
 

 

 

 

 

A BELEZA DO ESTRANGEIRO 

“The Beautiful Language Show” pode ser traduzido para “O show da bela língua” – mas, em seu 

material de divulgação, o nome da apresentação sempre será encontrado em inglês. O motivo disso 

acontecer em terras brasileiras é o mesmo que torna essa iniciativa pioneira no país: uma sessão de 

contação de histórias usando apenas a língua inglesa, com um repertório que abrange desde textos 

da cultura popular de países anglófonos até grandes obras da literatura.  

 

As apresentações são conduzidas por cinco contadores, “The Tongue Twisters”, e acontecem durante 

os meses de julho e de agosto em Juiz de Fora, no SESC. 

 

 

UM SHOW DE NARRATIVAS – E DE APROXIMAÇÃO COM O OUTRO 

É por meio de músicas e de histórias – duas das artes humanas mais ancestrais e apaixonantes – que 

os contadores embalam o público, participando ativamente de todas as etapas de criação do 

espetáculo: pesquisa de texto, roteirização, produção, direção, divulgação e apresentação. Optar pelo 

inglês foi uma escolha simples e motivada por fazer algo diferente, inédito; além de utilizar uma das 

línguas mais faladas do mundo e essencialmente necessária para compreender referências atuais, a 

contação de histórias vai ainda mais longe: ela tem o objetivo de mostrar também a beleza de uma 

língua estrangeira, na tentativa de fomentar na plateia o desejo de se comunicar com outros povos, 

de outros modos.   

 

 

OS CONTADORES 

Embora carreguem em comum o amor pela contação de histórias, os cinco responsáveis pelo “The 

beautiful language show” vêm de quatro áreas diferentes. São eles: o escritor, psicanalista e professor, 

Ulisses Belleigoli; a bailarina e atriz, Letícia Pinheiro; o fotógrafo e estudante de psicologia, João Paulo 

Brum; e o mestre em Linguística e professor, Henrique Moraes. A música do espetáculo fica nas mãos 

de Diego Neves, guitarrista e vocalista da banda Legrand. 

 

 

VOCÊ JÁ SABE O PORQUÊ – E, AGORA, QUANDO, ONDE E COMO: 

Datas: 28, 29 e 30 de julho / 4, 5, 6, 11,  12 e 13 de agosto (sábados, domingos e segundas) 

Horário: 20h 

Endereço: SESC (Av. Rio Branco 3090)  

Contato: tbls.contato@gmail.com / (32) 99956-7967 ou 99199-0040 


