SP, a Cia Karagöz K de Curitiba-PR e a
Cia de Teatro Lumbra de Porto Alegre-RS e apresentação das técnicas do teatro de sombras utilizadas no cinema de
animação, com a arte de Lotte Reiniger e do grupo Gargântua Produções de São Paulo que faz sonorização dos filmes da
cineasta.

Avaliação e auto-avaliação
O objetivo do projeto não foi somente mostrar a linguagem teatro de sombras, mas tentar, sempre valorizando a
individualidade de cada um, aproximar os alunos de temas vigentes importantes para a sociedade e desenvolver a
capacidade de construírem seu próprio conhecimento. Os alunos desenvolveram em seu espaço um exercício de
comunicação em que precisaram se expressar e encontrar meios de se fazer entender. Experimentaram todas as funções
necessárias da produção teatral que exigia conhecimento de diferentes áreas: Português, História, Arte, etc, temas
transdisciplinares, verificando que existe uma relação de dependência entre elas. Tornaram-se mais especialistas em teatro
de sombras, através de aprendizagens especificas da linguagem que exige dedicação e sensibilidade artística e tiveram seu
momento de artesão oriental: construir bonecos e projetar suas sombras para tentar transmitir a sentimentalidade e
delicadeza do ator-manipulador.
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A avaliação do projeto ocorreu durante a execução de cada uma de suas etapas, através da observação continuada.
Procurei averiguar passo a passo o desenvolvimento dos alunos durante as aulas: interesse, curiosidade, dedicação, e seus
trabalhos extra sala de aula: as pesquisas, e notei que a socialização de alunos de personalidades diferentes incentivou
mais a concentração e o empenho nas produções teatrais que saíram bem elaboradas. Alguns resultados refletiram em
casa: pais me relataram que seus filhos ficavam num quarto escuro com uma luz para brincar com as projeções de sombras
das mãos, objetos, figuras recortadas. 
Acredito que meu desempenho foi bem sucedido, os alunos demonstraram através das produções teatrais que aproveitaram
todos os conteúdos estudados e que os objetivos estabelecidos no projeto foram atingidos. Percebi que os alunos sentiram-
se envolvidos nos processos de aprendizagens: socialização, criatividade, coordenação motora, memorização, vocabulário,
pensamento crítico, comunicação verbal e escrita e desenhos, entre outras, benéficas para a formação de uma pessoa, e
descobriram que não existe o certo ou errado, o importante é estimular a curiosidade, a vontade de fazer sem medo de errar,
incorporar a experiência como uma brincadeira que diverte.
Assim, espero que o teatro de sombras, pouco conhecido pelos profissionais da educação e estudantes do Ensino
Fundamental e Médio, venha despertar curiosidade e estimulo ao seu conhecimento. E que a diversidade dos seus recursos,
possibilite o seu emprego em outras disciplinas do conhecimento, trabalhando conjuntamente.
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