
DoSSIER do 
ESPETáCULO
de marionetas
“o cardume”



his-to-ri-os-co-pio
Instrumento ótico que permite estender a capacidade dos olhos humanos de en-
xergar histórias através de diferentes ângulos, escalas e perspectivas. Apesar de 
invisíveis a olho nu, as histórias que flutuam livremente à nossa volta têm cores, 
formas, sons, questões e emoções. É um acessório fundamental para engajar no 
universo das histórias com uma visão historioscopica.

Historioscopio - Teatro de Marionetas surge em 2013 no Porto. É um projeto 
direcionado sobretudo ao público infantil e familiar. Servindo-se do potencial 
expressivo e dramatúrgico do teatro de marionetas, o repertório de espetáculos 
e oficinas criativas da companhia tem como foco estimular a imaginação e liber-
dade de pensamento sobre temas sociais, históricos e preocupações ambientais, 
valorizando uma forte relação de proximidade com o espetador.

www.historioscopio.com
www.facebook.com/historioscopio
www.instagram.com/historioscopio



sinopse 
 Era uma vez um polvo que um dia encontrou uma linda pérola no fundo do mar. 
Tomado pela ambição, só pensava em ter mais e mais pérolas na sua coleção. 
Quando se encontrou com um cardume de sardinhas, tantas e tão juntinhas, 
teve uma ideia genial: em troca de mais pérolas, vendeu-lhes o próprio coral.

 Uma fábula submarina para toda a família, ao som de canções originais, onde o 
público imerge num oceano mágico e sensorial. 

“o cardume”

CONTEXTO DO PROJETO
 Os peixes, no cardume não têm um líder, mas ainda assim nadam a grandes 
velocidades em todas as direções sem nunca desfazer a formação. Basta-lhes ter 
consciência da presença dos vizinhos e respeitar a sua distância. Assim, quando 
um peixe vê algo, seja alimento ou um predador, pode guiar os outros com um 
simples movimento, provocando uma reação em cadeia.
 Nós somos de certa forma como o cardume. Evoluímos em consenso no grupo 
em que estamos inseridos. Mesmo que tenhamos noção do que nos está a acon-
tecer, não podemos simplesmente mudar a forma como as coisas acontecem. 
Todavia, talvez a nossa consciência coletiva possa desencadear uma reação em 
cadeia.

“Muda contigo o cardume!” é o mote deste espetáculo.

 Para o criar, mergulhámos num intenso processo de pesquisa e experimentação, 
e conseguimos construir um conjunto de marionetas, com 100% plástico recicla-
do, utilizando tampas de garrafas, embalagens de champôs, produtos de limpeza, 
sacos plásticos, etc. Preparámos ainda uma oficina criativa onde ensinamos aos 
participantes algumas dessas técnicas, para que juntos possamos transformar o 
nosso lixo em coisas novas. 

 O excesso da exploração de recursos naturais, a constante necessidade de 
consumo de mais e mais coisas obsoletas e a abismal quantidade de lixo que 
produzimos diariamente, em particular o plástico, estão a intoxicar o ar que 
respiramos, a água que bebemos e até os alimentos que comemos. É urgente 
promover um maior conhecimento sobre as consequências da forma como 
vivemos, especiamente junto das crianças, herdeiras desta dívida gigantesca que 
temos para com o planeta. 

Historial de apresentações do espetáculo
“O Cardume” estreia em Outubro de 2018 e conta com mais de 80 apresenta-
ções em teatros, festivais, museus, bibliotecas, escolas entre outros, destacan-
do-se:
2018 - AquaPorto, Porto
2019 - Festival Mar-marionetas, Espinho
2019 - BioBlitz - Serralves, Porto
2019 - Dançar na Sobreda, Almada
2019 - Festival Raízes, Ponta Delgada
2019 - Dia dos Museus - Museu do Mar, Cascais
2019 - Hat Weekend, S. João da Madeira



ficha artística
Dramaturgia, Criação Plástica e Interpretação: Samantha Jesus 
Banda Sonora e Canções Originais: TOTA
Assistência de Encenação: Marta Costa
Assistência Geral: Nuno Santos
Fotografias: Ana Sousa
 
Agradecimentos: 
Marta Silva, Marta Rosas, Rui Sousa, Laura Felício, Tommy Luther Hughes, La 
Salete Santos, Iva Rodrigues, CEA Gondomar - Quinta do Passal, Carla Araújo e 
Fórum da Maia
 

Duração: aprox. 35 min.
Faixa etária: Maiores de 3 anos
Espaço recomendado: Interiores Convencionais
Pessoas afetas: 1 intérprete e 1 assistente técnico
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Duração: aprox. 35 min.
Faixa etária: Maiores de 3 anos
Espaço recomendado: Interiores Convencionais (adaptável a espaços 
não convencionais)



fotos de cena
fotos por: Ana Sousa
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