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O menino Mário recebe, de presente de seus pais, um par 

de óculos muito especiais, que permitem que ele enxergue 

o seu mundo de forma surpreendente. É o nascimento de 

um novo olhar, de um novo amar. Ele parte em busca de seu 

próprio reconhecimento por meio daquilo que seus olhos 

passam a ver: Maria!, que ora representa nossa gente, ora 

nosso lugar, nossa cultura. As pessoas na plateia, dispostas 

frete a frente, são convidadas a se olharem, com 

afeto e carinho, através das lentes do próprio espetáculo. 

Mário e as Marias propõe uma viagem inspirada livre e 

antropofagicamente na vida e obra de Mário de Andrade.

O ESPETÁCULO
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https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/mario-e-as-marias/historico/
https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/mario-e-as-marias/rider-tecnico-mario-e-as-marias/


O espetáculo Mário e as Marias foi livremente inspirado na vida 

e obra de Mário de Andrade, com influências de obras de outros 

modernistas, de ritos e danças da nossa cultura, e de músicas nacionais 

e estrangeiras. O espetáculo foi dividido em quatro quadros que 

metaforizam os ritos de passagem: nascimento e batismo; sangue; 

casamento; e morte. As cenas foram concebidas explorando estas 

passagens, revelando sempre um caminho, um destino, ou a contra 

mão de tudo isso, tendo o coro como elemento cênico de criação e o 

jogo entre as atrizes e o público como motivador das ações. A história, 

contada por cinco mulheres, traz a força e a sensibilidade feminina 

para representar a busca incessante deste artista pela essência de seu 

povo, possibilitando que o público reconheça a trajetória de Mário 

de Andrade no espetáculo e também se veja inserido nas belezas da 

cultura popular brasileira. As apresentações são realizadas nas 

ruas, praças, parques e espaços alternativos, a fim de democratizar o 

acesso ao teatro brasileiro e seus respectivos artistas por meio de um 

teatro aberto e popular, direcionado para a infância  

e com fortes reflexões ao público adulto.
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PROCESSO DE CRIAÇÃO

FICHA TÉCNICA
DRAMATURGIA e MÚSICAS: cia LÚDICOS de teatro popular

ELENCO: Alba Brito, Gizele Panza, Jéssica Nascimento,  
Juliane Pimenta e Vera Carnevali

CENÁRIOS, ADEREÇOS E FIGURINOS: As Mariposas e  
cia LÚDICOS de teatro popular

DANÇAS POPULARES: Aurélio Prates Rodrigues

DIREÇÃO MUSICAL: Pedro Paulo Bogossian

DIREÇÃO GERAL: Gira de Oliveira
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Mário Raul Moraes de Andrade nasceu em São Paulo  

no dia 09 de outubro de 1893. Poeta, escritor, crítico literário, 

musicólogo, folclorista, ensaísta, colecionador, correspondente e 

fotógrafo brasileiro, escreveu obras como: “Macunaíma”, “Amar, 

Verbo Intransitivo” e “Paulicéia Desvairada”, além de diversos 

contos, entre eles: “Vestida de Preto”, “Tempo da Camisolinha” 

e “Peru de Natal”. Foi um dos responsáveis pela realização da 

Semana de Arte Moderna em 1922, e o primeiro diretor do 

Departamento Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, 

por meio do qual realizou a Missão de Pesquisas Folclóricas por 

todo o Brasil na busca e registro da cultura do povo brasileiro. 

Durante toda sua vida defendeu uma linguagem nacional 

para promover a integração entre o ser brasileiro e sua terra. 

Morreu no dia 25 de fevereiro de 1945 em São Paulo  

vítima de um ataque cardíaco. 

SOBRE MÁRIO  
DE ANDRADE



“Abancado à escrivaninha em São Paulo

Na minha casa da rua Lopes Chaves

De sopetão senti um friúme por dentro.

Fiquei trêmulo, muito comovido

Com o livro palerma olhando pra mim.

Não vê que me lembrei lá no norte, meu Deus!  

Muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu,

Um homem pálido, magro de cabelo escorrendo nos olhos

Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,

Faz pouco se deitou e está dormindo.

Esse homem é brasileiro que nem eu...”

Descobrimento, de Mário de Andrade

Em 2007, teve início o projeto que propõe a investigação da 

vida e obra de artistas brasileiros que se reconheceram 

em nossa cultura e a valorizaram. Este projeto consiste na 

criação de uma trilogia de espetáculos populares de rua 

pensados para a infância e juventude abarcando os estudos 

da cultura popular brasileira, o diálogo sobre identidade 

nacional e pluralidade cultural. A trilogia é composta por: 

“A Ciranda do Villa”; “Mário e as Marias”; e “Piolin”, 

inspirados, respectivamente, em Heitor Villa-Lobos,  

Mário de Andrade e Abelardo Pinto (o palhaço Piolin).

Esse homem  

e brasileiro que 
nem Eu...



A cia LÚDICOS de teatro popular surge no ano 2000 como 

uma companhia mambembe e que tem como base investigar 

a popularização de linguagens, priorizando essencialmente 

as diversas possibilidades de discursos poéticos e ideológicos 

por meio de dramaturgias além da palavra. Para dar suporte a 

prática, explora recursos do teatro épico e popular a partir dos 

expedientes do coro, a fim de que se estabeleça uma maior 

conexão entre espetáculo e público. Desde 2005 a cia se dedica 

exclusivamente ao teatro popular voltado para a infância.

2018 – PIOLIN  texto e música de cia Lúdicos

2013 – MÁRIO E AS MARIAS  texto de cia Lúdicos

2009 – A CIRANDA DO VILLA  texto de Evill Rebouças

2006 – A ARCA ENCANTADA  texto de cia Lúdicos

2006 – O VELHO DOS SONHOS  texto de cia Lúdicos

2005 – HISTÓRIAS QUE O VENTO CONTA  texto de cia Lúdicos

2004 – SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO  texto de William Shakespeare

2003 – O NOVIÇO  texto de Martins Pena 

2003 – AUTO DA COMPADECIDA  texto de Ariano Suassuna 

2002 – O MAMBEMBE  texto de Arthur Azevedo 

2002 – BIG PISCINÃO DE RAMOS II  – SÓ OS BROTHER  texto de cia Lúdicos 

2002 – VESTIDO DE NOIVA  texto de Nelson Rodrigues

2001 – ASCENSÃO E QUEDA DA  CIDADE DE MAHAGONNY  texto de Bertolt Brecht

2000 – A GATA BORRALHEIRA  texto de Maria Clara Machado

SOBRE A CIA

prêmios   |   clipping   |   outros espetáculos

HISTÓRICO
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https://cialudicos.wordpress.com/a-cia/clipping/
https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/


AILA RODRIGUES 
Integra a LÚDICOS desde 2011.  
Trabalha com atuação, produção e 
assistência de direção em outros grupos 
teatrais de São Paulo e Fortaleza desde 
1998. É designer, fotógrafa e artesã.

ALBA BRITO
Integra a LÚDICOS desde 2012.  
Co-fundadora da Trupe BorboLetras. 
Formada pela ELT em 2005. Artista 
orientadora em teatro em diversos 
projetos sócios-culturais.

CRISTIANE GUERREIRO
Integra a LÚDICOS desde 2001.  
Fora da cia foi dirigida por Renato 
Dib e Walter Sthein. É formada em 
Publicidade e Propaganda pela FASP.

GIRA DE OLIVEIRA 
Fundou a LÚDICOS no ano 2000.  
Dirige diversos grupos e espetáculos além 
da LÚDICOS. Atua há anos em programas 
de formação como Fábricas de Cultura e 
Vocacional, entre outras instituições.

GIZELE PANZA
Integra a LÚDICOS desde 2007.  
Co-fundadora da Trupe BorboLetras. 
Cursou a ELT de 2010 a 2013. É atriz, 
contadora de histórias e pedagoga.

JÉSSICA NASCIMENTO
Integra a LÚDICOS desde 2012.  
Bacharel em Comunicação das Artes do 
Corpo pela PUC–SP e estudante da EAD-
ECA-USP. Atua como artista orientadora 
em Teatro no Programa Vocacional.

JOHN HALLES
Integra a LÚDICOS desde 2011. 
Além de ator, é cantor e compositor. 
Formação em Dança na Escola Livre de 
Dança e em Pedagogia na UNIFESP.

ARTISTAS DA CIA
JULIANE PIMENTA
Integra a LÚDICOS desde 2009.  
Formada em Artes Cênicas  em 2001 pela 
FATEA. Ensaia e dirige grupos de teatro da rede 
Cultura Inglesa e faz parte do NED Núcleo de 
Experimentos Dramatúrgicos do ABC.

NAYARA MARTINS
Integra a LÚDICOS desde 2015. Estuda 
humor na SP Escola de Teatro e cursa o 
núcleo de formação de atores e atrizes na 
Escola Livre de Teatro de Santo André.

VANESSA MENEZES
Integra a LÚDICOS desde 2001. É formada 
em Educação Física pela Unicastelo e pós 
graduada em Psicomotricidade pela FMU. 
Bailarina. Atua há anos em como professora 
de dança e educação física.

VERA CARNEVALI
Integra a LÚDICOS desde 2000. Fez curso de 
teatro no Arts Espaço Cultural. Formada em 
Psicologia na Faculdade Farias Brito (UNG) 
em 1978. Trabalhou na Secretária Estadual 
de Educação de 1994 até 2016.
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