
Sinopse

Cia Arte Móvel
apresenta

CASULO

Gabriel e  sua avó são felizes no 
campo de girassóis, mas um vento 
forte leva tudo para longe. No 
mesmo instante a avó segue para 
uma travessia sem volta. Gabriel 
não entende. Mas uma fabulosa 
borboleta, sua fiel amiga desde os 
tempos de lagarta, o guiará numa 
inacreditável jornada. Talvez o 
garoto não encontre a avó, mas a 
borboleta garante que esta 
viagem será uma grande aventura 
dentro de si.

Investigação poética dos 
artistas da Cia Arte-Móvel



+ Informações

Classificação: Livre
Duração: 55 minutos

Ou aponte a
câmera do 
seu celular 
para o 
QR Code.

Videoclipe Aperte o play e assista a
clipe do espetáculo.

Fotos

https://www.youtube.com/watch?v=0BCMRfblng8


Release

Um palco esbanjando pulsação, 
recortando momentos de 
contemplação e significação para o 
mundo imaginativo da criança. 
Elementos cênicos que favorecem o 
despertar para o pensamento e para a 
reflexão. A criança deve entender o 
processo das coisas, entender que 
tudo que começa, um dia acaba. 
Mesmo esse espetáculo terá seu fim e 
ao seu término desejamos que elas 
saiam do teatro valorizando o 
presente e a vida, e com um sabor 
mais doce daquilo que perdeu. 

Esse é o mais genuíno desejo 
de trazer a tona de forma 
poética e lúdica a relação com 
a morte para crianças de 6 a 10 
anos, em busca da autonomia 
ao lidar com a perda.



Realização

Para saber ainda mais ou
conhecer outros espetáculos
da Cia. acesse o nosso site, 
basta clicar no botão abaixo:

Contato

Ficha Técnica
(19) 99263.7088
(19) 99955.3099
contato@ciaartemovel.com.br 
www.CiaArteMovel.com.br
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Concepção e Direção: Otávio Delaneza

Dramaturgia: Vergílio de Sena e Otávio Delaneza
em processo colaborativo
Material poético: Brunna Oliveira, Helton Carlos, 
Lays Ramires, Otávio Delaneza e Vinicius Pestana
Pesquisa: Cia Arte-Móvel
Trilha sonora original e preparação vocal:
Gustavo Spínola
Intérprete canção tema: Uyara Torrente
Captação de áudio: Estúdio Nano B.
Engenharia de som e mixagem: Bruno Britto
Iluminação: Alessandro Azuos

Figurinos: Marlon Pizol
Cenografia: Concepção: Otávio Delaneza / 
Construção: Kaê Payão
Construção de Bonecos e Treinamento em Teatro
de Animação: Márcio Pontes
Elenco: Brunna Oliveira, Helton Carlos, Lays Ramires e
Vinícius Pestana
Voz o�: Uyara Torrente

Operação de Som: Gabriel Mazon
Direção de Produção: Lays Ramires
Produção Executiva: Cooperativa Paulista de Teatro

https://www.ciaartemovel.com.br/
https://www.ciaartemovel.com.br/
https://www.ciaartemovel.com.br/

