
Alta Sociedade Baixa chega ao fim com participações dos 

ex "Casseta", Helio de La Peña e Marcelo Madureira 

 
No último episódio da badalada instasérie, o público decide o final dos principais 

personagens onde até Jesus e São João marcam presença 

 

 

Lídia Coutinho (Samantha Schmutz) e seu marido Arnoldo (Theodoro Cochrane), os personagens 

mais polêmicos da quarentena, tiveram o seu destino traçado – e para que ninguém possa acusar 

Deus (Luis Fernando Guimarães) de decidir tudo sozinho, quem escolheu o caminho para a dupla e 

seus convidados foi o público.  

 

Convidados a votar pela internet, parte de público de mais de oito milhões de pessoas, que 

acompanhou o desenrolar da série em seus capítulos semanais, apontou o final preferido para a 

“gang da Vieira Souto”.  

 

Como confusão em “Alta Sociedade Baixa” já é de praxe, o último capítulo traz a participação 

especial dos ex Casseta e Planeta, Helio de La Peña, no papel de Jesus, e Marcelo Madureira como 

São João. 

 

Um hit da web na temporada da quarentena, “Alta Sociedade Baixa” conquistou o público por seu 

projeto ousado e inovador. Criada pelo coletivo Team O!, com direção de Rodrigo Pitta e Mariana 

Jorge, a série digital, escrita por Rodrigo Pitta e Marcello Bosschar, partiu da premissa de uma 

socialite, casada com um candidato a governador, que resolve dar uma festa em plena quarentena, 

quebrando todas as regras de isolamento. A situação vai ficando incontrolável quando novos 

personagens – policiais, jornalistas, vizinhos, garotos de programa, traficantes e até o governador 

em pessoa entram na história. No penúltimo episódio, para dar um basta na situação, Deus em 

pessoa comparece, conclamando o público a escolher o desfecho da situação num reality show.  

 

Líder da votação, Charles Estrela (Tom Cavalcante) é revelado Anjo e sobe aos céus. Adriane 

Galisteu (Claudia) e Gustavo Mendes (Paulo) são colocados para fora do 'quintuplex', e vão 

enfrentar os atiradores contratados por Gabriel, o Governador, (Marília Gabriela) que se espalham 

nas ruas da cidade em quarentena. A personal-trainer Joana (Glamour Garcia) vai viver em um 

convento, enquanto seu marido Rodrigo, revelado traficante de órgãos, será preso por tempo 

indeterminado. 

 

Mas Deus deixou o melhor para o final. Lídia e Arnoldo perdem toda a sua fortuna e são 

condenados a viver em uma comunidade! Bem, mas todos nós conhecemos Lídia Coutinho, não é 

mesmo? A socialite prepara um plano especial para o final da instasérie, e para saber, você terá que 

assistir ao último capítulo. 

 

A série reuniu um elenco estelar, digno das atrações das maiores redes de TV do país: entre 

personagens fixos e participações, “Alta Sociedade Baixa” teve no elenco Samantha Schmütz,  Tom 



Cavalcante, Marilia Gabriela,  Luiz Fernando Guimarães,  Gorete Milagres, Karol Conká, Theodoro 

Cochrane, Adriane Galisteu, Gustavo Mendes, Glamour Garcia, Leonardo Miggiorin, Reynaldo 

Machado,  Luis Miranda, Débora Reis, Pablo Morais, Seu Jorge, Helio de La Peña, Silvia Pfeifer, 

Sheron Menezes,  Lan Lan, Pretinho da Serrinha, Juliana Didone, Eliana, Carmo Dalla Vechia e 

Marcelo Madureira. 

 

Após o lançamento do último capítulo, a série comemora seu encerramento com uma festa no 

aplicativo Zoom, realizando um show ao vivo com todo o elenco. 

 

A série tem sido acompanhada semanalmente por milhares de pessoas, distribuídos entre os perfis 

dos atores da série no Instagram. “Alta Sociedade Baixa” foi compartilhada e os episódios 

publicados em perfis de seguidores e veículos de comunicação.  

 
 

A Instaserie 

 

Escrita por Rodrigo Pitta e Marcello Bosschar, a série “Alta Sociedade Baixa” tem direção de Rodrigo 

Pitta e Mariana Jorge e é totalmente filmada indoors, sem contato presencial entre os autores, 

atores e diretores. Através de recursos de edição e web filming como linguagem principal, a série 

apresenta uma dramaturgia moderna e criativa, para ilustrar uma passagem histórica da sociedade 

contemporânea. 

 

 A ideia do coletivo Team O! recebeu adesão imediata do elenco estelar, que topou filmar e 

produzir o próprio figurino e maquiagem. Rodrigo e Mariana comandaram as gravações que atores 

e diretores fizeram em suas casas em Miami, Los Angeles, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 

Em casa, os atores dão vida aos personagens com suas próprias roupas, ambientes e móveis viram 

cenário para as cenas captadas em diversos formatos, filmadas pelos próprios artistas com a ajuda 

de companheiros de isolamento. 

 

O ilustrador Leandro Assis, famoso por suas charges políticas no Instagram, criou uma série inédita 

de ilustrações para o encerramento de cada capítulo. 

 

A abertura teve arte de Vinicius Fragoso e remix da faixa histórica de Cazuza, “Burguesia”, feito pelo 

Dj e produtor Gaspar Muniz, filho do artista Vik Muniz. A partir do terceiro episódio, “Alta 

Sociedade Baixa” ganhou um segundo tema – a canção inédita “Avant Garde Kardashians”, assinada 

por Rodrigo Castilho, músico brasileiro radicado em Londres.  

 

A série está sendo veiculada apenas no Instagram (IGTV), em uma página criada especialmente para 

abrigá-la (@altasociedadebaixa) e também nos perfis de todos os atores e produtores do elenco. 

Após seu encerramento, ela pode ser vista, agora na íntegra.  

 

Para saber mais do projeto, acesse: 

https://www.midiorama.com/alta-sociedade-baixa  

 

 

https://www.midiorama.com/alta-sociedade-baixa


Confira todos os episódios de "Alta Sociedade Baixa": 

Episódio 1: https://www.instagram.com/tv/B_ps-XwDOqH/?utm_source=ig_web_copy_link 

Episódio 2: https://www.instagram.com/tv/B_7vNXcAYIL/?utm_source=ig_web_copy_link 

Episódio 3: https://www.instagram.com/tv/CAOTz3jAvQd/?utm_source=ig_web_copy_link 

Episódio 4: https://www.instagram.com/tv/CAf_hk3DJTL/?utm_source=ig_web_copy_link 

Episódio 5: https://www.instagram.com/tv/CAxpAgqHxrw/?utm_source=ig_web_copy_link 

Episódio 6: https://www.instagram.com/tv/CBLok4_HhN5/?utm_source=ig_web_copy_link 

Episódio 7: https://www.instagram.com/tv/CBd8NlOHhTV/?utm_source=ig_web_copy_link 

 


