
apresenta:

Jacinta



Para se sentir bem no mundo, 
Jacinta mergulha numa aventura dentro de si.
Com a ajuda de Ich, um monstrinho imaginário, Jacinta 
descobre seu mundo interior e aprende a lidar com as 
emoções que forjam sua personalidade e seu caráter.

É durante a infância que temos o primeiro contato com 
o mundo social. Construir sua própria identidade dentro 
desse universo não é fácil e existem diversas armadilhas.
O autoconhecimento e a autoestima são ferramentas 
fundamentais para esse desenvolvimento.

Jacinta

Sinopse

Um espetáculo de teatro de bonecos para todo público, 
com duração de aproximadamente 45 minutos.



foto: Cecília Pederzoli

Conceitos

Filosofia para crianças :
 
Com uma dinâmica cativante, plástica gráfica e 
visualmente rica, o espetáculo aborda temática filosófica 
e questões comuns a psicologia, com o olhar sobre si e a 
forma de lidar com suas emoções.

O uso de bonecos proporciona uma distanciação que 
permite abordar temas difíceis com leveza e linguagem 
acessível, além de incitar uma reflexão posterior.



A Casa Volante

Casa Volante é uma companhia de 
teatro de bonecos franco-brasileira 
em atividade desde 2009.
Tem sua sede na beira do lago de 
Furnas, na zona rural de Guapé MG. 

Em meio a um ambiente rico em 
natureza e uma forma de vida 
alternativa, surgem textos para 
peças de teatro, filmes de animação, 
bonecos, cenografias e estruturas 
mirabolantes: ferramentas de 
comunicação para disseminar uma 
forma de ver e de viver.

Ultimamente foram lançados dois 
novos projetos de teatro: 
- no Brasil : Jacinta (estreiou em 
2017)
- na França : Antes de Virar a Página 
(estreia prevista para o primeiro 
semestre de 2020).

Mais sobre os projetos da 
Casa Volante no site:
www.casavolante.site

http://www.casavolante.site


Ficha técnica

Dramaturgia: Jeanne Kieffer e Guilherme PAM
Direção Cênica: Paulinho Polika
Direção de arte: Guilherme PAM
Bonecos e cenários: Guilherme PAM e Jeanne Kieffer
Elenco: Guilherme PAM, Jeanne Kieffer, Otto e Rita 
Kieffer de Mendonça
Trilha sonora original: Caio Gracco Guimarães
Equipamentos de luminação: Alexandre Galvão / Tekhnê 
Iluminação Cênica
Projeto gráfico: Zumberto
Produção executiva: Nathan Coutinho

Contato
Nathan Coutinho - Produtor 

+55 31 99555-6241 / 
morais.nathan@gmail.com

casavolanteteatro@gmail.com

mais sobre a Casa Volante :
www.casavolante.site
www.facebook.com/casavolanteteatro

http://www.casavolante.site
http://www.facebook.com/casavolanteteatro

