
O Ministério do Turismo, a Secretaria Especial de Cultura, 
a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, 

e o Instituto Abrapalavra apresentam:

De 27 de abril 
a 01 de maio. 2022
no Sesc Palladium 

e no Teatro da Cidade



17h Chá de Candeia: Roda de Conversa Online

Fabiana Brasil (MG), Josiley Souza (MG) e Bianca 
Melo (MG) 

Performance e Palavra: quando a narração se 
encontra com outras artes. 

Histórias e Memórias de avós. 

Josy Correa (Ceará/Portugal), Mariana Per (SP) e 
mediação de Sergio Abritta (MG) 

Simone Grande (SP), Beatriz Myrrha (MG) e Vivian 
Catenacci (SP) 

Narração Artística na perspectiva da memória e das 
narrativas de si. 

 A Mostra Candeia é um tempo-lugar que 
celebra a palavra expandida. 

19h Chá de Candeia: Roda de Conversa Online

RODAS DE CONVERSA 

Apresentações artísticas, rodas de conversa, 
oficinas. lançamentos de livros e 

documentário.

23/04 Sábado Canal do Youtube do Abrapalavra 
www.youtube.com/c/abrapalavra 

10h Chá de Candeia: Roda de Conversa Online



DIA 30/04 Sábado (Sesc Palladium)

9h30 Oficina “AMBA: De onde emerge a vida e 
onde retornamos para voltar a nascer”, com Laura 
Ferreira (Assunción, Paraguai) 

Local: Espaço Jardim do Sesc Palladium 

Inscrições prévias:  www.mostracandeia.com
AYVU - originalmente A PALAVRA, etimologicamente, “a 
fonte da alma”. Os contadores de histórias são artesãos, 
trabalhadores da palavra, trabalhamos com e a partir da 
palavra que vive em nós. Compreender a origem delas nos 
leva a senti-la de uma forma diferente. O conteúdo teórico 
da oficina é sustentado por livros do Mestre GREGORIO 
GOMEZ CENTURION, poeta e pesquisador da língua 
Guarani. Voltemos à origem. Vamos contar histórias desde 
o início. 

O convite é darmos espaço e voz às imagens de um conto 
como prática de preparação do contador de histórias. 
Expandirmos as possibilidades de encontro entre as 
imagens do conto e as imagens do narrador. Através das 
proposições, vamos investigar modos do narrador escutar, 
ampliar e saborear as imagens de uma história. 

Local: Cinema do Sesc Palladium

OFICINAS 
Para você que deseja embarcar no universo da 

Narração Artística e aprender as mais 
diversas formas de usar a palavra, se inscreva 
em nossas oficinas https://linktr.ee/abrapalavra

DIA 28/04 5ª Feira (Sesc Palladium)

9h30 Oficina “O Extraordinário desenho das 
histórias”, com Juliana Franklin (RJ, Brasil)
Inscrições prévias online -  www.mostracandeia.com



18h Lançamento de Livros

DIA 28/04 5ª Feira (Sesc Palladium)

18h Lançamento de livros

9h Lançamento do Documentário “Era uma vez… 
grupo de contadores de histórias voluntárias da 
Biblioteca Infantil e Juvenil de Belo Horizonte” 
(Direção: Aline Cântia e Chicó do Céu) e Roda de 
Conversa com Daniella D'andrea, Juliana Franklim, 
Mediação: Gislayne Matos (MG) 

Autores publicados pela Editora Atafona (MG) 

Sérgio Abritta (MG) Livro: Meninonina e outras 
peças. Ilustração Anna Cunha.

LANÇAMENTO DE LIVROS E 
DOCUMENTÁRIOS 

Autores presentes: 

Local: Foyer do Sesc Palladium (Augusto de Lima) 

Local: Cinema do Sesc Palladium 

14h às 17h Lançamento de livros 

Quem é amante dos livros e da palavra falada, 
escrita, palavra ativa, temos uma programação 

mais que especial de lançamentos de livros, 
documentários e conversas com autores

Nelson Cruz (MG) Livro: Sagatrissuinorana, com 
João Luiz Guimarães. Ed.Ôzé.

DIA 29/04 6ª Feira (Sesc Palladium)

DIA 30/04 Sábado (Sesc Palladium)



Cássia Macieira (MG) Livro: Como fazer boneca de 
pano. Ed. e43 (FlávioVignoli) 

Angelo Abu (MG) Livro À sombra da Mangueira. 
Por Angelo Abu e Alunos do Hakumana (Maputo) - 
Ed. Peirópolis

Autores:
Amma (MG) Livro: Pé quente, pé frio. Texto: Gau 
de Laet\Ilustração: Amma. Ed. Tigrito.

Carol Fernandes (MG) Livro: Se eu fosse uma 
CASA. Ed. Tuya 

Governo do Estado Ceará.

(Teatro da Cidade) DIA 01/05 Domingo 

Local: Foyer Teatro da Cidade
Beatriz Myrrha (MG) Livro: Depois do Sol. 
Imagens de Léo Maciel. 
Dino Menezes (Santos, SP) Livro: Contos de terror 
e lendas macabras da ilha de Santos. 

Paul Berssey (México) Livro: …Y nunca bailamos 
solos. Ed. Pulkata Press.

17h às 18h Conversa e Leitura em voz alta dos 
autores dos livros 

Apoio: Concurso Cultural “PRÊMIO ALCIDES 
MESQUITA-MESQUITINHA”, da Prefeitura 
Municipal de Santos.
Éle Fernandes (MG) Livro: Nina, a pequena rã. 
Coletivo Sapas. Ed Terê. 

14h às 16h30 Lançamentos de Livros 

Elisabete Pacheco (CE) Livro: Entrou pela porta, 
saiu pelo canivete! Apoio: Lei Aldir Blanc, 



Silas Fonseca (MG) Livros de poesia e memórias da 
comunidade do Pompéu, em Sabará-MG

 Editora Atafona
Leitura de contos com projeção de imagens: 
Coleção “ A cidade vista da cidade”

Dino Menezes

14h30 Intervenções dentro do Teatro da Cidade

Leitura de conto e exibição do curta: Contos de 
terror e lendas macabras da ilha de Santos.

Apresentação artística musical Nath Rodrigues 
(BH, Brasil) 

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 
Para rechear nossas tardes e noites com 

encontros e narrativas, temos nossas 
apresentações artísticas 

DIA 27/04 4ª Feira (Sesc Palladium)

20h Abertura com Instituto Cultural Abrapalavra

Nath Rodrigues é multi-instrumentista, cantora, 
compositora e investigadora das artes cênicas. Ela traz em 
sua pesquisa os efeitos da música sobre o corpo-mente-
espírito



Local: Grande Teatro do Sesc Palladium

DIA 29/04 6ª Feira (Sesc Palladium)

 

“A arte de governar a si mesmo” reúne contos filosóficos 
ancestrais que nos fazem refletir sobre a responsabilidade 
pessoal e sua importância para a construção de uma 
harmonia social. Direção: Warley Goulart (Rj, Brasil)

Nessa apresentação estão reunidas três histórias que 
apontam para a renovação de nós mesmos e do nosso 
tempo, para a certeza no caminho e para a confiança no 
propósito.

 

19h15 Apresentação “Histórias de Bichos e 
Encantados”, com Grupo Movência (MG) 

20h Apresentação “Em um tempo distante, mas que 
foi logo agora”, com Juliana Franklim (RJ) 

Apresentação A arte governar a si mesmo Daniella 
D`Andrea (RJ, Brasil) 

 
DIA 28/04 5ª Feira (Sesc Palladium)

21h Lançamento do livro “Uma História, uma 
história, uma história”, de Juliana Franklim e Ana 
Gibson. Editora: Folio Digital

19h15 , Apresentação “Quando a negrice floresce”
com Fabiana Brasil (BH, Brasil)

 

O espetáculo "Histórias de Bichos e Encantados", 
apresenta narrativas orais afrobrasileiras e indígenas, 
músicas e novas tecnologias de produção de imagem, som e 
palavra. Histórias de coelho, do personagem Quibungo, de 
Caboclos, Encantados e os Orikis, compõe o repertório 
desse espetáculo, atrelado às músicas de canto popular.



Karamegua, palavra guarani que significa tronco. As 
histórias vêm do coração da América do Sul, num baú de 
memórias do meu povo. Terra vermelha do Paraguai. Rio 
poderoso Guarani. A palavra que corre nas veias e brota na 
minha voz. Voz da minha terra indígena. Voz das minhas 
raízes afrodescendentes. voz mista. O guarani e o espanhol 
dançando em cada história na forma de JOPARA (uma 
mistura de guarani e espanhol).

Magna Cristina (MG) 

Apresentação “Karamegua”, com Laura Ferreira 
(Assunción, Paraguai)

'Quando a negrice floresce' mostra, através de poemas, 
leituras e contação de histórias, as palavras que levaram 
Fabiana a se descobrir uma mulher negra.

15h Programação Especial - Mostra Candeinha - 
Narração Artística para as Infâncias

15h  “Cantos e Contos das Águas”

O universo das águas é cantado e contado através de lendas, 
contos, poemas e outros repertórios narrativos, que são 
permeados por canções tradicionais populares e jogos 
musicais, com Juliana Daher e Isaac Luiz.
 
15h45 “Cantos e Contos das Orixás”

 

Local: Foyer da Av. Augusto de Lima 

 

O tema cantos e contos das orixás, remete a uma roda 
ancestral, para apresentação de duas historias de orixás as 
chamadas iabás que significa mãe em Yorubá. 

Cia Pé de Moleque (MG) 

DIA 30/04 Sábado (Sesc Palladium)

Sesc Palladium 



Bárbara Flor e Luiz Castro (MG)

 

 

Uma história que nasce na metade do mundo. Um 
personagem presente na cidade aos pés do vulcão 
"Cayambe'' e em outros lugares dos Andes no Equador.

16h30 “Eu e Tu puxa o rabo do tatu”

Eu e tu puxa o rabo do tatu é uma performance brincante 
que reúne teatro, contação de histórias, mamulengo e 
música. Crianças pequenas adoram e crianças grandes 
também. Para embarcar nessa brincadeira é necessário não 
ter medo de navegar em barquinho de papel e apresentar o 
sintoma da cosquinha aguda de curiosidade. 

19h30 Apresentação Artística Aya Uma com Teatro 
Del Camino - Clara López (Equador) 

“Aya Uma” aparece, principalmente nas celebrações do 
“Inti Raymi”, para ser o espírito que guia a festa. Sendo sua 
dança capaz de Trans-mutar os lutos mais profundos em 
força criativa. Uma energia que celebra a vida e agradece à 
terra seus presentes, enquanto olha - ao mesmo tempo - o 
passado e o futuro, veste ao sol e a lua; mas… que para 
quem conta esta história vai além do binário.

Apresentação Artística Musical Avesso, com Chicó 
do Céu e banda (MG) 

Local: Teatro de Bolso do Sesc Palladium 

A apresentação marca o retorno do músico e compositor 
Chicó do Céu aos palcos presenciais. Com a maior parte de 
repertório inédito, "AVESSO" traz uma narrativa reflexiva 
e afetiva sobre amor, solitude, crenças e desafios 
existenciais nos tempos de pandemia. Além da 
apresentação, o artista lançará na mesma noite, o single 
"ELE TEM O QUE MERECE". Uma canção escrita antes 
do Covid19, e que propõe um olhar crítico sobre os 
comportamentos da humanidade ao longo da história. 



DIA 01/05 Domingo (Teatro da Cidade)

17h00 Programação Especial Candeinha: Mostra de 
Narração Artística para as Infâncias

Apresentação Artística “Somos feitos de Luz, 
Sombra e Tecido”, com Warley Goulart, do grupo 
Tapetes Contadores de Histórias (RJ, Brasil) 
Warley narra histórias e compartilha sua experiência em 
criar cenários que mesclam costura artesanal com luz. Ele 
narrará NUÁ, mito diluviano do povo indígena tremembé, 
com pranchas de tecido em “bordado furado”, técnica que 
permite o atravessamento da luz pelos pontos e, no 
contraste, criam belas imagens. Em seguida, narra O 
CONGO VEM AI, de Sérgio Capparelli e finaliza com a 
bela A RAINHA DAS CORES, da escritora alemã Jutta 
Baue. 
 
18h30 Início da Noite de Encerramento da Mostra 
Candeia 
 
18h30  com Paul Berssey Entre Vales e Montanhas,
(México) e Tininho Silva (MG) 
O músico e compositor mineiro Tininho Silva convida Paul 
Berssey para uma caminhada pela sonoridade que circula 
por Entre Vales e Montanhas da América Latina. Um 
encontro de culturas, ritmos, canções autorais e tradicionais 
que celebram a diversidade dos povos latinos. 
 

Toda a poesia de estórias cuidadosamente selecionadas da 
obra de Sônia Lins e de João Guimarães Rosa ganham ainda 
mais beleza na voz e sensibilidade da narradora Elisa 
Almeida.

19h15 , com Elisa AlmeidaNarrando Estórias



referência para aqueles que os procuram, dispostos a ouvir 
suas palavras de aconselhamentos e cura.

Contos de Travessia traz histórias da tradição oral que 
compõem personagens em caminhos na busca da 
compreensão das fomes que carregam, como da própria 
travessia. 

 

 

Encantados da Umbanda, avós , que nos ligam a valores 
afro diásporicos como a senioridade ,e que nos levam a um 
lugar de afetividades , carinhos e cuidados. São um ponto de

20h30 , com Chica Reis (MG) e Dgar Duzantigu
Siqueira (MG)

22h Encerramento da Mostra Candeia 

'DUZANTIGUS" é uma narração de histórias que traz a 
memória de pretos e pretas velhas.

20h , com Aurora Majnoni (Itália) e Denise “Vôo”
Fantini (Argentina) 
O Vôo é um mergulho poético, uma viagem que nos 
aproxima da complexidade do ser estrangeiro. Duas 
mulheres em uma, uma que é muitas, madre, filha, vó, 
gerações e gerações de migrantes. O encontro com outra si 
e a incontrolável pulsão de abrir as asas e virar pássaro.. mas 
uma vez estrangeira, sempre estrangeira.

21h15 , com Beatriz Myrrha Contos de Travessia
(MG) 

 



Prepare sua escuta, tire um tempo para si, 
convide um amigo e venha acender 

uma candeia

FICHA TÉCNICA:
Coordenação Geral: Aline Cântia 
Produção Artística: Chicó do Céu
Coordenação de Curadoria: Fernando Chagas
Produção: Aline Cântia, Bárbara Amaral e Tatiane Reis
Assistentes de Produção: Isabel Miranda, Junia Cruz, 
Sheila Oliva, Ana Fonseca, Marina Barros, Paul Berssey
Curadoria do Edital: Aline Cântia, Fernando Chagas, 
Bárbara Amaral, Linete Matias, Aurora Majnoni, 
Emilie Andrade e Pamela Machado
Comunicação: Paula Libéria
Assessoria de Imprensa: Luiz Cabral
Vídeos: Dino Menezes
Fotografia: Igor Cerqueira
Técnico de áudio: Rafael Dutra
Técnica de luz: Débora Oliveira
Site: Isabella Bretz
Design Gráfico: Ana Lúcia Silva
Ilustração: Anna Cunha
Interpretação de Libras: BH em Libras

Todas as atividades são gratuitas, com 
retirada de ingressos com 1 hora de antecedência.
Para o 1º dia (quarta-feira, dia 27/04) será 
possível retirar ingresso no sympla.com.br
Sujeito à lotação do espaço. 

Mais informações: 
@institutoabrapalavra
31 9 9125-3400 / 31 9 9950-4942
mostracandeia@gmail.com



INSTITUTO
CULTURAL
ABRAPALAVRA

Realização

PROJETO  Nº 0967/2018

Incentivo

Patrocínio

Apoio

Alvará de Funcionamento e Localização do Sesc Palladium - 2016028126, válido até 14/06/2026. 
Órgão expedidor: PBH.  ART Obra e Serviço do Sesc Palladium -14201800000004315895, 
válido até 06/02/2023. Órgão expedidor: CREA-MG.

Apoio Cultural

I
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100.9 FM  880 AM

Sesc Palladium 
Av. Augusto de Lima, 420, Centro . BH

Teatro da Cidade 
Rua da Bahia, 1341, Centro . BH


