


BuZum! é um pequeno teatro de bonecos
ambulante. Remete aos saltimbancos da Idade
Média, que iam com seus pequenos teatros de
cidade em cidade, alegrando adultos e
crianças, concebendo mundos em que tudo era
possível.

Um ônibus especialmente transformado que
chega à porta das escolas, creches, praças,
parques, levando peças teatrais ao encontro do
público, que tem cada vez mais perto de si a
possibilidade de desfrutar o encanto que só o
teatro de bonecos pode oferecer.

O que é?



BuZum! na Estrada
Em quase seis anos e meio de vida o BuZum! já bateu a marca
de mais de 7.500 apresentações para mais de 400 mil
espectadores.
Já visitamos mais de 900 escolas em mais de 250 cidades.
Percorremos mais de 190 mil quilômetros em nove estados
brasileiros: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Rio
Grande do Sul. Já atravessamos a fronteira e fomos até Porto
Soares, na Bolívia.
Esses números tornam o BuZum! um dos maiores projetos de
teatro itinerante do Brasil!
Em 2014 ganhamos o 1º Prêmio de Incentivo ao Teatro Infantil
e Jovem do Estado de São Paulo, nas categorias Melhor Autor
Original e Melhor Produção – espetáculo Intolerância.
Em 2016 ganhamos o Prêmio do Governador do Estado de
São Paulo, pelo Voto Popular na Categoria Arte para Crianças.



Máquinas– Pronac 148176
O projeto prevê a circulação gratuita do espetáculo Máquinas,
Pronac 14-8176 em escolas, parques e praças públicas.
O espetáculo fala de uma viagem pela história da evolução dos
meios de transportes.
Dirigido a crianças de 3 a 11 anos, o projeto vai percorrer por
diversas cidades do país. Pretendemos circular em centenas de
escolas públicas, creches, ONGs e praças.
Para a democratização do acesso, o BuZum! leva o teatro aos
bairros mais carentes. Exatamente para que crianças que pouco
ou nunca tiveram acesso a arte possam também usufruir do
bem teatral.
O projeto investe na educação e na cultura como ferramentas
básicas para o engrandecimento pessoal de milhares de
crianças.

VALOR DISPONÍVEL PARA CAPTAÇÃO: R$900.000,00



Espetáculo Máquinas



Como Funciona

São até seis sessões por dia: cada uma com duração
de 20 minutos, comportando um público de até 50  
pessoas.

As sessões devem acontecer dentro de um período  
de 6 horas.

O BuZum! precisa apenas de:

• 1 ponto de energia 220V – 40 AMP e  
9.080W (quadro de luz);

• Local plano para estacionar o ônibus (vaga
para 5 carros);



Contrapartidas
• Todas as apresentações são gratuitas e devem acontecer em escolas,

parques e praças públicas;

• Inserção da logomarca do patrocinador em todo material gráfico –
Cartaz, Banner, Livro do Professor, Teatro de Papel e BuZum! em
Quadrinhos;

• Entrega do Livro do Professor aos professores e entrega do BuZum! em
Quadrinhos e Teatro de Papel para às crianças, após assistirem ao
espetáculo;

• Inserção da logomarca no material pedagógico entregue aos
professores via e-mail;

• Adesivo com a logomarca do patrocinador no para-brisa do ônibus
(lateral superior direita);



Material Didático

• Livro do Professor;

• BuZum! em Quadrinhos;

• Teatro de Papel;

• Banner;

• Cartaz;

• Adesivo com a logomarca do  
patrocinador, no para-brisa do ônibus;



Livro do Professor

Cada espetáculo da Cia virou uma história em
quadrinhos e em cada história publicada neste
livro, apresentamos uma série de sugestões
pedagógicas, didaticamente organizadas pelas
áreas de conhecimento trabalhadas nas
escolas. Nosso desejo é oferecer aos
professores um material que possa ampliar
significativamente as dimensões e as
possibilidades da aprendizagem.
Aliás, a estimulação da aprendizagem pela arte
e a valorização do professor, na sua sublime
missão de educar, são os objetivos dessa
publicação. Após assistir ao espetáculo, todos
os professores podem ganhar o Livro do
Professor.



BuZum! em Quadrinhos

Além do Teatro de Papel, cada aluno recebe um  

Gibi que contém todos os espetáculos do BuZum!  

no formato de história em quadrinho, com nossos  

personagens para colorir!



O Teatro de Papel é inspirado no “Teatro de
Brinquedo”, um brinquedo popular na Europa no
século passado, em que pedaços de papel eram
usados para criar diferentes teatros e personagens.

Cada espetáculo do BuZum! tem um modelo
diferente de Teatro de Papel. Basta montá-lo para
ter um pequeno teatro em miniatura, com palco e
cortina.

Os personagens saíram da peça e viraram bonecos
de papel, prontos para serem manipulados. A ideia
é que cada criança possa brincar com os
personagens da peça que acabou de assistir,
criando também suas próprias histórias e
inventando novos personagens.

A ordem é soltar a imaginação e brincar de fazer
teatro! Após assistir ao espetáculo, todas as
crianças podem ganhar o seu Teatro de Papel.

Teatro de Papel



Conheça mais o BuZum!
Quilômetros de Histórias: BuZum! no History Chanel  

http://www.youtube.com/watch?v=GukaNfE-uN87

Mais Cultura: BuZum! na Viradinha Cultural  

https://www.youtube.com/watch?v=V4l-Sii0mQsSii0mQs

SPTV 2° Edição: Maratona Infantil MIS + BuZum

https://www.youtube.com/watch?v=IuNiLNXA2xI

O Globo: Diversão Itinerante  

https://www.youtube.com/watch?v=fzEBD4eR44M

Notícias da Manhã SBT: BuZum! em São Paulo

https://www.youtube.com/watch?v=g61ga4oOjho
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OBRIGADO!


