
 
 
 
 

CURUMIM 
 
 
O Espetáculo Curumim faz parte da série de espetáculos sobra Cultura 
Popular, do BuZum!, e é uma homenagem à cultura indígena. Nós 
escolhemos contar uma das inúmeras histórias indígenas, esta do povo Tupi, 
a Origem da Mandioca, essa raiz brasileira, tão presente na nossa culinária e 
cultivada pela primeira vez pelos povos indígenas.  

Há muitos anos, existia uma aldeia dentro de uma floresta. Todos viviam em 
perfeita harmonia. Um belo dia nasceu Mani, uma menina bem branquinha, 
muito diferente de todos os curumins da aldeia. Mani trouxe ainda mais 
alegria à aldeia, ela conseguia falar com os bichos e entender o poder das 
plantas.  

Porém, uns anos depois, os índígenas começaram a passar fome, os peixes 
sumiram e as árvores pararam de dar frutos, mas Mani sabia que esse 
momento difícil iria passar. E de repente, sem que houvesse alguma 
explicação, Mani deixou de viver. Dias depois, de dentro da oca onde morava, 
nasceu uma planta muito diferente, que tinha uma raiz branquinha por 
dentro, como Mani.  

Deram então o nome de MANI OCA, MANDIOCA, a essa raiz tão poderosa, 
que foi capaz de saciar a fome de todos da aldeia.  

Ficha Técnica – Curumim 

Concepção: Beto Andreetta e Mari Gutierrez  
Texto: Beto Andreetta 
Direção: Adriana Telg 
Elenco: Diezon Cabral (Dinho Weller), Geovana de Oliveira, Fabíola Gonçales, 
Lívia Simardi, Priscila Maria Lima, Fabiana Noronha, Basílio Ludovico, Andressa 
Ferreira. 
Trilha Sonora: César Maluf 
Criação e Confecção de Bonecos: Dino Soto 
Produção executiva: Juliana Christão e Aldo Andreetta 
Assistente de produção: Thayna Lima 
Produção de campo: Leonardo Campos, Henrique Ramos, Fernando Lima e 
João Pedro Andreetta. 
Design gráfico: Sato do Brasil e Murilo Thaveira, casadalapa 
Técnicos de som e luz: Henrique Ramos, Cristiano Valério, Deivison Nunes e 
Rodrigo Papa. 
Direção administrativa: Jackson Iris 
Direção Artística: Beto Andreetta 
Direção de Produção: Mariane Gutierrez 



 
Assistente financeiro: Glaucia Souza 
Assessoria de imprensa: Isabela Barbosa 
Fotos: Renan Perobelli 
Coordenação de projeto: BuZum! 
 


