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Apresentação 

 

  Os contos árabes são extremamente importantes na cultura oriental. 

Através deles se passaram ensinamentos e ideologias de vida durante anos. 

Diversas histórias árabes, célebres contidas na coletânea “As Mil e Uma Noites”, 

que foram inventadas e preservadas na tradição oral pelos povos da Pérsia e da 

Índia, são narradas por Sherazade, uma jovem princesa  que se sacrifica pelo seu 

povo para salvá-lo da ira do sultão Shariar.  

 “As Histórias de Sherazade” narram alguns dos contos das “As Mil e Uma 

Noites” utilizando a linguagem teatral. Com um texto primoroso da autora, a peça  

é voltada ao público infantil e juvenil, promovendo o mágico que existe  na cultura 



árabe, presente no dia-a-dia dos brasileiros. Irá também ensinar, numa linguagem 

que irá conquistar o público infantil,  através da personagem principal que o amor 

e a compaixão pelo próximo são os fundamentos de uma existência sadia. 

      “As Histórias de Sherazade” já foi montada há alguns anos com bastante 

sucesso. Além das salas de espetáculo, pretende-se levar a peça para escolas 

públicas e particulares, através do Projeto Escola.  

  

Objetivos 

  

 

 Incentivar a ida do público infantil ao teatro, estimulando sua sensibilidade ; 

 Fomentar a produção de espetáculos infantis; 

 Promover oficinas de contação de histórias árabes, nas escolas, que irão 

desenvolver  a capacidade de seus alunos para a atividade; 

 Promover a cultura árabe explorando sua riqueza; 

 Realizar peça teatral em um espaço específico, nos fins de semana, aos 

sábados e domingos, apresentando também durante um dia na semana a 

peça para duas a três escolas agendadas; 

 Valorizar a cultura árabe em seus mais diversos aspectos; 

 

Justificativa 

 

    Como se sabe, vivem no Brasil diversos descendentes árabes que 

enriqueceram e continuam a enriquecer a cultura do nosso país com sua culinária, 

dança,  contos e poesias. Através desta peça teatral, poder-se-á estabelecer no 

imaginário infantil a importância e a riqueza do Oriente. 

 Além disso, este projeto estimula a produção de espetáculos infantis,  

criando oportunidade para a criação de um público teatral crítico. 

 O projeto ainda faz parcerias com escolas públicas para levar aos seus 

alunos a arte diretamente, quebrando assim o distanciamento entre a obra de arte 

e o espectador, faciliando o acesso ao bem cultural. 



 Com a oficina de Contação de Histórias, o projeto resgata a tradição oral 

árabe de transmissão. Nas oficinas, jovens e adultos poderão aprender a contar 

histórias de modo atraente.  

 
Detalhamento do Projeto 

 

 As apresentações da peça teatral ocorrerão em uma casa de espetáculo, 

que ainda será determinada pela equipe de produção. 

 As apresentações irão ocorrer na casa de espetáculo, aos sábados e aos 

domingos na parte da tarde; 

  As oficinas de contação de histórias serão oferecidas a grupo contador de 

histórias toda sexta-feira, por dois meses em espaço ainda a ser 

determinado, ou ainda em escolas públicas e particulares. Para participar 

das oficinas, os participantes deverão se inscrever previamente.  

 O valores recolhidos na bilheteria serão destinados ao pagamento do 

espaço onde ocorrerão as apresentações teatrais e oficinas, e o excedente 

cobrirá despesas da produção; 

 

 
 

Divulgação e Retorno Ao Patrocinador 

 

 Mídia e veiculação do nome do patrocinador associado à peça de teatro em 

vários meios de comunicação diferentes, tais como: Rádio, TV, Jornal, 

Revista, Outdoor, cartaz, folder, Filipeta, Convites, Hall e fachada do teatro, 

assim como todo e qualquer material publicitário que venha a ser produzido 

e veiculado; 

 Estréia exclusiva para os Patrocinadores; 

 Cota de convites doados aos Patrocinadores para a temporada; 

 Agradecimento a cada um dos Patrocinadores e apoios em locução antes 

de cada apresentação; 

 Agradecimento público aos Patrocinadores em entrevistas nas rádios, 

televisões e jornais, sempre que possível. 



 O patrocinador estará vinculando sua empresa e sua marca a projeto 

cultural de elevado conteúdo artístico. 

 

 
 

Solicite projeto detalhado e orçamento clicando aqui 
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