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Pra nunca mais.

Caio é inseguro, deprimido.
Tem 14 anos. Pedro, 

Vanessa e Luca são filhos 
do padrasto dele. E agora 

estão de mudança pra casa 
de Caio. Pro quarto de Caio.

O único lugar em que ele 
ainda se sentia bem.

Quatro jovens trancados 
num mesmo apartamento. 
Eles não cabem ali. E Caio 

só pensa em sumir. 

Space Invaders

Ir embora. Pro espaço.

Space Invaders é o novo espetáculo da Cia do Fubá 
e o primeiro voltado ao público juvenil, e fala sobre
a sensação de inadequação e não-pertencimento 
tão comum aos adolescentes.



O Espetáculo

Space Invaders é um clássico jogo de Atari em que 
naves espaciais inimigas tentavam invadir a Terra. 
Na peça, Caio também tenta evitar uma invasão de 
seu mundo pelos filhos do padrasto.

Enquanto Pedro, Vanessa e Luca tentam lidar com 
a depressão da mãe, a saudade de casa e a nova 
escola, Caio isola-se em seu quarto com suas HQs, 
as músicas de David Bowie e o antigo videogame do 
pai, com quem pouco conviveu. E ali decide escrever 
sua própria HQ, Space Invaders, onde desenha-se 
como um astronauta perdido sozinho no espaço, 
e os novos irmãos como vilões invasores que nada 
têm a ver com ele.

Trancados juntos na mesma casa, os quatro 
procuram seu lugar no mundo e enfrentam o 
desafio de se tornarem adultos.

Mais informações e versões do texto 
até aqui estão em:
dramaturgiajovem.wixsite.com/spaceinvaders



A Trajetória

O texto Space Invaders foi criado por Fernanda Gama, 
dramaturga e diretora da Cia do Fubá, através do PROAC – 
Criação de Dramaturgia em 2016, em pesquisa que buscou a 
criação de um espetáculo que de fato dialogue com as 
angústias da adolescência, e incluiu oficinas com adoles-
centes no Centro Cultural São Paulo e leituras públicas 
seguidas de debates no CCSP e na BibliotecaSP.

Agora, o espetáculo está em fase final de ensaios com o 
apoio do PROAC 07/2016 – Montagens infanto-juvenis 
inéditas, e o grupo fará entre maio e julho de 2017 uma série 
de aberturas de processo com os jovens da periferia da 
capital (nos teatros das Fábricas de Cultura, no centro de 
Formação Cultural Cidade Tiradentes, no Centro Cultural da 
Juventude e nas sedes das Cias. Paideia e grupo Clariô de 
Teatro), seguidas de debates com os jovens presentes, para 
que mais uma vez o público adolescente possa opinar e 
interferir no processo criativo do espetáculo.



A Encenação

fubá
São muitas referências em Space Invaders. A linguagem 
das histórias em quadrinhos é a principal: como a peça 
nada mais é que a graphic novel (romance em 
quadrinhos) que Caio está escrevendo, o cenário é uma 
página de HQ, onde cada quadrinho é também um dos 
cômodos do apartamento em que ele vive com os
novos irmãos.

O figurino nada realista faz de Caio um astronauta todo 
o tempo – pois é assim que ele se vê – e se desenha. 
Pedro é a caricatura do jovem rebelde, Vanessa uma 
princesa debutante e Luca uma criança que aos poucos 
abandona o uniforme pra se transformar, nos desenhos 
de Caio, em ums dos ídolos dele: David Bowie. A trilha 
sonora do espetáculo também parte de Bowie, com suas 
canções sobre a inadequação juvenil, seus delírios 
escapistas e sua figura andrógena – que ilustra as 
questões da personagem Luca sobre sua sexualidade.

Conforme as relações se intensificam, Caio muda sua 
visão os demais, amadurece, e faz de sua HQ um 
tratado sobre como fases difíceis sempre existem –
e sempre passam.



fubáDesde 2010 pesquisando teatro para crianças e 
jovens, a Cia do Fubá estreou seu primeiro 
trabalho, Que Aconteceu com Vío Quim?, em 2011. 
No ano seguinte, A Menina Lia estreou no Cultura 
Inglesa Festival, venceu o Prêmio Cooperativa 
Paulista de Teatro 2012 como Melhor Espetáculo 
Infantil, participou do Festival Paideia de Teatro 
para a infância e Juventude 2013, e realizou mais 
de 160 apresentações no estado de SP, incluindo 
Circuito Cultural Paulista, Viagem Teatral SESI 
2013 e 2014, SESI Arte Educação 2014 e Circuito-
SP de Cultura 2016.

Poetinha Camará estreou em 2015 e passou por 
Sesc Santo Amaro, Santos, Presidente Prudente, 
Jundiái, Itaquera, Araraquara e pela Virada 
Cultural Paulista em 2016.

Em 2017, o grupo faz circulação de repertório 
através do Prêmio Zé Renato de Teatro, além de 
produzir seu novo trabalho Space Invaders, com 
apoio do PROAC Produções Inéditas.

Cia do Fubá
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www.facebook.com/CiaDoFuba
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