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Núcleo 1 

Cena: Para onde vai, já foi. Onde para, permanece. 
 
SINOPSE: Em [i] Para aonde vai, ja foi. Onde fica, permanece [/i], antes da extinção 
humana, uma capivara foi resgatada e levada para o espaço. Em busca de respostas 
sobre sua ancestralidade, ela retorna para o planeta Terra e se depara com um cenário 
apocalíptico, soterrado pelos crimes ambientais. 
 
FICHA TÉCNICA:  
Direção: Péricles Anarcos 

Dramaturgia: Octavio Gama 
Atuação: Maicon de Campos Silva, Rykaelle R. V. e Wanderson de Paula  

Cenário e Figurino: Ely Santos 
Sonoplastia: Beto Carioca 

Produção: Nicolas Miranda 
 

Núcleo 2 
Cena: Éter 

 
SINOPSE: Bilhões de habitantes do planeta Terra foram extintos e a natureza foi quase 

toda comprometida, apenas os elementos naturais do fogo e da água sobreviveram no 
mundo destruído pelos próprios humanos, e cabe aos dois debater fervorosamente se 

o planeta merece uma segunda chance, porém apenas um Ser deve decidir o destino da 
Terra, apenas um... E o nome dele é Éter... 
 

FICHA TÉCNICA:  
Direção: Cláudia Liz Coutinho e Maicon D’Paula 

Dramaturgia: Everson Teodoro 
Atuação: Jorge Fernandes e Rafael Borges   

Cenário e Figurino: Ely Santos 
Sonoplastia: Beto Carioca e Pedro Lucas 

Produção: Max Oliveira 
 

Núcleo 3 
Cena: Vende-se este corpo sem espaço para devolução 

 
SINOPSE: Sejam bem-vindos! Neste espetáculo, declaramos aberto o maior saldão de 

compra e venda já realizado em todo o Brasil. Aproveitem os nossos 500 anos de 
promoções. Tragam cheques, cartões, dinheiro ou algo valioso para troca e desfrutem 

de alguns pares de peitos, corpos negros, terras indígenas, bens públicos ou tudo aquilo 
que o dinheiro possa comprar. Por aqui, compra-se o corpo e descarta-se a alma. 
 

FICHA TÉCNICA:  



Direção: Rodrigo Zaiden 
Dramaturgia: André Moraes 

Atuação: Afra Catarse e Anna Maluf  
Sonoplastia: Alexandre Araújo 
Iluminação: Giulia Costa 
Produção: Luisa Lamar 
 
RELEASE:  O projeto é uma produção colaborativa horizontalizada a ser executada pelo 

Núcleo #3 de alunos da MT Escola de Teatro (associada à Universidade do Estado de 

Mato Grosso). A ação visa fomentar a produção artística mato-grossense e trazer à tona 

para o imaginário social da população de Mato Grosso questões entorno de tópicos 

como a prostituição, misoginia, sexismo, LGBTfobia, racismo, etnocídio e classismo. 

 

Núcleo 4 
Cena: Há um incêndio: da ancestralidade à consciência 
 
SINOPSE: Forças malignas tentam destruir a natureza e corromper o ser humano. Parece 
ficção, mas é pura realidade. Queimadas criminosas ocorridas no Pantanal, em 2020, 
são um exemplo palpável do está acontecendo com os biomas brasileiros, tendo como 
patrocinadores agentes interessados em lucrar com essa devastação. O espetáculo “Há 
um incêndio: da ancestralidade à consciência” põe o dedo na ferida e aponta os 
culpados, evocando saberes culturais e artísticos em busca de uma consciência lúcida e 
desejosa de mudar esse cenário. 
 
FICHA TÉCNICA:  

Direção: Luciene Carvalho 
Dramaturgia: Joelson Jogosi 
Atuação: Daniel Gonzalez e Jessica Sousa 
Figurino: Tiago Ferraz 
Sonoplastia: Lucas Pires 
Iluminação: Gentil Eliezer 
Produção: Herminio Nhantumbo 
 

RELEASE: Quem está pondo fogo nas árvores ancestral? Esta pergunta surgiu das 

conversas em Núcleo, é uma intervenção social dramaturgo, como um gesto político 

diante das queimadas ocorridas nas regiões do pantanal. 


