


O Tapete Voador

O Tapete Voador, desde 2012 vem espalhando a magia da contação de histórias

por todo canto do Brasil. O grupo é formado pela carioca Mila Puntel (atriz e contadora

de histórias) & a pernambucana Bruna Peixoto (musicista e contadora de histórias). 

O Tapete Voador, propõe um diálogo entre a contação de histórias, a música e a arte de interpretar.

 Nosso repertório é repleto de lendas, mitos e contos do mundo todo que são guardados num Balaio

 Mágico que só liberta as histórias quando o público encontra as palavras mágicas.



Quem somos?

Camila Puntel

Camila é atriz (DRT 3879), cantora e contadora de histórias. Iniciou cedo no 
universo musical se apresentando aos 9 anos em corais e cantatas de natal por 
igrejas do Rio de Janeiro. Como contadora de histórias partcipou de inúmeras 
apresentações pelo Rio, Recife e Santa Catarina com seu grupo “O Tapete Voador”, 
do qual é a fundadora, e desde então tem se apresentado em espetáculos 
narratvos e sessões de histórias por teatros, livrarias e escolas em Pernambuco. No 
teatro atuou em peças pelo Recife, com destaque para o espetáculo “Alice 
Underground” com direção de Toni Rodrigues (Cênicas Cia de Repertório) na qual 
passou por um intenso trabalho corporal protagonizando “Alice”. Atualmente, 
integra o elenco do Musical da Broadway ”Avenida Q” como a “Japaneusa” com 
direção musical de Miguel Briamonte e Direção de Andre Gress em Fortaleza, CE. 
No Cinema, partcipou de dois curtas “Duas Luas” e “ De novo aqui” ambas 
produções Pernambucanas. Leciona Teatro no projeto de teatro musical para 
escolas do Recife, da Escola de Artes LALU (PE).



Bruna Peixoto

Bruna é musicista e contadora de histórias. Autodidata, aprendeu a tocar violão 
aos 14 anos, fez curso técnico de música no Centro de Criatvidade Musical do 
Recife e curso de extensão de Violão Erudito na UFPE. Atualmente cursa 
Licenciatura em Música na UFPE e Canto Popular no Conservatório Pernambucano 
de Música. Possui vasta experiência no ensino de música para crianças, desde 
2008 dá aulas de violão e musicalização, em escolas, projetos sociais, como o 
Espaço Criança Esperança em Jaboatão, e partculares. Partcipou do projeto Nós 
Pós Mostra PE em 2012, foi backing vocal do músico Sambê, com quem fez shows 
durante os períodos de carnaval e das festvidades juninas e partcipou da 
gravação do CD “Sambê e o Baile Pernambucano”. Entrou para o grupo “O Tapete 
Voador” em 2015 e se apresenta em espetáculos narratvos e sessões de histórias 
por teatros, livrarias e escolas em Pernambuco e outros estados.

Quem somos?



Alguns locais por onde 
o nosso Tapete aterrissou..

 Recife Verão (2018)

 Arena Pernambuco (2018)

 Bloco de carnaval “Mamães no Calçadão” (2018)

 VIRTUOSINHO – Festval Virtuosi (2017)

 Festval de Inverno de Garanhuns (2012-2017)

 Domingo no Museu  - MEPE (2016-2018)

 FENELIVRO (2016 -2017)

 Feira do Livro Infantl  - Shopping Guararapes  (2017)

 Setúbal Literário III edição  (2017)

 Passeio Literário no Plaza (2017)

 Polo Infantl São João de Caruaru (2017)

 Biblioteca Popular de Afogados e Casa Amarela 

(2017)

 Recife de Coração nos Bairros  (2017)

 Livraria Saraiva, Livraria da Praça, Vila 7 (2017)

 Shopping  Guararapes, Shopping Costa Dourada, 

Shopping Difusora, RioMar Shopping (2016-2018)

 Hotel Village de Porto de Galinhas (2017)

 Teatro Eva Herz  - Recife (2017)

 SESC Natal, Triunfo, Pesqueira (2016- 2017)

 “Médicos Sem Froteiras” - Livraria Vila 7 (2016)

 Projeto Por Trás das Placas (2016)

 VI Festval de Contadores deHistórias - Porto Alegre (2013)

 FestvalConte OutraVez (2012-2014) 



Fotos do Grupo
Recife Verão (2018)



Domingo no Museu - Museu do Estado de Pernambuco (2017)



Teatro Eva Herz - Recife (2017)



“
Hotel Vilage – Porto de Galinhas (2017)



“
Polo Infantil – São João de Caruaru (2017)



Gravação para a Hora da Alegria – TV Jornal (2017)



FLIN - Festival Literário de Natal (2017)



Fenelivro (2017)



Livraria Saraiva - RioMar (2017)



Festival de Inverno de Garanhuns (2017)



Projeto Por Trás das Placas (2016)



Teatro do IMIP (2014)



Festival de Inverno de Garanhuns (2013)



Festival da Criança – Parque Dona Lindu (2012)



Clipagem
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Equipe técnica

Coordenação e artistas do grupo: 
Mila Puntel  e Bruna Peixoto

Roteiros / composições musicais:
Mila Puntel e Bruna Peixoto

Arte e mídia:
Bruna Peixoto

Produção:
 Ytalo Santana
 

Assessoria de imprensa: 
Rabixco Comunicação e Produção Criatva

Audiovisual: 
Guarda-Chuva Marketng Digital

Fotografia: 
Micaella Pereira e Ricardo Garcia



Redes sociais e contatos

Facebook
/OTapeteVoador

instagram
@tapetevoadorhistórias

youtube
/OTapeteVoador

E-mail
tapvoador@gmail.com

telefones
 (81) 99165-3765 – Camila(81) 99518-5212 – Ytalo
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