O CAIXOLA DE HISTÓRIAS
O Caixola é uma caixa de aço que anda por esse país, viajando para
cima e para baixo, deixando o povo feliz. Conhece os lugares e o tempo.
Estradas, trilhos e mares. E agora, em busca de mais aventuras, voou e
seguiu pelos ares!
Vocês já devem ter visto por aí, pelas estradas e praças de algumas
cidades, um caminhão todo colorido, cheio de histórias para contar...
Parece até que a bordo deste caminhão tem um teatro. E tem mesmo!
É o Teatro a Bordo, um caminhão-palco apelidado de “Caixola” que,
desde o ano de 2007, já percorreu milhares de quilômetros de estradas,
levando arte aos lugares mais distantes do Brasil.
Sem poder se apresentar presencialmente, os artistas do grupo Teatro
a Bordo tiveram que se reinventar nestes anos de 2020 e 2021, em
meio à pandemia do novo Coronavírus, seguindo sua trajetória de um
jeito diferente: em formato virtual, recolheram histórias das cidades,
realizando 26 encontros virtuais de contação de histórias em 25
cidades brasileiras! Eis que realizaram sua maior criação: fazer flutuar
uma caixa de aço, sobrevoando as cidades e recolhendo as histórias
locais! E tudo isso com a força da imaginação!
O resultado você vai conferir em 3 volumes temáticos: Volume 1 – “Lendas
Brasileiras” – Traz nas histórias de 9 cidades o universo fantástico da
natureza e suas manifestações que permeiam a imaginação popular;
Volume 2 – “Nomes de Origem” – Traz nas histórias de 8 cidades
elementos curiosos da criação dos nomes dos municípios e seus
significados; e, por fim, Volume 3 – “Povos e Tradições” – Traz nas
histórias de 8 cidades elementos estruturantes dos costumes locais,
suas manifestações e tradições.
Indicado para todas as idades, o livro “Caixola de Histórias para Ler e
Ouvir” traz a saga de um pai artista e sua filha que, através da imaginação,
transformam-se no Caixola e num Livrão, juntando-se à trupe de teatro
numa aventura imaginária pelos ares, recolhendo histórias brasileiras.
A cada cidade visitada, uma nova história para contar e preencher as
páginas de poesia da infância.
Então, preparem-se: apertem os cintos e soltem as amarras da
imaginação. Embarquem agora nessa jornada a bordo do Caixola!
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Dedicamos este livro
a todas as crianças
que, por detrás de suas
janelas, isoladas em casa,
experimentaram uma
nova forma de vivenciar o
mundo: por meio da força
da imaginação.
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Povos e Tradições: Uma viagem
para aquecer os corações
Lorena • SP
Pau de chuva e o clarim real
Guararema • SP
Locomotiva de histórias
Taubaté • SP
A pedra do baú
Nova Odessa • SP
O paraíso do verde
Sorocaba • SP
Trilhando os vagões da história
Embu das Artes • SP
Uma feira em Cordel
São Pedro da Aldeia • RJ
A casa da flor
Queimados • RJ
A igrejinha com olhos de
sentinela
Cananéia • SP
Ao som do fandango caiçara
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POVOS E TRADIÇÕES: UMA VIAGEM PARA AQUECER OS CORAÇÕES

˜
Povos e Tradições:
Uma viagem para
˜
aquecer os corações
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OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.

A menina, curiosa perguntou:
– Pai, o que são essas fitas?
– É o cortinado da festa que vai ter hoje na cidade. Eu lavei
pois estava muito tempo guardado – respondeu o pai,
animado.
– Sim! Assim como a nossa cultura popular. No nosso país
diversas culturas se misturaram, pois pessoas de todos
os lugares do mundo vieram pra cá e trouxeram suas
tradições, festejos, danças e fizeram sua própria história.
Por isso nossa cultura é tão colorida, assim como esse
cortinado de fitas.
– Assim como o céu também! – respondeu a menina
,admirada.
– Verdade. Estou achando este céu propício para uma
nova viagem...
– Oba! Vamos voar, papai Caixola, para conhecer todo esse
colorido?
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– Que bonito! Como é colorido!

POVOS E TRADIÇÕES: UMA VIAGEM PARA AQUECER OS CORAÇÕES

A tarde caía, o sol se escondia por trás das montanhas e o
céu começava a alaranjar. A menina percebia que as cores
do céu se misturavam, parecendo um quadro de aquarela
pintado por ela. As cores eram diversas: azul, laranja, rosa,
cinza, branco, tudo em vários tons, que faziam daquele céu
único. Neste momento, o pai chegava com uma cortina de
fitas coloridas que estava pendurada no varal.

POVOS E TRADIÇÕES: UMA VIAGEM PARA AQUECER OS CORAÇÕES
CAIXOLA DE HISTÓRIAS PARA LER E OUVIR | VOLUME 3 • POVOS E TRADIÇÕES

10

– Simbora, menina livrão, conhecer os povos e tradições
para sentir em nossos corações!
O pai colocou a filha nos ombros e saiu brincando pelo
quintal. A menina abriu os bracinhos, fechando bem os
olhinhos, e imaginou uma história. Ele percebeu que a
criança sentia total confiança em voar apoiada em seus
ombros.
Assim, como num passe de mágica, os braços se agitaram
como se fossem as páginas de um livro aberto que se
agigantou nas mãos do vento, enquanto o pai se transformou
em uma caixa mágica de histórias, que de tão grande era
levada por um caminhão. O vento soprou mais forte, e os
dois - a Caixa de histórias e o Livrão - começaram a voar
pelo céu da imaginação.

DESLIZANDO PELAS LINHAS DO MAPA
DO CENTRO-OESTE
DO SUDESTE AO SUL
VAMOS AQUECER OS CORAÇÕES
CONHECENDO OS POVOS E TRADIÇÕES.
música

POVOS E TRADIÇÕES: UMA VIAGEM PARA AQUECER OS CORAÇÕES
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LORENA • SP
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LORENA • SP
PAU DE CHUVA E O CLARIM REAL
O Cantador avisou, cauteloso:
– Ouço sons de instrumentos indígenas!
A Flor replicou, atenta:
Parece vir daquela floresta urbana entre a Serra da Mantiqueira e
a Serra da Bocaina.
O Pedro anunciou, enfim:
– Trupe na escuta? Se preparem para o pouso. Estamos chegando
em Lorena, a terra da Palmeira Imperial, lugar muito legal!
E o Grandão respondeu, deslumbrado:
– Uau, quanto verde! Parece uma floresta encantada.

QUANTAS ÁRVORES A MATA ATLÂNTICA
TEM? PAU-JACARÉ, PALMEIRA IMPERIAL,
ARUEIRA, ANGICO E TAMBÉM INGÁ.

LORENA • SP

MIRINDIBA, PAU-VIOLA, PAU-BRASIL,
PAINEIRA, CEDRO E TAMBÉM JEQUITIBÁ,
ESCOVA-DE-MACACO, QUARESMEIRA, TEM
IPÊ, TEM PALMITO, SAPUCAIA E TAMBÉM
JACARANDÁ.
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A SERRA DA BOCAINA TEM
BELEZA PRA "DANÁ"
SALVE NOSSA MATA ATLÂNTICA, NOSSA
CASA, NOSSO LAR
música

Pousamos bem no centro da cidade,
atrás da Igreja Matriz. Lá conhecemos
uma ilustre moradora com o mesmo
nome da cidade: Lorena! Ela entrou
em cena e nos contou que a história da
região começou com os indígenas: os
povos Puris. E então entendemos que
os sons eram em homenagem aos primeiros habitantes dali. Naquela hora,
gotas de paus de chuva do céu começaram cair.

OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.
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A SERRA DA MANTIQUEIRA TEM
BELEZA PRA "DANÁ"

LORENA • SP

Pousamos bem no centro da cidade, atrás da Igreja Matriz. Lá
conhecemos uma ilustre moradora com o mesmo nome da
cidade: Lorena! Ela entrou em cena e nos contou que a história
da região começou com os indígenas: os povos Puris. E então
entendemos que os sons eram em homenagem aos primeiros
habitantes dali. Naquela hora, gotas de paus de chuva do céu
começaram cair.
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Lorena nos levou para passear por histórias de príncipes e
princesas, condes e viscondessas. Conhecemos o barão, a
baronesa e várias pessoas com títulos de nobreza.
Eis que, de repente, tocou o clarim real, bem no meio de um
salão. O Cantador era o arauto, e a Flor, a dançarina real. Pedro,
o condutor da carruagem, e o bobo da corte era o Grandão.
Em seguida, tocaram as cornetas, e o Cantador abriu o
pergaminho, anunciando:
– Eu, arauto do castelo do reino encantado, venho anunciar o
casamento de Eulalia e seu primo enamorado.
O Pedro, conduzindo a carruagem da noiva, disse então:
– Dá-lhe, dá-lhe, cavalheiros e senhoritas! Dá licença, quero que
a noiva chegue a tempo para o casamento.
Enquanto isso, o Grandão bisbilhotava a cozinha:
– Hum! Será que tem muita comidinha? Festa de nobreza sempre
tem sobremesas, pernil e coxas de galinha.
A Flor, toda vestida de rosa, não se aguentava de contentamento:
– Meninas, vamos dançar a mais bela valsa neste lindo casamento.
Os dois se casaram e viveram felizes para sempre. A história do
casal foi muita bonita: teve muita conquista e aprendizados, já que

ele ajudou na luta pela libertação dos povos escravizados,
que lutaram bravamente e deixaram seu legado.
Ao fim do passeio, a trupe embarcou na carruagem
Caixola, adornada em dourado de histórias, bem atrás da
Igreja Matriz. Buzinou cheio de felicidade, e as narrativas
LORENA • SP

parlenda

Ganhamos altura com o som dos clarins na memória do
Caixola. O Livro Asas se agitava, carregado de histórias. A
Flor então falou:
– Pelo que vejo no mapa, vamos pousar ao lado da “Árvore
Pau-d’alho”: em tupi, Guararema!
O Pedro então avisou:
Trupe na escuta? Se preparem para pousar em um lugar
que é cenário de cinema! Já vejo o reluzir da Pérola do Vale:
chegamos em Guararema.
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Era uma vez a princesa de pano
Bonequinha que vivia a sorrir
De cor marrom e vestido florido
A bela princesa Abaiomy

GUARAREMA • SP
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Guararema • SP
LOCOMOTIVA DE HISTÓRIAS

Chegamos numa manhã de sol, bem no romper do dia.
Subimos a escadaria de Nossa Senhora da Escada e
pousamos no parque da Pedra Montada. Luciana Zitei nos
levou para um passeio pela história da cidade, a bordo da
velha senhora: a locomotiva.
O Grandão, empolgado, disse:
– Venham todos nesta viagem, com lembranças ainda
vivas. Vamos embarcar na estação Luís Carlos e descer
na estação Nostalgia.
– Que lindo aquele passarinho! – disse a Flor, olhando pela
janela.

Luciana explicou que seu nome era bicudinho-do-brejo, ilustre
morador de Guararema: cidade cenário de peça de teatro e de
telas de cinema. No desembarque no parque, a trupe, feliz da
vida, brincou de pega-pega com as correntezas do Rio Paraíba.

Ao fim da brincadeira, o Grandão perdeu seu chapeuzinho, e foi
logo pedindo:
– São Longuinho, São Longuinho, se achar meu chapéu, dou
três pulinhos!
Nem bem terminou, lá estava o chapeuzinho.
O Cantador agradeceu em versos:
– Gratidão pelo reluzir da pérola do Vale,
por esse cenário tão vivo que já inspirou
peça de teatro e filmes e hoje enfeita
nosso livro.
A locomotiva de histórias da Luciana entrou
na estação do Livrão, bem no momento
que passava a procissão em romaria, e
todos cantaram bem bonito o hino de
agradecimento a São Benedito.

OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.
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música

GUARAREMA • SP

PEGA, PEGA PEGA, PEGA PEGA, JÁ PEGUEI
PEGA, PEGA PEGA, PEGA PEGA, NÃO
VALEU EU TROPECEI
OLHA A CURVA, OLHA A CURVA
OLHA A ENCOSTA... E A QUEDA D'ÁGUA...

GUARAREMA • SP

TÁ PASSANDO O ANDOR
ENFEITADO DE FLOR
NESTE DIA BONITO
VAMOS REZAR E CANTAR
AGRADECER A SÃO BENEDITO.
Ê, SÃO BENEDITO!
música
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Em seguida, o Caixola buzinou em sintonia com o apito do
trem. Nos despedimos de Luciana e de todos da cidade. Saímos
preenchidos de causos, crenças, brincadeiras e saudade.
O Pedro, em seu radinho, falou:
– Vamos sobrevoar o parque das pedras, e seguir o curso
do rio no chuá das quedas; vamos nos despedir da “velha
senhora” com seu apito tão bonito numa saudade sem hora.

Voamos no ritmo da locomotiva, trilhando
histórias vivas pelas páginas do Livrão.
As asas se agitavam, e a trupe apreciava
o horizonte e a beleza dos montes vistos
de cima. O Caixola parou antes da buzina,
e o Pedro acrescentou:
– Trupe na escuta? Se preparem para
o pouso. O caminhão estacionou no
acostamento! Não sabe se vai para
Norte, Leste, Oeste ou Sul, ou na
direção do vento!
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parlenda

GUARAREMA • SP

O rio faz chuá-chuá
Locomotiva faz piuí
Vamos brincar de pega-pega
Olha o apito, olha a queda

TAUBATÉ • SP
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TAUBATE` • SP
A PEDRA DO BAÚ

O Cantador nos alertou:
– Estão vendo a ponta daquela montanha? É a Aldeia
Alta! Em tupi: Taubaté! Podemos nos guiar pela Pedra
do Baú.
O Pedro seguiu então a rota, que se abriu como a luz do
dia, e o Grandão se agitou em euforia:
– Vejam! Bem aqui ao nosso lado uma Joaninha fazendo
acrobacias.
– É Joana Castilho, a piloto acrobata. Coragem para ela
não falta! – completou a Flor.

A linda Joaninha, toda pintadinha, escoltou o caminhão
até a entrada da cidade. Contornamos o Cristo Redentor
e pousamos no quintal de Mazzaropi, do ladinho do
portão do Jeca Tatu. Lá fomos recebidos por um amigo, o
compadre Edu:
– Tarde!
Edu Lourenço nos levou para conhecer
a feira da barganha, onde barganhamos
risos, alegrias, abraços e apertos de
mão. Coletamos um punhado de
histórias que escrevemos no Livrão.
Bebemos água na bica do bugre, e o
Cantador tocou moda de viola.

OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.
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parlenda

TAUBATÉ • SP

Joana Joaninha
cheia de pintinhas
Eu vou contar
e você conta também
Uma pinta, duas pintas...
Quantas pintas ela tem?

TAUBATÉ • SP
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LÁ NA BICA DO BUGRE
BEBI ÁGUA PRA DANÁ
QUEM BEBE DESSA ÁGUA
OU FICA OU VAI VORTÁ
música

Passamos pela Festa do Folclore, vimos a Famuta
e dançamos Folia de Reis, que por aqui é tradição.
Ganhamos uma lembrança das Figureiras de Taubaté, o
famoso pavão. Esculpido em argila pelos artesãos, tanta
beleza de se ver, que nos nasceu essa canção.

música

TAUBATÉ • SP

AS FIGUREIRAS DE TAUBATÉ
SÃO GRANDES ARTISTAS
ESCULPEM NA ARGILA
FIGURAS TÃO BONITAS
EU JÁ TOMEI MINHA DECISÃO,
EU VOU TENTAR MOLDAR
UM LINDO PAVÃO.
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– Trupe na escuta? Se preparem para o pouso. Se preparem para
a festa! Chegamos em Nova Odessa!

CAIXOLA DE HISTÓRIAS PARA LER E OUVIR | VOLUME 3 • POVOS E TRADIÇÕES

Estava raiando o dia, e de longe se ouvia música no ar.
O Pedro então anunciou:

NOVA ODESSA • SP
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NOVA ODESSA • SP
O PARAÍSO DO VERDE
Chegamos ao paraíso do verde, onde passarinhos fazem
seus ninhos, voam, cantam e matam a sede. E por falar em
cantar, bem no galho desta cidade cheia de felicidade, Cícero
Edno, um contador que vou chamar de menino Sabiá, nos
apresentou Nova Odessa. Era dia de festa, de Parada Poética.
O Cantador, empolgado, falou:
– Nossa! Músicos tocando e cantando por toda cidade,
todos os tipos de música de muitas modalidades: sertanejo,
erudito, popular e rap.
Cícero então nos desafiou a rimar. O Cantador topou e
começou a cantar:

música

NOVA ODESSA • SP

PASSARINHO É QUE NEM LIVRO
QUE TEM ASAS PRA VOAR
VÊ O MUNDO LÁ DE CIMA
VOA LIVRE A FAZER RIMAS
CANTA HISTÓRIAS SEM PARAR.
Ê, Ê...
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OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.
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A rima seguiu por horas a fio, e a
nossa sorte é que aquela era a noite
mais longa do ano. Cícero nos levou
até onde queimava a fogueira no
solstício de verão, que, de um jeito
bem brasileiro, fez uma bela mistura
de culturas com os descendentes
da Letônia que vivem ali. Aquele
era o resgate dos festejos do leste
Europeu que virou festa do lugar.
Um festejo tão bonito, um misto
de erudito com a
cultura popular.

NOVA ODESSA • SP
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Quem sabe, sabe
Pra quem não sabe
Eu vou contar
Que o sabiá de
Nova Odessa
Sabia assobiar.
parlenda

Atravessamos a barreira das nuvens de
algodão. Um vento morno nos acolheu, e um
noroeste de agosto agitou o Livro Asas. Foi
quando o Pedro avisou:
– Trupe na escuta? Se preparem para o pouso.
Chegamos em Sorocaba, em tupi, “terra
rasgada”!

27
CAIXOLA DE HISTÓRIAS PARA LER E OUVIR | VOLUME 3 • POVOS E TRADIÇÕES

Nos despedimos do paraíso verde, batemos
asas seguindo nosso caminho, e Cícero nos
acenou cantarolando de volta para seu ninho.
Continuamos em nossa estrada em busca de
novas cidades, versos e passarinhos.

NOVA ODESSA • SP

Por toda noite um céu azul turquesa, bordado
de estrelas, enfeitou as páginas do Livrão com
histórias, rimas e cantos. A fogueira do solstício
nos aqueceu, e, quando amanheceu, o Caixola
buzinou e a trupe embarcou. O menino Sabiá
nos acompanhou até a subida.

SOROCABA • SP
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SOROCABA • SP
TRILHANDO OS VAGÕES DA HISTÓRIA

Pousamos ao lado da estrada de ferro sorocabana.
Fios de trilhos trançados no chão, vindos de
alguma região, levando vagões de histórias para
tantos outros lugares. Paramos ao lado de um rio,
em grama verde, onde come e mata sede uma
tropa de mulas.

música

SOROCABA • SP

NOS CAMINHOS DE TERRA RASGADA
SÓ MULAS PASSAM SEM TOMBO
CARREGANDO TONELADAS
DO PROGRESSO EM SEU LOMBO...
IÓÓÓ - IÓÓÓ!
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Seu nome diz tudo sobre ela: uma Salvadora guerreira, que
mesmo com pouca idade ajudou tantas meninas e mulheres
acendendo a luz do túnel, para que continuassem trilhando
no vagão da vida até a estação Igualdade. Salvadora, nos
tempos de hoje, é nome de um prêmio importante na cidade.
– Ei, menina Salvadora, vamos brincar? – perguntou o
Grandão.
E todos brincamos juntos, fizemos
da grama verdinha uma pracinha e
corremos no pega-pega, pula-mula,
pique-esconde.
– Fujam que eu vou contar! – o Grandão
gritou.

OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.
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O professor Manoel nos apresentou a menina Salvadora
Lopes.

SOROCABA • SP

Cantamos escravos de Jó com as pedras do caminho, e, quando
acabou a ciranda, num salto se foi a infância, e já éramos todos
mocinhos.
Brincamos até o findar do dia, e, antes da partida, Manoel nos
ofertou um buquê de poesias. Os poemas e os causos seguiram
as curvas dos trilhos e fizeram parada na estação do livro. A
buzina disparou, e nos despedimos de Manoel. O Grandão
disse então:
– Manoel, para você eu tiro o meu chapéu!
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E o Pedro respondeu com seu radinho:
– Vamos seguir os trilhos da sorocabana até o entroncamento
dos ventos!

A viagem seguia tranquila: o Pedro no volante,
o Cantador afinando a viola, o Grandão
cochilando, cobrindo o rosto com o chapéu,
e a Flor treinando seu espacate; quando o já
tradicional som soou.
– Trupe na escuta? Se preparem para o pouso.
Olhem por toda parte! Chegamos em Embu
das Artes! – disse o Pedro, animado.
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SOROCABA • SP

Peguei a pedrinha,
joguei no rio
Fez ploc ploc
Quem viu, viu
Quem não viu, não viu.

EMBU DAS ARTES • SP
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Embu das Artes • SP
UMA FEIRA EM CORDEL
Pousamos bem no meio da feira de artes, e fomos recebidos
por Tin Tin, que se apresentou em cordel:

Eu sou um cidadão
Nascido bem na fronteira
Do Nordeste com o Sudeste
Dessa terra brasileira
Eu sou quase nordestino
Foi por conta do destino
Que sou da terra mineira
cordel

OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.

E Tin Tin desafiou a trupe com uma brincadeira de rimar, em
que cada um falaria uma parte. O tema do cordel era a história
de Embu das Artes. Ele fez o desafio e logo saiu rimando:

cordel

O Cantador emendou:

Os primeiros moradores
se tornaram agricultores
E a vida seguiu em frente
Da plantação de cana
À fabricação de aguardente
Ao lembrar desse período
De um tempo que se foi
Guardamos uma lembrança
Saudosa do velho carro de boi.
cordel
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Para começo de história
é preciso bem-dizer
Que nosso Embu hoje das Artes
teve muito o que fazer
A Embu que conhecemos não
Nasceu das Artes não
Seu nome foi construído

EMBU DAS ARTES • SP

Tin Tin nos levou para conhecer a feira,
com gente de todo lugar. Alguns vieram de
carro, moto, bicicleta ou a pé, para expor,
vender ou comprar. Lá se via escultura,
moldura e coisas a perder de vista. Vimos
que numa feira de artes o produto mais
importante não se pendura em parede ou
na estante: o maior regalo é o sorriso e a
dignidade do artista.

A Flor entoou na sequência:

A fama com arte na região
Os Jesuítas e os Índios que começaram a tradição
Ao esculpir Santos para igreja apenas por devoção.
EMBU DAS ARTES • SP

cordel
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O Pedro entrou na rima:

Na arquitetura da igreja
Nos Santos de madeira
Artistas com muita
Ou pouca idade
Esculpiram com o coração
A fama de arte na cidade
cordel

E o Grandão declamou por fim:

Fundaram a feira de artes
Hoje muito conhecida
Foram esses artistas que
deram nome a essa cidade
Embu das Artes: cidade com Sobrenome de arte
Merece ser aplaudida.
cordel

As histórias e o cordel subiram num carrossel e mergulharam
nas páginas do Livrão, em forma de brincadeiras de feira.
– Venham à minha barraca! Aqui história não falta! – exclamou
a Flor.
– Na minha barraca, é quase tudo de graça. É a melhor história
da praça! – retrucou o Grandão.
O passeio seguia numa brincadeira divertida, quando o Caixola
disparou sua buzina, anunciando a hora da partida.

Todos se despediram com as mãos e o coração transbordando
de rimas, canções, miçangas e esculturas. Lembranças da
maior feira de artes e artesanato que encontramos nessa
aventura.

E assim decolou o Caixola, com os caçadores de aventuras
em busca de novas cidades, lendas, rimas e histórias.

EMBU DAS ARTES • SP

– Trupe do Livrão! Simbora! – chamou o Pedro.
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Voamos lavando a alma na chuva mansa, que naquela
manhã nos trouxe a bonança. Seguimos a rota do sol, que
despertou entre as serras de Sapiatiba e Sapiatiba Mirim.
E, enfim, o Caixola avisou da chegada com sua costumeira
buzinada.
- Trupe na escuta? Vamos pousar em brancas areias.
Chegamos em São Pedro da Aldeia!
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Venham à minha banca
Tenho artes para mostrar
Aquarela da cor do céu
E cordel para declamar

SÃO PEDRO DA ALDEIA • RJ
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˜
São
Pedro da Aldeia • RJ
A CASA DA FLOR

Pousamos sem contratempo ao lado dos moinhos de
vento, e fomos recebidos por Geraldo Luiz, morador feliz
e contador de histórias que nos levou para conhecer esta
cidade tão bela. Foi também nesse dia que o Caixola virou
uma embarcação a vela.
A Flor narrou, animada:
– Vejam a história do Professor Cordelino: ele nasceu cego,
mas escrevia poesias e hinos. Virou poeta não foi à toa:
um cego que levava luz em forma de versos para a vida
de outras pessoas.

SÃO PEDRO DA ALDEIA • RJ
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A Flor narrou, animada:
– Vejam a história do Professor
Cordelino: ele nasceu cego, mas
escrevia poesias e hinos. Virou
poeta não foi à toa: um cego que
levava luz em forma de versos para
a vida de outras pessoas.

OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.
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Pousamos sem contratempo ao lado dos moinhos de
vento, e fomos recebidos por Geraldo Luis, morador
feliz e contador de histórias que nos levou para
conhecer esta cidade tão bela. Foi também nesse
dia que o Caixola virou uma embarcação a vela.

SÃO PEDRO DA ALDEIA • RJ
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Quando entramos no espaço, nossa bailarina
logo confessou:
– Estou emocionada e me sentindo em casa!
É linda e cheia de amor: vou fazer uma
apresentação de dança em homenagem à
Casa da Flor.
O vento soprava mais calmo quando paramos
para assistir ao pôr do sol. Em outras paragens,
o sol nasce ao leste, dentro do oceano, e se põe
no interior. Mas aqui ele se põe dentro da laguna
de Araruama, e se vai sorrindo, esculpindo o
pôr do sol mais lindo.
Nos despedimos de Geraldo Luiz e no
contratempo dos moinhos de vento, que fizeram
o livro girar, rodar e subir! Seguimos adornando
nossas páginas com uma história daqui e um
causo dali. Assim como o sonho que o menino
Gabriel um dia sonhou.

O Caixola alado seguia sua viagem registrando as
paisagens quando Pedro falou:
– Trupe na escuta? Se preparem para o pouso! Vamos
pousar no campinho ao lado do caminho dos
queimados!
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SÃO PEDRO DA ALDEIA • RJ

O moinho dos ventos
Parece um cata-vento
Roda roda a todo instante
Lindo o cata-vento gigante.

QUEIMADOS • RJ
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QUEIMADOS • RJ
A IGREJINHA COM OLHOS DE SENTINELA

A menina Maria de Fátima nos levou para conhecer a igreja
com janelas em formato de olhos de sentinela, que tomam
conta da cidade. A porta é um sorriso contente, e o sino da
igrejinha parece um enorme brinco que brinca no vaivém
do vento, fazendo blém-blém-blém!
E, bem na frente da igreja, encontramos a amiga Gisele
Castro, e as duas nos convidaram para um passeio de trem.
Fizemos uma parada na estação dos cinemas: o Cine
Queimados e o Cine Centenário. Assistimos à história de
seu Luíz Gonzaga: um nordestino arretado que saiu lá do
Nordeste e veio morar em Queimados. Para que muitos

QUEIMADOS • RJ

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.

tivessem moradia, ele moveu terra e céu: este cabra
decente, pensa num homem inteligente, aprendeu a ler
com Cordel.
Assistimos também ao filme das guerreiras sem capas que
fizeram da educação seu escudo. Lutaram e enfrentaram
de um tudo, e deixaram seu legado: são professoras e
educadoras que ajudaram na formação de Queimados.
Vimos também um filme que, infelizmente, quase não
tinha audiência: a película dos povos indígenas e negros
escravizados ressurgindo das cinzas nas chamas da
resistência.
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HISTÓRIA!

QUEIMADOS • RJ

Era uma igrejinha
Com duas janelinhas
Uma portinha
E um sininho
Que com o vento
Vai e vém!
E faz blém-blém!
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VAI PASSAR NA SUA PORTA
A FOLIA DO REISADO
NOS VERSOS DESTE PALHAÇO
E NO COMPASSO DE QUEIMADOS
música

Desembarcamos do trem da história na pracinha, em frente à
igrejinha com olhos de janelinhas. O Grandão logo gritou:
–

Tchau, igrejinha! Até breve, amiguinhas!

A trupe já estava em cima do Livrão quando ouvimos som de
tambor, e o Cantador falou:

– É a folia de reis subindo a rua ao lado.
A Flor então completou:
– Vamos ficar mais um pouco e assistir ao Reisado.

– O mapa está indicando nossa última parada!

– Trupe na escuta? Se preparem para o pouso. E desta vez
com muito mais graça.
– Vamos pegar o caminho de volta para casa!

NAS ASAS DO LIVRO
NO CÉU DA IMAGINAÇÃO
LENDAS, RISOS, VERSOS
RECOLHIDOS NO LIVRÃO
E NESSA AVENTURA DE ESCORREGA,
TOBOGÃ
COLHEMOS HISTÓRIAS HOJE
QUE CONTAREMOS AMANHÃ
música
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A trupe o colocou de volta no potinho do arco-íris. O Caixola
buzinou, o Livrão agitou as asas, e o Pedro anunciou:

QUEIMADOS • RJ

Ao som da Folia de Reis, o Caixola decolou a todo vapor,
bordando um caminho de nuvem no infinito, subiu o arcoíris pintado em traços infantis e escorregou feliz no tobogã
de cores: a trupe, o Caixola e o Livrão. E, no final do arcoíris, o Grandão falou com o papel nas mãos:

CANANÉIA • SP
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`

CANANEIA • SP
AO SOM DO FANDANGO CAIÇARA

Seguimos o som do fandango caiçara, que por aquelas
bandas é tradição: era verão e, bem nessa estação, o
céu fica bordado de aves, que nos acompanharam
em revoadas, sobrevoando o manguezal bordado em
vermelho guará. Nos refrescamos na cachoeira do
Mandira, contornamos a Ilha do Cardoso assistindo à
dança dos botos e sobrevoamos o lagamar. Ao passar
por Ilha Comprida, lá de cima, já se escutava o chuáchuá do mar.

Seguimos à beira-mar e, antes de
chegarmos à praça, o Cantador falou:
– Ouço som de rabeca e viola tocando,
vamos chegar com os festejos de
fandango!

OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.

45
CAIXOLA DE HISTÓRIAS PARA LER E OUVIR | VOLUME 3 • POVOS E TRADIÇÕES

música

CANANÉIA • SP

DAQUI DE CIMA ONDE ESTOU
EU OUÇO O SOM DO MAR
CHUÁ-CHUÁ
ENTRE NUVENS DE ALGODÃO
VÃO DESENHANDO O INFINITO
CHUÁ-CHUÁ
O PÔR DO SOL REVELA ENTÃO
UM LARANJA MAIS BONITO
CHUÁ-CHUÁ
AS ONDAS QUEBRAM NA AREIA
E À NOITE UM MAR DE ESTRELAS
BORDAM TODO CÉU AZUL
CHUÁ-CHUÁ
CHUÁ-CHUÁ BOQUEIRÃO NORTE,
CHUÁ-CHUÁ BOQUEIRÃO SUL.

CANANÉIA • SP

OUÇO O CANTO DA RABECA
E O REPIQUE DA VIOLA
BATENDO A PALMA DA MÃO
BATE O PÉ NO CHÃO AGORA
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RODA A SAIA, BATE O PÉ
NO COMPASSO DO CORAÇÃO
NUNCA VOU DEIXAR MORRER
NOSSO FANDANGO É TRADIÇÃO
música

Pousamos na praça da Tiduca, o Caixola e o Livrão de volta
em seu quintal com cantorias, causos e danças. E na Rua do
Artesão, muitos esculpindo rabecas e violas de caixetas para
a festa de fandango que por aqui é tradição, passando de
geração em geração.
E para começar a apresentação, todos fizeram a locução:
– No abridor de assunto, temos a menina de cabelo cacheado,
Adriana, e sua amiga Rebeca, a rabeca de armário tocando
e contando causos de assombração! E com vocês, Zero
Beto, o Homem Sonoro, fazendo malabares com vários
instrumentos ao mesmo tempo, sem deixar caírem no
chão! E nosso amigo Bruce, o mágico que tirou da cartola
o vento que fez o Caixola voar pelo céu da imaginação!
Toda trupe sorriu, feliz pela festa na praça. E eles continuaram
com as palavras de gratidão:

CANANÉIA • SP

– Mas vejam só, de Santa Cruz do Rio Pardo tem tanta
gente! Todas essas pessoas queridas pegaram carona em
nosso passeio e foram contempladas em tantos sorteios.
E como não lembrar da Heleninha, a borboleta poeta
que voou com a trupe por todos os lugares e pintou uma
revoada de poesias nas páginas do Livrão. É feito de
Marias, Flores e Anas o nosso coração. E agora a menina
contadora de causos vai deixar escapar uma parlenda:
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Todos saíram no cortejo de fandango pela cidade afora; ao
fim, aplausos, sorrisos e abraços.
A trupe e todos os personagens se recolheram e adormeceram
nas páginas das histórias. E essa foi a aventura do Caixola e
do Livrão, que voaram recolhendo lendas, contos e causos
pelo céu da imaginação!
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Colhi sementes de histórias
No céu da imaginação
Guardei na minha Caixola
Para semear neste chão
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A menina perguntou:
– E o que acontece agora, papai?
O pai sabiamente respondeu:

A filha, empolgada, falou:
– Eu posso começar com uma música?

– Claro! Entre música, cordel, traços e resgate da memória,
nós aprendemos que cada um nessa imensidão de país tem
seu próprio jeito de contar uma história.

ERA UMA VEZ UM LIVRO EM BRANCO
SONHAVA EM CONTAR HISTÓRIAS
SAIU VOANDO PELOS ARES
NA AVENTURA COM O CAIXOLA
O VENTO AGITOU AS ASAS
SE TRANSFORMOU EM UM LIVRÃO
FOI BRANCO E VOLTOU COLORIDO
NAS ASAS DA IMAGINAÇÃO.
música
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O pai prontamente incentivou:

CANANÉIA • SP

– Agora é só você contar para a mamãe e seus irmãos as
histórias que você anotou nas páginas da sua memória.

Então a menina começou a contar:

CANANÉIA • SP

– Num domingo, o sol despontou sorrindo e saltou pela
janela em uma manhã serena...
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E as histórias mergulharam nas páginas e delas saíram saltitantes pela voz da menina contadora.
Dizem que quem conta um conto aumenta um ponto.
Acho que é mesmo assim.
Pois depois de uma jornada repleta de aventuras, é com as
páginas carregadas de lembranças que chegamos ao....

Fim
Fim

QUEM FAZ O CAIXOLA VOAR!

Nossa arte é feita a muitas mãos.

QUEM FAZ O CAIXOLA VOAR

SOMOS UMA TRUPE ITINERANTE
QUE VIAJA POR TERRAS DISTANTES
A BORDO DO CAIXOLA ENCANTADO
RECOLHENDO HISTÓRIAS, POR TODO LADO!
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Queremos agradecer os encontros lindos que culminaram
com esse time que nos acompanha hoje: responsáveis pela
ideia, captação, administração, montagem, camarim, técnica e
trabalho artístico do nosso teatro itinerante, uma engrenagem
que só consegue rodar quando todas as pontas estão em
sintonia. Que só consegue cruzar as estradas porque além de
olhar adiante, olhamos um para o outro e entendemos que a
caminhada só faz sentido quando seguimos juntos!
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Ser uma companhia de teatro: entender que a magia em cena só
acontece porque nos bastidores somos uma só energia. Somos
amigos, companheiros de caminhada. Pessoas diferentes com
afinidades essenciais capazes de transformar sonhos em realidade: uma realidade que já esteve em mais de 600 cidades
de todas as regiões do Brasil ao longo dos últimos quinze anos.
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