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Iara, O encanto das águas 

Pajé é a pessoa responsável, 
dentro de grupos indígenas, 
pelos rituais, pelas curas, 
dentre outras atribuições. 
É um sábio, conhecedor 
da história de sua tribo.

Vamos relembrar o espetáculo?
Quais são os personagens? 

Após o sonho, a quem o índio recorreu para pedir ajuda? Por quê? 

Quais recursos foram utilizados para criar os ambientes, 
por exemplo, o fundo do rio?

Como o índio retorna do rio após o encontro com Iara? 

Iara tinha a aparência que costumamos ver em uma sereia? 

O fi nal da peça é o mesmo da lenda Iara? 

“O destino é você quem escolhe”, disse o sábio pajé, no espetáculo. 
Como você interpreta essa frase?

Curiosidades
O processo de construção do espetáculo durou 12 meses.
A música é um elemento muito importante na peça, pois 
ajuda a construir a história. Você lembra da música?

é um espetáculo 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. Iara é uma lenda do 
folclore brasileiro. Ela é uma sereia que vive no Rio Amazonas e 
costuma cantar uma melodia irresistível para atrair as pessoas 
para o rio. 

Segundo a lenda, Iara era uma índia guerreira que recebia 
muitos elogios de seu pai, um sábio pajé. Seus irmãos sentiam 
inveja e por isso tentaram matá-la. Mas Iara percebeu a tempo 
e lutou contra a morte, matando os sete irmãos. Como punição, 
o pai de Iara a jogou no Rio Negro. Mas alguns peixes levaram a 
moça até a superfície e transformaram-na em uma sereia.



Você sabia que a noite é 
a sombra da própria Terra? 

Quem disse isso foi Alexandre Fávero, 
o diretor do espetáculo. Vamos pensar com ele... 
Tudo neste universo está se movimentando. 
Quando o nosso planeta Terra gira, uma parte 
se distancia do Sol, criando uma grande sombra. 
Neste momento apreciamos melhor a lua, 
as estrelas e a luminosidade das lâmpadas. 

E como começou o teatro de sombras?
Uma lenda conta que na China, um imperador 

chamado Wu-Ti estava muito triste pela morte de sua 
consorte – a linda bailarina que ele amava. Ordenou, 
então, ao mago da corte que a ressuscitasse. 
Se o mago não conseguisse, ele seria morto. 

Com medo de perder a vida, usou sua 
criatividade: Colocou uma cortina à 
distância e atrás dela fez dançar a 
silhueta da jovem, feita da pele macia 
de um peixe. A apresentação da 

sombra da bailarina encantou o 
imperador, que decidiu preservar a 

vida de seu mago.

Contando 
histórias com a luz



Cia Lumiato
A companhia Lumiato – Teatro de Formas Animadas foi criada no ano 
de 2008, em Buenos Aires, capital da Argentina, por Thiago Bresani 
e Soledad Garcia. É a primeira companhia a pesquisar, produzir e 
difundir o teatro de sombras na região centro-oeste do Brasil. 

Thiago e Soledad são ator e atriz sombrista. É assim que 
chamamos artistas que manipulam a luz, animando 
personagens ou objetos, dando-lhes vida.

Neste tipo de teatro a luz conta 
história. E todos os detalhes são 
planejados. Por exemplo, você 
percebeu que durante o 
espetáculo utilizava-se 
LUZ QUENTE, mais amarelada, 
(com lâmpada de fi lamento) 
para os momentos de realidade; 
e a LUZ FRIA (de LED) para os 
momentos dos sonhos, ou seja, 
do universo onírico?

Você percebeu que além das sombras também 
conseguimos ver o ator e a atriz em cena?

Isso acontece porque a companhia Lumiato produz o que 
chamamos de teatro de sombras contemporâneo. 

Essa forma de fazer teatro rompe 
com a tradição em vários aspectos: 

1) a luz não é mais fi xa em um lugar 
determinado agora ela se movimenta 

criando história e sensações; 

2) os personagens não 
fi cam mais fi xos na tela; 

3) os sombristas também 
podem aparecer na cena, 

por isso explora-se 
os dois lados da tela.



A ancestralidade no espetáculo

No espetáculo há vários elementos que remetem à ancestralidade. 
Você consegue lembrar de algum? Observe a imagem desta página. 

A pintura rupestre é a primeira! Você sabia que recentemente descobrimos 
um local no Piauí, chamado Parque Nacional Serra da Capivara, com mais 

de 750 pinturas registradas em paredes de cavernas? Essa descoberta, feita 
há apenas 48 anos, revolucionou a história! 

Parte da nossa história é 
formada pela memória sobre 
nossos antepassados.

Quem são seus avós? E bisavós? 
Quem foram seus tataravós? 

O que eles faziam? 

Flertando com as Artes Visuais

Essa é uma fotografi a da artista e ativista Claudia Andujar, que 
desde a década de 1970 fotografa o povo indígena Yanomami. 

Veja a fala dela: 

“Apesar de intuir que minhas fotos sobreviverão a mim, 
tornando-se o traço principal da minha identidade, 

esse jamais foi o meu objetivo. A sobrevivência do povo 
Yanomami é, para mim, a questão mais importante.”

Claudia Andujar. Da série Catrimani. 1971-72

O que você sabe sobre os Yanomami?



Alguns estudiosos dizem que os animais fabulosos das lendas se 
misturaram com o imaginário dos portugueses. A lenda da sereia, 

por exemplo, já era conhecida em Portugal, na Espanha, na Grécia... 

Por que preservamos algumas 

HISTÓRIAS?
O que memória tem a ver com 

IDENTIDADE?
Quando o Histórico e 

o Fantástico se misturam

Na grandiosidade da região amazônica cabem muitas lendas. A 
lenda mostra de maneira peculiar como o povo, que vive nessa 
região, constrói seu entendimento sobre corpo, sexualidade, 
doenças, etc, ou como eles explicam alguns acontecimentos. 
Além disso, se formos relembrar algumas, como Boto, Cobra 
Norato, Curupira ou Uirapuru, por exemplo, veremos que todas 
trazem em sua narrativa uma profunda interação entre homem e 
natureza. É uma relação de muito respeito considerar os rios como 
um mundo cheio de encantarias e mistérios, de onde emergem 
lendas e mitos como o da Iara.

O encontro das pessoas com esse universo mítico e mágico 
atravessa gerações, perpetuando costumes que sobrevivem no 
modo de pensar e agir. E isso compõe o patrimônio cultural da 
região amazonense e de todo o Brasil; essa mistura entre cotidiano 
e fantasia é praticamente uma identidade viva!

Você conhece outras lendas brasileiras? 
Vamos testar a memória! Qual das lendas 
acima você conseguiria contar?



Recorte os personagens desta 
página e crie uma narrativa para eles. 
Experimente contar história com a luz, 

assim como os artistas fi zeram. 

Vamos fazer teatro?Teatro, um espaço para 

a fantasia, para o fi ccional 

O lugar onde o real e o imaginário podem 
ocupar o mesmo espaço. Teatro é 
uma forma de inventar o mundo e 
apresenta-lo para alguém. 

Assim, o espetáculo Iara é 
uma possibilidade, dentre 
tantas outras, de criar 
uma narrativa a partir 
da lenda escolhida. 

EXPERIMENTE 
usar a lanterna do celular 
e projetar sombras em uma parede. 
Use as mãos, o corpo inteiro e depois objetos. 
Tente aproximar e distanciar da luz e veja os efeitos que cria. 
Descubra qual recurso é usado para aumentar ou diminuir 
a sombra. Explore outros recursos como uma cortina, 
da sala ou do banheiro, por exemplo. 



Desafi o!
Com uma lâmpada, lanterna 
ou vela, experimente criar 
os animais abaixo usando 

as mãos. Depois insira 
objetos para ampliar as 

possibilidades. 
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