
DoSSIER do 
ESPETáCULO
de marionetas
“JOÃO PATETA”



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 
 Num velho casebre perto da floresta vivia uma pobre senhora com o seu filho
João, bom rapaz, mas um tanto simplório. As gentes da aldeia chamavam-lhe em 
tom de zombaria de “João Pateta”.
A partir de um dos “Contos para a Infância de Guerra Junqueiro”, este es-
petáculo é inspirado pelo imaginário das histórias tradicionais do meio rural, 
contadas e recontadas oralmente de geração em geração.  É acompanhado por 
música ao vivo, com uma banda sonora original ao estilo de blues.  
Um espetáculo intemporal para todas as gerações.

“joão pateta”

ficha artística
Dramaturgia, Criação Plástica e Interpretação: Samantha Jesus
Banda Sonora e Música ao vivo: Laura Felício

Duração: Aprox. 35 min.
Faixa etária: Maiores de 3 anos
Espaço recomendado: Interiores Convencionais (adaptável a espa-
ços não convencionais)

Historial de apresentações do espetáculo
“João Pateta” estreia em Maio de 2016 e conta com mais de 60 apresentações 
em teatros, festivais, museus, bibliotecas, escolas entre outros, destacando-se:
2017 - Feira de Teatro de Bonecos e Formas Animadas de Fafe 
2017 - Pequeno Festival da Oralidade de Oeiras
2017 - Feira do Livro, Póvoa de Varzim
2017 - Tinto no Branco Festival Literário de Viseu
2018 - Festival Teatro Deniz Jacinto, Condeixa
2018 - Festival de Teatro do Pombal
2018 - Onda de Verão, Torres Vedras
2018 - VI Feira da Dieta Mediterrânica, Tavira
2018 - Árvore de Natal (Porto Cidade com Festas Felizes)
2019 - Festival Sementes, Almada
2019 - Hat Weekend, S. João da Madeira
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