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ESPETÁCULOS 
 

NÚCLEO MACABÉA 

 
ARRIMO [ESTREIA] 

 
60 min. | 30 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Quantas mães sustentam sozinhas 
os seus filhos? “Arrimo de família” 
é a expressão que ouvimos 
durante anos para traduzir a luta 
diária de mulheres Brasil adentro. 
Parte significativa da história não 
oficial do nosso país nos séculos 
20 e 21 é marcada a ferro e 
fogo pela resiliência de 
matriarcas que recusam a miséria 
como condição imposta. Movendo-
se em caminho oposto ao signo da 
morte e da violência, elas 
trabalham muito para que os 
filhos não sucumbam à fome e 
encontrem no estudo talvez a 
única forma de saída da pobreza 
extrema. Arrimo é uma confissão 

franca e crua, sem rodeios. 
Envolta da poesia e da liturgia 
dos cancioneiros da cultura 
popular, o espetáculo do Núcleo 
Macabéa narra o itinerário 
corajoso de mulheres das 
periferias de pequenas cidades 
da Amazônia. O autor busca em 
suas próprias memórias 
lembranças da peleja de sua mãe 
por uma vida digna, trajeto de 
uma vida inteira enfrentando os 
arredores da pobreza e 
impedimentos tantos. Assim, 
encontra na escrita poética e 
autobiográfica os caminhos que 
traçam as linhas de Arrimo, obra 
de teatro inédita que versa sobre 
a travessia de uma gente na 
busca pela sobrevivência. 

 
De 15 de janeiro a 20 de fevereiro, 
quartas, quintas e sextas às 20h, 
sábados às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 

 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

NÚCLEO MACABÉA 

 
TEATRO É LUGAR DE FALA 

 
60 min. | 30 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
O ciclo de debates realizará uma 
série de mesas que têm por 
objetivo ouvir relatos de vida de 
artistas e seus itinerários de 
criação e ativismo nas artes 
cênicas e direitos humanos. Os 
encontros acontecerão durante a 
temporada da nova peça do 
Núcleo Macabéa, a obra cênica 
Arrimo, com dramaturgia e 
direção geral de Rudinei Borges 
dos Santos, que também mediará 
os encontros. 

 
Dia 20 e 27 de janeiro, segunda às 
19h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
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ESPETÁCULOS 
 

3 DE TEATRO 

 
NESSE MUNDO LOUCO 

NESSA NOITE BRILHANTE 
 

60 min. | 274 lugares | R$ 20,00 

(inteira) e R$ 10,00 (meia) | 16 

anos. 

 

Enquanto aviões decolam e 
aterrissam em várias partes do 
mundo, a rotina da Vigia do KM 
23 daquela rodovia brasileira é 
alterada pela presença de uma 
garota que delira, largada no 
asfalto após ser violentada 
nesta noite cheia de estrelas.   

 
Dias 29 e 30 de janeiro, quarta e 

quinta às 20h. 

Teatro Vivo. 

Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2460 – Morumbi. 

 

CRISTIANE ZUAN ESTEVES 

 
A HISTÓRIA DE BAKER 

 
45 min. | Gratuito | Livre. 

 
A História de Baker - Thomas 
Baker, missionário inglês,  foi 
morto e devorado por 
habitantes das ilhas Fiji em 
1867. Em 2003, os descendentes 
dos supostos canibais, agora 
convertidos ao cristianismo, 
realizaram uma cerimônia de 
pedido de desculpas aos 
descendentes do missionário. 
Neste meio tempo, a atriz-
autora descobre calcificações 
semelhantes a pequenos dentes 
em seus joelhos, no chamado 
Cisto de Baker.  /Explorando 
elementos autobiográficos e 
históricos,  e passeando por 
outros Bakers (Josephine Baker, 
a bomba de Baker no atol de 
Bikini, etc) , a peça reflete com 
humor sobre nossa posição como 

devorador ou devorado, 
colonizador ou colonizado... 
Somos todos canibais? 

 
Dia 24 de janeiro, sexta às 19h. 

Casa de Cultura do Butantã. 

Avenida Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri Peri. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

CRISTIANE ZUAN ESTEVES 

 
CRIAÇÃO NO TEATRO 

DOCUMENTAL: A HISTÓRIA 
DE BAKER 

 
18 min. | Gratuito | 18 anos. 

 
A Oficina será conduzida pela 
diretora Cristiane Zuan Esteves e 
pelo dramaturgo Beto Matos. 
Terá como foco a 
experimentação de 
possibilidades narrativas e 
cênicas a partir de material 
documental, autobiográfico e 
das experiências pessoais de 
cada um dos participantes.  
Desta forma, através de práticas 
de um “teatro do real”, 
estabeleceremos relações das 
histórias de cada com os temas 
do projeto e nossa história 
coletiva. 

Serão abordadas: Dramaturgias 
híbridas, utilizando material 
ficcional, documental sonoro e 
visual, improvisação e estruturas 
de jogo. Interação de oralidade, 
visualidade e ação cênica, 
integrando dispositivos de vídeo, 
de som e cênicos. Possibilidades 
de relação com o espectador. 
 
Dias 10 e 17 de janeiro, sexta das 

16h às 19h. 

Casa de Cultura do Butantã. 

Avenida Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri Peri. 

 

Dias 28 e 30 de janeiro, sábado e 

segunda das 18h às 21h. 

Casa de Cultura da Vila Guilherme. 

Praça Oscar Silva, 111 – Vila Guilherme. 

 
 

BASÍLICO PRODUÇÕES 
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ESPETÁCULOS  
 

BALLET STAGIUM 

 
COISAS DO BRASIL  

40 ANOS 
 

60 min. |380 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
“Coisas do Brasil” teve sua estreia 
no Theatro Municipal de São 
Paulo em julho de 1979, 
recebendo da Associação Paulista 
dos Críticos de Arte (APCA) o 
prêmio de melhor espetáculo. A 
obra traça um percurso histórico 
da formação da nossa sociedade. 
Criação de Décio Otero e 
direção teatral de Marika Gidali, 
“Coisas do Brasil” percorreu todo 
o território Nacional e vários 
países da América Latina, não 
somente em teatros, mas em 
escolas, hospitais, presídios, 
ginásios e praças públicas. A 

remontagem de “Coisas do 
Brasil”, no momento em que 
completa 40 anos, extrapola o 
sentido de comemoração; a obra 
promove um dialogo com os 
nossos dias. “Coisas do Brasil” ao 
longo dos anos tornou-se uma 
obra em constante processo de 
investigação, articulando o 
passado, não como arquivo, mas 
como fonte viva da “História”; 
fundamental para nos 
reconhecermos como território 
existencial. 

 
De 23 a 26 de janeiro, quinta a 
sábado às 20h e domingo às 18h. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade. 

 
 
 
 
 
 
 

CIA DUAL CENA 
CONTEMPORANÊA 

 
TRIPTICO SERTANEJO 

 
60 min. |321 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 

O espetáculo “Triptico 
Sertanejo” mergulha no vasto e 
multifacetado mundo dos sertões 
brasileiros, com a intenção de 
decifrar suas paisagens, sua 
gente e suas lendas para 
compor uma perspectiva de seu 
ideário e de suas mitologias. 
 
Dia 31 de janeiro, sexta às 21h. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade. 
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 OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA CARNE AGONIZANTE 

 
OFICINA: DANÇA COMO 

INSTRUMENTO REFLEXIVO 
E POLITICO 

 
480 min. |70 Pessoas| Gratuito | 
17 anos. 

 
Oficina de Dança que estuda a 
potência do movimento reflete 
sobre a corporeidade na 
sociedade atual e seu papel na 
educação e percepção dos 
sentidos. É composta do diálogo 
entre preparação, investigação, 
experimentação e composição do 
movimento como veículo de 
expressões individuais. 

 
Dia 18 de janeiro, sábados das 08h 
ás 16h. 
Teatro Container. 

Rua dos Gusmões, 43 – Santa Ifigênia. 
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ESPETÁCULOS E 
ATIVIDADES 

 

COLETIVO ZAPATA 

 
BAILE DOS RATOS 

 
360 min.| 120 lugares |Gratuito 

das 18h30 às 19h30, após R$ 
10,00 reais |18 anos. 

 
O Baile dos Ratos é um projeto 
cultural que tem como objetivo 
disseminar o forró pé de serra 
por meio do vinil – 100% vinil. 
O projeto, que nasceu em agosto 
de 2016 na cidade de São 
Paulo, com o nome Forró dos 
Ratos, teve seu primeiro evento 
aberto ao público no dia 10 do 
mesmo mês, no Centro Cultural 
Zapata. Em Outubro de 2017 
mudamos o nome para “Baile 
dos Ratos”. Desde então, as 
portas da casa se abrem para 
receber os apreciadores do 

forró e da música brasileira 
para mais uma festa do Baile 
dos Ratos, com os Djs residentes 
Thobias Silva, Nando Ronca e 
Maicow Leite e seus Djs 
convidados. 

 
De 05 a 29 de janeiro, quarta às 
18h30. 
Espaço Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 320 - República. 

 
OFICINA: TÉCNICO 

DE SOM 
 

240 min. | 20 lugares | Gratuito| 
16 anos. 

 
Oficina básica de técnico de som 
com Daniel Fernandes técnico de 
som da The house, Centro 
Cultural Zapata e professor da 
Casa de cultura do Butantã. 

 
Dia 22 de janeiro, terça das 19h às 
23h. 
Espaço Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 320 - Republica. 
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ATIVIDADES 
 

ANA SQUILANTI 

 
COSTURAS PARA FORA 

 
120 min. | Gratuito | 70 lugares | 
Livre. 

 
Lançamento do livro de contos 
Costuras para Fora, na 
Biblioteca Sérgio Milliet, livro de 
estreia de Ana Clara Squilanti. 
O livro de contos traz a 
mudança a partir de histórias 
onde o feminino toma consciência 
de si, mostrando o quanto a 
autocompreensão, a percepção 
de nosso avesso, nos muda 
dentro das relações. Mostra 
como as experiências vão 
transformando os espaços e 
tempos de cada um. Além do 
lançamento ocorrerá um bate 
papo sobre o processo criativo 
com a escritora Sheyla Smanioto. 

 

Dia 18 de janeiro, sábado às 18h. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso. 
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APRESENTAÇÕES 

 

 
STEP UP - EQUALIZANDO AS 

FREQUENCIAS 
 
360 min. | Gratuito | 6 Anos.  
 

Reconhecendo as festas de 
sistema de som como um espaço 
que agrega diferentes tipos de 
experiência humana, como a 
relação com a música, com o 
outro, com o espaço, etc, 
pretende-se com a Step It Up, o 
aprofundamento dessas relações 
bem como o desenvolvimento da 
conexão com a expressão 
corporal, provocando a 
percepção das influências e 
reverberações da música no 
corpo. Equalizar frequências 
também é uma das propostas da 

festa que pretende unir pessoas 
de diferentes lugares, unir 
diferentes linguagens artísticas e 
colocá-las no mesmo espaço, 
para trocar e construir um 
ambiente positivo e rico 
criativamente, o que amplia a 
gama de experiências possíveis 
nessa festa. Outro ponto 
importante é a realização de 
procedimentos de consciência 
corporal, entendidos como forma 
de auxiliar no surgimento da 
dança de cada um. Com esses 
procedimentos há o intuito de 
propiciar o acesso de práticas 
como essas à pessoas e 
comunidades que muitas vezes 
não têm essa possibilidade.  
 
Dia 18 de janeiro, sábado das 15h 
às 21h. 
Casa de Cultura da Brasilândia.  
Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Jardim 
Maristela.  
 
 

 

 
TEACH THE YOUTH 

 
360 min. | Gratuito | Livre. 

 
Apresentação na calçada com 
sistema de som completo 
fomentado pelo segundo edital 
de cultura reggae. 

 
Dia 18 de janeiro, sábado das 15h 
às 21h. 
Centro Cultural da Juventude. 
Rua Deputado Emilio Carlos 3641- Vila 
dos Andrades. 

 

 
APRESENTAÇÃO DJ + 

SOUND SYSTEM 
 

480 min. | Gratuito | Livre. 
 
 

JAH TALLAWAH 

PAULO HENRIQUE DE 
CARVALHO 

FELIPE SILVA 
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Promover a multiplicação da 
cultura Sound System “jamaicana” 
com montagem e operação de 
som. Ativando a ancestralidade e 
expandindo a cultura Sound 
System através da participação 
de DJ. 
 
Dia 19 de janeiro, domingo das 13h 
às 21h. 
Praça Francisco Daniel Lopes - Cidade 
líder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

 
PROGRAMA DE RADIO AO 

VIVO “JÁ REGOU SUAS 
PLANTAS?”. 

 
120 min. | Gratuito | Livre  
 

Uma revista semanal com música 
e entrevistas relacionadas aos 
temas da cultura Reggae 
Rastafári. 
 
Dias 07 ,14,21 e 28 de janeiro, 
terças das 20h às 22h. 
Radio Brasil Atual. 
Frequência 98.9 MHz. 

 
 
 

LUIS FERNANDO 
MASSAGARDI 


