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Neste  artigo,  abordo  a  crescente  disponibilidade  de bibliografia  voltada  a  mulheres 
dramaturgas  e  artistas  no  Brasil  e  em língua  portuguesa  e  a  continuada  necessidade  de 
reflexão sobre a diversidade de pontos de vista pertinentes a ser e estar mulher, por meio de 
processos de criação. Apresento o roteiro da  intervenção performática [sic] “... quando as 
mulheres  se  tornam  mulheres...”,   por  mim  concebida em  2014,  e  considero  o  caráter 
performático da coleta de depoimentos que ocorre durante a primeira pauta dessa intervenção, 
com desmembramentos  culturais  e éticos,  envolvendo a divulgação da imagem e voz da 
pessoa participante. 
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Introdução

O título “Mulheres na cena, depoimentos e Movie Maker” alcança a temática deste XI 

Simpósio,  mas  também  marca  a  já  antiga  ou  minimamente  centenária  necessidade  de 

compartilhar os espaços conquistados por mulheres nas artes cênicas e em outros campos, 

assunto ainda insuficientemente visto nos currículos, motivando cursos especiais e repetidas 

incursões em bancos de teses e dissertações defendidas nos últimos trinta anos, que vem 

contribuindo  para  desenvolver,  no  Brasil,  o  conhecimento  nesse  campo  de  estudos  de 

mulheres. Após vinte anos ministrando disciplinas de pesquisa em arte, literatura dramática, 

direção cênica,  crítica e teoria cultural,  algumas das quais iniciei  apenas com bibliografia 

estrangeira,  é  realmente  bom poder  tratar,  na  primeira  parte  deste  texto,  de  publicações 

brasileiras  que  foram  surgindo  neste  período.  Ao  mesmo  tempo  que  venho  desse  fluxo 

acadêmico, com produções anteriores (RAUEN, 2005, 2007 e 2013), neste artigo, apresento 

os desmembramentos de minha pesquisa continuada (PqC) sobre mulheres e performance 

como linguagem, buscando as vozes de quem aparece e contribui na tecitura da colagem 
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artística “processos ... quando as mulheres se tornam mulheres ...” iniciada em Agosto de 

2014, durante a Mostra do Curso de Artes da UNICENTRO, com o apoio técnico de minhas 

orientandas  Amanda Pires,  Jessica Prestes,  Carolina Siqueira,  Jessica Bianca Przygocki  e 

Rosani Probst Zampier.

Mulheres na cena e seus livros específicos

Por que precisamos de livros tais como  A tradição obscura: o teatro feminino no 

Brasil (SOUZA, 2001) ou Um teatro da mulher: dramaturgia feminina no palco brasileiro  

contemporâneo (VINCENZO,  1992)?  Uma parte  da resposta está em outros livros,  que 

ignoram ou omitem a presença de dramaturgas na história de nosso teatro. Esse apagamento 

não  ocorre  apenas  no  Brasil  e  no  teatro,  mas  faz  parte  de  um  processo  mundial  de 

reconhecimento sistemático de escritores e artistas homens, sobretudo europeus, que até muito 

recentemente eram priorizados nas histórias das artes, nas curadorias de museus e galerias, 

nos currículos escolares e universitários e, também, no mercado editorial. Na segunda metade 

do século XX, novos livros deram visibilidade e/ou problematizaram os feminismos e as 

obras de artistas, escritoras e autoras antes marginalizados em relação aos cânones. Um autor 

canônico, por ter reconhecido prestígio e estar institucionalizado, é aquele que a sociedade 

mais leu, inclusive nas escolas. Exemplos brasileiros são Machado de Assis e José de Alencar, 

em detrimento de Qorpo Santo.  Do séc.  XX ouve-se muito de Nelson Rodrigues,  mas a 

dramaturga Maria Jacintha, sua contemporânea, permaneceu obscura. 

Na  esteira  dos  estudos  culturais  e  da  desconstrução,  os títulos  estrangeiros  foram 

cruciais na atualização dos currículos universitários para estudos de identidade (HALL, 1997) 

gênero (BUTLER, 2008) e subalternidade (SPIVAK, 1988). No Brasil, livros sobre a história 

das mulheres e/ou do feminismo, incluindo-se os de STUDART (1974 e 1990), ALVES e 

PITANGUY (1981), HOLLANDA (1994), AUAD (2003), MURARO (1993, 1996 e 2000), 

SHUMACHER  (2000),   SÜSSEKIND,  DIAS  &  AZEVEDO (2003),   VENTURI, 

RECAMÁN e  OLIVEIRA  (2004)  e  PERROT (2005),  entre  outros, fazem parte  de uma 



produção que foi preenchendo a lacuna gerada por esse processo histórico de exclusão.2 Trata-

se da abertura e desenvolvimento de um espaço para obras por ou sobre mulheres, agora com 

visibilidade nacional e internacional nas universidades e no mercado livreiro. Há uma grande 

quantidade de nomes de dramaturgas  brasileiras,  como se poderia verificar  nos livros de 

Souza e Vincenzo, embora Consuelo de Castro, Leilah Assunção e Hilda Hist sejam mais 

conhecidas. Uma voz importantíssima no conjunto de autoras contemporâneas é a de Denise 

Stoklos, paranaense de Irati,  com reconhecimento internacional.  Em seu  Teatro Essencial, 

Stoklos afirma: “Sendo mulher (no Brasil, mulher tão cedo não terá respeito autoral) e vinda 

de um sul já não representado (no meu país nem o sotaque paranaense entra no palco), eu já 

vivi um isolamento que me impedia a crítica, a um armazenamento de repertório de impulsos 

revolucionários  –  nenhuma  acomodação  ou  simples  reforma  poderia  responder 

satisfatoriamente a minha necessidade de mudanças.” (1993, p. 26) É uma afirmação que 

resume a problemática aqui apresentada e ainda é atual se observarmos as listas de melhores 

livros  e  revistas  publicadas  em  jornais  de  circulação  nacional  dos  últimos  anos  ou, 

infelizmente, as listas de vestibular. As peças de Stoklos tendem a discutir assuntos universais 

que  também  dizem  respeito  ao  masculino,  mas  em  Des-Medéia,  a  autora-atriz-diretora 

apresenta um manifesto de emancipação bastante claro, por uma brasileira politizada: “Que no 

nosso  Brasil  não  mais  se  repitam  as  Medéias.  Não  mais  assassinemos  nossos  filhos 

diariamente – os nossos sonhos, nossos frutos (nossa originalidade). Nem nossa pátria – a 

casa  da ética  (a  convivência  dentro da justiça).  Nem nossos irmãos  (todo conterrâneo...) 

(1995, p. 29).

O livro  Mulheres Artistas (organizado por Uta Grosenick, ed. Taschen, 2001), com 

capítulos sobre quarenta pessoas, também inclui as brasileiras Lygia Clark e Adriana Varejão, 

2 Até  a  virada  do  século  XXI,  foram  relevantes  as  obras  estrangeiras  traduzidas  ou  não,  tais  como: 
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no amplo quadro das artes visuais de diversos países. O documentário Comunidade: Ativismo 

e a Cena Downtown, filmado, pesquisado e dirigido em Nova York por Cristiane Bouger 

(2006), também inclui depoimentos marcantes sobre os movimentos, desde o final da década 

de 60 do século XX em favor  da inclusão de mulheres artistas no cotidiano de museus, 

galerias, teatros e do mercado editorial. Ligada à Casa Hoffmann, Bouger também se destaca 

como uma artista curitibana que pesquisa a mulher sistematicamente em suas performances.

As  transposições  de  mitos,  circunstâncias  históricas,  biografias  e  peças  clássicas 

também tornaram-se mais frequentes no trabalho de diretoras e grupos no Brasil.  Patricia 

Fagundes,  com sua  Companhia  Rústica,  tem se  destacado  com encenações  de  peças  de 

Shakespeare já discutidas por Anna Camati, com ênfase na intermedialidade.3 

Processos ... como as mulheres se tornam mulheres? 

Este subtítulo é o título da intervenção “Processos ... como as mulheres se tornam 

mulheres?” por mim concebida em diálogo com a afirmação de Simone de Beauvoir (2009), 

de que “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, no livro  O Segundo Sexo (1949).  Como 

Hannah Arendt (1906-75) e Margaret Mead (1901-78), também de sua geração, Beauvoir, 

nascida em 1908, com a juventude vivida nas décadas de 20 e 30 do século XX, pertence a 

um  grupo  de  mulheres  que  se  verticalizaram  intelectualmente  apesar  de  os  sistemas  de 

educação ainda não terem incorporado a igualdade de direitos para os gêneros.  Beauvoir 

tornou-se,  então,   uma pioneira  na entrada em instituições  dominadas por  homens.  Mas, 

ironicamente, segundo Toril Moi (2008), autora de um extenso estudo sobre a recepção de sua 

obra,  ela própria não se percebia  como mulher  nos sentidos social  e histórico até  1946, 

quando afirmou que ser uma mulher com escolaridade não parecia a mesma coisa do que ser 

um  homem  com  escolaridade.  Nesse  momento,  tendo  refletido  sobre  ser  uma  mulher 

intelectual, Beauvoir começou a escrever O Segundo Sexo.

3 Uma versão preliminar deste subtítulo foi material de aulas no curso de Bacharelado em Artes Cênicas da 
Faculdade de Artes do Paraná, no curso de Arte-Educação e de palestras na UNICENTRO.



O Segundo Sexo problematizou os obstáculos pessoais, sociais e ideológicos ainda 

enfrentados por mulheres que buscam carreiras tradicionalmente masculinas, sobretudo as 

acadêmicas e políticas.  Beauvoir não teve, no entanto, reconhecimento e prestígio à toda 

prova,  seja  no  campo  da  Filosofia  ou  das  Ciências  Humanas  e  Sociais.  Moi  revisa  as 

qualidades negativas atribuídas a Beauvoir: sem mérito como escritora, eterna estudante dócil 

(de Sartre), abaixo dos padrões da literatura francesa, ingênua, dogmática, extremista, egoísta 

e simplista. Essas características antipáticas e hostis verificadas, ainda nas décadas de 60 e 70, 

nos críticos Elaine Marks, Philippe Senart e Pierre Domaize, são enumeradas por Moi, para 

apontar os clichés do senso-comum na recepção de  Beauvoir,  destacando o quanto o seu 

posicionamento político aberto sobre questões de gênero afeta os seus leitores. 

A intervenção “Processos ... como as mulheres se tornam mulheres ...” não investiga a 

recepção de Simone de Beauvoir  em Moi ou em outras fontes,  tais como SCHWARZER 

(1983).  Numa  abordagem  relacional,  objetiva  conhecer  performativos4 [sic]  e  amostrar 

práticas culturais relativas às experiências afetivas e à inserção social de mulheres. Entende-se 

performativos  como  enunciados  cujo  teor  não  será  objeto  de  análise  qualitativa  ou 

hierarquização, constituindo, principalmente, elos entre os participantes. O roteiro consiste de 

duas pautas: 

Pauta 1, com tempo de interação de 1 hora
Esta intervenção elabora a afirmação de Simone de Beauvoir, de que 
ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher, nas dinâmicas sociais de 
aculturação de gênero. Segue a questão: Como as mulheres se tornam 
mulheres? Essa pergunta é dirigida a todas as pessoas que lerem esta 
sinopse como um convite  a  participarem de um processo criativo 
consistindo da coleta de respostas/depoimentos para a composição de 
“... como as mulheres se tornam mulheres? – pauta 2”. 
Local e dinâmica: No saguão de um espaço público aberto ou casa 
antiga,  a  propositora  e  participantes  do  local  visitado  recebem o 
público,  durante  o  período  de  uma  hora,  para  registro   das 
respostas/depoimentos  à  pergunta,  com recurso  de   filmadora.5 A 
participação do público é voluntária e poderá ocorrer  em qualquer 

4 O conceito de performativos encontra-se na visão de linguagem e na obra de John Langshaw Austin.
5 Cada partcipante será solicitado assinar um termo de ciência da proposta artística e liberação de depoimento.



momento  durante  o  horário  proposto,  pois  não  se  trata  de  uma 
apresentação. Solicite o termo de liberação de conteúdo em audio e 
video.

... como as mulheres se tornam mulheres? – pauta 2
Tempo de interação: 1 hora
Espaço público aberto ou casa antiga, no qual serão instalados laptops 
e  projetores.  O público  terá contato com os registros em audio  e 
video. 

Antes de iniciar a captação de um depoimento, cada participante é convidado a ler o 

termo de consentimento livre e esclarecido. Após concordar com esse termo, que informa 

sobre  a  liberação  de  voz  e  imagem  para  composição  de  video,  a  pessoa  oferece  um 

depoimento, podendo optar por ter seu rosto filmado ou, se preferir, expor apenas as mãos ou 

outra parte do corpo, inclusive um adereço. A pós-produção consiste no tratamento digital por 

meio da edição de video em Movie Maker,   ferramenta da Microsoft,  que proporciona a 

edição  amadora  de  videos  para  a  composição  de  filmes,  vindo  ao  encontro  de  práticas 

pedagágicas  com tecnologia  digital  que  já tem recebido  atenção  no  campo da educação 

(CARVALHO, 2008).

Considerações finais

A justaposição dos fragmentos de “Processos ... como as mulheres se tornam mulheres 

...”  proporciona  o  contato  com  percepções  de  ser  e/ou  estar  mulher  representativas  da 

diversidade  de práticas  sociais  inerentes  à  biografia  de cada  sujeito.  Na  amostra  inicial, 

durante as interações para conhecimento das condições de uso de imagem e voz, percebeu-se 

que a garantia de tratamento digital  de material  fílmico e fotográfico como estratégia de 

diluição  de  traços  de  identidade  teve  um  efeito  mais  persuasivo  do  que  o  termo  de 

consentimento  livre  e  esclarecido  em  si,  conforme  o protocolo  da  pesquisa  com  seres 

humanos.6 As pautas se repetirão, ao longo de 2014, em diversas cidades e com pessoas de 

níveis  educacionais  e  socio-econômicos  diversos,  seguindo-se  a  edição  com  tratamento 

6  Desde 15/01/2012, o registro de pesquisas envolvendo seres humanos é realizado na Plataforma Brasil 
(www.saude.gov.br/plataformabrasil), ao invés do antigo Sistema Nacional de Ética em Pesquisa (SISNEP).



artístico em Movie Maker,  a composição de instalações multimedia e novos processos de 

criação. Agradeço a participação de Amanda Pires, Jessica Prestes, Carolina Siqueira, Jessica 

Bianca Przygocki e Rosani Probst Zampier, estudantes do curso de Arte da Unicentro, na 

primeira fase do projeto, em agosto de 2014, no Jardim de Inverno e Laboratório de Artes da 

UNICENTRO.
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