
Mediato 
apresenta

Um espetáculo de 
Teatro de Sombras 
inspirado na lenda da 
sereia brasileira. 

Iara é um ser híbrido, isso quer 
dizer que ela é a mistura de dois 
seres diferentes. Neste caso, 
metade mulher, metade peixe. 
Seu nome significa: aquela que vive 
na água. Ela é uma sereia que vive no 
Rio Amazonas e canta uma melodia 
irresistível para atrair as pessoas para 
o rio. 

Neste material vamos brincar com dois 
elementos do espetáculo: as sombras e as lendas.



DIÁRIO DE 
DESCOBERTAS

Agora pegue 
a sua lanterna e 

me siga nesta viagem!

Busque na sua casa um lugar 
onde é possível ver 
a sombra do seu 
próprio corpo.

Dica: use a lanterna do celular

 

A sombra é a 
mesma a qualquer

hora do dia?

2

Use uma lanterna para projetar 
a sombra dela em vários lugares

Depois de brincar com a sombra
COLE SEU ACHADO AQUI 

3

Procure alguma coisa da natureza… 
uma folha, um graveto

1



QUE LENDA É ESSA?

Desenhe essa 
pessoa aqui

Procure 
a pessoa
mais velha 
da sua casa 

Peça para
 ela contar uma 
história antiga 

para você

Se não souber invente...

COBRA NORATO

Crie a sua lenda aqui

QUEM É O SEU PAJÉ?

Desenhe essa 
pessoa aqui

Pajé é um sábio conhecedor da história do seu 
povo. Quem são seus avós? E bisavós? Quem 

foram seus tataravós?  Onde viviam?  
O que faziam?

Procure 
a pessoa
mais velha 
da sua casa 

Peça para
 ela contar uma 
história antiga 

para você

COBRA NORATO

Crie a sua lenda aqui

QUEM É O SEU PAJÉ?
Pajé é um sábio conhecedor da história do seu 
povo. Quem são seus avós? E bisavós? Quem 

foram seus tataravós?  Onde viviam?  
O que faziam?

QUE LENDA É ESSA?
Se não souber invente...



MULHER PEIXE SEREIA

A SEREIA É UM 
SER HÍBRIDO

Metade mulher e metade peixe. Complete os espaços abaixo

Crie o seu híbrido aqui também.
Qual o nome dele?



EXPERIMENTE! INVENTE 
SEU MUNDO!
O teatro é uma forma de 

inventar o mundo e 
apresentá-lo para alguém. 
Use o que aprendeu até agora: pegue 
uma lanterna, recorte os personagens 

da próxima página e apresente seu 
teatro de sombras para a família!



Vamos fazer teatro?

Mediato Diálogo com Espectadores é um projeto de mediação
artístico-cultural que promove encontros entre o público e a

Arte. O propósito da Mediato é conectar estudantes às 
experiências que integrem arte, cultura e cidadania. Desde 2010 

a Mediato já aproximou mais de 46 mil estudantes, de maneira 
inventiva e sensível, de experiências com o Teatro, com as Artes 

Visuais e com a Educação Patrimonial.  
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

Convidamos você para assistir ao
espetáculo Iara o Encanto das

Águas que será apresentado no
dia 26 de novembro de 2021, às
10h e às 15h no formato Live no

canal do YouTube da Mediato
Diálogo com Espectadores.
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