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A TRAJETÓRIA
ATÉ O E-BOOK
Desde 2020, nós, o CETA - Coletivo Experimental de
Teatralidades, tivemos a possibilidade de desenvolver um projeto
virtual de teatro lambe-lambe, conhecido também como teatro em
miniatura, criado por Ismine Lima e Denise di Santos, na Bahia dos anos
1980. Apesar de difundido em grande parte do Brasil e em alguns
países da América Latina e Europa, essa linguagem não estava sendo
pesquisada por grupos ativos de teatro em Manaus.
Com intuito de levarmos a conhecimento público, iniciamos as
pesquisas e produções do projeto intitulado “O Lado de Dentro”, uma
necessidade de explorar o campo virtual a fim de continuarmos as
atividades do coletivo em um novo momento global (a pandemia da
Covid-19). O período nos trouxe reflexões sobre o olhar humano, a
solidariedade, a empatia e a ausência do cuidado com o próximo. Além
do sentido literal, de uma caixa cênica ter uma ação ocorrendo em sua
parte interna, “O Lado de Dentro” é sobre perceber como essa pequena
caixa pode contar grandes histórias.
As pesquisas cênicas resultaram em oito peças e duas oficinas. Com
incentivo da Lei Aldir Blanc, realizamos a “Mostra O Lado de Dentro” em
2021, voltada à região Norte. A iniciativa contou com a participação de
Ismine Lima e Denise di Santos, viabilizando a expansão da linguagem
entre grupos nortistas de teatro, inclusive a criação de novos coletivos
que pesquisam e desenvolvem o “lambe” por conta das oficinas
ministradas pelos caixeiros e bonequeiros Tia Vavá (RO) e Aníbal Pacha
(PA). Além disso, pudemos apresentar os espetáculos virtuais em
festivais e mostras de vários estados do país, o que possibilitou um
intercâmbio com fazedores da linguagem.
A escrita deste e-book é um meio de promover o formato que nós
experimentamos ao construir nossas histórias e dramaturgias para o
teatro lambe-lambe: o método do storyboard. Encontramos na
transposição de uma linguagem presencial para virtual, uma
oportunidade de preservação e disseminação do “lambe”. Mas nunca
anularemos a vontade que aguardamos: que as caixas cênicas voltem a
ocupar as praças para atravessarem novos públicos.
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O COLETIVO
O CETA - Coletivo Experimental de Teatralidades nasceu em 2019 na
cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Nosso grupo tem como
foco pesquisar as diferentes linguagens do teatro e a produção cênica.
Começamos nossos estudos com o
Teatro do Absurdo e estreamos em
janeiro de 2019 a adaptação de “Fim de
Partida”, de Samuel Beckett, retratando
o mundo caótico que o espetáculo
submete e tendo o primeiro contato
com as formas animadas, construindo
bonecos
para
representar
dois
personagens. Tivemos um período de
apresentações e partimos para o Teatro
Performativo, onde estivemos durante
os anos de 2019 e 2020 em cartaz com
a peça “Mocinha”. Nossa encenação
surgiu através de histórias de vítimas de
feminicídio
em
Manaus.
Mocinha
atravessou o rio Amazonas, chegando a
cidades do interior, alcançou festivais e
editais nacionais, municipais e estaduais.
Durante o período de isolamento social da pandemia nos
aprofundamos em um antigo desejo do grupo enquanto pesquisa, o
de continuar a investigação do teatro de bonecos. Após muitas
reuniões, estreamos de forma virtual o projeto “O Lado de Dentro”,
que consiste em quatro peças de teatro lambe-lambe. Em 2020, o
CETA foi tomado pelas histórias em miniatura. Com nossas pequenas
caixas, atingimos o edital nacional Arte como Respiro, do Itaú
Cultural (SP), Festival PAN, 3ª Mostra de Teatro Lambe-Lambe (RS),
Festival Virtual “A Arte que Nos Toca"(RS), os editais estaduaos
#ficanaredemaninho e Prêmio Feliciano Lana (AM), além do
municipal Prêmio Manaus 2021 Zezinho Corrêa (AM).
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Nossas caixas pequenas tomaram proporções grandes e tornaramse o projeto “O Lado de Dentro: Mostra Virtual de Teatro de
Miniatura”, voltado à espetáculos de teatro lambe-lambe da região
Norte. Iniciamos 2022 com a continuação de nosso trabalho,
criando “O Lado de Dentro 2.0”, com quatro novas peças que
trazem uma temática própria, na linguagem de fábulas inspiradas
em nosso imaginário. O projeto 2.0, busca trazer ao público um
pouco mais de como criamos nossas caixas. Desse modo surge o ebook “O teatro lambe-lambe e a técnica de storyboard” e a oficina
“Oficina de Storyboard para Teatro lambe-lambe”.
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APRESENTAÇÃO
DO E-BOOK
Olá, leitoras e leitores! Esse e-book é parte da “Oficina de Storyboard
para Teatro lambe-lambe” que o CETA realizou junto à Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), através do
Prêmio Manaus 2021 Zezinho Corrêa, em março de 2022.
Decidimos escrever esse livro para compartilhar uma das técnicas que
utilizamos para a construção das nossas histórias, a criação por meio de
storyboards, ou seja, as cenas quadro a quadro.
Nas nossas primeiras confecções de uma caixa cênica de “lambelambe”, descobrimos o potencial que um pequeno espaço tem em
contar histórias. Nas quatro primeiras dramaturgias criadas para o
projeto “O Lado de Dentro”, todo material utilizado para confecção das
caixas foi encontrado em nossa casa. Naquela época, no início da
pandemia, não tínhamos comprar materiais em uma loja. Assim,
decidimos recolher materiais que tínhamos, e por meio disso optamos
pela reciclagem de papel, arame, plástico, entre outros materiais.
A cada criação surgiram possibilidades de tornar o material que iria ser
jogado fora, em cenários e personagens, isso mostra que com poucos
recursos criamos obras simples e inspiradoras. Erramos, acertamos,
testamos, refizemos e seguimos com nossas ideias de criarmos nossas
caixas de lambe-lambe. Agora, através deste e-book iremos
compartilhar nosso processo de criação e esperamos sua
experimentação, caro leitor/leitora.

Então…
Após a apresentação da técnica, a construção da sua caixa será livre!
Use a imaginação e os materiais que quiser para a produção. Ocupe as
praças, parques e compartilhe seu trabalho com novos públicos. Viva o
teatro lambe-lambe!
Evoé!
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CONTANDO HISTÓRIAS
COM A CAIXA
" De tanto contar histórias a gente vai escrevendo a nossa"".
Celso Modeneze

H

á muitos anos, desde os primórdios da humanidade, existe a
contação de histórias. Assim que o ser humano desenvolveu seus
métodos de fala, diálogo e comunicação, ele começou com essa
prática. A contação de histórias foi fundamental para que os povos
antigos pudessem passar o tempo. Assim, o homem pôde aprender
leis, conhecimentos, experiências e condutas da sociedade onde está
incluído. Além de compreender os valores praticados no convívio humano e social,
esses elementos são fundamentais para
O termo “contação de
histórias” é uma expressão
que até hoje estejam vivas as tradições
relativamente recente, livremente
e costumes de cada comunidade. Nostraduzida e adaptada do castelhano
"cuentacuentos" que, por sua vez,
sos ancestrais perceberam a imporpode significar tanto o ato de se
tância e o significado do contar histócontar histórias, quanto o próprio
contador. Na língua inglesa, o
rias ao poder adicionar narrativas que
termo "Storytelling", similar a
não são realistas.
contação de histórias, se refere ao
ato ou capacidade de narrar um
fato ou história, seja de forma
improvisada ou planejada.

Passando o tempo, as histórias foram
essenciais para registrar as culturas, os
princípios morais e o mais importante, o de
compartilhar o conhecimento com gerações posteriores. Todo esse
conhecimento cultural, verbalizado através do tempo, nos permite a
orientação no mundo e a construção de nossa identidade.
Desse modo, percebemos que as histórias foram relevantes no
processo diacrônico da humanidade. Ao escutarmos histórias
associamos a nossa própria vivência, todo esse processo de
verbalização e escuta resulta em um processo de identificação, onde
começamos a pensar em recursos que nos auxiliam a lidar com
emoções, conflitos e situações. As histórias afloram nossos sentimentos,
gostos, possibilidades e resgatam nossas memórias afetivas.
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COMO CONTAR
HISTÓRIAS?

M

uitas vezes o texto escrito se torna um apoio ao contar histórias,
mas precisamos expandir nossa criatividade na hora de
transmitir esse conto. Desse modo, a contação de histórias possibilita
o uso da imaginação, improvisação e jogos teatrais daquele que está
contando. Nesse processo, essa prática se assemelha ao teatro no
sentido do “aqui agora” onde a conexão entre o contador e o ouvinte,
torna esse último parte da cena, assumindo um papel importante de
protagonista nesse processo.

O contador é o elo que faz a conexão entre a história (a arte) e o
ouvinte (o espectador), essa personalidade importante é responsável
pela transformação da literatura em algo surpreendente e instigante.
Através da técnica de mesclar o uso da oralidade com a expressão
facial e gestos, ele consegue dar vida a história e ativar os sentidos do
ouvinte, que através de suas experiências pessoais estimula
sentimentos como raiva, amor, alegria, etc.
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O NASCIMENTO DO
TEATRO DE LAMBELAMBE
Em 29 de setembro de 1989, em Salvador (BA), nasceu o teatro
lambe-lambe, criado pelas arte-educadoras Denise di Santos, do
Ceará, e Ismine Lima, da Bahia. Inspirado nos equipamentos dos
fotógrafos de lambe-lambe que trabalhavam em praças, os
espetáculos do teatro lambe-lambe são apresentados em caixa
construída pelo artista lambe-lambeiro e tem como tradição uma
plateia de apenas um espectador por vez. Essa técnica ganhou
adeptos em diversos lugares do Brasil e de outros países.

Foto: "A Dança do Parto", primeiro espetáculo de teatro
lambe-lambe, criado por Ismine Lima e Denise di Santos,
em 1989, na Bahia. Arquivo Pessoal
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COMO FUNCIONA UMA
CAIXA DE TEATRO
LAMBE-LAMBE?
Um espetáculo de teatro lambelambe dura, em média, dois ou
três minutos. O lambe-lambeiro,
artista que conduz o espetáculo
manipulando os bonecos em
miniatura,
se
apresenta
repetidas vezes durante o
evento, fazendo espetáculos
individuais, ou seja, atendendo
um espectador por vez. É um

Foto: SP Escola de Teatro. Arquivo

programa diferente que pode ser apreciado por toda a família,
crianças e adultos, e cada um vive individualmente o seu
próprio espetáculo, olhando dentro da caixa para viver, por
alguns minutos, uma história inteira acontecendo na menor
das salas de espetáculos.

Você sabia que...
Atualmente existem caixas que
podem assistir mais de três
pessoas?
Durante nossos processos no CETA,
mesclando o lambe com o
audiovisual conseguimos deixar
nosso lambe 10 minutos de
duração.
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O CETA E A CONSTRUÇÃO DE
DRAMATURGIAS PARA A
CRIAÇÃO DO LAMBE
Começamos esse tópico pontuando que existem vários processos de
criação para o teatro de lambe-lambe e que nosso método não é único.
Desse modo, nós do CETA, começamos nossos processos criativos na
criação da dramaturgia. O método de Gustavo Guimarães, no livro
“Miragens na caixa” para o teatro de lambe-lambe, foi a base das nossas
pesquisas, onde começamos a entender a dramaturgia a partir dos
elementos fundamentais de uma história, como podemos ver abaixo:
Personagens - (Não necessariamente humano);
Ação e reação - (A personagem age);
Conexão emocional ou reflexiva - (engaja o público e o torna
interessado para que não seja esquecida) ;
Estrutura lógica - (A história tem um começo, um meio e um fim,
uma conclusão);
O autor cita esses passos para auxiliar o caixeiro na hora da criação de
histórias. O ator/manipulador de bonecos para lambe, também é um
comunicador-contador de histórias. Nós precisamos ter a percepção que
temos uma grande responsabilidade com a história que queremos
transmitir.
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Guimarães cita em seu livro cinco elementos para refletirmos como é
importante o processo do manipulador - mensagem - espectador.
Emissor - Trata-se nesse caso de caixeiro/dramaturgo. O
mensageiro! Lembrando que o artista deve através de sua obra gerar
conhecimento, debate e reflexão.
Receptor - O espectador, a pessoa que vai assistir o seu lambe,
precisa receber a história e senti-se atravessado pelo o que viu e
ouviu. Nesse elemento, Guimarães cita que o emissor deve se
preocupar com o público. Devemos sempre nos perguntar. Para
quem vamos apresentar? O nosso público precisa fazer parte da
peça. É em uma escola? Em uma praça? Para crianças, adultos ou
idosos? Para cada público há uma história. Vamos lembrar que
existem outros gêneros de teatro de lambe que não só o infantil.
Mensagem - Esse elemento se refere ao significado da peça. O que o
emissor quer transmitir? Gustavo nos convoca a refletir que a nossa história
não precisa de uma mensagem final, mas que o conjunto que está na caixa,
conversa com o público! Levando para o lado da simbologia. Devemos
lembrar que tudo o que está fora e dentro da caixa é signo e comunica algo
para o público. As cores, figuras, desenhos, sonoplastia, iluminação e até a
mão do manipulador dialoga com o espectador.
Canal - Nesse penúltimo elemento temos a reflexão sobre o elo que leva a
história que queremos transmitir ao público. A nossa caixa! Nosso miniteatro é o responsável por criar essa conexão com a pessoa que vai sentar e
assistir.
Contexto - A localização ou circunstância que engloba o emissor e receptor.
Esses são os elementos iniciais que Gustavo Guimarães nos traz para
refletirmos durante a criação da dramaturgia. Após identificarmos a
importância da nossa função, a participação do público e a mensagem que
iremos transmitir. Iremos criar nosso primeiro personagem, ainda seguindo
a teoria de Guimarães.
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CRIANDO NOSSO
PERSONAGEM

Nosso personagem é um elemento fundamental na nossa história.
Entendendo a palavra Personagem que vem do Francês PERSONNAGE,
“indivíduo de destaque numa história ou peça”, do Latim PERSONA,
que vem do Etrusco PHERSU, “máscara teatral”, do Grego PRÓSOPON,
“face, máscara”. É um ser que aparece em um trabalho ou projeto de
ficção.
Seguindo a teoria de Guimarães, temos uma tríade de perguntas para
criarmos nossos personagens.
O que é o personagem
Nesse momento de criação, tudo pode ganhar vida, mas devemos ter a
percepção que a nossa escolha precisa agir e ter vontade própria.
Qual a característica do personagem
Nosso protagonista precisa ter traços psicológicos e físicos.
Qual a função dramática do personagem
Qual o papel do personagem na história?
Tudo tem um porquê, um motivo.
Após a criação do personagem, podemos partir para outras perguntas
para auxiliar nessa criação, como:
- O gênero da história: é terror, comédia, infantil? Adulto? Ou você
pretende mesclar gêneros? Durante as criações do CETA, não utilizamos
esse método visto que uma história possui vários gêneros no decorrer
da peça e o personagem passa por vários estados de sentimentos.
- A estética: O que o lambe-lambeiro vai beber visualmente para
transpor para a caixa? Quais são os traços e fotografias que irão
influenciar essa construção visual da caixa?
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A partir desse ponto, vamos para uma etapa principal na criação de
nossas dramaturgias do CETA. Ainda utilizando o método de Guimarães,
temos cinco passagens na estrutura do roteiro do teatro de formas
animadas.
1) Algo acontece - Início
2) Algo acontece
3) Algo acontece - Meio
4) Algo acontece
5) Algo acontece - Fim

Durante a criação da técnica do algo
acontece, devemos estar atentos que ao
longo da composição de dramaturgias
usando
esse
método,
precisamos
complementar o ritmo da cena, ou seja,
acrescentar novidades e deixar o espectador
preso na história, querendo devorar cada vez
mais cada quadro de cena do nosso lambe.
Outro ponto importante durante essa
composição é a percepção do tempo! Vamos
lembrar que a o lambe não possui muito
tempo de peça, mas esse pouco tempo de
até quatro minutos deve envolver o público,
como cita Guimarães.

Pense que seu
personagem pode ser
construído a partir
desses tópicos:
- O que ele está
fazendo?
- Onde ele está?
- Como ele está?
- Quem ele é?
- Por que ele está
fazendo?
- Qual a idade dele?

Durante nossos processos criativos no CETA, criamos um outro método
para nos guiar durante a construção de histórias:
A PALAVRA PRINCIPAL
A palavra principal entrou nesse processo como o núcleo do processo,
onde ela não nos deixa escapar e nem fugir da mensagem que
queremos transmitir. Essa palavra principal pode até ajudar na criação
da estética da peça, por exemplo, se a palavra for solidão. Pensamos em
cores mais neutras e escuras, assim como também buscar a etimologia
da palavra. Salientamos que durante o processo criativo o lambelambeiro pode mudar ou alterar a palavra se for necessário, cada
processo é diferente e resulta de variadas formas.
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TRANSFORMANDO A HISTÓRIA
DE ESBOÇO PARA A CAIXA:
NASCE O STORYBOARD

O

k, criamos uma dramaturgia de lambe-lambe, temos o início, meio
e o fim. Mas e agora?

Ainda que sejamos diretos no assunto, temos o interesse de saber O
QUE É STORYBOARD. Esta é uma técnica muito utilizada na criação de
filmes, animações, desenhos, quadrinhos, entre outros, pois ajuda na
pré-visualização de uma sequência daquilo que você pretende narrar
por quadro a quadro, mostrando assim uma ordem daquilo que
vocês querem ilustrar.
A técnica funciona como um esboço, onde você pode começar a
pensar como a ideia precisa sair do papel para a criação da caixa. No
storyboard, vamos utilizar papel sem pautas, lápis e borracha, porque
vamos aos desenhos.
É importante que cada ideia que vai surgindo na hora da criação seja
anotada e seja testada, essa é a hora livre e de soltar a criação, se
preocupe em deixar seu projeto do jeito que você imaginou.
Desenhando quadro a quadro, comece pensando como os
espectadores veriam a primeira cena; qual o cenário que você
imagina?; Quais as cores?; Como é o personagem?
Agora que entendemos um pouco do conceito de Storyboard, vamos
iniciar nossos processos criativos? No CETA, priorizamos o processo
de preparação do artista para a cena, então temos etapas até
começar a criar o nosso Storyboard. Antes de partirmos para o
desenho, precisamos estar preparados psicologicamente para criar.
Sendo assim, temos uma técnica específica para focarmos na criação
durante o processo inteiro, ou relembrarmos do foco durante o
processo.
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HAKINI MUDRA

H

akini Mudra é um gesto de mão de ioga em homenagem à deusa
Hakini. Praticar Hakini Mudra é considerado o melhor para elevar
o poder do cérebro, portanto conhecido como mudra da mente e
sabedoria.

Foto: LifeTime Yogy. Creative Commons

Como começar o Hakini:
Comece com qualquer postura sentada confortável.
Agora relaxe e feche os olhos.
Respire lenta e continuamente. Ao remover o mundo exterior da
consciência, coloque-o na respiração. Sinta-o durante toda a
prática.
Levante lentamente as duas mãos na altura do peito, uma de
frente para a outra, e tente tocar com as duas mãos somente as
pontas dos dedos suavemente..
A duração do período de inspirar e expirar deve coincidir.
Execute o mudra enquanto busca uma intenção como um guia
durante esse processo, ou pense em uma palavra ou frase que te
motive durante toda a criação. Durante essa busca pessoal,
interna e individual, remova todos os pensamentos
desnecessários.
Pratique Hakini Mudra sempre antes das criações.
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ACORDANDO O FÍSICO
PARA O TRABALHO

CABEÇA
Com o braço esquerdo, coloque por cima da cabeça e deixe o braço
esquerdo pesar, sem forçar e sem tensionar, depois o mesmo com o
direito. Depois junte as mãos e com os dedos maiores empurre o
queixo para cima. Finalize o alongamento da cabeça, cruzando os
dedos e colocando as mãos na nuca, olhando para baixo.

OMBROS
Faça movimentos circulares para frente com ombros e depois para
trás. Eleve os ombros até a orelha sem tensionar! Repita o movimento
três vezes.
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Braços
Esse exercício consiste em dobrar o cotovelo direito e colocar o braço
sobre o peito como na foto. Coloque o braço esquerdo ligeiramente
atrás do cotovelo para apoiar o outro braço durante o alongamento.
Nesse momento, você certamente sentirá o alongamento no ombro e
no braço direito. Segure a posição por 30 segundos. Troque a posição
dos braços para alongar o outro lado.
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Mãos
Inicie os exercícios estendendo o braço à frente, com a mão para cima
apontando a palma para frente. Com a mão oposta, puxe os dedos
(incluindo o polegar), em direção ao corpo. Fique nessa posição por 20
ou 30 segundos e relaxe. Agora, troque de lado e repita.
Em um segundo momento, estenda o braço à frente, a palma para
cima e os dedos apontados para o chão. Assim, com a mão oposta
puxe suavemente os dedos em direção ao corpo (atente para incluir o
polegar). Faça o movimento com as duas mãos. Finalize estendendo o
braço à frente, com os dedos apontados para o chão. Suavemente,
pelo dorso da mão, puxe os dedos em direção ao corpo. Segure nesta
posição e, na sequência, troque de lado e repita.
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ACORDANDO O CORPO
COM O DESENHO
Agora começamos a prática com o desenho, aqui iremos fazer alguns
para aquecer e começamos com linhas, aqui você pode fazer linhas
mais grossas e mais finas.

Partimos para formas geométricas, como círculos, quadrados,
triângulos e retângulos de diferentes tamanhos.

Finalizamos com formas geométricas em 3D.

Após todo esse processo, passamos para a prática final! Onde
começamos a criar nosso Storyboard. Salientamos que durante esse
processo, cada artista acaba criando o seu próprio método de
desenho. Tem uma frase importante para esses desenhos:
Cada um entende a sua própria bagunça.
20

Portanto, cada lambe-lambeiro tem seu desenho e cria suas formas
de anotações. Começamos nosso Storyboard sempre desenhando o
primeiro quadro. Lembre-se de que o primeiro quadro deve ser a
imagem do cenário, afinal, vai ser a primeira imagem que o público vai
olhar quando espiar.

Exemplo 1

Cena 1

Em seguida continue desenhando quadro por quadro do seu lambe.
Durante seus desenhos, lembre-se de anotar os itens que você vai
necessitar.

Cena 2

Cena 3

Exemplo 2:

4 Esponjas para as árvores
Ferro para o tronco da árvore
1 Pincel para pintar
1 Pote de tinta vende...

Anote todas as saidas e entradas dos personagens e por onde eles
vão sair e entrar.

Exemplo 3:

Cena 4

Vilão entra por cima

Cena 5

Cena 6

Terei que cortar em baixo!
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Heroina
vai sair
por cima

É interessante utilizar uma cartolina, assim anotamos todas as ideias que
surgem durante o processo. Lembre-se de anotar tudo, acabamos perdendo
grandes ideias por não fazermos anotações.

Exemplo 4:

Storyboard

Possível personagem:

Cores que quero usar:
azul, verde e vermelho

Tentar manipulação
direta e com vara

E assim finalizamos nosso Storyboard! Agora é seu
momento de pôr a mão na massa e criar o seu! A partir
daqui, crie sua caixa e mostre ao mundo. Lembre-se de
enviar para nós sua produção através das redes sociais
@CETAemCena ou do e-mail coletivoceta@gmail.com.

Viva o teatro de Lambe-Lambe
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