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TEATRO A BORDO - CAIXOLA DE HISTÓRIAS é um projeto de itinerância de um contêiner-palco solarizado (que

utiliza eletricidade solar para iluminar seus espetáculos) contando com oficinas, cortejos, apresentações teatrais,

circenses e de artistas locais, além de espetáculo com cenas inéditas a cada apresentação, elaboradas em

oficinas ministradas nas próprias cidades visitadas. As apresentações são realizadas em praças e espaços

públicos, com acesso gratuito e irrestrito da população, abrindo suas cortinas também para o artista da

cidade, proporcionando o intercâmbio cultural e a valorização da cultura local.

Programação em cada cidade:

• TERÇA e QUARTA-FEIRA: 9horas de Oficinas para educadores e artistas, registrando o imaginário popular 
local, captando ideias, fatos, histórias e personagens para inserir no espetáculo.

• QUINTA-FEIRA: Preparação das cenas; Cortejos de chegança nas escolas e nos comércios, divulgando a 
programação.

• SEXTA-FEIRA (na estrutura de contêiner-palco): Apresentações de teatro para crianças EMBORNAL DE 
HISTÓRIAS – 4 sessões. Apresentações para o público escolar.

• SÁBADO (na estrutura de contêiner-palco): Apresentações de circo, artista local e da peça                                       
teatral CAIXOLA DE HISTÓRIAS que trará cenas novas a cada cidade (elaboradas nas Oficinas).

Teatro a Bordo – Caixola de Histórias



Sobre a Programação:

• OFICINA PARA EDUCADORES E ARTISTAS - Nesta oficina os atores ministrarão atividades de contação de 
histórias utilizando adereços e bonecos, improvisando com os participantes as histórias que surgirão, tendo 
como base a memória histórica da cidade, o imaginário popular local e os temas transversais 
constituídos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), como Ética, Orientação Sexual, Meio 
Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural e Trabalho e Consumo. O resultado desta oficina será algumas 
cenas e/ou personagens que serão inseridos na peça a ser apresentada no final de semana. Limite de 100 
pessoas por oficina, que pode ser dividida em módulos independentes.

• CORTEJO DE DIVULGAÇÃO - Os artistas se reúnem na praça da cidade fazendo um cortejo musical 
convidando o público a participar das jornadas de atividades gratuitas.

• ESPETÁCULO PARA CRIANÇAS "EMBORNAL DE HISTÓRIAS" - Dois contadores de histórias se 
encontram e dividem suas experiências de viagens pelo mundo. A tradição oral em primeiro plano, com 
narração de contos recolhidos por Câmara Cascudo. Duração de 50min. Com Grupo Teatro Aberto.

• ESPETÁCULO CIRCENSE "SESSÃO SOLene" - Um apresentador e dois palhaços fazem uma Sessão 
SOLene de abertura brincando com o público e contemplando o pôr do sol. Circo. Duração de 45min.

• ESPEÁCULO TEATRAL "CAIXOLA DE HISTÓRIAS" - A trupe de artistas a bordo de seu contêiner estaciona 
na praça e começa a abrir sua caixola de memórias com fatos e personagens recolhidos pelas viagens, além 
das histórias inéditas, recolhidas na oficina ministrada na própria cidade. A participação popular será 
fundamental para o desfecho do espetáculo. Com Grupo Teatro Aberto. Duração de 60min.



JUSTIFICATIVA:

Para esta proposta de itinerância com o subtítulo "Caixola de Histórias", demos ênfase na memória                                      

das coisas e lugares e, especificamente, do nosso contêiner. Este objeto "contêiner de aço" é um objeto-símbolo de trocas 

entre os povos, atravessando mares, trilhos e terras de todo o mundo, carregado de produtos. No Teatro a Bordo, o 

contêiner tem histórias para trocar. É carinhosamente chamado de "Caixola" e guarda o sonho e o lúdico dentro de sua 

caixa de aço.

Neste momento em que se completam 10 anos de estrada, queremos homenagear o nosso povo brasileiro, tão criativo e tão 

rico de histórias para contar. Queremos valorizar o educador, o artista local e experimentar juntos um momento de criação 

artística e registro da memória coletiva.

Para além das oportunidades oferecidas pela mídia, este projeto oferece uma diversidade em sua programação, com 

destaque para a valorização da memória local e a novidade de um espetáculo diferente a cada cidade. A participação 

popular neste projeto será de total importância, visto que o espetáculo principal terá cenas inéditas a serem elaboradas com 

as histórias recolhidas na própria cidade. Além do registro da memória local, serão abordados temas importantes como os 

transversais, constituídos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), como Ética, Orientação Sexual, Meio Ambiente, 

Saúde, Pluralidade Cultural e Trabalho e Consumo, proporcionando o livre debate sobre cidadania. 

Entendemos que neste momento em que vivemos, é necessário construirmos juntos um país mais dialético,                        

mais plural e inclusivo, com valorização da sua memória. Por isso, pensamos este novo projeto,                               

o TEATRO A BORDO - CAIXOLA DE HISTÓRIAS, que trará atividades de formação e difusão cultural,                                   

envolvendo educadores, crianças, artistas e o público em geral em uma grande celebração da arte e                            

cidadania em praça pública!



Teatro a Bordo
Estrutura

• CONTÊINER – PALCO de 50m²

• Projetor e telão

• 300 banquetas

• Testeira de palco

• Banner lateral

• Sistema de som

• Sistema de luz

• Tenda para oficinas

• Tenda para camarim

• Tenda para house-mix

• Tenda para a plateia

• Pequeno gerador à diesel para alimentar o sistema de som

• Sistema fotovoltaico de energia solar para alimentar o sistema de luz
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