


Projeto: Grandes Temas BuZum!

Pronac: 151623



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 queé?



BuZum! na Estrada
Em mais de sete anos de vida o BuZum! já bateu a marca de
mais de 9.000 apresentações para mais de 500 mil
espectadores.
Já visitamos mais de 1000 escolas em mais de 250 cidades.
Percorremos mais de 250 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.



Grandes Temas BuZum!– Pronac 151623
O projeto Grandes Temas BuZum! foi
executado em 2016 e 2017, com a montagem
e circulação de três espetáculos: “Energia”,
“Mamulengo” e “Que Lixo é Lixo?”
E para 2018, aprovamos a complementação
do projeto para uma nova circulação dos três
espetáculos por dezenas de escolas, praças,
parques em cidades espalhadas pelo país.

VALOR DISPONÍVEL PARA CAPTAÇÃO:  
R$ 1.200.000,00



Uma conversa entre a própria energia e uma criança
bem esperta é o fio condutor do espetáculo, que viaja
pelos diferentes meios de se produzir energia elétrica no
Brasil. Com ajuda de vários efeitos de luz, a Energia
mostra ao menino que a partir da água, do vento, do sol,
da queima de algumas substâncias e até mesmo de
material radioativo pode se produzir eletricidade e que
a maioria das nossas ações cotidianas envolve a energia
elétrica! A peça é uma viagem sensorial pelo universo da
eletricidade!



O espetáculo explora o universo da cultura popular
brasileira, mais precisamente a cultura popular de
Pernambuco! Feito totalmente com mamulengos, o boneco
popular brasileiro, criados e confeccionados por
mamulengueiros de Glória do Goitá - PE, importante polo de
mamulengueiros no país. Joana, uma esperta garota que
adora o carnaval, parte rumo a uma aventura para salvar seu
amigo João, que caiu num poço. Com a ajuda de um falante
papagaio, Joana passa por blocos de Caboclinho, Maracatu,
Cavalo Marinho e Frevo. A peça é um resgate à cultura
popular brasileira!



Do espaço, dois astronautas percebem que o planeta Terra
não vai nada bem, e após uma conversa entre os três, os
astronautas decidem voltar à Terra e contar aos demais
seres humanos os estragos causados pelo lixo. Utilizando
embalagens descartáveis, como caixa de leite, garrafas pet e
latinhas, os astronautas mostram as consequências do lixo
no planeta, desde o descarte incorreto dos resíduos até o
consumo exagerado de produtos que produzem muito lixo.
Partindo da premissa que do ponto de vista do planeta, não
existe jogar o lixo fora, já que tudo permanece aqui, a peça
ressalta a importância de reutilizar e reciclar o que
chamamos lixo!



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

escolas. Nosso desejo é oferecer
áreas de conhecimento trabalhadas nas

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

http://www.youtube.com/watch?v=GukaNfE-uN87
https://www.youtube.com/watch?v=V4l-Sii0mQsSii0mQs
https://www.youtube.com/watch?v=IuNiLNXA2xI
https://www.youtube.com/watch?v=fzEBD4eR44M
https://www.youtube.com/watch?v=g61ga4oOjho


www.facebook.com/ProjetoBuZum

www.instagram.com/projetobuzum 

www.youtube.com/canalbuzum

www.buzum.com.br

BuZum! nas Redes Sociais

http://www.facebook.com/ProjetoBuZum
http://www.instagram.com/projetobuzum
http://www.youtube.com/canalbuzum
http://www.buzum.com.br/


Contato:
www.vrprojetos.com.br

contato@vrprojetos.com.br
(51)  3737-0809

http://www.vrprojetos.com.br/
mailto:contato@vrprojetos.com.br


OBRIGADO!


