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EDIÇÃO COMEMORATIVA 10 ANOS

TIRADENTES EM CENA



Mostra de Artes Cênicas Tiradentes em Cena
comemora 10 anos

 
 

Um festival para todos. Uma década de arte!
 
Da mistura entre a paixão pelo teatro e o sonho de criar uma experiência cênica
capaz de emocionar, conectar e estimular reflexões e hábitos culturais, nasceu o
Tiradentes em Cena. 

É uma alegria completar 10 anos, reverenciar nossa trajetória de resistência, os
encontros promovidos, a força da cadeia produtiva, de técnicos a artistas que
passaram pela cidade nos últimos nove anos para fazer cultura e transformar
nossa realidade.

O Tiradentes em Cena mantém sua característica de oferecer ao público um leque
variado de atrações. Oficinas, peças, performances, dança, roda de conversas, tudo
que leve o mundo das artes cênicas e da cultura ao público e de forma a estimular
as produções locais.

Com sua programação de qualidade, o Festival colocou a cidade no mapa de
circulação de espetáculos de grandes artistas, como Bibi Ferreira, Matheus
Nachtergaele, Teuda Bara, Elisa Lucinda, Amir Haddah, Pedro Paulo Cava, Maurício
Tizumba, Tonico Pereira, Nathalia Timberg, Monah Delacy, Zezé Motta, Grupos
como: Teatro da Pedra, Ponto de Partida, Galpão, Aramatrux, Entre&Vista; além de
muitos outros artistas e diretores que enriquecem a cultura do nosso País.

Além da mostra de espetáculos, o Tiradentes Em Cena também dá ênfase às
atividades formativas, como oficinas, roda de conversas, residências artísticas,
seminário e encontro formativos.

 Evoé! 
Aline Garcia

Idealizadora e coordenadora geral 
 

Idealizadora e coordenadora geral 
 

MOSTRA DE ARTES CÊNICAS TIRADENTES
EM CENA COMEMORA 10 ANOS



10 anos Tiradentes em Cena

Local: Centro Cultural Yves Alves 
Horário: antes dos espetáculos 
Projeção de cenas, bastidores, um passeio pelos
10 anos.Sensações visuais, memórias e
narrativas.
Produção: Tiradentes em Cena 
Fotografia e edição: André Frade

Entre&Vista
30 anos a cidade como tela

Projeção de fotos pela cidade.
O Entre&Vista já encenou mais de 35 peças,
miais de 130 apresentações, além de dezenas de
saraus poéticos, serestas, cortejos, danças,
recitais, circo-teatro, oficinas. A presença do
grupo nas ruas e espaços da cidade é
reconhecida como um dado cultural
comunitário, como um valor autêntico da
população da cidade. Ganhou prêmios por isso.
Por mérito transformou-se em Ponto de Cultura.
Um elemento forte na vida comunitária de
Tiradentes.
Local: itinerante pela cidade 
Horário: ao entardecer 
Fotografia e edição: André Frade

EXPOSIÇÕES E 
INSTALAÇÕES FIXAS

 



Local: Praça de Matosinhos em São João del-Rei
Quem comanda a farra em cima de uma perna de
pau é a atriz e produtora cultural, Benvinda
Dangelo, atriz formada pelo Teatro Universitário da
UFMG. Atuou em diversos espetáculos de palco e
rua, além de rádio e tv. Acredita que o riso é a
menor distância entre as pessoas, porque rindo
juntos os batimentos cardíacos são os mesmos.
Atuação: Benvinda Dangelo
Duração: 40 minutos 
Classificação: livre

08 DEZEMBRO
QUINTA-FEIRA

11h – Chama geral
(Tiradentes-MG)

 



Local: Museu da Liturgia 
Pinico faz um espetáculo que se adapta aos
diversos tipos e estilos de público, mistura de
música, teatro e circo. Um show de variedades
circenses costurados com música e a
interpretação cômica do palhaço, além de resgatar
a tradição de números circenses clássicos, traz um
novo conceito de diálogo entre as artes e a
proximidade com o público. O palhaço é tudo, se
reveza entre números circenses e os bastidores
para a cena acontecer, mescla o ritmo musical
com o ritmo corporal presente no malabarismo, no
equilibrismo e na dança. Colorido, surpreendente,
e dinâmico envolve o público com brincadeiras ao
decorrer de todo show, despertando em todos a
sensibilidade e a leveza que o circo tem.
Ator: Lucas Campos
Duração: 40 minutos 
Classificação: livre

08 DEZEMBRO
QUINTA-FEIRA

 
 
 

15h30 – O pequeno Grande
Circo do Pinico!
(Barbacena-MG)

 



Local: Centro Cultural Yves Alves 
A comédia tem à frente do elenco Ilvio Amaral e
Maurício Canguçu, conta a história de um
homossexual assumido que, inconformado com a
própria morte, foge do céu para viver novas
experiências e acaba criando uma grande
confusão após incorporar num machista radical.
Sucesso de público em todo Brasil, a comédia
estreou em 1998 e já levou mais de 3 milhões de
espectadores no teatro, se tornando um dos
maiores fenômenos do teatro brasileiro.
De: Ronaldo Ciambroni. 
Direção: Sandra Pêra. 
Elenco: Ilvio Amaral, Maurício Canguçu, Ana
Cândida, Marino Canguçu e José Villaça 
Duração: 80 minutos
Classificação: 12 anos

08 DEZEMBRO
QUINTA-FEIRA

19h – Acredite, um espírito
baixou em mim! 
(Belo Horizonte – MG)

R$ 20, 00 inteira / R$ 10, 00 meia 
VENDAS SYMPLA



Local: Jardim Yves Alves 
O Sino toca para anunciar a chegada da Nossa Senhora do
Bom Humor. Com uma mala na mão, cajado, acordeon e
muito carisma, a palhaça peregrina transforma qualquer
canto em sagrado e qualquer pedido realizado. Nossa
Senhora do Bom Humor, a padroeira das palhaças, nos
convida a cantar em coro, dar boas risadas e ter fé na vida.
O roteiro foi criado a partir de uma memória afetiva.
Quando criança Lu tinha como tarefa levar a santinha de
casa em casa na vizinhança - uma antiga tradição das
cidades do interior. Essa memória somada à fé no riso
como potência transformadora do ser humano resultou
na criação de um solo e uma nova santa: A minha, a sua, a
Nossa Senhora do Bom Humor. A direção é da incrível
artista Karla Concá, carioca fundadora do grupo Marias da
Graça e pioneira da palhaçaria feminina no Brasil.  O
adereço (Nossa Senhora do Bom Humor) foi assinado pelo
artista mineiro Fábio Francino, talentoso escultor de papel
machê.
Com Lu Gatelli, atriz, palhaça, escritora e diretora artística.
Possui 30 anos dedicados ao teatro e 18 . Ganhou prêmio
Zilka Salaberry melhor atriz em 2008 no Rio de Janeiro.
Roteiro: Karla Concá e Lu Gatelli 
Figurino: Lu Gatelli 

09 DEZEMBRO
SEXTA-FEIRA

18h - "Nossa Senhora do 
Bom Humor" 
(Bichinho - MG) 



Local: Centro Cultural Yves Alves 
Qual o lugar do afeto, numa relação entre pai e
filho, onde pouco coube a intimidade ao longo dos
anos? Quando sobra intransigência, falta espaço
para o encontro. E nesse contexto as heranças
familiares vão muito além da construção de
histórias, lugares e bens materiais. O principal
legado é o afeto. Uma doença que fragiliza a
memória de uma vida é capaz de construir
memórias afetivas entre o pai e o filho. Nesse
espetáculo teatral, as memórias, lapsos,
ressentimentos e descobertas tecem uma história,
que nos lança numa sala, como testemunhas de
um encontro dramático. É possível escrever de
forma divertida e emocionante sobre um tema tão
árduo.
Atores: Ilvio Amaral e Maurício Canguçu 
Texto e direção: Jair Raso.
Classificação: 12 anos
Duração: 60 minutos

09 DEZEMBRO
SEXTA-FEIRA

19h30 – Maio, antes 
que  você me esqueça 
(Belo Horizonte – BH)

R$ 20, 00 inteira / R$ 10, 00 meia 
VENDAS SYMPLA



Local: Plano B
O Ações Imprevistas é uma prática investigativa de
pesquisa em arte e improvisação
entre dança, música e artes plásticas. A dançarina
Hana Brener convida o artista plástico Adriano
Alves, o músico Paulinho Bréu. Com estética
contemporânea, explora práticas interdisciplinares
nestes campos artísticos, tornando singular as
possibilidades criadas.
Dançarina: Hana Brener
Arte plástica: Adriano Alves
Instrumentista: Paulo Sérgio
Cenografia e figurinos: Ana Pi Videira
Produção: Coletivo Riacho 
Duração: 40 minutos
Classificação: livre

09 DEZEMBRO
SEXTA-FEIRA

20h – Ações Imprevistas 
(São João del-Rei - MG)



Local:  Jardim Yves Alves 
A seresta surgiu no séc. XX, no Brasil, para rebatizar
a serenata, que é uma tradição antiga em países
como Portugal. O grupo Teatro Entre & Vista que é
Patrimônio Cultural Imaterial de Tiradentes traz
nessa bela apresentação de resgate uma seresta
poética e sonora. 
Com Oficina de Teatro Entre &Vista 
Duração: 60 minutos
Classificação: livre

10 DEZEMBRO
SÁBADO

10h – Seresta Imperial 
com Teatro Entre&Vista 
(Tiradentes – MG)



Local: Espaço Terra – Estrada da Caixa Dágua - 1000
 A proposta de aquilombamento vem de uma
necessidade histórica e de uma reconexão com
nossa ancestralidade atuando no presente,
trazendo esperança, força, sonhos de um futuro
melhor e mais igualitário. Essa ação visa também
contemplar uma demanda antirracista necessária
para escurecer alguns dos valores civilizatórios
africanos e afro-brasileiros como a energia vital, a
coletividade, a circularidade, a corporeidade e a
musicalidade. 

10 DEZEMBRO
SÁBADO

13h – “É tempo de se
aquilombar” com performance,
contação de história e cozinha
afeto. (Belo Horizonte – MG)

R$ 20, 00 inteira / R$ 10, 00 meia 
VENDAS SYMPLA



Com Magna Oliveira que coordena o projeto de
extensão da UFMG Iranti – Ser África de contação
de histórias da oralidade e literatura africana e afro-
brasileira na educação e integra o Coletivo Iabás
Magna e Tuquinha - liderança do Quilombo
Chacrinha dos Pretos em Belo Vale/MG que fará o
almoço 
Duração: 3 horas (entre preparo do almoço,
contação e congado) 
Classificação: livre

10 DEZEMBRO
SÁBADO

Abertura da ação com
apresentação do Congado de
Nossa Senhora do Rosário e
Escrava Anastácia, coordenado
pelo Mestre Prego



Local: Praça da Estação (próximo estação do Trem) 
Com a rapper $arah $ampp em parceria com o Dj
Fidelis. Uma manhã de batalhas de versos, com
dança, mixagem, rap, moda e trocas com o público.  
Com  $arah $ampp e Dj Fidelis
Duração: 60 minutos
Classificação: livre

11 DEZEMBRO
DOMINGO

11h – Performance “Concerto
 de Quebrada - $arah $ampp e 
Dj Fidelis (Belo Horizonte – MG)



Local: Restaurante Gourmeco 
Ailton Krenac diz que as criações são ideais para
adiar o fim do mundo. É o pretendemos. Por conta
de toda essa reflexão, Geovana Pires, atriz e
diretora, junto com a cantora e compositora Gabi
Buarque criaram o espetáculo “Na Morada do
Tempo”, com músicas e poesias delas e também de
grandes poetas e compositores da língua
portuguesa. Um mergulho feito com singeleza,
humor e sobretudo, amor, o que mais estamos
precisando nesses tempos de intolerância.
Com Gabi Buarque e Geovana Pires 
Duração: 60 minutos
Classificação: livre

11 DEZEMBRO
DOMINGO

17h – Na Morada do Tempo 
(Rio de Janeiro – RJ) 

R$ 20, 00 inteira / R$ 10, 00 meia 
VENDAS SYMPLA



Local: saída do Largo do Rosário em direção ao
Largo das Forras
Inspirado na tradição religiosa das procissões e suas
estações, o espetáculo percorre uma das cidades
mais charmosas de Minas Gerais para relembrar a
trajetória de Maria e José a caminho de Belém, com
seus percalços e lições de esperança. Entre uma
estação e outra, muita música de artistas como
Milton Nascimento, Ceumar, Clara Nunes, Beto
Guedes e Alceu Valença, além das tradicionais
canções natalinas, ajudam a tecer a conexão entre
o ontem e o hoje.
Com o Grupo Teatro da Pedra 
Duração: 60 minutos
Classificação: livre

11 DEZEMBRO
DOMINGO

19h - Cortejo de Natal 
com Teatro da Pedra 
(São Joao del- Rei – MG)



Pelo sétimo ano consecutivo, o Tiradentes em Cena
promove em paralelo o Festival de Cenas Curtas.
Em parceria com o ator e produtor Vinicius
Cristóvão, nesta edição, o evento ganha um
formato inédito dentro da história do Tiradentes em
Cena: o Festival de Cenas Curtas segue em formato
online, só que dessa vez ele vai acontecer ao vivo,
em formato de live, através do Instagram da Mostra.
Serão selecionadas por um júri até 06 (seis)
cenas/performances, inéditas ou não, com duração
máxima de 5 minutos que tenham sido criadas ou
possam ser adaptadas para esta plataforma digital.
O objetivo é ampliar ainda mais o alcance ao
grande público e de fomentar a experimentação, na
qual teatro e audiovisual se entrelaçam ao criar
poéticas tecnológicas. 

08/12 (quinta-feira) – 20h30 pelo Instagram
@tiradentesemcena

Apresentação das Cenas Festival de Cenas Curtas
11/12 (domingo) – 20hpelo Instagram
@tiradentesemcena

Encerramento da Mostra e resultado dos
vencedores do Festival de Cenas Curtas

CENAS CURTAS VIRTUAL 



10/12:  de 10h às 13h                                                     
Local: Quatro Cantos Espaço Cultural

Uma experiência de dois dias que estimulará o artista a
olhar para dentro de sua própria história para gerar
conteúdo que provoque a criação de sua própria
partitura performática autoficcional. O artista será
estimulado a desenvolver novas visões e reflexões
críticas com foco no corpo - memória através do
contato com uma investigação Sensorial, Imersiva e
Autoficcional. Um entrelaçamento da vida, arte, ficção e
ação poético-performativa. Uma experiência dirigida e
provocada a investigar, explorar e finalmente criar
breves cenas pessoais, procurando a integridade de
pensar o seu próprio gesto criativo.

Sobre Carolina Correa: atriz, Diretora, Performer e
Coordenadora Internacional do Corredor
Latinoamericano de Teatro. Dirige e atua em trabalhos
auto-ficcionais. Fundadora do Grupo Dos Dois. 

PERFORMANCE E VIVÊNCIA 
(BELO HORIZONTE – BH)

A POÉTICA DA AUTOFICÇÃO NA
MEMÓRIA DO CORPO

 



“O Tablado no Tiradentes em Cena” 
A oficina “O Tablado no Tiradentes em Cena” é
ministrada pelo diretor e ator Chico Aníbal, que trará
jogos e exercícios teatrais desenvolvidos por Maria Clara
Machado ao longo de 50 anos, considerada uma das
maiores dramaturgas do Brasil. São técnicas
desenvolvidas durante os 50 anos do Teatro Tablado do
Rio de Janeiro, muitos atores e atrizes de renome
nacional. O resultado da oficina servirá de ponta pé
para a produção de uma montagem no Tiradentes em
Cena. 

 “Oficina da Palavra” 
Tem o foco em atender mulheres em situação de
vulnerabilidade emocional utilizando a palavra, o teatro,
a expressão corporal como ferramenta para que
possam se aprofundar no desenvolvimento humano.
Quem vai ministrar é a artista e professora Luiza
Cassano. 
Na oficina são trabalhadas diferentes linguagens
artísticas extremamente importantes no
desenvolvimento da subjetividade e servem como
instrumento de expressão e comunicação capazes de
amplificar as vozes. Criar possibilidades, ampliar o
conhecimento, melhorar a comunicação e expressão.

 A seleção das participantes é feita em parceria com o
CRAS/Superintendência da Mulher. 

PROGRAMAÇÃO OFICINAS
 
 



A Mostra Tiradentes em Cena é
aberta ao público, realizada com

patrocínio da Cemig e Governo de
Minas Gerais, apoio cultural do

Centro Cultural Yves Alves,
Prefeitura de Tiradentes, ASSET,

Espaço Cultural Aimorés, a
realização é do Tiradentes em Cena,

Nina Capel Gestão Cultural e
Governo de Minas Gerais.

 



Idealização, direção geral e curadoria: Aline Garcia 

Coordenação administrativa e gestão financeira: Nina Capel 

Coordenador artístico: Rodrigo Rosado 

Produção: Luiza Cassano, Vinícius Cristóvão, Priscila Helena, Rogério
Sette

Assistente de produção: Kauê Rocha, Carina Marques, Yasmine
Rodrigues

Assessoria de Imprensa: Primeiro Plano 

Equipe comunicação
Daniela Santana, Thais Andressa 

Cobertura fotográfica:  Mauricio Seidl e Marlon de Paula 

Cobertura Audiovisual: André Frade 

Edição vídeo: 
Identidade Visual – 10 anos: Gina Mesquita 

Projeto visual: Bruno Grossi e Daniele Muffato 

Website Criação: Technosupport

FICHA TÉCNICA



❤   ANDE A PÉ E ADMIRE A CIDADE   ❤


