


APRESENTAÇÃO



A música de Luiz Gonzaga dá origem ao espetáculo, que é um híbrido de teatro,

música, dança, culinária e o público. A Cia. escolheu o teatro popular como meio

de comunicar suas reflexões, trazendo elementos da vivacidade do povo

nordestino que se redimensiona na força e intensidade da poesia que pulsa na

obra do Gonzagão.

APRESENTAÇÃO



A CASA DE FARINHA DO GONZAGÃO é um importante instrumento de

formação de público, por difundir características legítimas do povo brasileiro.

Proporcionando a participação efetiva do público, que tem aqui seu lugar de

atuador respeitado e garantido. Conscientes de que o teatro assim como qualquer

manifestação artística / cultural é um direito do cidadão e deve ser por ele

usufruído se faz necessária a continuidade da difusão deste trabalho.

APRESENTAÇÃO





SINOPSE
Teatro-baile baseado na obra de Luiz Gonzaga, dividida em três partes sem intervalo. 

1ª Parte - BAILE – Saudação  ao Sertão. O elenco recebe o público com bebida, comida e dança.

2ª Parte – Peça teatral baseada na obra de Luiz Gonzaga.  Os personagens das músicas de Luiz 

Gonzaga são transportados para uma casa de farinha, a cozinha do sertão, e lá, em sua 

intimidade criativa, tem a chance de contarem seus “causos”, suas vidas, suas lutas.

3ª Parte – BAILE - “O forró de Mané Víto” Arrasta pé ao vivo com o repertório de Luiz Gonzaga.

Locais de apresentação: Rua e espaços alternativos

Classificação: Livre

Duração: 65 minutos





A Casa de Farinha do Gonzagão já participou de 31 mostras ou festivais pelo Brasil (Festival de Curitiba, FESTAC

no Acre, FESTIVALE de São José dos Campos, FESTE em Pindamonhangaba, Virada Cultural em São Paulo, entre

outros). Diversas apresentações em SESCs e escolas públicas, Realizou 16 apresentações dentro do projeto Teatro Baile

Instaurando a Festa, contemplado no prêmio Zé Renato de apoio e difusão ao teatro da Secretaria Municipal de Cultura, 15

apresentações pelo projeto circulação por cidades da grande São Paulo contemplado pelo ProAC Circulação de Teatro de

Rua da Secretaria de Estado da Cultura, 06 apresentações pelo circuito cultural SP de Cultura da Secretaria Municipal de

Cultura 16 apresentações pelo projeto Teatro-Baile, uma Poética em Construção. Teatro é Sangue e Precisa Circular

contemplado na 30ª Edição do Programa Municipal de Fomento para a Cidade de São Paulo.

Histórico da peça





Links do espetáculo

SITE : www.teatrobaile.com

FOTOS: https://www.flickr.com/photos/143963419@N02/albums/72157699637614675

VIDEO: https://vimeo.com/211765606

http://www.teatrobaile.com
https://www.flickr.com/photos/143963419@N02/albums/72157699637614675
https://vimeo.com/211765606


FICHA TÉCNICA

DRAMATURGIA E DIREÇÃO: Edu Brisa

ATUADORES: Carol Guimaris, Cris Camilo,

Edu Brisa, Geovane Fermac, 

Gustavo Guimarães e Harry de Castro

MUSICOS: Trio Marrom.

CENÁRIO: Edu Brisa e Geovane Fermac

FIGURINOS: Ana Cristina Ramos e Selma Paiva

DIREÇÃO MUSICAL: Carol Guimaris

PREPARAÇÃO MUSICAL: Fernando Alabê

PREPARAÇÃO CORPORAL E VOCAL: Carlos Simioni (LUME teatro)

TREINAMENTO DE MASCARAS: Cida Almeida

FOTOS E REGISTRO: Gustavo Guimarães

REALIZAÇÃO: CTI – Cia Teatro da Investigação





CTI – Cia. Teatro da Investigação

Aquela do teatro-baile

O Teatro-baile é uma abertura para a atualização da festa!

‘’Por que eu faço teatro popular?

Porque eu acho que o povo precisa muita mais do teatro do que as elites. O povo precisa de teatro, porque o povo vai encontrar no teatro uma resposta para 

perguntas que eles não conseguiram respostas, e que o teatro pode ajudá-los a pensar nisso. Não acho que o teatro dê palavras de ordem, o teatro não dá palavras 

de ordem, o teatro ajuda a pensar. Quando uma peça de teatro é boa, a gente entra de um jeito e quando a gente sai da peça a gente sai OUTRO.’’

CHICO DE ASSIS (1933-2015)

Fundada em 2003, a Cia. desenvolve pesquisa continuada de experimentação cênica e dramatúrgica, que investiga o homem e a mulher comum do Brasil. Ao longo

destes 16 anos a Cia. realizou 16 espetáculos, participou de festivais importantes como a FESTAC no Acre, FESTIVALE de São José dos Campos, FESTE em

Pindamonhangaba, Mostra de dramaturgia do Arena, Festival de Curitiba 2011, III Festival de Cenas cômicas do espaço Parlapatões 2009, 2ª Mostra Cena Breve

Curitiba 2006 e I Mostra de dramaturgia Contemporânea do Teatro do Centro da Terra 2005. Foi contemplada em 2014 com o edital ProAC 14/2014 Circulação para

Teatro de Rua realizando circulação com a peça baile “A CASA DE FARINHA DO GONZAGÃO” por 15 cidades da grande são Paulo atingindo um público

aproximado de 5000 pessoas. Em 2015 é contemplado com a 2ª Edição do Prêmio Zé Renato com o projeto TEATRO BAILE INSTAURANDO A FESTA que circulou

por 16 regiões da periferia da cidade de São Paulo. Em 2017 é contemplado pela 30ª edição de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo com o Projeto

TEATRO-BAILE, UMA POÉTICA EM CONSTRUÇÃO – TEATRO É SANGUE E PRECISA CIRCULAR. Em 2018 foi contemplada no EDITAL PROAC Nº 01/2018 –

PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO INÉDITO E TEMPORADA DE TEATRO, com a peça O HOMEM-MEGA-FONE, realizando 24 apresentações na Sede CTI nos

meses de Maio e Junho de 2019.

A CTI põe em ação o homem e a mulher comum do Brasil e busca captar com humor e profundidade a alma do seu povo. Vem exercitando a experimentação cênica

no espaço público: ruas, parques, tendas, praças, na busca de diversidade de linguagem e possibilidades de investigar a fundo a relação do público com o nosso

material artístico, colocando o público como participante do evento teatral, não só como contemplador, mas principalmente como atuador, que interfere e acrescenta

à obra. Acreditamos que o teatro é o lugar de encontro, e assim sendo, buscamos a cada novo trabalho criar um espaço para a participação do público sem a

dicotomia de palco e platéia, ressignificando o espaço da Rua. O Teatro-Baile promove uma interação do público com o bem cultural interferindo positivamente na

rotina da Rua e do público.



CTI – Cia. Teatro da Investigação

Aquela do teatro-baile

REPERTÓRIO:

• O HOMEM-MEGA-FONE - 2019 (temporada de 24 apresentações - na SEDE CTI)

• CARURU - Teatro-Bailinho - 2018/2019;

• A FEIRA DE CHICO GONZAGA E JACKSON – 2015/2019;

• A OLARIA DO JACKSON DO PANDEIRO – 2015/ 2018;

• A CASA DE FARINHA DO GONZAGÃO - 2012/2019;

• CORA CORALINA Removendo Pedras e Plantando Flores – 2014;

• EFÊMEROS#2 – monólogos - 2010/2011;

• CRUA REALIDADE - 2010/2011;

• SUDATORIUM - 2009/2010;

• CTI "abre as pernas" 06 ANOS DE INVESTIGAÇÃO - 2009;

• A QUASE VIRGEM - 2009;

• ALARIDO - 2007/2008;

• PIANTAO - 2007;

• PONTE CULTURAL - 2007 - Tanhaçu – BA;

• 360 DO AVESSO - 2006/2008;

• ENCALACRADO - 2005/2006;

• A COR DA ROSA – 2005;

• ANTE-O-ÁLCOOL - 2003 /2004;



MAPA PALCO E SOM
RIDER DE SOM: 

06 microfones Head Set 
– Shure (atores)*** 

04 microfones SM58 –
(VOZ) 02 MIC SM 57 
(Zabumba e triangulo) 

01 mesa de som digital 
– Behringer 04 
pedestais de Microfone 

02 vias Retorno P.A de 
acordo com o tamanho 
do local Todo o 
cabeamento necessário. 
*** o grupo possui os 
headsets e a mesa 
digital.



CLIPPING

“olha eu aqui de novo...”



CLIPPING

“Vou mostrar pra essa cabra que eu 

ainda dou no couro...”



CLIPPING



EMAIL  - Projetos@teatrobaile.com

CAROL GUIMARIS: 55 11 98772-0111

CRIS CAMILO: 55 11 99770-3161

EDU BRISA: 55 11 98745 6806

GEOVANE FERMAC: 55 11 98745 6804

SITE: www.teatrobaile.com

CONTATO




