Cia BuZum! realiza oficinas de teatro para crianças

Iniciativa visa a inserir os pequenos no universo criativo do teatro ao guiá-los por todas
as etapas de criação de uma peça

O BuZum! é uma companhia de teatro itinerante que já percorreu mais de 150 mil quilômetros
levando a magia do teatro de bonecos a escolas de todo o Brasil. Adaptado em um ônibus que
se transforma em sala de teatro, ele é equipado com palco, iluminação, ar condicionado e
espaço para a plateia com capacidade para receber até 50 espectadores por sessão.
Além de realizar apresentações dos 8 espetáculos em seu repertório, a companhia também
oferece Oficinas de Teatro de Papel, em que as crianças têm a oportunidade de experimentar
uma vivência teatral completa ao montar um roteiro original, criar seus personagens e encenar
suas peças aos colegas. Cada criança recebe um Teatro de Papel com personagens para
montar.
As oficinas têm duração média de uma hora e comportam até 20 crianças, entre 6 e 11 anos.
Organizados em quatro grupos de cinco integrantes, os pequenos desenvolvem um roteiro
simples - que pode ser uma adaptação da peça do BuZum! que acabaram de assistir ou uma
criação própria - e elaboram seus próprios personagens, utilizando cartolina e canetas
coloridas (os próprios bonecos de papel podem servir de molde). Dois atores da companhia
ensinam algumas técnicas de manipulação de bonecos e dirigem as peças recém-criadas, que
ao final são apresentadas aos demais. As crianças podem levar o seu teatro de bonecos de
papel para casa e continuar a brincadeira.
Sobre o BuZum!
O projeto completou cinco anos em 2015 com números expressivos: foram cerca de seis mil
apresentações para 300 mil espectadores de 900 escolas públicas, em 250 cidades dos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Espírito Santo e
Rio Grande do Sul. Em 2014, o grupo recebeu o prêmio de Melhor Produção e Melhor Autor de
Texto Original no 1º Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem (ex-Prêmio
Femsa).

