
 

OFICINA de CRIAÇÃO DE BONECOS articulados para 
Teatro. 

 

A história do Teatro de Bonecos é tão ancestral quanto à do próprio teatro 
tradicional. Esta arte já está presente entre os primitivos que, deslumbrados com 
suas silhuetas nas paredes das cavernas, elaboraram o teatro de sombras. Desde 
então o Homem não estancou mais seu impulso criativo.  
O Teatro de Bonecos nasceu há muito tempo atrás, no Oriente, esses espetáculos 
conquistaram um status espiritual e muita reverência. Criados com tamanha 
perfeição que se tornavam idênticos aos seres vivos, muitas vezes inspirados 
realmente em personagens reais. 
No Brasil, os “Bonecos” se consolidou no Nordeste, fixando-se especialmente em 
Pernambuco. Através desta arte os artistas podem transmitir ao público sua 
mensagem impregnada de temáticas sociais. A graça do boneco está em sua 
associação de movimento e sonoridade, o que encanta e seduz principalmente o 
público infantil. O Teatro de Bonecos está sempre intimamente ligado ao entorno 
histórico, cultural, social, político, econômico, religioso e educativo.  
O Teatro de Bonecos ganha existência nos palcos por meio do movimento das 
mãos do ator que o manipula, narra às histórias e transcende a realidade. Mas ele 
também tem um alto potencial educativo, podendo se converter em poderoso 
instrumento nas mãos de um bom educador. 
https://www.infoescola.com/artes/teatro-de-bonecos. 
 
Para a OFICINA de CRIAÇÃO DE BONECOS você vai precisar: 
 
- Moldes 01 ou 02 impressos em folha A4 (em anexo abaixo)  
- 2 folhas de papelão ou papel cartão (200g) 
- Tesoura – Cola - Fita adesiva. 
- 5 Palito de churrasco 
- Grampeador ou clips ou tachinhas 
(para fixar as articulações do boneco) 
- Tecido (para a roupa) 
- Lã ou Barbante (para o cabelo) 
- Canetinha ou lápis de Cor (material de 
colorir de sua preferência) 
- Lápis grafite preto e borracha branca 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/artes/teatro-de-bonecos


Molde 01 - Menino 

 



Molde 02 Menina 


