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O ESPETACULO

fotos   |   clipping   |   vídeos   |   histórico   |   rider técnico

Inspirada livremente em momentos da vida de Piolin,  

a cia LÚDICOS de teatro popular reconta, de forma antropofágica, 

a história do palhaço que nasceu no picadeiro e morreu engasgado 

com uma bala. Naquela fração de segundo que antecede a sua 

morte, em frente ao espelho de seu camarim, sua história vem 

à tona, desde uma narrativa fantástica de seu nascimento até o 

despejo do seu circo, passando pelo almoço com os modernistas  

e pela presença de figuras importantes nas arquibancadas de  

seu circo. Com delicadeza, humor e melancolia, PIOLIN propõe 

uma reflexão sobre a valorização das praticidades em detrimento 

do espaço de poesia que precisa resistir dentro de todos nós.

https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/piolin/fotos-piolin/
https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/piolin/clipping/
https://cialudicos.wordpress.com/videos-piolin/
https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/piolin/historico/
https://cialudicos.wordpress.com/rider-tecnico-piolin/


PROCESSO  
DE CRIACAO

O que precisa morrer para um palhaço nascer?  

Essa foi a pergunta disparadora para o processo de criação de 

PIOLIN. A Cia realizou diversas oficinas de circo e música para 

dar suporte a esta montagem. A dramaturgia da peça assume 

uma característica fragmentada, como números circenses, 

num roteiro que se divide em três partes: o nascimento, o 

reconhecimento e o "desreconhecimento", estabelecendo 

paralelos entre a história de Abelardo Pinto e os dias de hoje. 

A proposta visual e musical do espetáculo apresenta nuances 

entre a nostalgia e a melancolia e convida o espectador a um 

mergulho poético para dentro do universo do circo.

justificativa   |   proposta de encenação   |   concepção de músicas, cenários e figurinos

FICHA TECNICA

DRAMATURGIA E MÚSICA: cia LÚDICOS de teatro popular   

ELENCO: Cristiane Guerreiro , Gizele Panza, John Halles e Nayara Martins  

CENÁRIOS, ADEREÇOS E FIGURINOS: Paolo Suhadolnik   

PREPARAÇÃO CIRCENSE: Osvaldo Hortêncio DIREÇÃO MUSICAL: Alexandre Guilherme  

DIREÇÃO GERAL: Gira de Oliveira 

https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/piolin/justificativa-piolin/
https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/piolin/proposta-de-encenacao-piolin/
https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/piolin/concepcoes-musica-cenarios-figurinos-piolin/


Abelardo Pinto nasceu num circo na cidade de Ribeirão 

Preto/SP em 27 de março de 1897 e iniciou sua carreira 

artística aos 6 anos de idade. Mais tarde recebeu o apelido 

de Piolin, que significa "barbante" em espanhol. Piolin 

inaugurou seu próprio circo e se estabeleceu na cidade 

de São Paulo por mais de 40 anos. Foi reconhecido pelos 

modernistas, em especial Oswald de Andrade, como um 

“artista tipicamente brasileiro”, e tinha em seu circo 

uma cadeira cativa reservada ao presidente Washington 

Luís. No ano de 1961, Piolin recebeu uma intimação 

para desocupar o espaço, e passou a morar no seu 

antigo camarim. Em 1972 o circo de Piolin foi armado 

novamente no vão livre do MASP. Piolin morreu no dia 4 

de setembro de 1973 em São Paulo, dentro de sua casa, 

engasgado com uma bala e com insuficiência cardíaca.

SOBRE PIOLIN



“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

HISTORICO

https://cialudicos.wordpress.com/a-cia/premios-da-cia/
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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