
SEDE CTI TEATRO-BAILE



Construída a muitas mãos a SEDE CTI abriga as atividades da Cia, assim como re-
cebe outras atividades de grupos parceiros e artistas convidados.Um Espaço para 
criação, aprimoramento e apresentações é um sonho antigo da CTI que sempre se 
viu obrigada a realizar seus encontros nos mais diversos cantos da Cidade de São 
Paulo. Um lugar de dar parada, criar um ninho e receber as pessoas com carinho.
O Espaço, um galpão aberto com uma casinha na frente, ali na Vila Ré Zona 
Leste da Cidade, aos poucos vai ganhando cor e vida, quando o grupo che-
gou no local encontrou um grande pedaço de concreto todo branco, hoje já 
está colorido cheio de plantas e tudo foi feito pelos integrantes do grupo des-
de a limpeza, reforma, pintura e construção de um espaço verde.O Espaço Abri-
ga o “MEMORIAL CHICO, GONZAGA E JACKSON” Uma Homenagem a Chico 
de Assis, grande dramaturgo brasileiro que apadrinhou e orientou o grupo no 
início da pesquisa do TEATRO-BAILE, Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro ar-
tistas da cultura brasileira e que são pontos de partida para pesquisa do grupo. 

Abrir um espaço cultural, demanda coragem, ousadia e muito trabalho. Manter 
um espaço cultural vivo, demanda mais que isso, demanda planejamento, parce-
rias, programação, conhecimento do seu entorno e das necessidades dos que ali 
vivem. Em poucos meses de existência a SEDE da CTI já se faz pertencente à comu-
nidade da Vila Ré. Já é um ponto de referência. Todos os dias recebemos a visita 
de muitos moradores, querendo conhecer o espaço, nos felicitando pela iniciativa, 
ansiosos por atividades culturais, estabelecendo com o espaço uma relação de 
afeto. A SEDE CTI se propõe a ser um polo cultural da cidade de São Paulo, um 
espaço aberto que receberá as diversas manifestações artísticas, proporcionando 
ao público acesso ao bem cultural de qualidade. Um espaço de convivência onde 
possamos estreitar as relações humanas, vivenciar, trocar e saborear.

Esse espaço ganhou vida com a 30a. Edição do Fomento ao Teatro! Fazer uma 
programação continuada (nosso repertório, atividades formativas, rodas de con-
versa, mostra, festas, treinamentos artísticos e trabalhos artísticos de outros gru-
pos) é abrir espaço para a cultura no entorno que é bastante escassa e sedenta. 
Com o decorrer do tempo, percebemos um grande número de artistas que vivem 
ali na região e pelo fato de não ter um espaço cultural nos arredores acabam se 
apresentando em outros bairros, por isso nosso desejo de conhecer esses artistas 
(mapeá-los) e trazê-los para somar na nossa Sede CTI.

a) histórico do espaço cultural e portfólio



“POR QUE EU FAÇO TEATRO POPULAR? 

  Porque eu acho que o povo precisa 
muito 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 en-
tra de um jeito e quando a gente sai da peça a 
gente sai OUTRO.’’

Chico de Assis 1933 – 20015 (Mestre de dramaturgia do SEMDA)

  Esse espaço cultural se faz cada vez 
mais necessário, pois tem demanda, tem in-
teresse público. Já recebemos escolas, grupos 
culturais, públicos de diversas partes da cidade, 
artistas da comunidade, e o público local que já 
faz da nossa SEDE um lugar seu.
Vamos nos dar as mãos e levar esse trabalho 
mais ao longe, é aqui na Rua Oti, 212, Vila Ré 
- Zona Leste da Cidade de São Paulo que mora 
o Teatro-Baile!
Pode Entrar!



MEMORIAL CHICO, GONZAGA E JACKSON

SEDE CTI - 2017 - Foto: Tally Campos

a.1) O espaço deverá, obrigatoriamente, apresentar junto com o portfólio o módulo em 
quese enquadra. 
 
A Sede CTI - TEATROBAILE se enquadra no  Módulo I: Espaços culturais 
ou casas noturnas com capacidade de até 300 (trezentas) pessoas 



221 apresentações apresen-
tações desde sua inauguração 

em outubro de 2017

SEDE CTI - TEATROBAILE

08 temporadas dos espetá-
culos da CTI Cia. Teatro da In-

vestigação de 2017

91 coletivos de artistas  já 
passaram pela SEDE CTI tem-

poradas

64 trasmissões online du-
rante o período da pandemia

6 mil pessoas é o público 
estimado que já párticiparam 

das ações da SEDE CTI.

A SEDE CTI realizou ao longo 
desses 04 anos 06 mostras 

culturais
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2021

Em 2021, ainda sob o reflexo da pandemia e com apresentações on-line realizou a gra-
vação da Continuidade da Serie “Sertão Belo” e o inicio das gravações da “Santissi-
ma Trindade do Forró” nos meses de janeiro e fevereiro, as temporadas dos espetá-
culos “A Feira de Chico, Gonzaga e Jackson” em janeiro com apoio do inciso II da 
Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, “A Casa de Farinha do Gonzagão” e “CA-
RURU-Teatro-Bailinho” em Fevereiro, Realizou a Mostra “CTI Mostra Tudo Tea-
tro-Baile conta Chico de Assis” em Comemoração aos 18 anos de [R] Existência da 
Cia. Teatro da Investigação com apoio do Proac Lab – Lei Aldir Blanc no mês de Abril. 
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2020
Em 2020 acometida pela pandemia a Sede CTI teve que 
suspender as atividades presenciais aberto ao publico 
e realizou uma serie de atividades artísticas no forma-
to remoto como “O Homem-Mega-Fone” em maio, 
“A Feira de Chico, Gonzaga e Jackson” em maio. 
Transmissão “TeatroBailive” de abril a julho.  Exibição 
da série documental “Teatro é sangue e precisa cir-
cular” de maio a junho. A criação e gravação e exi-
bição da Serie ” Sertão Belo- a Poesia do Nordeste 
Brasileiro” de Maio a setembro. Ensaios, gravações 
e exibições de “O ossinho da Saudade” no mês de 
julho. Criação e temporada do espetáculo “Maria bo-
nita, Qual o seu enredo?” de julho a setembro com 
apoio do Festival Palco Presente. Co-realizou em par-
ceira com Cia Clássica Vanguarda e o Quintal da Chu-
crute a primeira edição do festival “MARCA da ZL” de 
outubro a Dezembro. Acolheu o Coletivo As Caracutás 
em dezembro para ensaio e gravação de espetáculo. E 
“A Casa de Farinha do Gonzagão” em Novembro.
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2019

Em 2019 realiza a montagem e temporada 
do espetáculo o “Homem-Mega-Fone” de 
fevereiro até junho. Realizou a “[RÉ] CEBA 
1ª mostra de arte e cultura da Zona 
Leste” a mostra permaneceu por 14 sema-
nas ativas do dia 13 de  setembro ao dia 13  
de  dezembro e recebeu 42 apresentações 
de 32 artistas e grupos sendo a maioria de 
artistas da Zona Leste da Cidade.
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2019
RÉ (CEBA) 1ª Mostra de Arte e 

Cultura da Vila Ré
Ré[cebimento] de, artista solo/grupo/coletivo 
com trabalho em diversas linguagens: Música, 
Dança, Teatro, Literatura, Sarau, Slam e tudo 
quanto ai de arte!!!

A Primeira edição aconteceu de 13 de Setembro 
a 13 de Dezembro de 2019 

Onde realizamos um primeiro mapeamento 
de artistas da Zona Leste, a Mostra recebeu os 
trabalhos de 32 grupos artísticos diversos: tea-
tro, circo, música, lançamento e livro, sarau, 
slam, infantis e ações formativas, o que nos 
faz crer que esse é o caminho de devolver para 
a cidade os frutos de um trabalho já iniciado 
por meio do projeto aqui proposto. A perife-
ria pede passagem e a Vila Ré, onde construí-
mos nossa morada, encontra aqui um lugar de 
pertencimento, de fruir arte e de resistência! 
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2018 e 2017

Como fruto de muito trabalho, em outubro de 2017 graças a 
contemplação do projeto Teatro-Baile, uma poética em construção. 
Teatro é Sangue e precisa circular na 30ª Edição do Programa 
Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo 
abrimos um espaço cultural na Zona Leste de São Paulo.
 Construída a muitas mãos a SEDE CTI abriga as atividades da 
Cia, assim como recebe outras atividades de grupos parceiros e 
artistas convidados.
 Um Espaço para criação, aprimoramento e apresentações é 
um sonho antigo da CTI que sempre se viu obrigada a realizar 
seus encontros nos mais diversos cantos da Cidade de São Paulo. 
Um lugar de dar parada, criar um ninho e receber as pessoas com 
carinho.
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2018 e 2017

 
TRIO MARROM
Trio Marrom, autêntico forró de raiz, conhecido 
também como pé de serra, nasceu da junção de 
3 professores da cultura nordestina, em 1983. O 
nome veio da vontade de solidificar esta cultura 
regional e assumir em definitivo as origens do 
baião.

O trio é conhecido no cenário musical brasileiro 
pela ótima harmonização, tradicional levada e 
também pelo fato de seus integrantes já terem 
tocado com grandes feras.

O Trio é composto, por Curisco na Zabumba, Zé 
Luiz na Sanfona e Café no triangulo

A DONA CRÔ retoma canções 
tradicionais do repertório nordestino com arranjos 
diferenciados de estética armorial. Misturando 
elementos de ritmos como maracatu, xote, coco 
e xaxado com o tradicional baião. Seu repertório 
atual é centrado em compositores como Luiz 
Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca e Hermeto 
Pascoal. Devido a grande importância desses 
compositores para a valorização e divulgação 
da música nordestina no sudeste do Brasil.

Trio Marrom - Foto: Divulgação Trio Marrom

Dona Crô - Sede CTI - 2018 - Foto:  Edu Brisa

VILA DO SOSSEGO 
 SERTÃO PERIFA

 
Formada pelos músicos, Claudiney Nonato 
(Voz e violão) Magno Duarte (voz e zabumba), 
Tarciso Cardoso (triângulo e voz), Chicão 
(Acordeon), Robson Rodrigues (Violino) a 
Banda Vila do Sossego vêm conquistando 
espaço no circuito do forró pé de serra, 
sobretudo por trazer em seu trabalho a 
busca da valorização da cultura nordestina 
na “cidade de pedra”. Em seu repertório a 
banda trás, além de canções próprias, sons 
populares de autores conhecidos como Alceu 
Valença, Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

A HISTÓRIA DA TAPIÓCA  
CICLISTAS BONEQUEIROS
 
O “Triciclo Culinário” faz uma viagem ao 
nordeste brasileiro apresentando o universo 
nordestino. O público não só aprenderá a 
fazer tapioca como também irá saber a história 
desse alimento típico

Vila do Sossego - Sede CTI - 2018 - Foto: Gustavo Guimarães

Ciclistas Bonequeiros - Sede CTI - 2018 - Foto: Edu Brisa
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2018 e 2017

J I N G O B E L  
CIA ENCENA DE TEATRO
 
Sequestros; cativeiro com uma velha inválida; 
mulheres solitárias e desesperadas sob a mira 
de um revólver. Tudo isso na noite de Natal! 
Ao longo do espetáculo, as personagens 
estabelecem uma relação de amor e ódio, 
rejeição e amizade. Além de proporcionar boas 
risadas, decorrentes da situação absurda em 
que elas se encontram.

 
Se percebe uma figura ao fundo, uma figura humana, ela está se desfazendo. Com a água da vida ele começa 
a pulsar e entre dialéticas do ser rompe o tecido de véu que o cobre e nasce para o mundo. Tenta se descobrir, 
ir atrás de conhecimentos, mas algo a distrai e inicia um processo de condução. Estratégias de manipulação 
começam a moldar aquele ser e ele não percebe, ao contrário, acredita estar sobre controle da situação. No fim, 
o personagem se perde no tempo, que se escoa por completo. Dois caminhos se abrem, ele deve escolher por 
onde seguir? No final ele terá que decidir, mas a sua escolha já foi feita, já foi construída desde o início de sua 
trajetória, durante todo esse ritual, ele só não sabe disso.

P E R E G R I N A Ç Ã O 
GRUPO REFINARIA TEATRAL

Cia. Encena de Teatro - Sede CTI - 2018 - Foto: Gustavo Guimarães

Refinaria Teatral - Sede CTI - 2018 - Foto: Gustavo Guimarães

MJIBA A BONECA GUERREIRA – CIA TRUPE LIUDS
 
O espetáculo conta a história de dois palhaços carteiros que ao se depararem 
com uma encomenda sem remetente, encontram algo totalmente inesperado 
na caixa. A partir dessa descoberta, apresentam e discutem de maneira lúdica 
os problemas enfrentados pelas mulheres negras na sociedade. O Espetáculo foi 
criado em homenagem às lutas das mulheres negras.

Cia. Trupe Liuds - Pq Raul Seixas - 2018 - Foto: Gustavo Guimarães
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UM CANTO PARA CAROLINA CIA DOS INVENTIVOS
“Um Canto para Carolina” é um musical de rua infanto-juvenil Livremente inspirado 
na literatura-verdade “Quarto de despejo“ de Carolina Maria de Jesus, feito para todas 
e todos, crianças e adultos, que desejam construir uma sociedade mais justa. Os irmãos 
João, José e Vera recebem de presente o primeiro exemplar da publicação do livro-diário 
“Quarto de despejo”, escrito por sua mãe, Carolina Maria de Jesus. Mergulhando no 
cotidiano registrado por ela, os filhos revivem suas histórias de luta por uma vida melhor.

 

www.teatrobaile.com

#CTINAREDE

instagram.com/teatrobaile

Cia. dos Inventivos - Sede CTI - 2017 - Foto:  Tally Campos

VILA REGGAE
De São Paulo (SP) para o mundo, a VILA REGGAE é uma banda que sem dúvidas chegou para ficar 
de uma vez por todas nesse universo do reggae onde se mistura muito trabalho, dedicação e sonho, 
o sonho de viver de uma das artes mais espetaculares desse mundo, a música! Formada em Maio de 
2005 a banda começou o trabalho tocando nos bares da Vila Ré Zona Leste de São Paulo com uma 
formação mais acústica e com um som mais parecido com forreggae, logo após mudando para a atual 
formação, vem buscando reconhecimento e espaço no cenário do reggae nacional. Lança em 2016 o 
CD “Lute Não desista” com 8 faixas inéditas de canções autorias.

https://facebook.com/teatrobaile1/ #TEATROBAILE

Vila Reggae - Sede CTI - 2017 - Foto: Tally Campos
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A Casa de Farinha do Gonzagão - SEDE CTI - 2017 - Foto: Tally Campos Um Canto para Carolina - Cia dos Inventivos SEDE CTI - 2017 - Foto: Tally Campos

Na Granja - Amarelo Cia. de Teatro - Sede CTI - 2017 - Foto: Tally Campos A Olaria do Jackson do Pandeiro -  Sede CTI - 2017 - Foto: Tally Campos

Vila Reggae - Sede CTI - 2017 - Foto: Tally Campos

#SEDECTICASABERTA

Um Canto para Carolina - Cia dos Inventivos SEDE CTI - 2017 - Foto: Tally Campos

Na Granja - Amarelo Cia. de Teatro - Sede CTI - 2017 - Foto: Tally Campos

A Olaria do Jackson do Pandeiro -  Sede CTI - 2017 - Foto: Tally Campos Vila Reggae - Sede CTI - 2017 - Foto: Tally Campos

Slam da Roça - Sede CTI - 2018 - Foto: CONPOEMA

Cora Pedras e Flores - Sede CTI - 2018 - Foto: Edu Brisa

Cia. Corpocena - Sede CTI - 2018 - Foto: Edu Brisa

Ideal Capoeira - Sede CTI - 2018 - Foto: Edu Brisa
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Tribo Mirim  - SEDE CTI - 2017 - Foto: Tally Campos

Ilú Inã - SEDE CTI - 2017 - Foto: Tally Campos

Ilú Inã - SEDE CTI - 2017 - Foto: Tally Campos

Forró de Muié - SEDE CTI - 2017 - Foto: Tally Campos

Foto: Divulgação Dona Flor

Mitos e Lendas - O Castlo das Artes - SEDE CTI - 2017 - Foto: Geovane Fermac

Maria Peregrina - Grupo Vice Versa - SEDE CTI - 2017 - Foto: Tally Campos

  Congada de Santa Efigênia - SEDE CTI - 2018 - Foto: Geovane Fermac

  Ciclistas Bonequeiros -  SEDE CTI - 2017 - Foto: Tally Campos
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