
Brincadeiras com luz e sombra

Sombra colorida  de água de beterraba
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A Caleidoscópio, fundada em 2002, tem como objetivo p ro m o v e r v i v ê n c i a s
l ú d i c a s p a ra t o d a s a s i d a d e s , destacando o jogo/brincadeira como atividade de
integração, criatividade e tomada de decisão.

Querida alma escolhe prosperidade e vida longa à Caleidoscópio



Gratidão aos milhares de participantes em oficinas de criação da Caleidoscópio ao longo de 15 anos.  De certa forma estão todos 
aqui representados, pois  os exemplos de criações de uma turma sempre inspiravam outros a continuarem a criação.

O meu agradecimento por todo o aprendizado, todo o entusiasmo dos participantes e disposição para entrar no jogo e na 
brincadeira de criação. 

A ideia de reunir os conteúdos  destas oficinas é inspirar a criação, invenção e reinvenção entre adultos e crianças, usando o 
principal recurso que é a imaginação aliada ao conhecimento.

Tanto fui aprendendo, relembrando formas ancestrais de brincar e também reinventar que me dei conta que esta criança que 
ainda habita em mim tem vontade de chamar mais pessoas para a brincadeira!  

Penso que a generosidade com que a criança vê o mundo pleno de possibilidades  deve ser recordada na vida adulta. Por isso o 
convite incessante para os adultos brincarem.

O estado de prontidão para a vida é condição da brincadeira.  Para brincar a criança extrapola qualquer adversidade. Para ela o 
brinquedo nunca falta, porque ela o inventa na hora que precisa e   sabe empreender o tempo a seu favor. Quer olhar mais 
generoso para com a vida? 

Estes slides, e outros que virão na seqüência, fazem parte da celebração de 15 anos da Caleidoscópio. Usufrua e compartilhe da 
nossa história. Crie suas próprias brincadeiras!

Adriana Kllisys

Agosto/2017



Brincadeiras com luz e sombra

Luz, muita luz é o que as brincadeiras trazem para a vida! 

Por isso o primeiro módulo 15 anos Caleidoscópio Brincadeira e  Arte é 
dedicado às brincadeiras com luz e sombra.

Aqui compartilhamos algumas das brincadeiras vividas em oficinas de criação 
e nas Terças Lúdicas: encontros, nos quais são propostas vivências 

estéticas, criativas e culturais permeadas de um toque sutil de brincadeira 
para adultos que não querem esquecer o lado inventivo da infância.



Luz e Movimento
Experiências estéticas de criação de 

objetos materiais e imateriais

Com Claudio Alvarez , artista 
plástico e designer, em suas 

esculturas e objetos, explora a 
luz e o movimento, instigando a 

percepção ao tornar a ilusão uma 
nova e desconcertante realidade.



t e r ça s  lúd i ca s

Fotos: Mister



t e r ça s  lúd i ca s

Fotos: Mister



t e r ça s  lúd i ca s



t e r ç a s  l ú d i c a s



terças lúdicas

Fotos Clóvis Arruda



terças lúdicas

Fotos: Luiza Manzutti



terças lúdicas

Fotos: Clovis Arruda



t e r ç a s  l úd i c a s

Fotos: Clóvis Arruda



terças lúdicas

Fotos Juliana Bollini



terças lúdicas

Fotos Juliana Bollini



terças lúdicas

Fotos: Luiza Manzutti



t e r ç a s  l ú d i c a s

Fotos de Clóvis Arruda, 



Sombras de minuto: 
Improvisos coletivos 
com teatro de luz e 

sombras

Com Andi Rubinstein, 
bonequeira, contadora de 
histórias, atriz e mestre em 
teatro de animação



terças lúdicas

Brincar com luz, sombra e boas histórias é um talento que  nossa convidada Andi Rubinstein tem de 
sobra para  nos conduzir a um mundo de encantamento estético. Quem esteve presente nesta Terça 
Lúdica, certamente lembra das delicadezas e nuances de uma verdadeira brincadeira!



t e r ç a s  l ú d i c a s



t e r ç a s  l ú d i c a s



t e r ç a s  l úd i c a s

Na encenação uma pessoa vira árvore no teatro de sombras!



t e r ç a s  l ú d i c a s

Teatro de sombras realizado sobre projeção de trabalho de Monet.
Personagens contracenam dentro da obra do artista.



t e r ç a s  l ú d i c a s

Uma” bolha  de ar”, feita com tecido  e uso de ventilador, traz 
ainda mais magia para a interpretação sensível de Andi Rubinstein



Oficina de luminárias para berçários

Oficina de construção de luminárias, com participação especial da artista Bia Bianco



A partir da exposição Iluminar: Design da Luz
- 1920 – 2004, com a curadoria de Sarah
Chiarella e cenografia dos designers Fernando
e Humberto Campana, a Caleidoscópio
incentivou educadores de berçários a levarem
os bebês para visitação ao Museu da Arte
Brasileira da FAAP (SP) que abrigou uma
exposição com 250 luminárias distribuídas
numa área de 1200 m2 . Da observação do
encanto absoluto dos bebês pela exposição de
luminárias, nasceu a ideia de realizar uma
oficina de luminárias para espaços de
berçário. Para tal propósito contamos com a
participação especial da artista plástica Bia
Bianco que disparou um processo criativo de
trabalho com educadores da AME que
participavam do curso Ambientes lúdicos para
bebês , realizado pela Caleidoscópio.



Luminárias construídas usando materiais 
elétricos,  filtro de gelatina (de refletor) e sucatas



Teatro de sombras coloridas



Para fazer um  teatro de sombras 
coloridas  você vai precisar de:

caixa de papelão com fundo vazado 
por onde se cola um pedaço de papel 
vegetal ou papel manteiga ou papel 
sulforize ou tecido branco fino.

fonte luminosa para projetar a 
sombra  (Sol, vela , lanterna, luz do 
retroprojetor ou abajour)

personagens e cenários feitos com 
papel cartão preto ou papelão ( caixa 
de sapato ou verso de embalagens) e 
celofane colorido. 



Luz e Sombra: 

Arte, ciência e brincadeira



Teatro de sombras feito na tampa de uma caixa de sapatos



Uma opção de tela de projeção do 
teatro de sombras pode ser feita 
usando mesa e lençol branco. 
Basta virar a mesa de modo que as  
pernas fiquem voltadas para cima e 
amarrar um lençol no vão formado 
entre os pés da mesa.



São muitos os objetos translúcidos que produzem sombras coloridas:  vidros, 
acrílicos, plásticos em formato de embalagens, frascos, garrafas, lentes, etc.  



Uma simples caixa de papelão é suficiente para 
produzir  muitas figuras para o teatro de sombra





.

Caixas de sapato  

ou embalagens de 

papelão podem 

ser uma boa 

opção para 

facilitar o recorte  

por serem mais 

finas.



Use cola ou durex transparente para prender o celofane ao papelão.



Para manipular os personagens pode-se colar  nos mesmos canudos retráteis ou palito de 
churrasco . Outra opção é utilizar arame.











Cores escuras deixam a sombra mais nítida, 
neste sentido o papel cartão preto é uma 

ótima opção para o teatro de sombra



Experimente usar outros recursos para o 
teatro de sombra, além do papelão

Dragão feito com estrutura de galho , barbante e celofane



Experimente diversos objetos para 

brincar com teatro de sombra



Teatro de Sombras (皮影戏), (pinyin: pi ying xi): Arte originária da China

Cabeças de bonecos de sombra chineses feitos de 
couro de burro 

Lenda chinesa da origem do teatro de sombras

No ano 121, o imperador Wu Ti, da dinastia Han,
desesperado com a morte de sua bailarina
favorita, teria ordenado ao mago da corte que a
trouxesse de volta do "Reino das Sombras", caso
contrário ele seria decapitado.
O mago usou a sua imaginação e, com uma pele
de peixe macia e transparente, confeccionou a
silhueta de uma bailarina. Depois, ordenou que,
no jardim do palácio, fosse armada uma cortina
branca contra a luz do sol, de modo que deixasse
transparecer a luz.
No dia da apresentação ao imperador e sua corte,
o mago fez surgir, ao som de uma flauta, a sombra
de uma bailarina movimentando-se com leveza e
graciosidade. Neste momento, teria surgido o
teatro de sombras.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_sombras

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Han


Que tal representar a lenda do teatro de 
sombras ou outras histórias em

luz , sombra e cor?



manipulador (dalang) e bonecos de Wayang Kulit

Teatro de Sombras da Indonésia



Já imaginou brincar de fazer 
renda no papel ou procurar 

objetos que já tenham 
elementos vazados para usar 

no teatro de sombra:  
crochês, rendas,  peneiras, 

tules?

Wayang Kulit
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Há ótimos grupos de teatros de sombras na internet para nos inspirarmos



Teatro de sombras na internet

Sombras chinesas:  

-http://www.youtube.com/watch?v=4p-Jzs2VwwM

Sombras da Indonésia: Wayang Kulit:

- http://www.youtube.com/watch?v=JMRHi2WVoZQ&feature=related

Pilobolus Comercial

- http://www.youtube.com/watch?v=sNNNIz2Y1q0&feature=relmfu

Pilobolus Oscar:

- http://www.youtube.com/watch?v=0PaLPxdZ-iU&feature=related

Sombras com as mãos:

- http://www.youtube.com/watch?v=UCn3mYR97YM&feature=fvst

Richard Bradshaw:

- http://www.youtube.com/watch?v=tNsJ6kDVbfk

Larry Reed:

http://www.youtube.com/watch?v=FZ91LEOv8k8

Sombras e cinema: 

Lotte Reiniger - http://www.youtube.com/watch?v=LvU55CUw5Ck

Michel Ocelot - http://www.youtube.com/watch?v=UQ3HamqYzjM

http://www.youtube.com/watch?v=UQ3HamqYzjM


Bibliografia Teatro de Sombras
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BURSILL, Henry. Hand Shadows and more hand shadows, 
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FLOWER, Cedric & FORTNEY, Alan. Puppets: Methods and 
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HUMBERT, Raymond. La vie des marionettes. Dessain et Tolra 

Paris, 1987.
LATSHAW, George. The Complete Book of Puppetry. New York, 

Dover, 1978.
LANGONE, Léa e WEISS, Luise.  Caderno das Sombras. SP, 

Studio Nobel, 1996.
REUSCH, Rainer. Schattentheater I e II. Schwäbisch Gmund, 
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O Teatro no Mundo – Coleção Origens do Saber –

Melhoramentos.

C
a
rl
o

s
 D

a
la

S
te

lla



Brinquedo de luz colorida

Oficinas de criação CaleidoscópioIntervenção artística Madrid



Para  uma melhor intensidade da cor nos 
brinquedos de luz colorida é possível usar filtro 

de gelatina (o mesmo usado em refletores)  



Brinquedo de luz colorida
feitos com plástico transparente e retalhos de 

plástico de infláveis (usados em  bóias de praia)



O celofane colorido pode ser colado no 

plástico cristal transparente  com Durex 

transparente .  



Montagem de uma cabana que  produz chão colorido





O plástico cristal decorado com celofane 
pode compor cabanas ao ser colocado 

entre mesas,  ou em estruturas de 
bambolês.

Para fazer cubos de bambolês, basta amarrar um aro no outro com barbante



Imagens para inspirar outros brinquedos 
com luz colorida

60

Brinquedo de luz colorida: (celofanes colados 

em plástico cristal, preso à bambolês)



Imagens para inspirar outros brinquedos com luz 
colorida

61









Cabides e celofane para fazer brinquedos de luz 
colorida



Feito o brinquedo é preciso buscar o sol ou
uma fonte de luz para apreciá-lo









Oficina de brinquedos de luz colorida feitos com cabide e celofane



Oficina de brinquedos de luz colorida feitos com cabide e celofane



Oficina de brinquedos de luz colorida feitos com cabide e celofane



Oficina de brinquedos de luz colorida feitos com cabide e celofane



Oficina de brinquedos de luz colorida feitos com cabide e celofane



Oficina de brinquedos de luz colorida feitos com cabide e celofane



Oficina de brinquedos de luz colorida feitos com cabide e celofane



Projeção de brinquedos de luz colorida feitos com 
cabide e celofane



Oficina de brinquedos de luz colorida feitos com cabide e celofane



Oficina de brinquedos de luz colorida feitos com cabide e celofane



Outros modos de brincar com sombras coloridas: 
produzir tintas caseiras naturais translúcidas

As crianças certamente vão adorar o desafio 
de descobrir  águas coloridas naturalmente 
com alimentos  para colocarem em sacos 
plásticos  e analisarem os efeitos de 
sombras coloridas produzidas pela  luz do 
sol e outras fontes luminosas.

Na imagem ao lado vemos cores obtidas da 
fervura de beterraba, canela, calêndula e 
erva doce.



Nuances da água cor de canela, 
obtida do chá desta especiaria



Sombra colorida  de água de beterraba



A brincadeira de tirar cor dos 
alimentos para produzir sombras 

coloridas pode ser reveladora! 
Como tirar cor da casca de 
laranja, do repolho roxo, do 

espinafre...



Sugestão: Ter prismas d´água para ter 
arco-íris

o ano todo!



Que tal uma cabana feita com portas antigas e 
vitral ou ainda criar casinhas de papelão, usando 

caixas grandes (de televisor, bicicleta, geladeira)  e 
filtro de gelatina?

NY: Escultura do vitral por Tom Fruin sob a ponte de Brooklyn (casa 

do plexiglás, Kolonihavehus, no parque da ponte de Brooklyn).



Para além do 
brinquedo, as 
crianças enxergam 
desdobramentos de 
brincadeiras, como 
seguir a sombra do 
próprio brinquedo.

Parque Valparaíso- Chile



O olhar do 
observador 
transforma o 
ambiente

Parque Valparaíso/Chile



O olhar do artista vê a alma das coisas. 

Vamos brincar de apreciar a arte de especialistas em  luz e sombra na fotografia?

Foto Carlos Dala Stella



Fotógrafos para brincar  de contemplar: Algumas sugestões para a sua coleção

Geraldo de Barros

Brassai

Thomas FarkasAlexei Bednij



Caleidoscópio: brinquedo de reflexão 
da luz no espelho plano



O nome Caleidoscópio é a 
junção das palavras 
gregas: kalos (bonito), 
eidos (forma ou imagem) 
e scopeo (ver), que pode 
ser traduzido por  
“visualizador de belas 
imagens” 



Como fazer um caleidoscópio

Livro: Brinca Ciência Estação Ciência/ Sabina/Secretaria de Educação de Santo André, 
Adriana Klisys, Aníbal Fonseca, Bele Soncini e  Anne Scarinci



Brinquedos de luz e sombra estão 
sempre à mão!  
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Ações

• Criação de jogos  e programação de lazer,

• Palestras, cursos  e oficinas de jogos e criação de ambientes para brincar, 

• Terças Lúdicas ( vivências lúdicas para adultos)

•Chá das 5 com filosofia lúdica (chá, delícias culinárias e apetitosas reflexões para 

despertar os sentidos de viver plenamente o presente)

•Walkscape Curitiba : Caminhadas & Reflexões lúdicas

• Assessoria para diferentes mídias que envolvam

caráter lúdico e cultural (cd-roms , sites,

programas televisivos, web histórias, gibis),

•Curadoria para exposição de brinquedos e 

montagem de acervo lúdico em brinquedotecas, 

jogotecas e espaços do brincar.
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Secretarias Municipais de Educação e Cultura: 

São  Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Distrito Federal, Recife,  Acre, Sergipe,Rondônia, Pará, Amazonas 

No exterior:
Simetrías Fundación Internacional/ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  – Toledo/ España

FUNLIBRE - Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación – Colombia
Universidad Nacional de Bogota - Colombia
Universidad de Calli –Colombia, IBM  - Peru

Alguns cl ientes



Diretora

Adriana Klisys é psicóloga, pela PUC-SP, assessora para criação de jogos e 

ambientes lúdicos;  autora dos livros: Quer Jogar? Edições SESC SP; Ciência, 

Arte e Jogo – Ed. Peirópolis ;  Brincar e Ler para viver – Instituto Hedging-Griffo, 

dentre outros. .



• CCaC

Caleidoscópio na mídia

Revista Folha de S. Paulo





Jornal O Estado de S. Paulo



Jornal O Estado de S. Paulo





Jornal O Estado de S. Paulo





Principais publicações





11 3726-8592
11 9659-6382  

Conta to
Adriana Klisys

Diretora da Caleidoscópio

www.caleido.com.br
caleido@caleido.com.br

55 41 3344 9519
55 41 98508 0810 (whatsapp)

R. Pedro Mossoline Gasparin, 350
Santa Felicidade

Curitiba/PR

http://www.caleido.com.br/
mailto:caleido@caleido.com.br


Elencamos a seguir as instituições que confiaram no trabalho da Caleidoscópio e
agradecemos a construção conjunta de uma vida mais lúdica:

Instituto Avisa Lá, Instituto Hedging-Griffo, Ação Comunitária, Fundação Gol de Letra,
Instituto Sou da Paz, Instituto Camargo Corrêa, SESC Departamento Nacional, SESC Regional
( Mato Grosso, Tocantins, Macapá , Pernambuco, Goiás, Porto Alegre, Ijuí, Santo Ângelo,
Caxias do Sul, Foz do Iguaçu, Paraná), SESC São Paulo, Edições SESC SP, Editora Peirópolis,
Editora Abril, Editora Moderna, Editora Panda Books, Moving Imagem e Editora, Folha de S.
Paulo, Jornal O Estado de S. Paulo, Guten News, Pátio Revista Pedagógica, Revista Carta na
Escola, Carta Fundamental, CEDAC (Centro de Documentação para a Ação Comunitária),
PUC (Pontifícia Universidade Católica- Faculdade de Psicologia/SP), FAFE-USP ( Fundação
de Apoio à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo), Creche Central da USP,
PNUD- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Sesi (Serviço Social da
Indústria- SP / Divisão de Educação Básica), Fundação Vanzolini, Escola Candanga: Fundação
Educacional do Distrito Federal/Seção de Educação Infantil, OGPTB (Organização Geral dos
Professores Ticunas Bilíngues - Amazonas), Universidade Federal de Ouro preto, UNIFESP
(Universidade Federal de São Paulo) , Programa Crer para Ver/ Abrinq, Centro de Educação
Infantil do CTA-SJC (Centro de Tecnologia Aéro Espacial),



Prisma-Centro de Estudos do Colégio Santa Maria, Rede Marista, Centro de Defesa 
à Infância (CEDIN), Associação Brasileira de Educação e Cultura (ABEC) , Centro de 
Estudos do Colégio Vera Cruz (CEVEC), Escola Vera Cruz, Centro de Estudos da 
Escola Projeto Vida, Centro de Pesquisa Atelier Carambola, Centro de Estudos da 
Escola da Vila,  Atelier Arte Expressão Escola Viva, Berçário e Pré escola Criarte, 
Casa do Brincar,  Espaço Cadê Bebê, Espaço Bebê Hebraica, Malubambu Casa de 
Brincadeiras, Escola Experimental de Salvador, Grupo Batuqueiros,  Colégio Ítaca, 
Rede Salesiana de Escolas,  Nossa Escola (SJC),  AME (Associação da Mulheres pela 
Educação - Osasco), AMUNO (Associação das Mulheres Unidas de Novo Osasco),  
Associação Quintal Mágico, Colégio SEEP Jundiaí, Colégio Santo Américo, Obra 
Social do Mosteiro São Geraldo, Centro de Promoção Social Cônego Luiz Biasi, 
Escola Comunidade Interativa – Mogi Guaçu,  Cirandar,  Pró Saúde CEI Lageado, 
Estrela Nova Movimento Comunitário, Centro de Promoção Humana Igualdade, 
Creche Casa da Criança,  CEI Persio Guimarães Azevedo, Colégio Rainha da Paz, 
Colégio , Escola Pueri Múndi, Instituto Rubens Meneghetti,



Brinquedoteca do GRAAC Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer, CAMPO -
Centro de Assessoria ao Movimento Popular, Clube do Menor/MG, Núcleo de Interação
Educativa-Jaú, Amencar (Associação de Amparo ao Menor -Bauru), Associação Comunitária
Monte Azul, Instituto Criança Cidadã, PUPA, Instituto Alana, Akatu, Intercement, IBM, Museu
da Pessoa, Livraria Bisbilhoteca, Livraria Ubaldo, Navegamundo, Promofilm do Brasil, Zenza
Mídia Digital, Natura, Enthusiasmo Cultural, Sabina Parque Lúdico do Conhecimento, Fórum
Cultura Idoso Curitiba, Fundação de Ação Social – Curitiba (FAS) , SINPRO SP, Secretaria
Municipal de Educação de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Belo
Horizonte, Uberlândia, Sergipe, Recife, Acre, Pará, Rondônia, Hortolândia, Cajamar, Caieiras,
Franco da Rocha, São José dos Campos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá,
Jundiaí, Jacareí, Votorantin, Moji Mirim, São Sebastião, Itanhaem e Santos, Porto Iracema
das Artes/ Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. No exterior: Simetrías Fundación
Internacional/ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
Instituto de la Juventude de CLM, Ayuntamiento, Obra Social la Caixa – Toledo/ España,
Universidad Nacional de Bogota, FUNLIBRE - Fundación Colombiana de Tiempo Libre y
Recreación – Colombia, Universidad de Calli -Colombia.


