


            TEÓFILO – Um sonho de Liberdade é um 
espetáculo inspirado em fatos reais 
que  conta  a história do negro escravizado 
Teófilo, que viveu em Belmiro Braga- Minas 
Gerais no século XIX.  
      Segundo  documentos  do Arquivo 
Histórico de Juiz de Fora, vivia com a mulher 
e seus filhos em uma fazenda de 
propriedade  de Francisca Umbelina Nazaré. 
Depois de muito tempo resolve fugir mas 
é recapturado quatro anos mais tarde pelo 
italiano Domingos Lamoniaca.  

            O espetáculo é uma oportunidade para 
discutirmos a escravidão em Minas Gerais e 
também em todo Brasil, através do exemplo 
real da luta dos negros pela sua liberdade.  

 



           Teófilo – Um Sonho de Liberdade é um 
espetáculo adulto, com classificação indicativa 
livre.  O espetáculo traz, além da história real 
do escravo Teófilo: 

 Uma dançarina interpretando danças de 
origem africana, como o jongo e o maracatu e 
dando vida a diferentes personagens da rica 
mitologia afro-brasileira; 

 Um músico tocando ao vivo instrumentos e 
músicas que herdamos do povo africano. 

 
          Assim, seus alunos terão não só contato com 

a História dos negros no Brasil, mas também 
com sua cultura e expressão artística além de 
conhecerem a arte e os artistas de sua cidade.  
 

O QUE OS ALUNOS VÃO VER 



 Apresentações especiais para colégios com 
ingressos a preços reduzidos.  As apresentações 

podem ser: 
 FECHADAS: só os seus alunos assistem. 

 ABERTAS:  durante as exibições da temporada.  
 

 SESSÃO EXTRA:  Podemos abrir para seus 
alunos uma apresentação extra, às 17 horas, nos 

mesmos dias das apresentações da temporada.  
 

 TEATRO NA ESCOLA:  A escola possui sala de 
encenação? Então Teófilo – Um Sonho de 

Liberdade pode ir até aí!  
 

 INGRESSOS 
 R$ 7,00 por aluno! 

 



           Estamos em cartaz no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, de 03  a 19 
de maio, sempre às sextas, sábados e domingos, às 20h30.  O CCBM fica na 
Avenida Getúlio Vargas, número 200.  Você é nosso convidado , venha assistir 
nosso espetáculo, ficaremos feliz em tê-lo prestigiando nosso trabalho.  



A PRODUTORA          
          A CorreCotia Produção 

Cultural trabalha com 
gestão e produção de 
eventos culturais, como 
teatro, dança, música, 
entre outros. Especializada 
em marketing cultural, 
temos as melhores 
soluções em cultura para 
empresas, artistas e 
público. 

 
 

FALE COM A GENTE 

Telefones 
Rafael Tavares – Produtor 
32 9129-3343 
32 8844-1889 
rafaelctcosta@gmail.com 
 
correcotiaproducaocultural@gmail.com 
 
www.correcotia.weebly.com 
Facebook.com/correcotiaproducaocultural 


