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         Mas tu podes ainda 

A palavra na língua 

Aquietá-los. 

Mortos? O mundo. 

Mas podes acordá-lo 

Sortilégio de vida 

Na palavra escrita. 

Lúcidos? São poucos. 

Mas se farão milhares 

Se à lucidez dos poucos 

Te juntares. 

Raros? Teus preclaros amigos. 

E tu mesmo, raro. 

Se nas coisas que digo 

Acreditares. 

 
Hilda Hilst 
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RESUMO 

 

O objeto desta dissertação constitui-se da análise de textos literários do teatro 
portovelhense sob uma ótica dos estudos de gênero e diversidade cultural. 
Dessa forma, busca-se observar quais discursos são escolhidos nas peças 
teatrais para fomentar reflexões sobre a identidade da mulher e como a 
diversidade cultural tem sido utilizada no teatro de forma a favorecer um grau 
maior de humanização, fomentando a equidade, bem como, o empoderamento 
feminino. Especificamente, neste trabalho, foi realizada uma leitura atenta da 
produção teatral, sendo selecionadas como corpus quatro peças apresentadas 
por mais de uma vez ao público local, no período entre os anos de 1990 e 2000. 
Procurou-se verificar como o texto dramático pode estabelecer um prisma sobre 
a diversidade, além de tornar-se possível representação da luta por 
reconhecimento do gênero deste lugar. No caso, a abordagem se com o feminino 
amazônico e em alguns momentos com a mulher atemporal. A metodologia 
utilizada foi a análise documental com base nos estudos de Laurence Bardin 
(2011). Para uma compreensão mais contextualizada dos aspectos necessários 
ao entendimento dessas análises, foram exploradas as teorias de pluralidade 
cultural sob a ótica dos estudos de gênero, passando pelo pensar de Michelle 
Perrot (2003), Spivak (2014) e Lipovetsky (2000), cuja importância    que exerce 
o papel feminino para a sociedade. Para entender o contexto cultural amazônico, 
a teoria de João de Jesus Paes Loureiro (2001) foi utilizada como pano de fundo 
para compreensão das questões que envolvem a cultura dessa região. A análise 
dos textos escritos, as peças teatrais, contempla predominantemente o viés das 
identidades e da diversidade - pautada nos estudos de Bauman (2005) - e, 
consequentemente, o empoderamento pelo contato com a dramaturgia. Isto 
porque acredita-se que há inferência desses textos na representatividade e, ao 
mesmo tempo, essa produção dá luz a uma visão permeada pelo poético, 
sobremaneira sobre o lado cultural amazônico. Ainda como parte do suporte 
teórico, tem-se, para a compreensão dos aspectos escolhidos para entremear 
os roteiros apresentados à população, o auxílio de Michel Foucault (2012) em 
suas obras A ordem do discurso, bem como alguns dispositivos de A microfísica 
do poder. Em relação ao repertório discursivo das peças, os resultados 
encontrados foram termos explorados com certa frequência que apontavam e 
incitavam o reconhecimento acerca das questões do gênero feminino, no 
contexto das peças teatrais ora analisadas. 
 

Palavras-Chave: Feminino. Identidades. Cultura. Teatro. Amazônia 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The object of this dissertation is the analysis of literary texts of the portovelhense 
theater from a perspective of gender studies and cultural diversity. Thus, we seek 
to observe which discourses are chosen in the plays to foster reflections on the 
identity of women and how cultural diversity has been used in the theater in order 
to favor a greater degree of humanization, promoting equity as well as female 
empowerment. Specifically, in this work, a careful reading of the theatrical 
production was performed, being selected as corpus four pieces presented more 
than once to the local public, in the period between 1990 and 2000. We tried to 
verify how the dramatic text can establish a prism on diversity, as well as 
becoming a possible representation of the struggle for gender recognition of this 
place. In this case, the approach is with the Amazonian feminine and sometimes 
with the timeless woman. The methodology used was document analysis based 
on the studies by Laurence Bardin (2011). For a more contextualized 
understanding of the aspects necessary for the understanding of these analyzes, 
the theories of cultural plurality from the perspective of gender studies were 
explored, thinking of Michelle Perrot (2003), Spivak (2014) and Lipovetsky 
(2000), whose importance that plays the feminine role for society. To understand 
the Amazonian cultural context, the theory of João de Jesus Paes Loureiro (2001) 
was used as a background to understand the issues surrounding the culture of 
this region. The analysis of the written texts, the plays, predominantly 
contemplates the bias of identities and diversity - based on the studies of Bauman 
(2005) - and, consequently, the empowerment through contact with the 
dramaturgy. This is because it is believed that there is inference of these texts in 
representativeness and, at the same time, this production gives light to a vision 
permeated by the poetic, especially on the Amazonian cultural side. Still as part 
of the theoretical support, there is, for the understanding of the aspects chosen 
to interweave the scripts presented to the population, the help of Michel Foucault 
(2012) in his works The Order of Discourse, as well as some devices of The 
Microphysics of Power. Regarding the discursive repertoire of the plays, the 
results found were terms that were frequently explored that pointed to and incited 
recognition about female issues in the context of the plays now analyzed. 
 
Keywords: Female. Identity. Genre. Theater. Amazonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

  

Figura 01 – Organograma de representantes femininas envolvidas com a 

escrita/arte na sociedade............................................................................ 40 

2 

Figura 02 – Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre são importantes nomes 

do existencialismo francês...........................................................................42 

  

Figura 03 – Quadro com algumas obras traduzidas para Língua 

Portuguesa..................................................................................................44 

  

Figura 04 – Musical Elza Soares Polifônica ................................................48   

Figura 05 – Espetáculo “Bibi Canta e Conta Piaf”......................................50 

 

Figura 06 – Frequência de Ocorrência: “Corpo”......................................... 58 

 

Figura 07– Espetáculo “Mulheres de Aluá”................................................ 59 

 

Figura 08 – Apresentação de À Margem: “lavadeiras se despem e se 

banham em líquido dourado”...................................................................... 61 

 

Figura 09 – Espetáculo: “A arma da mulher é a Língua”............................ 64 

 

Figura 10 – Espetáculo: “Filhas da Mata”................................................... 66 

 

Figura 11 - Apresentação de À Margem: “As lavadeiras contam sobre o 

encanto de “ser desbravador” .................................................................... 67 

 

 

 

  

 

 Figura 12 - Frequência de Ocorrência: “Sexo” ........................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................ 10 

INTRODUÇÃO ..................................................................................... 11 

1 APORTE TEÓRICO NORTEADOR .................................................. 14 

1.1 O TEATRO ......................................................................................... 14 

1.2 O TEXTO DRAMÁTICO ENQUANTO DISCURSO ......................... 18 

1.3 POSSÍVEL DIÁLOGO ENTRE TEATRO E ESTUDOS DE 

DIVERSIDADE CULTURAL ................................................................................ 23 

II. A MULHER NA SOCIEDADE: DESAFIOS HISTÓRICOS ............... 28 

2.1 IDENTIDADE: CALEIDOSCÓPIO DE SENTIMENTOS .................. 35 

2.2 MUITO PRAZER: - MULHER! .......................................................... 39 

2.2.1 A luta feminina por Simone de Beauvoir ........................................... 41 

2.2.2 As silenciadas na História: Michelle Perrot ....................................... 43 

3.2.3. As subalternas também falam? Gayatri Chakravorty Spivak. ............ 45 

2.2.4 Ô Abre-alas para a criatividade: Chiquinha Gonzaga ........................ 46 

2.2.5 Prazer: - Fernanda Montenegro, Atriz! .............................................. 47 

2.2.6 Elza Soares: A voz das canções atrevidas .......................................... 48 

2.2.7 Um espetáculo de dedicação ao Teatro: Bibi Ferreira ........................ 49 

III. CULTURA AMAZÔNICA EM PAES LOUREIRO. ........................... 51 

3.1 O IMAGINÁRIO E SUA IMPORTÂNCIA AO CABOCLO/CABOCLA

 ............................................................................................................................... 53 

4.2 MULHER E PODER NA AMAZÔNIA............................................... 54 

IV. ANÁLISE E DISCUSSÃO: A MULHER REPRESENTADA NO 

TEATRO. .......................................................................................................... 56 

4.1 A MULHER SOB A ÓTICA DO TEATRO AMAZÔNIDA ................ 57 

4.2 TEATRO NA AMAZÔNIA: EXEMPLOS DA CONDIÇÃO 

FEMININA ............................................................................................................. 66 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................. 73 



REFERÊNCIAS ................................................................................... 78 

ANEXOS .............................................................................................. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

INTRODUÇÃO 

 
As pesquisas sobre discurso de gênero estão se acentuando cada vez 

mais nas academias do mundo inteiro, consequência das relações sociais na 

busca das mulheres por direitos iguais. Esses traços demarcados nesses 

discursos discursivos têm se tornado uma fonte inesgotável para aprofundar os 

estudos linguísticos, já que vão além, englobando o histórico,  o psicanalítico.  

 Nesse contexto, o teatro mostra-se como um espaço privilegiado para 

análises e intervenções que busquem entender e propor caminhos que apontem 

possibilidades de relações cada vez mais igualitárias entre os gêneros. Assim, 

pautamo-nos no estudo das diversidades, como forma de compreender ainda 

mais as diferenças identitárias, tendo o compromisso com o fazer acadêmico e 

pesquisador. 

A história da luta pela igualdade das relações de gênero com um início no 

século XIX, mas tomando força de forma mais ampla durante o século XX. Um 

dos marcos dessa luta é o surgimento do pensamento de Simone de Beauvoir, 

uma das primeiras filósofas que trouxe à tona discussões de gênero na década 

de 40. Aproveitando da filosofia existencialista, a qual coloca o humano como 

um ser que nasce uma página em branco e que, por consequência, não possui 

nenhuma predeterminação natural, Beauvoir cunha sua frase clássica, onde 

afirma que não se nasce mulher, mas torna-se mulher. Com a obra O segundo 

sexo (1980), a discussão sobre a submissão feminina é explícita: 

  

O drama da mulher é esse conflito entre a reivindicação fundamental 
de todo sujeito que se põe sempre como o essencial e as exigências 
de uma situação que a constitui como inessencial. Como pode 
realizar-se um ser humano dentro da condição feminina? Que 
caminhos lhe são abertos? Quais conduzem a um beco sem saída? 
Como encontrar a independência no seio da dependência? Que 
circunstâncias restringem a liberdade da mulher, e quais pode ela 
superar?  (BEAUVOIR, 1980, p. 23). 

  

Apesar de histórica, a luta pelo respeito às diferenças perpassa os 

tempos. Beauvoir, no trecho acima, questiona justamente o seguinte fato: como 

lutar pela independência se historicamente as mulheres são colocadas em 

situações de restrição de liberdade? Curiosamente, essas discussões ainda 

surpreendem muitas pessoas e até dividem opiniões como foi o caso da temática 

"A Persistência da violência contra a Mulher", utilizada pela prova Nacional 



12 

 

ENEM de 2015, gerando muitas dúvidas e escassez de argumentações por parte 

dos candidatos. É notável que a incorporação desse tema, ou melhor, algumas 

rupturas discriminatórias ainda eram imperceptíveis nas redes sociais que, nos 

dias atuais, são a forma de protesto em massa utilizadas por jovens e 

adolescentes. Como a referida prova é de ampla visualização, vários grupos e 

páginas de empoderamento feminino surgiram, nesse período, nas redes 

sociais. 

As questões que se colocam são as seguintes: Assim como provas 

nacionais, redes sociais e outros textos são de grande circulação, o teatro é 

também uma fonte pública atuante para o quadro de transformações sociais? 

Como o teatro pode auxiliar na modificação do olhar preconceituoso sobre a 

mulher? 

O objetivo geral ora dissertado neste trabalho é observar quais discursos 

são escolhidos nas peças teatrais para fomentar reflexões sobre as identidades 

da mulher. Pretende-se também: a) verificar se o texto dramático pode 

estabelecer um prisma sobre a diversidade, além de tornar-se possível na 

representação da luta por reconhecimento do gênero de determinado lugar; b) 

conhecer os discursos sobre gênero, sobre o poder, sobre as relações e 

pensamentos a respeito dos papéis de homens e mulheres apresentados aos 

portovelhenses; c) analisar como a diversidade cultural tem sido utilizada no 

teatro de forma a favorecer um grau maior de humanização e entendimento do 

empoderamento feminino.  

Como aporte teórico desta pesquisa foram fruídas teorias feministas que 

auxiliaram no entendimento sobre como o gênero é, muitas vezes, foco de poder 

e segregação, portanto, quando se fala em poder, já é possível ligá-lo a uma 

conotação política, segundo Michelle Perrot (2003) em sintonia com o 

pensamento de Augusto Boal (1991), que consideram o teatro como uma poética 

política.  A explicação sobre este prisma é dada por Boal (1991) na obra O Teatro 

do Oprimido (1991) na qual nos baseamos para observar a função desta arte 

como um ato de comunhão e diálogo com a população.    

Com a finalidade de entender as identidades, foram empregados os 

conceitos da Identidade Cultural na pós-modernidade, de Stuart Hall (2015), para 

pensarmos em sujeitos descentrados em suas identificações, ou seja, aquelas 

movimentadas pelo “jogo das identificações” em suas contestações, mudanças 



13 

 

e ressignificações existentes pelas necessárias fragmentações resultantes das 

consequências políticas que cada situação lhes atribui. (2015, p. 14) 

Os aspectos de diversidade cultural que envolvem também as 

identificações plurais e parciais, estão presentes em O Local da Cultura de Homi 

Bhabha (1998), suporte sobre as questões voltadas à diversificação ao 

empowerment com a tradução nesta obra para a aquisição de poder tão 

necessário historicamente pelas mulheres. 

As peças de teatro que constituem o corpus deste trabalho e escolhidas 

para essa análise discursiva foram: A arma da Mulher é a Língua, de Nilza 

Menezes, Mulheres de Aluá de Euler Lopes, Filhas da Mata de Jória Lima e À 

margem de Valdete Sousa. Nas três primeiras peças, a maestria da direção ficou 

a cargo de Francisco Santos Lima, conhecido no meio cultural como Chicão 

Santos, enquanto a última, À margem, é dirigida pela própria autora, Valdete 

Sousa. 

Pensamos sempre que o universo acadêmico não é o lugar único 

responsável na produção do conhecimento, porque é preciso considerar o saber 

construído pelo homem e externado das mais diversas formas, principalmente 

as escritas e os discursos elaborados à população como um todo. 

Para estabelecer conexões, foram elaborados os critérios de análises aqui 

apresentados: As ideologias foram vistas sob a ótica das formações discursivas, 

a mulher na sociedade e as segregações de poder serão vistas pelas escolhas 

discursivas, lexicais e conceitos utilizados.  

No embasamento teórico necessário para as análises discursivas, foi 

utilizada a teoria de Michel Foucault (2014), tendo em vista que outros teóricos 

eleitos para esse estudo comungam das mesmas ideias em relação ao 

entendimento das relações de poder. 

A opção pelo método de análise documental não poderia ser outra, uma 

vez que é o corpus da pesquisa, fazendo simetria com Laurence Bardin (2011) 

na obra Análise de Conteúdo. A interpretação de dados coletados nos textos 

teatrais escolhidos e divididos em tipo temático e frequencial para entender o 

objeto principal de cada vocábulo ou trecho apresentado. 

A dissertação está distribuída em:  a) Apresentação - para apontar a 

trajetória dos estudos e pesquisas sobre o tema até o momento da dissertação, 

b) Introdução - que orienta o leitor quanto à problemática, os objetivos e o corpus 
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escolhido para ser explorado em sua discursividade, c) Aporte Teórico - que será 

pela linha de Michel Foucault, já que um dos focos dos estudos foucaultianos 

são as relações entre sujeito e poder e que tais relações são de suma 

importância para dissertar sobre essas relações, que neste trabalho, tomamos 

como um dos focos centrais de análise, a posição da mulher no teatro e na 

sociedade contemporânea. A Foucault influenciou com teorias sobre 

sexualidade diversos estudos feministas e assim é parte instigadora para esse 

trabalho. 

A importância do entendimento de gênero e identidades a partir de 

Zygmunt Bauman (2005) e Stuart Hall (2014), d) Aporte Teórico de Apoio – visa 

à compreensão do teatro como arte e política para a sociedade, além do apoio 

imprescindível para tratar sobre o feminismo, a partir da holística de Michelle 

Perrot e Gayatri Spivak. Para ilustrar ainda mais a importância do 

empoderamento das mulheres, trouxemos uma sequência de mulheres vivas 

relevantes às artes em geral, visto que nosso trabalho pesquisa as identidades, 

e estas estão flutuantes e em constantes mudanças. 

 Na seção V, são apresentados Análises e Resultados do objeto ao qual 

nos propomos debruçar. Nas Considerações Finais, são apontadas pistas de 

caminhos a serem percorridos em novos estudos por mim ou por outrem. 

 

 

1 APORTE TEÓRICO NORTEADOR  

 

1.1 O TEATRO 

 

 O teatro é o gênero literário mais antigo e perene da arte literária. Irmão 

gêmeo da poesia, tem sua origem na Grécia Antiga, onde nasceu junto com 

outras formas de pensamento e expressão como, por exemplo, a ciência e a 

filosofia. 

 Augusto Boal exemplifica o nascimento do teatro como uma “criação da 

democracia ateniense” (1991, p. 16), logicamente, com suas falhas, no sentido 

de serem custeadas pela aristocracia, inicialmente exaltando-a por sangue e, 

posteriormente, por ser abastada. 
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 O teatro grego também surgiu de forma tendenciosa, já que também era 

financiado pela alta classe, a qual não permitia que se mostrasse algo não 

condizente com o seu padrão socialmente imposto. 

Do ponto de vista da crítica, é inevitável não fazer referência a Poética de 

Aristóteles (VI.a.C), fala do teatro como mimeses. a mimesis para Aristóteles não 

é a projeção apenas de como os homens deveriam ser mas como eles poderiam 

ser. Não só uma questão de idealização (dever), mas de possibilidade (poder/ 

ser). A mimese seria uma recriação, partindo do ponto de vista que a arte imita 

a natureza.  

 

A parte mais importante é a da organização dos fatos, pois a tragédia 
é a imitação, não de homens, mas de ações, da vida, da felicidade e 
da infelicidade (pois a infelicidade resulta também na atividade), sendo 
o fim que se pretende alcançar o resultado de uma certa maneira de 
agir, e não de uma maneira de ser. (ARISTÓTELES, 2003, p. 36). 

 

Nessa perspectiva, o entendimento é de que a tragédia imitará ações 

humanas, sejam elas positivas ou negativas, pois estão vinculadas a vida do ser 

que está em constante atividade de transformação, assim se relaciona todo o 

tempo: comunica, interage, decide, aceita, contribui e estabelece suas rupturas 

ou continuidades em todos os aspectos de vida social. 

O roteiro teatral é tratado como um gênero literário, visto que sua base 

consiste na expressão e na linguagem, o que nos faz considerá-lo como algo e 

construção e nunca como concluído.  

Este gênero literário não é finito, diante de suas várias dimensões 

estéticas, que se entremeiam à sua evolução no decorrer de cada apresentação. 

Com o tempo, assim sua relação com o público se recria e passa a uma nova 

dimensão representativa a cada temporada, uma vez que essa plateia nem 

sempre é a mesma. Uma nova realidade pode ser colocada com nova expressão 

ou adaptação dependendo das relações político-sociais estabelecidas com os 

espectadores. 

Para o sucesso da recriação, é preciso renovar alguns dispositivos 

perante o público, gestos, falas ou expressões, para que se mantenham vivas 

as reflexões, dando asas às novas oportunidades interpretativas. 

 Augusto Boal (1991) elucida que o desejo aristotélico não se baseia 

numa simples imitação de algo exterior, e sim a possibilidade de “recriar esse 
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movimento interno das coisas que se dirigem à perfeição” (BOAL, p. 27), isto é, 

uma consciência de que esse movimento não era um realismo acabado, mas um 

desejo artístico de como os “homens deviam ser” e não como realmente são. 

Essa imitação, por fim, seria uma imitação de um modelo inexistente. 

  

Para nós, a palavra ‘imitar’ significa fazer uma cópia mais ou menos 
perfeita de um modelo original. Sendo assim, a arte seria então uma 
cópia da natureza. E ‘natureza’ significa para nós, o conjunto das 
coisas criadas. A arte seria, pois, uma cópia das coisas criadas.  
(BOAL, 1991, p. 19) 

 

As ideias imitadas pela arte buscariam aproximar-se do modelo original; 

portanto, sendo o veículo para a busca de uma perfeição. 

Sobre o poder exercido por essa imitação, Boal (1991) expõe a crítica 

de que Platão sugeria a expulsão dos poetas da república, alegando que a ideia 

de que literatura seria a imitação da imitação e fazia, então, com que os cidadãos 

se afastassem ainda mais do mundo das ideias. Mundo este a ser perseguido 

pelo ideal platônico. Os soldados estariam assim dispersos dos ideais de 

formação dos cidadãos desde o início, de acordo com Nunes (2000, p.14) 

“discriminação entre o verdadeiro e o mentiroso na ordem do discurso”. (apud 

Platão, Livro 2 p. 376) 

 
Caso fossem atores ou espectadores de tragédias e comédias. A 
imitação dispersaria cada homem, dividindo-o e colocando-o em 
conflito consigo mesmo, até torná-lo, em vez de física e mentalmente 
saudável, inapto para dedicar-se ‘exclusivamente à liberdade da 

Cidade’ (NUNES, 2000, p. 14). 
 

Partimos da ideia de que o teatro é um gênero literário privilegiado para 

abordagens do ponto de vista da análise do discurso. E, no caso, numa 

perspectiva foucaultiana, entendemos que todo discurso é permeado pelo poder. 

Como o próprio Foucault (2014) em sua obra A ordem do discurso aclarando 

sobre o exercimento do poder da instituição “a produção do discurso é ao mesmo 

tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos” (2014, p. 8) 

Ao falar sobre os procedimentos de exclusão da nossa sociedade, 

Foucault (2014) nos alerta sobre a “interdição”, colocando que é sabido que não 

se tem o direito de dizer o que se quer em qualquer circunstância e que, 
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geralmente, onde se encontram as maiores amarras são na política e na 

sexualidade. Os interditos no discurso revelam, rapidamente, seu desejo pelo 

poder, como podemos ver em: 

 

Notaria apenas que, nos nossos dias, as regiões onde a grelha é mais 
cerrada, onde as casas negras se multiplicam, são as regiões da 
sexualidade e as da política: como se o discurso, longe de ser esse 
elemento transparente ou neutro no qual a sexualidade se desarma e 
a política se pacifica, fosse um dos lugares onde elas exercem, de 
modo privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes. Por mais que 
o discurso seja aparentemente pouca coisa, os interditos. 

(FOUCAULT, 2014, p. 10). 
 

Sendo assim, crível é pensar as relações de gênero, a partir do texto 

teatral marca um espaço conflituoso, tanto mais produtivo já que é no discurso 

social que encontramos as significações culturais e as arbitrariedades dos 

signos, como afirma Bhabha, 

Torna-se crucial distinguir entre a semelhança e a similitude dos 
símbolos através de experiências culturais diversas - a literatura, a arte, 
o ritual musical, a vida, a morte - e da especificidade social de cada 
uma dessas produções de sentido em sua circulação como signos 
dentro de locais contextuais e sistemas sociais de valor específicos 
(BHABHA, 2007, p. 241). 

 

Por conseguinte, captamos que é necessário um olhar cada vez mais 

atencioso aos que ficaram à margem da sociedade, ou marginalizados 

socialmente, destarte, como Bhabha indica, “isto demanda uma revisão radical 

da temporalidade social na qual histórias emergentes possam ser escritas” 

(2007, p. 240). Maioria dos estudos, teorias ou críticas terá sempre a colaborar 

com aqueles que sofreram o silenciamento e sentenciamento da história.  

 

O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou sistemas 
de dominação, mas aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 
dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual nos 
queremos apoderar (FOUCAULT, 2014, p. 10). 

 

Portanto, é por meio do discurso que lutamos, seria o próprio discurso o 

objeto de desejo seja falado ou ocultado. É realização de apoderar daquilo que 

queremos ser, e de fato ser.  

Seguimos adiante com a oportunidade de verificar o discurso 

apresentado no texto dramático como prisma de entendimento sobre as 

condições, fatos e histórias da cultura de um povo. 
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1.2 O TEXTO DRAMÁTICO ENQUANTO DISCURSO 

 

O texto dramático é uma fonte escrita com a finalidade de apresentar, pelo 

viés da atuação, uma tessitura de fatos, para que atinja o leitor pela 

verossimilhança ou não, e consequentemente, possam salientar, com efeito de 

arte, um fato ou acontecimento pela representação. E, enquanto arte, a 

comunhão com o belo e a comunhão consigo mesmo por meio da subjetividade. 

Temos na literatura a repartição entre seus três pilares maiores que são: 

o lírico, o épico e o dramático que se correlacionam e se encontram em diversos 

estilos, e que não se isola dos demais pilares. Quanto ao estilo de escrita 

dramático, é importante lembrar que esse é possuidor de uma liberdade 

construtiva que incorpora, condições de produção, a recepção por parte dos 

espectadores e com o diferencial que é ver seus atores em pleno trabalho de 

funcionamento sem as amarras de um narrador. 

O texto teatral se diferencia dos demais em sua estrutura (destinada à 

apresentação) dividindo-se em quadros, cenas e atos. Muitas vezes esse texto 

pode agregar outros estilos como a música, a dança, performances etc.  

O limite do entendimento de seus espectadores, com a mesma proporção 

do entendimento de um leitor, será ligado diretamente à sua compreensão, esta 

é a ferramenta de interação mais importante para abarcar sua totalidade, como 

observado a seguir. “A dimensão desta extensão fixa-se pela duração das 

representações dos concursos e pelo grau de atenção de que o espectador é 

suscetível. Ora este ponto não depende da arte. ” (ARISTÓTELES, 2003, p. 40). 

Pode se dizer que os níveis de interpretação e construção de significados variam 

de plateia para plateia, de espectador para espectador, para o que ainda assim 

a arte consegue penetrar de maneira diferenciada. 

Trazendo o texto teatral e sua importância como representação social, 

parte-se de sua importância histórica e transcendente, já que a literatura tem 

essa dimensão de percorrer linguagens entre o tempo. 

Para comentar sobre a representatividade no texto teatral, trouxemos 

como exemplo a “Moratória” de Jorge Andrade (1922). É um roteiro muito rico e 

uma importante contextualização, que encenava o cotidiano familiar de duas 

personagens femininas com características da sociedade paulista da época. 

Vale ressaltar, foi também, uma mola de grande propulsão à carreira de 
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Fernanda Montenegro que era ainda uma atriz jovem de 25 anos em grande 

ascensão, e é uma das mulheres a ser destacada num pequeno trecho desse 

trabalho. 

A peça citada retratava a crise de 1929, com suas consequências para 

a sociedade paulista. O enredo era composto de uma crítica ao um fazendeiro 

que perdia seus lucros na fazenda, cujos filhos que apresentavam uma 

reprodução de comportamentos sociais comuns para aqueles tempos: a filha 

ajudando com as costuras e o filho com o pensamento ainda burguês e sem 

compromisso com o trabalho; uma mãe apresentada como uma figura que 

sempre renuncia posicionamentos e dava a última palavra para as teimosias do 

marido. 

O texto de dramaturgia dá voz, pelo espelhamento ou estranhamento, 

para que o espectador possa reviver seus desejos, virtudes e enxergar suas 

falhas, bem como vislumbrar a experiência com o nunca vivido. Com apropriação 

de sentido do texto, possa somá-lo às suas vivências. Assim sendo, temos 

processo conhecido por empatia que consiste justamente na relação e no poder 

de ação de que quem assiste dá à personagem. 

 

Como indica Aristóteles, nós vivemos vicariamente, tudo o que vive o 
personagem. Sem agir, sentimos que estamos agindo; sem viver 
sentimos que estamos vivendo. Amamos e odiamos quando odeia e 
ama o personagem (BOAL, 1991, p. 49) 

 

Boal conduz-se pelo pensamento de Aristóteles de que a existência da 

empatia consiste na relação entre espectador e personagem como se ele 

transpusesse ao seu íntimo, o que é representado no palco, como uma ação, ou 

seja, o ethos que é o conjunto de hábitos, paixões e representações feitas ao 

espectador. Esse conjunto de hábitos é dividido por ações boas e más, esta 

última colocada como harmantia - impurezas nas personagens que não são 

aceitas pela sociedade. (BOAL, 1991, p.49). 

Nessa perspectiva, Boal completa “a natureza tem certos fins em vista e 

que, quando falha, a arte e a ciência intervém para corrigir a natureza” (1991, p. 

47). Como uma rede significante, o discurso passa a transformar-se como um 

jogo de experiências a quem assiste, como afirma Foucault 
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O discurso nada mais é do que um jogo, de escritura, no primeiro caso, 
de leitura, no segundo, de troca, no terceiro, e essa troca, essa leitura 
e essa escritura não põe em jogo senão os signos. O discurso se anula, 
assim, em sua realidade, colocando-se na ordem do significante 
(FOUCAULT, 2014, p. 46-47) 

 

Lembremos que para Foucault (2012, p. 43) os discursos, assim como 

os saberes, domínios etc., são constituídos a partir de validações, de uma 

genealogia. Fazem parte dos processos coercitivos do poder e são fundamentais 

para que se criem os efeitos de verdade. 

No que se refere ao jogo coercitivo, apresentado ao espectador, Boal 

aponta que esse é promovido pelo “ethos” (que é a própria ação) e pela “dianoia” 

(que seria o discurso) para justificar essa ação” (1991, p.49). 

Estamos, então, diante de um enunciado que atribui a toda ação física 

uma razão, deslocando-se do palco para uma relação de sentido a esse 

espectador, como aguça Foucault (2014), “chegou um dia em que a verdade se 

deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo, de enunciação, para o próprio 

enunciado: para seu sentido, sua forma, seu objeto, sua relação a sua 

preferência”. (2014, p. 15) 

A partir desse entendimento sobre o identificar-se que o espectador faz 

pela empatia, ou seja, observa pelo ethos as ações boas existentes e, ao mesmo 

tempo, vê-se nas harmantias (nos defeitos, nos coisas ruins que comete), assim 

dá-se o magnífico jogo do esquema trágico e, consequentemente, sua função 

política. 

O reconhecimento ou peripécia citados por Boal (1991) nos estudos 

sobre Aristóteles consideram como ações simples e complexas: a peripécia seria 

a mudança radical da vida da personagem que a leva à desgraça, colocando 

esse espectador próximo da harmantia ou o levando  a acompanhar a 

personagem até esse momento, e, ao chegar nesse ponto, abandona-a. Pela 

técnica de Anagnorisis, que em grego representa o próprio reconhecimento,  esta 

é utilizada para representar o ato de cair em si do herói, portanto, quando há um 

discernimento consciente do erro cometido, 

 

Aristóteles chama de ANAGNORISIS, isto é, pela explicação, através 
do discurso, de sua falha e do reconhecimento dessa falha como tal. O 
herói aceita seu próprio erro, confessa seu erro, esperando que, 
empaticamente, o espectador também aceite como má a sua própria 
harmantia (BOAL, 1991, p. 51) 
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O discurso é produzido no centro de uma especulação, segundo 

Foucault (2014, p. 46), pode ser intercambiável, pois somente na relação com 

os sentidos é que nos faria rever temas e nos reencontrarmos numa espécie de 

reconhecimento. E, assim, poderíamos pelo reconhecimento e julgamento 

legitimá-lo como verdade. 

Para que se crie a “verdade”, é preciso que os discursos possam circular 

livremente. Foucault (2014, p. 10) dá o exemplo de como o discurso dos loucos 

é impedido de circular, operando, assim, uma exclusão também desse grupo 

social.  

A partir desse conceito de separação/rejeição ecoa a exclusão da 

palavra daqueles que não estão pensando como “os poderosos”, “as maiorias”, 

sendo, desta forma, silenciados e anulados. Os excluídos deveriam obter a 

palavra simbolicamente, mas rejeitada assim que proferida, ou como o próprio 

Foucault coloca “de qualquer modo, excluída ou secretamente investida pela 

razão, no sentido restrito, ela não existia”. (2014, p. 11).  

Vale dizer, o discurso do excluído aparece apenas para legitimar o que 

detém o poder. Surge para logo desaparecer nas relações de poder e, por 

conseguinte, de dominação que se estabelecem. 

Tanto quanto os loucos, os negros, as crianças e mulheres foram 

colocados em restrição da palavra. O negro fora da “casa grande”, as crianças 

fora da sala na “conversa dos adultos” e as mulheres durante muito tempo fora 

das atividades exteriores as da casa. Assim, restringem-se os discursos desses 

que deixam de circular e buscar legitimidade. 

 Em relação à exclusão do discurso, ou ao menos, a restrição da circulação 

desses, Michele Perrot (2007, p. 24), fala sobre a grande presença de escritas 

masculinas sobre as mulheres nas quais são descritas e representadas em 

imagens e narrativas, mas nada identificando seus desejos próprios.  

 
Podemos nos perguntar sobre a maneira pela qual as mulheres viam e 
viviam suas imagens, se as aceitavam ou as recusavam, se se 
aproveitavam delas ou as amaldiçoavam, se as subvertiam ou se eram 
submissas. Para elas, a imagem é, antes de mais nada, uma tirania, 
porque as põem em confronto com um ideal físico ou de indumentária 
ao qual deve se conformar . (PERROT, 2007, p. 25) 
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Ao mesmo tempo que os discursos e imagens moldam essas mulheres, 

esses mesmos discursos são um jogo sutil para uma amostra reificada do 

feminino, ou como Perrot (2007, p. 25) acrescenta 

 

Sem dúvida é necessário abandonar a ideia de que a imagem nos traz 
um painel da vida das mulheres. Mas não abandonar a idéia do poder, 
da influência das mulheres sobre a imagem pela maneira como a 
usam, pelo peso de seu próprio olhar.  Por outro lado, convém 
estabelecer diferenças entre o quadro e a foto. Entre a imagem fixa ou 
animada (...). Isso não impede que a imagem das mulheres seja um 
mistério, ora escondendo ora revelando o que sabemos, tanto sobre as 
épocas quanto sobre os artistas (PERROT, 2007, p. 25) 

 

Por fim, o discurso marcado pela “vontade de verdade” que, para 

Foucault, foi produzido durante séculos em nossa história, move nossa “vontade 

de saber”, mas de forma excludente até que se desloca para a importância de 

seu enunciado. Em meados do século XIX aparecem novas formas na “vontade 

de verdade” que já não estão limitadas pelos domínios de objeto ou às técnicas 

sobre as quais se impunham. (FOUCAULT, 2014, p. 14-15). (confrontar com o 

dito na página 12) 

 Sobre esse mesmo século Michelle Perrot, em sua obra Os excluídos da 

História (1992), narra uma projeção sobre uma fase de reavaliação do papel 

exercido pelas mulheres no qual a dona de casa oprimida é vista pela autora 

como uma “mulher popular rebelde”, ou seja, passa a ser vista desse modo, 

porquanto sai do padrão passivo para alguém ativa. E comenta que a teoria 

colocada é de que “a análise do poder das mulheres também é um jogo de 

poder”, já que “reforça a tese do ‘poder social’ das mulheres, sustentada por 

quem tem a intenção de mantê-lo lá” (PERROT, 1992, p. 172). 

 Ao falar da mulher no século XIX, Michelle Perrot retoma que, no século 

anterior, a exclusão das mulheres foi exposta por diversos pensadores e 

reafirmada no século posterior. 

 

Essa exclusão das mulheres pouco condiz com a Declaração  dos 
direitos do homem, que proclama a igualdade entre todos os 
indivíduos. As mulheres não seriam ‘indivíduos’? A questão é 
embaraçosa; muitos pensadores - como Condorcet, por exemplo, 
pressentiram-na. (PERROT, 1992, p. 177) 
 

A justificativa dada no século XIX foram unicamente biológicas com 

argumentos nas diferenças entre os sexos com a ligação do feminino ao que é 
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frágil, sensível e ao homem à lucidez e razão. Uma das colocações de Perrot, a 

respeito de Hegel que atribui ao homem sua ligação ao Estado ao exterior, e à 

mulher o contrário, dizendo que ela não age conforme as necessidades coletivas, 

mas de acordo com suas inclinações pessoais. (PERROT, 1992, p. 178). 

 

 

1.3 POSSÍVEL DIÁLOGO ENTRE TEATRO E ESTUDOS DE DIVERSIDADE 

CULTURAL 

 

Iniciando a discussão sobre “Cultura”, que é também é assunto a ser 

abordado em nosso trabalho, uma visita etimológica a palavra  em sua origem 

latina  nos mostra sua ligação às atividades agrícolas e à ação de “cultivar”. Sua 

primeira concepção estava ligada às atividades humanas, isso em meados do 

século XVIII, transposta como uma ideia que distinguia as realizações humanas, 

colocando que essa “natureza” era aquilo que o ser humano tinha o poder de 

realizar e fazer. 

Na obra Linguagens, Identidades e Pluralidade Cultural (2015), mais 

especificamente em seu artigo falando sobre “Cultura: uma abordagem sobre a 

origem do conceito” encontramo-nos com o seguinte excerto 

 

A ideia e o sentido de cultura como a conhecemos é a construção que 
remonta pelo menos ao século XIII. Sociologicamente, se assim 
podemos dizer, o movimento artístico e intelectual- patrocinado por 
interesses econômicos -  O Renascimento ou Renascença, a partir do 
século XV, marca a construção conceitual e, consequentemente, da 
ideia de cultura. (COTINGUIBA, 2015, p. 11). 

 

A ideia de cultura perpassa por vários conceitos, mas o que é 

inquestionável é que sua construção será social, já que é entremeada ao viver 

coletivamente. 

Com o tempo, em torno do século XIX, nossos pensadores passaram a 

utilizar uma concepção do conhecimento, das crenças, ou como entendimento 

dos “fatos sociais” e, posteriormente veio o termo “culturalização”. 

O fato é que cultura, com o auxílio de pensadores romanos, passou a ser 

uma consideração de cultivo e apreço do próprio eu, portanto considerada como 
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o desenvolvimento educacional de alguém, a partir disso passou a ser aleatório 

e determinado ao mesmo tempo. 

A cultura é intrínseca à humanidade em cada um de seus povos, grupos, 

tribos, grupos de todas as formas sociais de organização.  

Para Bauman (2012) em seu livro Ensaios sobre o conceito de Cultura 

encontramos o conceito de cultura como um conceito ambíguo, como um campo 

muitas vezes delimitado apenas como tradição. O autor nos leva a entender que 

a cultura é sinônima da existência humana, vai além, quando nos propicia o 

entendimento de que também é um movimento contra a alienação. 

A este movimento Homi Bhabha (1998) oferece o conceito de “diferença 

cultural”, afirmando que “A cultura só emerge como um problema no ponto em 

que há perda de significado na contestação e articulação da vida cotidiana entre 

classes, gêneros, raças, nações” (BHABHA, 1998, p.63) 

Especificamente, na obra Ensaios sobre o Conceito de Cultura (2012), no 

capítulo “Cultura como conceito hierárquico”, o autor nos apresenta algumas 

definições importantes para compreendermos que a cultura poderá ser vista 

como “um objeto que é seu próprio sujeito” ou ainda como uma propriedade. “E 

toda propriedade pode ser adquirida, dissipada, manipulada, transformada, 

moldada e adaptada” (BAUMAN, 2012, p. 91) 

De acordo com sua aplicação, a cultura é possuidora dos aspectos reais 

que se movimentam em torno de uma coletividade, mas ao mesmo tempo uma 

vocação natural do ser humano, ou seja, cada identidade poderá escolher ou 

assimilar novos códigos, porém ainda são muito ligadas aos seus valores 

herdados. 

Sobre esse elo entre aquele que é ao mesmo tempo determinado pela 

cultura e determinante, Bauman (2012) complementa 

 

Os teóricos da cultura e personalidade afinal encontraram seu elo 
perdido: o fato de ela estar localizada na esfera do inconsciente parecia 
fornecer à hipótese da cultura e personalidade a desejada prova de 
sua verossimilhança. O vínculo íntimo entre cultura e personalidade 
parecia firmemente estabelecido. (BAUMAN, 2012, p. 117). 

 

Cada um desses pequenos ou grandes grupos tem suas concepções e 

costumes internos, mas e quando um grupo, ou uma pessoa, não racionaliza os 

procedimentos culturais do outro?  
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Nós reprovamos uma pessoa que não tenha conseguido corresponder 
aos padrões do grupo pela ‘falta de cultura’. Enfatizamos repetidas 
vezes a ‘transmissão de cultura’ como principal fonte das instituições 
educacionais. Tendemos a classificar aqueles com quem travamos 
contato segundo seu nível cultural. (BAUMAN, 2012, p. 90) [grifo do 
autor].  
 

Vamos notar, porém, que, além da existência do “julgamento” da cultura 

do outro grupo, há os “julgamentos” de um único ser em seu próprio grupo, sem 

falar do julgamento que o indivíduo faz de si mesmo por muitas vezes não 

corresponder aos padrões culturais impostos 

Em posse da palavra cultura, como um anseio contemporâneo, viva e 

totalmente ligada aos diferentes modos de viver de um grupo social que, muitas 

vezes, apropria-se de sua própria realidade, transforma essa realidade em 

expressão e passa a um terceiro momento que é representá-la. 

Entendemos que, de forma complementar, o conceito de cultura discutido 

por Bauman (2012) ao afirmar que “O que se pode chamar de ‘cultura humana 

tem apenas (se é que tem) o status ontológico de um derivado de muitas 

entidades reais, ou seja, de muitas culturas individuais” (2012, p. 137). 

Não devemos trabalhar somente com a comparação entre culturas 

distintas ou fechadas, mas ir por caminhos mais profundos, pela reflexão da 

autoconsciência, saber sobre nós mesmos, enxergar nossas próprias escolhas 

e ações como forma de explorar as nossas próprias raízes, deste modo, 

confluentes com 

Quando cientistas se põem a explorar a raiz comum da cultura e da 
sociedade, a escolha mais certa e segura é a dotação psicológica 
humana. A decisão de concentrar a atenção nas qualidades gerais da 
percepção humana é o primeiro passo de um longo caminho. 
(BAUMAN, 2012, p. 141) 

 

Em posse do conceito da cultura, como social e ao mesmo tempo 

individual, temos o pensamento de Bhabha (1998) “A cultura é jamais unitária 

em si mesma, nem simplesmente dualista na relação do Eu com o Outro” (1998, 

p. 65). 

O conceito é aclarado também quando entendemos que “como esse 

sentido oscila ou se modifica com o evento do fenômeno social, grassando o 

tempo e chegando à contemporaneidade como uma palavra polissêmica” 
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(RIBEIRO; COTINGUIBA; COTINGUIBA, 2015, p.12) mesmo pluri, essa palavra 

sempre arraigada à humanidade, aos seres de forma particular ou socialmente. 

A cultura, além de ser a prática feita pelo homem, é a formadora das 

práticas desse mesmo homem, com tal característica é consagrada a ser 

responsável pelos diferentes modos de vida de diversos povos, nas palavras de 

Bauman (2012) “ é ao mesmo tempo uma entidade feita pelo homem e uma 

entidade que faz o homem; submete-se à liberdade humana e restringe essa 

liberdade; relaciona-se ao ser humano em sua qualidade tanto de sujeito quanto 

de objeto.” (2012, p.129). 

Ao ler o capítulo Linguagem e Identidade cultural dos Ribeirinhos na obra 

Linguagens, Identidades e Pluralidade Cultural (2015), é possível depreender 

que ao unir nossos pensamentos das identidades presentes no homem como 

práticas líquidas e móveis encontram consonância com “ a identidade sob a 

pesquisa existencialista pode ser entendida como algo que se move, se 

transforma” (2015, p.34). 

Aportados de uma consciência dos processos identitários e culturais, 

chegamos ao ponto no qual é indispensável questionamentos sobre as possíveis 

frestas encontradas para a quebra ou desconstrução dos padrões patriarcais e 

elitistas. Seriam a arte, a literatura e sobretudo o teatro um viés para discutir 

essas minorias?  

Promovendo articulações sensíveis de discussão, por meio dos textos 

teatrais poderíamos enxergar os traços das diversidades em sua multiplicidade? 

No modelo estrutural-funcionalista apresentado por Bauman (2012), ainda 

no capítulo O conceito genérico de cultura, temos o relevante entendimento 

sobre qualquer que seja o sistema, ponto de partida, para assimilar esta, sempre 

teremos um histórico de necessidades essenciais que serão satisfeitas por meio 

das instituições artificiais, criadas pelo homem. 

Uma dessas criações para Bauman (2012), aportado nos exemplos de 

Edward M. Bruner,  é o meio pelo qual“se pode “reprimir desejos inadmissíveis 

no subconsciente e sublimá-los em motivos socialmente benéficos” (2012, p. 

136), como vemos também em 

 

Fornecer satisfações paliativas para impulsos reprimidos por meio da 
fantasia, literatura, teatro, contos populares, jogos, rituais religiosos; 
demarcar pessoas e grupos que podem ser odiados; definir pessoas 
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aprovadas como objetos sexuais; desenvolver normas para regular a 
aquisição de bens. (BAUMAN, 2012, p. 137). 
 

Aqui colocamos a escrita teatral como um viés ou fonte para exprimir 

desejos, fantasias e até o que pode ser chamado de oportunidade para o que 

Bauman (2012) coloca como “o controle da agressão e alocação de mulheres e 

propriedades” (2012, p. 136) 

 

A cultura, tal como a personalidade, é o mecanismo responsável por 
processar estímulos, transformando-os em padrões e comportamentos 
adequados. A cultura não se reduz à pluralidade de psiques individuais 
(BAUMAN, 2012, p. 224). 

 

A intenção, nesse estudo, é observar nas peças com temáticas ligadas às 

questões femininas, as estratégias criadas pela dramaturgia, para o desvio ao 

poder, historicamente marcado como masculino, ou seja, quais estratégias são 

oferecidas como “outras verdades” possíveis.  É o que, no teatro do oprimido, 

Boal coloca como um sistema “coringa” no qual consiste em “destruir a barreira” 

entre espectadores e atores, “todos devem ser ao mesmo tempo coro e 

protagonistas”. (1991, p. 14). 

Para Foucault (2012, p. 66) em A Microfísica do Poder, ao discutir sobre 

a emergência, coloca que ela acontece “sempre em um determinado estado de 

forças”, conceito esse trazido por Nietzsche como Herkunft que remete à 

proveniência das coisas, portanto, uma investigação aberta ao diverso, que 

muitas vezes está ocultado nos documentos históricos, portanto o conceito de 

Entestehungsherd levaria em conta “as marcas e afrontamentos”, não apenas 

uma única proveniência histórica, mas várias. 

 

O corpo: superfície de inscrição dos acontecimentos (enquanto a 
linguagem os marca e as ideias os dissolvem) (...). A genealogia, como 
análise da proveniência, está, portanto, no ponto de articulação do 
corpo com a história. Ela deve mostrar o corpo inteiramente marcado 
de história e a história arruinando o corpo (FOUCAULT, 2012, p. 65) 

 

Assim, percebemos que Foucault (2012) nos apresenta por esse 

conceito Nietzschiano que a genealogia está baseada em escritos e que, ao 

mesmo tempo em que se inscreve, pode conter fissuras, já que é o corpo 

(escrita), no seu exato ponto de contato com a história, e que ela acontece entre 

os “espaços vazios” que ele observa que deva acontecer. 
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E a genealogia deve ser a sua história: história das morais, dos ideais, 
dos conceitos metafísicos, história do conceito de liberdade ou da vida 
ascética, como emergências de interpretações diferentes. Trata-se de 
fazê-las aparecer como acontecimentos no teatro dos procedimentos 
(FOUCAULT, 2012, p. 70) 
 

Aqui nos cabe perceber que aqueles que eram considerados à margem, 

e “é claro, as mulheres não estão sozinhas” como Perrot afirma em Minha 

História das Mulheres que “as mulheres ficaram muito tempo fora desse relato, 

como se destinadas a obscuridade de uma inenarrável reprodução, estivessem 

fora do tempo, ou pelo menos fora do acontecimento” (2007, p. 16). 

Então, a partir desse pressuposto, a escolha de alguns dos textos 

teatrais é observar essa forma de silêncio rompido, dessa classe colocada como 

marginalizada como os presos e loucos na holística foucaultiana. 

Percebemos que não nos cabe procurar uma verdade revestida de 

universalidade, mas sugerir que os textos teatrais podem ser entendidos como 

fissuras nos discursos onde predominam as “verdades” absolutas. Para Foucault 

“a verdade está circularmente ligada a sistemas de poder” (2012, p. 54) 

 Por fim, é importante destacar que, a partir da questão de como textos 

literários, no caso em análise, peças teatrais, pretende sugerir que esses 

discursos podem ser forças questionadoras a respeito da condição da mulher. 

Assim, nossa análise não se aprofundará em questões técnicas próprias do 

teatro, tais como estruturais, mas se deterá, sobretudo, nos discursos 

permeados pela linguagem literária dos textos teatrais. É nessa perspectiva que 

trouxemos as concepções de discurso e de relações de poder de Foucault (2012) 

e a ideia da invisibilidade da condição feminina de Perrot (2007). 

 

II. A MULHER NA SOCIEDADE: DESAFIOS HISTÓRICOS  

 

Elas aspiram à igualdade e à modernidade (Michelle Perrot) 

 

Este capítulo se destina a entender um pouco mais acerca dos desafios 

percorridos pela figura feminina na sociedade de uma maneira geral, para que, 

assim, seja possível entendê-la no aspecto social amazônico, ou mesmo, mais 

especificamente, em como sua representação é feita diante do olhar discursivo 

dos roteiros teatrais, expostos mais adiante.  
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Buscamos aqui o entendimento de suas identidades culturais, já que pela 

concepção escolhida a partir de Hall (2014) e Bauman (2005) mostram uma 

discussão sobre essas identidades como ligações de pertencimento, portanto 

devemos primeiramente entender um pouco do contexto histórico dessas 

formações, não em sua totalidade, o que seria impossível em um único trabalho, 

mas que se faz indispensável quando se propõe estudar o contexto de seres 

humanos sociais por natureza. 

         No que tange aos questionamentos sobre o contexto histórico feminino, 

observa-se uma crítica permeada nas pesquisas de Perrot sobre a escassez de 

documentos e pesquisas atribuídas às suas identidades e percursos, como em:

     

 

O volume e a natureza das fontes das mulheres e sobre as mulheres 
variam consequentemente ao longo do tempo. Eles são por si mesmos 
índices de sua presença e sinal de uma tomada da palavra que se 
amplia e faz recuar o silêncio, às vezes tão intenso que chegamos a 
nos perguntar: ‘Uma história das mulheres seria possível? (PERROT, 
2005, p. 13). 

 

Já sabemos que estamos diante de duas abordagens complexas, que são 

o gênero feminino na “pouquidade” de históricos e na complexidade do estudo 

de identidades que são móveis e em constante evolução, como será visto na 

próxima seção.  

Diante da necessidade de buscar as representações, discursos e 

imagens, mais uma vez verificamos que são diversos itens de “apagamento”, 

quando se trata da história feminina. Seus discursos são suprimidos de diversas 

formas, assim explicado em Minha história das mulheres conforme vemos: “De 

maneira geral, quando as mulheres aparecem no espaço público, os 

observadores ficam desconcertados; eles veem em massa ou em grupo, o que, 

aliás, corresponde ao seu modo de intervenção coletiva” (PERROT, 2007, p. 21). 

Neste mesmo prisma, observamos que a generalização é uma forma de 

ausentar o gênero feminino desde a referência da própria língua, que diversas 

vezes apresenta o conceito geral como masculino, privando o aparecimento do 

feminino. Um exemplo observado desde a escolaridade, nos bilhetes escolares 

que usam “senhores pais”, ignorando a presença das mulheres.  
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Um longo histórico de estatísticas assexuadas também é apresentado por 

Perrot como uma dificuldade, como na busca genealógica, já que “pelo 

casamento, as mulheres perdiam seu sobrenome” (PERROT, 2007, p. 21). 

Cabe mencionar que um forte item desprovido de representação é o 

feminino, no caso de diferentes gêneros em espaços públicos, as mulheres são 

apagadas. Nas greves, “os grevistas” serão considerados em seu total 

masculinos, retirando os demais. 

Sobre o silenciamento do discurso, a teórica Spivak (2014) declara que é 

preciso: “Aprender a criticar o discurso pós-colonial com as melhores 

ferramentas que ele pode proporcionar e não apenas substituindo a figura do 

colonizado” (2014, p. 114). Em síntese, os gêneros foram colonizados pelo 

contexto patriarcal de “massa” como sendo aqueles demais à margem que não 

pudessem “falar”. 

Neste aspecto, Spivak coloca a reflexão sobre “a fala do subalterno e do 

colonizado ser sempre intermediada pela voz de outrem, que se coloca na 

posição de intermediar algo em nome de um(a) outro(a).” (SPIVAK, 2014, p. 16).  

No capítulo a respeito da “torrente de discursos”, Perrot (2007, p. 22) tem 

uma crítica sobre tal produção discursiva  

 

Em compensação existe uma abundância, e mesmo um excesso, de 
discursos sobre as mulheres; avalanche de imagens, literárias ou 
plásticas, na maioria das vezes obra dos homens, mas ignora-se quase 
sempre o que as mulheres pensavam a respeito, como elas as viam ou 
sentiam. (PERROT, 2007, p. 22). 

 

O desafio das mulheres em percorrer uma sociedade patriarcal permeia 

toda a história. Se levada em conta a maior parte dessas produções discursivas, 

ao longo da História, estaremos diante de um enorme desvio das reais histórias, 

portanto, consideradas distantes da realidade feminina, desde as produções do 

remoto pensamento filosófico, a ausência de sua representatividade no século 

das Luzes que era permeado por conceitos das ciências sociais e biológicas, 

que caminharam sobre conceitos biológicos de força, diferenciada entre os 

corpos masculino e o frágil feminino, temos nas epístolas bíblicas um acervo de 

falas de inferioridade feminina. 

Cabe frisar, como colocado anteriormente e de forma sucinta, que figura 

da mulher é atravessada pela obscuridade desde os mais remotos tempos da 
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cultura ocidental, através das histórias da Bíblia. Nos escritos, temos duas 

figuras femininas Lilith (rebelde) e Eva (auxiliadora). A primeira, expulsa e 

apagada pela Igreja Apostólica Romana, durante o Concílio de Trento que 

apostou na essência de Eva, pois esta era vinda da costela, o que a fazia pedaço 

de Adão, ou seja, aquela que representa a mulher que aceita o “curso natural” 

da submissão como forma de vida.  Vale lembrar que o “pecado original” é 

associado ao caráter feminino.  

Ao mesmo tempo em que a Reforma e a própria Contrarreforma católica 

abrem para mulheres o acesso ao saber, reforça sua passividade e dedicação à 

família e vai mais além em sua contrariedade, condenando centenas dessas 

mulheres à morte na fogueira. Sobre tal perversidade, Perrot (2007) acrescenta: 

“Mas uma e outra se conjugam para eliminar as feiticeiras, obstáculos à 

racionalidade triunfante, bodes expiatórios da modernidade, que as queima” 

(PERROT, 2007, p. 141). 

Tomemos a posse dos acontecimentos contemporâneos que não atingem 

somente as mulheres, mas a sociedade como um todo: as revoluções e guerras, 

para chegarmos justamente à discussão sobre as brechas constituídas, nos 

sistemas de poder, que se tornam propícias as mais fortes lutas pela igualdade 

entre os sexos. 

A Revolução Francesa, apesar de tentar constituir a Declaração dos 

direitos do homem e do cidadão não concede às mulheres seu direito ao voto, 

para a livre escolha de seus (suas) representantes. “A revolução lhes concede, 

no entanto, direitos civis, mas nenhum direito político” (PERROT, 2007, p. 142). 

A historiadora contrapõe que não foi maciço o aceite desse destino pelas 

mulheres na época e logicamente movidas pelo desejo de eclodir seus direitos 

romperam as amarras culturais que as mantinham afastadas da vida política. 

(PERROT, 2007, p. 142) 

O fato é que com a Revolução Francesa surgiu a Declaração dos direitos 

da mulher e cidadã, ironicamente escrito por uma atriz e autora de peças teatrais: 

Olympe de Gouges, que denunciava em suas obras a escravidão. 

A Primeira Guerra surgiu como um total divisor de águas no que diz 

respeito à oposição de papéis entre os sexos. A mulher ficava com as profissões 

que necessitavam de afetividade, doçura como enfermeiras, cuidadoras e aos 

homens cabia à proteção (frente de batalha). (PERROT, 2007, p. 143). 
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As mulheres se saíram muito bem, pois passaram a conduzir automóveis, 

a gerenciar seus orçamentos, passaram a se manifestar pelas ruas parisienses 

e a participarem da greve para conquistar aumentos, ou seja, as revoluções 

foram rupturas positivas às anteriormente “passivas”, naquilo que inicialmente 

era uma dominação masculina. 

Ao tempo final de guerras, os divórcios aumentaram, pois veio o desejo 

de retornar “cada coisa ao seu devido lugar”, mulheres de volta aos lares e 

homens aos espaços públicos. Os regimes totalitários seguem com a total 

intenção de reforçar tais papéis. (PERROT, 2007, p. 144). 

Nesse mesmo prisma, falando dos papéis, segue a importante criação do 

dia das mães em meados de 1920, data que reforça a maternidade e os cuidados 

com o lar. Na escrita da obra Os excluídos da História, Perrot cita Louis-Aimé 

que proferiu sabiamente sobre o poder dessas mulheres-mães “os destinos do 

gênero humano” estavam em suas mãos (PERROT, 1992, p. 169). 

Para colocar uma dúvida no leitor, a historiadora indaga, “Mas então as 

mulheres não deteriam de fato a realidade do poder? ”. Há de se ver que esta 

incumbência é totalmente ambígua, porque, ao mesmo tempo que é materna e 

doce, pode ser maliciosamente manipuladora. (PERROT, 1992, p. 169). 

 

A pesquisa feminista recente por vezes contribuiu para essa 
reavaliação do poder das mulheres. Em sua vontade de superar o 
discurso miserabilista da opressão, de subverter o ponto de vista 
da dominação, ela procurou mostrar a presença, a ação das 
mulheres, a plenitude dos seus papéis, e mesmo a coerência de 
sua “cultura” e a existência de seus poderes (PERROT, 1992, p. 
170). 

 

A mulher como sujeito das pesquisas feministas é um objeto no qual 

busca seu apagamento como se extrai da atual obra Debates Feministas (2018) 

em que se observa essa inquietude, pela invisibilidade, mesmo na tradição 

filosófica ocidental em busca de um “eu” representativo do humano. E, segundo 

Behabib, “elimina as diferenças de gênero enquanto formatam e estruturam a 

experiência e a subjetividade do eu” (2018, p. 39). 

 

Se o sujeito da tradição intelectual ocidental tem sido normalmente 
o chefe da casa -masculino, branco, proprietário e cristão-, então 
a História como registrada até agora é a “sua história”  Ademais, 
as várias filosofias da história dominantes desde o iluminismo 
forçaram a narrativa histórica a uma união, homogeneidade e 



33 

 

linearidade que têm como consequência a obliteração da 
fragmentação, da heterogeneidade e, sobretudo, do ritmo de 
temporalidades diferentes experimentadas por grupos diferentes.  
(BEHABIB, 2018, p. 38). 

 

O uso de alguns exemplos históricos nos leva a uma necessidade de 

reconhecimento e pertencimento, observados em diferentes períodos e com 

ordenações estruturais de poder. 

Assim, indo ao encontro da discussão mais filosófica, dentro de uma ótica 

sobre estudos femininos, o aporte ora utilizado recebe uma imensa contribuição 

de Spivak que apresenta seus estudos sobre a subalternidade em teorias e 

críticas, com um norte marxista e pós-estruturalista.  

A autora preocupa-se com as produções que se destinam a diversas 

áreas de conhecimento debruçadas sobre as relações de poder, principalmente 

no que diz respeito às identidades femininas. 

 
Eventos singulares que infringem o código da lei para instilar seu 
espírito são muitas vezes invocados para marcar o momento em 
que uma sociedade, não apenas civil, mas uma boa sociedade, 
nasce de uma confusão doméstica. (SPIVAK, 2014, p. 124). 

 

O trabalho de Spivak, sobre a relação da população de imigrantes 

indianos na Inglaterra, transcende dificuldades básicas, relata que este trabalho 

tem uma projeção maior, colocando que “A solução do intelectual não é a de se 

abster da representação”, deixando claro que deseja também “tocar a 

consciência do povo” (SPIVAK, 2014, p. 78). 

Em seguida, a autora Spivak discorre que, para se alcançar, de fato, uma 

modificação no sistema que ela julga antiquado, é preciso haver a desconstrução 

da política “planejada do imperialismo” que resulta na transformação das 

consciências, surgindo aberturas para que o sujeito invisível possa se tornar 

visível, consequentemente descortinando as identidades, concordando com 

Foucault em   

  

Tornar visível o que não é visto pode também significar uma mudança 
de nível, dirigindo-se a uma camada de material que, até então, não 
tinha tido pertinência alguma para a história e que não havia sido 
reconhecida como tendo qualquer valor moral, estético ou histórico. 
(apud SPIVAK, 2010, p. 78). 
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A fala de Foucault utilizada por Spivak é consoladora, diante de um quadro 

no qual Perrot (2007, p. 24) transcorre tantos vestígios escritos apagados, em 

relação ao pensamento filosófico, no qual ela, mesmo provocativa, diz que sua 

intenção não é estudar tais pensamentos, mas sim questionar como a mulher é 

objeto muitíssimo descrito e aparente na literatura, poética e no discurso mais 

popular, nas imagens dispostas na Antiguidade Média. Utiliza o pensar de “o 

sexo do olhar” de Françoise Frontisi-Drucoux no qual é afirmado que os estudos 

resultaram não no desejo da mulher, mas no imaginário masculino a respeito das 

mulheres. 

Ao transcorrer sobre esse histórico “Mulheres na cidade” como um 

capítulo da obra As mulheres ou os Silêncios da História (2005), Perrot salienta 

justamente a questão de poder na distinção do público e privado para as relações 

entre os sexos como uma divisão sexual entre os papéis, tarefas etc. 

A figura enaltecida pelos valores culturais que herdamos de uma estrutura 

organizacional regida por poderes patriarcais nos faz utilizar expressões como 

“dona do lar” e “o chefe da família” como exemplos de que a mulher rege o lar e 

demais domínios privados, ao homem cabe à chefia sob um posto ainda mais 

elevado. 

A busca de Perrot para a discussão sobre questões de poder é permeada 

pelos conceitos de Foucault e Arendt; ao primeiro é atribuído um elogio à 

contribuição ao sentido do espaço urbano e as determinações de poder nele 

estabelecido. “Esta problemática do espaço deve muito a Foucault, este “novo 

cartógrafo”, tão sensível à inscrição dos poderes na materialidade dos lugares e 

dos olhares, a ponto de ter suscitado um questionamento geográfico” (PERROT, 

2005, p. 262). 

 

A questão do poder enveredou discussões complexas e ainda permeia. 

Pois é fato que o poder se refaz, molda e se multiplica no corpo social. O poder 

não fica centrado apenas no Estado, mas nas ciências, no capital, na mídia etc. 

Sabendo das interpelações realizadas pelas engrenagens ditadas pela 

organização desses espaços públicos e privados, é que nos remetemos às 

palavras de Hall, quando coloca que “a identidade muda de acordo com a forma 

como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é automática, 

mas pode ser ganhada ou perdida” (2014, p. 16). Ao perpassar pelas complexas 
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relações de poder, não só as mulheres, mas todas as identidades são 

politizadas, já que a formação identitária é uma erosão resultante de conflitos e 

concessões.  

 
A esta relação complexa do poder superpõe-se uma visão igualmente 
mais complicada das relações entre os sexos que atravessa o conjunto 
do campo dos estudos feministas e, consequentemente, a história das 
mulheres. (PERROT, 2005, p. 264). 

 

Os estudos feministas são considerados como o quinto descentramento 

do indivíduo como coloca Hall, ilustrando os “regimes disciplinares” de Foucault, 

“quanto mais coletiva e organizada a natureza das instituições da modernidade 

tardia, maior o isolamento a vigilância e a individualização” (2014, p. 27). Por tal 

motivo, tão instigante, é que se faz necessária a discussão à luz das identidades. 

 

 

2.1 IDENTIDADE: CALEIDOSCÓPIO DE SENTIMENTOS 

  

Para adentrar a discussão acerca das identidades, utilizaremos o suporte 

sobre a identidade cultural na pós-modernidade, três concepções de identidade, 

as quais serão delineadas. 

  A primeira delas baseada no sujeito do iluminismo. É uma concepção 

individualista a respeito “dele”, como completa Hall “Já que o sujeito do 

Iluminismo era centrado desde o seu nascimento ao longo de seu tempo de vida, 

era usualmente descrito como masculino”, portanto, aqui não se refletia sobre o 

feminino. 

O segundo sujeito a ser exposto é o sociológico, com sua complexidade 

interior entremeada ao exterior como está a seguir 

 
A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do 
mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito 
não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com 
‘outras pessoas importantes pra ele’ que mediavam para o sujeito os 
valores, os sentidos e os símbolos -a cultura- dos mundos que ele/ela 
habitava (HALL, 2015, p. 11). 

 

Ao observarmos o segundo sujeito, já visualizamos uma identidade conectada, 

ou como observa Bauman quando afirma “a questão da identidade só surge com 

a exposição a comunidades” (BAUMAN, 2005, p. 17), assim quando existe mais 
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de uma ideia para provocar neste sujeito suas comparações, bem como suas 

escolhas ou até suas reconsiderações. Esse sujeito é preenchido socialmente, 

costurado por seu interior e exterior e considerado por Hall como sendo “mais 

unificados e predizíveis”. 

A noção da terceira concepção de identidade é a fragmentada, como num 

caleidoscópio, assim Hall pontua que este sujeito está composto não só de uma 

única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não 

resolvidas. (HALL, 2015, p.11) 

Ao tomarmos o desafio que nos aguarda neste estudo, já que nossas 

identidades são móveis, é que entendemos a necessidade de mergulhar nas 

formações desses sujeitos, não esquecendo que estudá-los pode ser alvo de um 

esforço maior, já que se trata de algo recente, conforme instigam as palavras 

 

Atualmente, no entanto, a “identidade” é o papo do momento, um 
assunto de extrema importância e em evidência. Esse súbito fascínio 
pela identidade, e não ela mesma, é que atrairia a atenção dos 
clássicos da sociologia, caso tivessem vivido o suficiente para 
confrontá-lo. (BAUMAN, 2005, p. 23). 

 

Temos diferentes identidades femininas representadas nas peças 

teatrais, a cabocla, a prostituta, a filha, a lavadeira, a mãe, a abandonada, a 

negra, a espanhola, etc. 

É imprescindível ressaltar que temos nossas identidades fragmentadas, 

definidas historicamente e não por demanda biológica. E, assim, em momentos 

diversos assumimos outras identidades. Como afirma Hall “de tal modo, que 

nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas” (2014, p. 13). 

Temos um rico campo de observação dessas individualidades, mas 

ainda, fixadas nos roteiros teatrais com não apenas a escrita, mas marcações 

cenográficas torneadas de instrumentos de percurso a serem seguidos pelos 

atores e atrizes a representar comportamentos e sentimentos expressados aos 

espectadores e participantes. 

As experiências identificatórias é que nos moldam. Utilizando o 

entendimento de Hall (2014, p.14) em seus estudos sobre Laclau falando sobre 

as identidades e identificações como articulações abertas, para novos 

movimentos, ou seja, o deslocamento tem sua positividade ao estar 

desarticulada do passado.  
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O que Bauman (2005) nos acrescenta é que “a identidade é uma ideia 

inescapavelmente ambígua, uma faca de dois gumes. Pode ser um grito de 

guerra de indivíduos ou das comunidades que desejam ser por este imaginadas” 

(2005, p. 82). Acreditamos que essas identidades são partes menores nas quais 

o indivíduo pode se apegar para sustentar suas crenças e utilizá-las contra as 

pressões e ataques do grupo maior, contudo, muitas vezes, é engolida e 

brandida. 

O mais complexo é que muitas vezes a identidade vai representar uma 

luta contra si mesma, pois não deve se fechar numa luta unicamente defensiva, 

pois ela também passará como o grupo maior a não aceitar as próprias 

evoluções. Um exemplo seria o tratamento nacionalista aos grupos locais, e 

como resposta esses grupos se apartarem com a “antiglobalização”, ou seja, 

desejar ser o peixe que pula fora do curso do rio. 

 

A globalização atingiu agora um ponto em que não há volta. Todos nós 
dependemos uns dos outros, e a única escolha que temos é entre 
garantir mutuamente a vulnerabilidade de todos e garantir mutuamente 
a nossa segurança comum. Curto e grosso: Ou nadamos juntos ou 
afundamos juntos. (BAUMAN, 2005, p. 95). 

 

O que percebemos é que o novo sujeito pós-moderno é descentrado, e 

falar sobre suas vulnerabilidades é um ato de ética e atenção para a humanidade 

durante o processo de maturação global, que está no limiar de transformações 

descontroladas, com guerras proclamadas por cegueiras institucionais e com 

consequências cada vez mais dolorosas a justiça humana. 

O movimento do feminismo colaborou imensamente com o pensamento 

e entendimento da modernidade tardia, com a relação mais direta entre a 

distinção dos espaços, público e privado, abrindo um aspecto político de 

contestação: Por que não sair? Por que ficar recluso? Por que as mulheres são 

maioria no serviço doméstico? Por que somos generificados? Como transformar 

os processos selvagens de globalização a uma chance para a humanidade? 

O que investigamos aqui é como somos remodelados pelos padrões pré-

estabelecidos historicamente já que, como afirma Bauman (2005), “o Estado 

buscava obediência de seus indivíduos representando-se como a concretização 

do futuro da nação e a garantia de sua continuidade” (2005, p. 27), portanto ao 

mesmo tempo em que uma nação não aceita o Estado que constitui seu 
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passado, não compreende as relações estabelecidas com o presente, por 

conseguinte, seu futuro também será incerto e ou duvidoso. 

Por tal reflexão, entre o funcionamento da identidade, poderes e Estado, 

é que Bauman (2005) nos conduz a entender que “as identidades ganharam livre 

curso e agora cabe a cada indivíduo, homem ou mulher, capturá-las em pleno 

voo, usando seus próprios recursos e ferramentas” (2005, p. 35).   

Buscar as identificações é primordial ao enfrentamento da invisibilidade 

de tantas mulheres, levar em conta as possibilidades, as interseções, como ser 

cabocla, ser negra, seringueira, benzedeira, etc.  

Para as variedades discursivas, Hall (2014) salienta que “a diferença 

genética - o último refúgio das ideologias racistas - não pode ser usada para 

distinguir um povo do outro. A raça é uma categoria discursiva e não uma 

categoria biológica” (2014, p. 37). Encontramos tais pertencimentos nas 

representatividades como atrizes, lugares, ou mesmo nas práticas discursivas. 

A importância do reconhecimento do indivíduo flutuante é alcançar a 

perspectiva atraente de que a teoria e a prática de entendimento da diversidade 

consistem no combate às desigualdades, no respeito às identificações, à luta 

contra uma sociedade historicamente dominante, branca e patriarcal. 

Vale sempre lembrar que essas brechas discursivas serão, sempre, 

possibilidades do encontro das novas formas de ser mulher, ou como afirma Hall 

em desconstruir a tentativa de uma identidade unificada “deveríamos pensá-las 

como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença como 

unidade ou identidade” (2014, p. 36). Embora, já tenhamos dito anteriormente 

que a concepção de sujeito sociológico não aborda o feminino, particularmente, 

mas o que nos cabe, neste pensamento, será a concepção dessa unidade 

fragmentada do ser. 

Nos completa Spivak (2014) que relata em seus estudos para dar voz às 

identificações femininas e causar assim uma desaprendizagem, na qual se 

encontra uma sentença negativa apontando-as como “sujeito histérico”, a 

desconstrução deste sujeito criado pela sociedade é feita em “medindo silêncios” 

que deve receber voz, e sendo possível, tornando-se, desse modo, objeto de 

investigação. (2014, p. 118) 
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O fato é que, em uma sociedade manipulada pelo desejo de 

hegemonização, as identidades sejam riscos para o espelho idealizado pelas 

convenções, como frisa Bauman (2005)  

 

Em nosso mundo de ‘individualização’ em excesso, as identidades são 
bênçãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há 
como dizer quando um se transforma no outro. Na maior parte do 
tempo, essas modalidades líquido-modernas coabitam, mesmo que 
localizadas em diferentes níveis de consciência. (BAUMAN, 2005, p. 
38). 
 

As identidades serão perturbadoras e sentidas por cada íntimo, pois estão 

diretamente ligadas aos seus sujeitos líquido-modernos, colocadas como 

afluentes ao “mundo em que se vive” ou tendo que dar conta de abranger a 

existência do indivíduo, suas realidades e emergências. (BAUMAN, 2005, p. 40). 

 

 

2.2 MUITO PRAZER: - MULHER! 

 

Logo, definir-se é um status importante de 
fortalecimento e de demarcar possibilidades de 
transcendência da norma colonizadora (Djamila 
Ribeiro, 2017) 

  

Quais seriam as aspirações do “sexo gentil”? Quando estamos dedicados 

a uma escrita na qual pensamos nas áreas de cultura, identidade, feminino e se 

é professora, desejamos realizar toda uma abordagem pedagógica, com reflexão 

destes temas à importância social, ou quais provocações iremos avivar nas 

pessoas que nos rodeiam, é-nos impregnado o anseio de mostrar o 

funcionamento das coisas, o que encontramos de excludente e como enfrentar 

as chamadas “culturas de massas”   

Nossos questionamentos também, mesmo de autoria feminina, colocam-

se em sua maior intenção que é a pesquisa em si, o viés acadêmico e 

observador. Faz-se importante ressaltar tal dificuldade, ao presenciar tantas 

histórias femininas silenciadas, leituras decepcionantes sobre violências e 

demais sofrimentos visualizados muitas vezes no cotidiano ou a todo momento 

nos canais televisivos, pois basta ligar os dispositivos e depararmos com 

diversas atrocidades contra mulheres em nossa sociedade. 
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Entendemos que é relevante criar mais uma oportunidade para refletir um 

pouco mais acerca das possibilidades femininas. Qual o seu papel? Como estão 

apresentadas/representadas as demais no teatro portovelhense?  

No autoconhecimento podemos visualizar a mulher plena em um 

horizonte de espaços diferentes, mas principalmente, desejando estar onde 

quiserem, não onde lhes restar. Os espaços e lugares de fala não lhes cabem 

somente na cozinha dos lares, ou trabalhos leves, ou pesados, ainda, debruçada 

sobre os livros, sendo ativista, militante, ou em atividades privadas ao doméstico, 

mas que esteja para o mundo hibridizado, respeitada, preparada e remunerada 

de acordo com uma sociedade justa. Prontas para as diversas possibilidades 

que o mundo pode proporcionar – nos espaços públicos e privados, portanto o 

questionamento para seu pertencimento à margem- é que mulheres como tantas 

outras minorias sejam valorizadas e cada vez mais questionadoras de sua 

existência, de seus papéis e conscientes de suas necessidades. 

Na intenção de buscar mulheres como seres que emergem nos campos 

da escrita e das artes em geral, trataremos das contribuições de algumas delas 

que exercem destaque, trazendo à tona seres sociais que atuaram em diversas 

frentes, tornando exterior seus desejos e liberdade, representantes da luta contra 

as estruturas estabelecidas pelo patriarcado. 

O que há em comum entre Michelle Perrot, Chiquinha Gonzaga, Gayatri 

Spivak, Simone de Beauvoir, Fernanda Montenegro, Elza Soares e Bibi Ferreira? 

Todas contribuíram revolucionariamente, são mulheres eternas, presentes nos 

séculos XX e XXI. Todas as mulheres citadas, pela arte, pela escrita, ou pelo 

empoderamento e que nos afastaram das gavetas empoeiradas do espaço 

privado. 

Figura 01: Organograma de representantes femininas envolvidas com a 
escrita/arte na sociedade 
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Fonte: Elaborado pela autora da dissertação 

 

 

2.2.1 A luta feminina por Simone de Beauvoir 

 

A mulher não é uma realidade imóvel, e sim um vir-a-ser. 

(BEAUVOIR, 1970, p. 9) 

  

Simone Lucie Ernestine de Marie Bertrand de Beauvoir nasceu em Paris, 

“filha de um advogado e leitor compulsivo, desde a adolescência já pensava em 

ser escritora”, conforme o portal E-biografia (2019). Professora desde muito 

jovem escreveu a obra O Segundo Sexo (1949) com um viés questionador sobre 

a condição feminina, à luz da moral existencialista, pela luta pela liberdade 

individual da mulher. 

Michelle Perrot fala sobre sua igual angústia a de Beauvoir, de uma forma 

descontraída, diz que admirava o mundo dos homens, mas o das mulheres lhes 

parecia tedioso, mas acrescenta sobre Beauvoir e seu estilo 

 

Foi meu inacessível modelo, talvez menos por suas obras-levei tempo 
para assimilar e mesmo para ler. O Segundo Sexo, que me aborrecera 
de início - do que ver por sua vida cuja audácia eu admirava sem ousar 
imitar. (PERROT, 2005, p. 18) 

 

A admiração de Perrot por Beauvoir é clara, quando coloca que gostava, 

mas não fazia semelhante. O velho ditado do “se eu tivesse coragem como tenho 
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medo” nos causa, nesta leitura, uma sensação de que até as mais relevantes 

intelectuais têm desejos interiores não realizados. 

Sobre a busca incessante da filósofa pela liberdade feminina, 

encontramos no portal E-biografia (2019). 

 

O Segundo Sexo”, sua obra mais importante, que alcançou 
repercussão internacional e marcou toda uma geração interessada, 
como a autora, na abolição das questões ligadas à opressão feminina 
em busca da independência da mulher diante da sociedade1.  

 

A escrita de Beauvoir marcou uma geração feminina com o interesse de 

emancipação do trabalho no espaço público, em participar ativamente da 

política, ao que Michelle Perrot (2007) acrescenta que o movimento de libertação 

das mulheres, desenvolvido em 1970, que tanto desejava encontrar os vestígios 

históricos das mulheres e torná-los visíveis, foi motivado por leitoras de Beauvoir 

e assim começou um “trabalho de memória” (2007, p. 20). 

 

Figura 02 - “Simone de Beavoir e Jean Paul Sartre são importantes nomes do 
existencialismo francês”. 

 

 

Fonte: Revista Isto é (2017) Disponível em: <https://istoe.com.br/influenciadores-existenciais/>. 
Acesso em: 08 Abr. 2019. 

 

A veia existencialista tem sua total contribuição em nossa escrita, pois 

além de colaborar com a libertação de tantos direitos femininos, também foi 

responsável por formular peças teatrais, como vemos no portal E-biografia 

(2019). 

                                                
1 

https://istoe.com.br/influenciadores-existenciais/
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Em sua extensa obra estão romances, peças de teatro, ensaios 
filosóficos e autobiográficos como “Memórias de Uma Moça Bem 
Comportada” (1958) onde descreve a formação católica que lhe 
marcou os primeiros anos, “A Força da Idade” (1960), “A Força das 
Coisas” (1963), “Uma Morte Muito Suave” (1964), em que narra a morte 
de sua mãe com uma doença cruel2.  

 

Sua ligação ao existencialismo proporcionou a tantas pessoas a 

libertação do pensamento e do autoconhecimento, pelas veias da escrita, ou pelo 

audacioso estilo de vida, esteve à frente de uma sociedade, lutando pela 

emancipação feminina e pela alforria da liberdade individual. 

 

 

2.2.2 As silenciadas na História: Michelle Perrot 

 

No jogo de interações que tecem a sociedade, pode-se reconhecer no 
mínimo o seu papel na modernização das relações entre os sexos que 

marca a história contemporânea. 
(PERROT, 2007, p 162) 

 

Michelle Perrot, professora, pesquisadora e historiadora, foi responsável 

por uma grandiosa produção em revistas e livros, demonstrando grande 

conhecimento não só pela invisibilidade feminina, mas de operários e 

prisioneiros, colocados como transgressores da burguesia. Para suas 

investigações nas classes operárias visualizou desconcertantes críticas à classe 

status quo dominante. 

Suas intervenções vão ao encontro de Bauman (2005) que discute sobre 

“comunidades guarda-roupa invocadas a existirem, ainda que apenas na 

aparência, por pendurarem os problemas individuais, como fazem os 

frequentadores de teatros, numa sala”. (2005, p. 37)  

Em 1994, no Brasil, a pesquisadora deu uma importante entrevista no 

Instituto Patrícia Galvão (Pagu) sobre a História das Mulheres, com um colóquio 

acerca dos sentimentos e identidades, este trabalho foi inspirado por uma 

discussão coletiva sobre assuntos de “cidadania”. 

                                                
2 (Disponível em: https://www.ebiografia.com/simone_de_beauvoir/. Acesso em: 03 fev. 2019)  

 

https://www.ebiografia.com/simone_de_beauvoir/
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A obra Minha História das Mulheres é dedicada ao corpo e à posição 

sexualmente estabelecida no decorrer histórico da humanidade, assim como 

também citada a desigualdade e articulações sociais estabelecidas na obra As 

mulheres e silêncios da História. 

A seguir um pequeno quadro com algumas das importantes obras de 

Michelle Perrot, traduzidas em Língua Portuguesa, a obra História das mulheres 

no Ocidente conta com a escrita de Georges Dubay escritor e especialista sobre 

a história medieval, dentre as publicações diversas têm no currículo a escrita da 

coleção História da Vida Privada, conhecido como uma abordagem da “Nova 

História”, nomearam o Império Romano como Civilização Helenística. 

 

 

Figura 03 – Quadro com algumas obras traduzidas para língua portuguesa 

OBRA ANO 

Os excluídos da história: operários, mulheres e 
prisioneiros 

1988 

História das mulheres no Ocidente 1993 

Mulheres públicas 1998 

Mulheres ou os silêncios da História 2005 

Minha história das mulheres 2007 

Fonte: Organizada pela autora 

 

Perrot, nas obras Mulheres ou silêncios da História (2005), coloca as 

subjugações sofridas pelo corpo feminino dominado, silenciado, violentado 

durante muitos séculos e por que não lembrar que perdura sobre os anos atuais? 

O que de fato é perceptível é a abordagem de uma resistência histórica à 

invisibilidade e submissão doméstica feminina, por meio dos escritos, 

manifestando-se no ato de trazer as contribuições das mulheres tão reservadas 

ao privado à vida pública. 
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Michelle Perrot preocupou-se, em suas obras, sobre impactos na vida das 

mulheres que parecem tão distantes e, ao mesmo tempo tão presentes. Como, 

por exemplo, trazer o estado da virgindade, até os tempos atuais tão 

transformada em propriedade da família, vigiada com possessividade e 

transformada em uma fonte de temor e condenação às moças solteiras. 

Essa subalternidade estabelecida dos seus corpos às suas decisões 

como reprodutoras ou não, parecem assuntos tão remotos, mas ainda neste 

século, o que percebemos é que o poder de decisão sobre o próprio destino, 

como a maternidade, por exemplo, ainda não alcançou a condição de ser uma 

escolha da mulher.  

Nota-se há um perdurar da procriação como uma responsabilidade 

inteiramente sobre esse feminino e com as decisões sancionadas em sua 

maioria por discursos e leis patriarcais, já que a soma de mulheres nas cadeiras 

parlamentares é mínima. 

 

 

3.2.3. As subalternas também falam? Gayatri Chakravorty Spivak. 

 

“mulher como subalterna, não pode falar e quando tenta fazê-lo não 

encontra os meios para se fazer ouvir” (SPIVAK, 2007, p. 15) 

 

Gayatri Chakravorty Spivak, professora de Literatura Comparada, e assim 

como Michelle Perrot, nos entremeia aos estudos sobre acontecimentos da 

invisibilidade feminina com sua obra Pode o subalterno falar? (2014), lançada 

em 1985, trata das práticas discursivas realizadas pelos sujeitos pós-coloniais, 

com sua capacidade de fazer agenciamentos dos sujeitos subalternizados pela 

sociedade.  

O texto de Spivak debruça críticas à Deleuze e Michel Foucault com o 

texto dialogado entre os dois, intitulado A Microfísica do Poder alguns conceitos 

utilizados aqui, porém, recortados apenas, nos discursos do ponto de vista de 

Foucault, para que possamos também abranger o ponto de vista diferenciado do 

Historiador e também crítico literário. 

Spivak questiona que o ensaio aborda o subalterno não como sujeito 

posto à margem, porém apenas, como proletariado incluso nas premissas do 
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capitalismo global, esquecendo-se de que o subalterno não teria essa voz-

consciência para executar seus próprios discursos. 

 

2.2.4 Ô Abre-alas para a criatividade: Chiquinha Gonzaga 

 

Muito antes de Simone de Beauvoir, pelas reflexões acerca das ações 

humanas, peça fundamental dos artistas fundadores da Sociedade Brasileira de 

Autores Teatrais (SBAT) a compositora, maestrina e pianista Francisca Edwiges 

Neves Gonzaga (1847-1935), já mostrava ser existencialista, porque é visível 

que, durante sua trajetória, a artista fez das coisas mais íntimas (individuais) seu 

lema de uma vida em liberdade. 

A primeira maestra nacional ao compor o tango “Gaúcho” escandalizou a 

“família brasileira bem-nascida”, mesmo tendo começado sua vida como 

compositora numa canção religiosa convencional, conforme coloca E-biografia 

(2019) 

Estudou português, cálculo, francês e religião, com o Cônego Trindade, 
amigo da família. Desde criança mostrou interesse pela música. Foi 
aluna do Maestro Lobo. Com 11 anos estreou como compositora com 
uma cantiga de Natal, intitulada “Canção dos Pastores”3.  

 

Uma vida dedicada a compor valsas, polcas entre outros estilos, inclusive 

utilizando, além do piano, o violão que era um instrumento mal visto pela alta 

sociedade da época. 

Entre suas liberdades conquistadas, a primeira foi sair de dois casamentos 

conturbados. O primeiro foi parar no Tribunal do Rio de Janeiro, porém acusada 

de adultério, pode apenas ficar com o primogênito dos três filhos que teve com 

o engenheiro Jacinto Ribeiro do Amaral.Com muita dificuldade, pois o ex-marido, 

como costume de tantos aristocratas na época, não a deixava trabalhar, fez com 

que, por meio de seu talento, conseguisse dar aulas de piano e assim sobreviver 

com o filho. 

No segundo casamento, Chiquinha também não foi feliz, ao descobrir 

uma traição, saiu da relação e continuou a se dedicar à música, a filha que teve 

como fruto da relação ficou aos cuidados de uma irmã da artista. 

                                                
3 
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Por fim, encontrou, aos 52 anos, João Batista Fernandes Lages, também 

músico na época com 16 anos. Para provavelmente evitar problemas na época, 

o rapaz foi registrado como filho adotivo de Chiquinha e viveu ao seu lado até a 

morte da artista. De acordo com o portal e-biografia (2019) “Como maestrina, 

atuou em 77 peças teatrais, tornando-se responsável por cerca de 2.000 

composições”; importante citar que, entre estas peças, a Forrobodó foi musicada 

por ela e ganhou as graças da plateia, com mais de mil apresentações. 

Aqui entendemos o quão importante a maestrina foi para a história do 

Teatro e da música brasileira e, assim, seu estilo particular de criação, com 

influências rítmicas africanas.   

2.2.5 Prazer: - Fernanda Montenegro, Atriz! 

 

A atriz Fernanda Montenegro (1929) foi a primeira artista, e única 

brasileira, com o filme em língua portuguesa, indicada ao Prêmio Oscar, 

concorrendo como melhor atriz no filme Central do Brasil. Infelizmente, não 

alcançou o primeiro lugar, mas a indicação é o reconhecimento ao talento 

representado em seu papel. 

Registrada como Arlette Pinheiro Esteves da Silva, escolheu seu próprio nome 

e foi, segundo o site Uol educação, a primeira atriz registrada pela TV Tupi, em 

1951. Passando por um período de crise financeira, no Brasil quanto aos 

incentivos financeiros para a artes, a atriz deu voz a uma defesa em prol do 

trabalho dos artistas do país, em uma entrevista televisiva, em 2018. 

 

Não é possível fazerem de nós, gente de palco, atores de TV e cinema, 
responsáveis pela derrocada econômica do Brasil. Estende-se, de uma 
forma ultrajante, uma visão negativa, torpe e agressiva em cima de 
nós. Não somos responsáveis pela corrupção deste país através da Lei 
Rouanet4.  
 

 Seria muito pesaroso atribuir toda a crise de um país a uma parcela da 

sociedade, principalmente porque não participa dos planos de gestão. Realiza 

sim um trabalho de extrema importância que é a arte para o desenvolvimento 

cultural e identitário de um povo, prestando os beneficiados, contas de maneira 

                                                
4Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/fernanda-montenegro-defende-classe-

artistica-nao-somos-ladroes/. Acesso em: 11 abr. 2019. 
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rigorosa para receber incentivos como da Lei Rouanet, como o próprio portal 

público esclarece 

 

Principal mecanismo de fomento à Cultura do Brasil, a Lei Rouanet, 
como é conhecida a Lei 8.313/91, instituiu o Programa Nacional de 
Apoio à Cultura (Pronac). O nome Rouanet remete a seu criador, o 
então secretário Nacional de Cultura, o diplomata Sérgio Paulo 
Rouanet. Para cumprir este objetivo, a lei estabelece as normativas de 
como o Governo Federal deve disponibilizar recursos para a realização 
de projetos artístico-culturais. 
Disponível em: http://rouanet.cultura.gov.br/ Acesso em: 10 de março 
de 2019. 
 
 

As informações são disponibilizadas no portal, para visualização pública dos 

principais dados por exemplo, informações sobre o projeto, a portaria referente 

à liberação de verbas, dados bancários entre outros, para que a população possa 

acompanhar o emprego do orçamento nesta área. 

 

 

2.2.6 Elza Soares: A voz das canções atrevidas 

 

Elza Soares (1930) nasceu na favela carioca de Moça Bonita (Atualmente 

Vila Vintém) e iniciou sua carreira ainda muito jovem na antiga Rádio Tupi no 

programa apresentado por Ary Barroso. Ela compareceu escondida, tentando 

ganhar dinheiro para o auxílio médico ao filho que estava muito doente e que, 

infelizmente, faleceu tempos depois.  

Ao conhecer a jovem com um jeito simples, o apresentador questiona de 

onde vinha a força daquela voz e, prontamente, escutou a resposta: “-Do planeta 

da fome”. E, assim, em sua primeira apresentação em público, nasceu a cantora 

aos 13 anos de idade. 

A biografia autorizada de Elza Soares foi contada recentemente pelo 

apresentador e jornalista Zeca Camargo, lançada em 2017. Ao ler a página do 

O Globo, de 12 de novembro de 2018, encontramos alguns detalhes da obra, no 

qual umas das partes conta o mergulho da cantora no poço das drogas pelas 

tristezas e sofrimentos que, segundo o site, Zeca Camargo, falando sobre Elza, 

aponta que foi “sobrevivente da fome, do racismo e do machismo no Brasil, que 

não poucas vezes foi do fundo do poço ao alto do firmamento do showbiz”. 

 

http://rouanet.cultura.gov.br/
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Figura 04 – Musical Elza Soares Polifônica 

 

Fonte:Disponívelem:https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/07/sete-atrizes-interpretam-elza-

soares-polifonica-em-musical-dedicado-a-ela.shtml. Acesso em: 11 abr. 2019.  

 

A cantora teve sua vida cantada e contada no musical Elza Soares 

Polifônica, em 2018, no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro. Segundo o portal 

(Folha de São Paulo, 2018) a cantora recebeu a notícia da peça com as sete 

atrizes declarando: Sete Vidas!  

A declaração é uma mostra de alguém que respeita e valoriza a vida em 

sua plenitude, onde é primordial existir e re-existir tantas vezes quanto for 

necessário. 

 

 

2.2.7 Um espetáculo de dedicação ao Teatro: Bibi Ferreira 

 

“Teatro é conseguir sensibilizar as pessoas, 

através do filtro das emoções, pela inteligência, 

pela lágrima, pelo riso” 

BIBI FERREIRA 

Em entrevista ao GLOBO, em 1983, na época 

da estreia de “Piaf — a vida de uma estrela” 

 

Para fechar as contribuições pelas figuras femininas expoentes elencadas 

para esta pesquisa, não poderíamos deixar de apontar a imensa contribuição 

daquela que ficou conhecida como a “rainha do teatro brasileiro”. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/07/sete-atrizes-interpretam-elza-soares-polifonica-em-musical-dedicado-a-ela.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/07/sete-atrizes-interpretam-elza-soares-polifonica-em-musical-dedicado-a-ela.shtml
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Uma tristeza durante a escrita deste trabalho foi a morte da atriz, cantora 

diretora e teatróloga Abigail Izquierdo Ferreira (1922-2019) que, nos palcos, é 

reconhecida por sua atuação e direção em diversas peças teatrais que começou 

aos quatro anos de idade. 

Interpretou no palco, personagens marcantes como Joana, de Gota 

d'Água, e Edith Piaf, em homenagens por cerca de 30 anos à cantora francesa, 

cantando sem dublagens e acompanhada por orquestras como a Sinfônica de 

Minas Gerais. 

Em 1985, como uma forma de reconhecimento ao trabalho de expandir a 

música francesa no Brasil a dama do teatro brasileiro recebeu do governo 

francês a Comenda das Artes e Letras da República Francesa. O prêmio foi dado 

a Bibi em 2009 em um acentuado sinal de agradecimento. 

 

 

 

Figura 05 – Espetáculo “Bibi Canta e Conta Piaf” 

 

Fonte: Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/blog/dirceu-alves-jr/bibi-ferreira-volta-para-
cantar-e-contar-edith-piaf/. Acesso em: 11 abr. 2019. 

 

Além de Piaf, Carlos Gardel, Amália Rodrigues e Frank Sinatra foram 

temas de diversos concertos realizados pela artista, que, em 2018, fez render 

em vida, pela direção de Tadeu Aguiar um tributo musical a atriz que assistiu a 

homenagem a seus mais de 70 anos de carreira. 
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Com uma vida dedicada aos palcos, mas mantendo a vida pessoal fora 

dos holofotes, a atriz manteve sua vida amorosa sempre equilibrada e livre como 

aponta a biografia da página da Fundação Nacional das Artes, Funarte (2010) 

 

Mantendo-se sempre discreta e reclusa em sua vida pessoal, sabe-se 
que depois de um casamento com o diretor Carlos Lage e outro em 
seguida com o ator Herval Rossano, casou-se silenciosamente, e pela 
terceira vez, com um aparentado de Paschoal Carlos Magno, com 
quem teve uma filha, Teresa Cristina. Bibi e o dramaturgo Paulo Fontes 
viveram por quase oito anos uma relação de amor, até a morte de 
Paulo em final dos anos 70. Sobre seus casamentos é tudo o que se 
sabe, pois não gosta de falar sobre o assunto5. 

 

Na despedida de Bibi Ferreira, a página acrescentou “Bibi Ferreira foi 

responsável por manter viva a arte de representar no Brasil” assinada pelo então 

presidente o ator Stepan Nercessian. (Portal Funarte, 2019). 

Foi possível observar que, em Michelle Perrot, Chiquinha Gonzaga, 

Gayatri Spivak, Simone de Beauvoir, Fernanda Montenegro, Elza Soares e Bibi 

Ferreira entre tantas outras mulheres talentosas, a audácia de viver em luta pela 

arte, pela escrita, pela evolução e conquista do espaço feminino na sociedade, 

sempre foi uma constante, portanto eternizadas representantes de suas próprias 

escolhas. 

Tantos são os talentos espalhados pelo mundo, cabe a nós ir à busca das 

pessoas, das memórias, das artes, das vozes, e claro, dos discursos presentes, 

realizados por aqueles/as que contribuíram em perpetuar o patrimônio cultural 

de cada lugar. É nesse intuito iremos nos debruçar sobre a cultura colorida 

presente na Amazônia, a fim de visualizá-la na sua diversidade.  

 

 

 

III. CULTURA AMAZÔNICA EM PAES LOUREIRO. 

 

Não é só do pão da razão que vive um trabalho de ciência. 

(LOUREIRO, 2001, p. 22) 

 

                                                
5 Fonte: Disponível em: http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/atores-do-

brasil/biografia-de-bibi-ferreira/. /. Acesso em: 11 abr. 2019. 
 



52 

 

Quando se pensa em cultura amazônica, é demasiadamente difícil 

apartar-se das características e dos aspectos espaciais da região, talvez pela 

ligação que os povos têm imbricada com o meio e até os “forasteiros” que por 

aqui passaram se dedicaram em tantos registros e crônicas das viagens 

daqueles que passaram por tais terras em meados do século XIX. 

João de Jesus Paes Loureiro (1939), em sua obra Cultura Amazônica: 

Uma poética do imaginário (2001) apresenta-nos   o resultado de sua tese de 

doutorado, uma visão de análise da cultura amazônica como uma “totalidade 

voltada para a criação e preservação de bens materiais e imateriais, passando 

pelo cultivar, pelo habitar, pelo cuidar”. (2001, p. 63). 

Essa função poética resultante da cultura amazônica é um efeito de 

fatores como: o invisível torna-se visível, o natural advém do sobrenatural e, 

conforme o autor, sobre a relação caboclo-floresta,  “o caboclo, além de criar e 

desenvolver processos altamente criativos e eficazes na relação com ela, 

construiu um sistema cultural singular” (2001, p. 15). 

Este sistema de relação é resultante da relação profunda que o caboclo 

possui com a floresta e os demais elementos proporcionados por ela, o alimento, 

a morada, a chuva, o remédio, a cuia etc.  

Se tomarmos como princípio o respeito à natureza com sua existência 

anterior a nossa, teríamos provavelmente um resultado totalmente diferente às 

destruições causadas pelo ser humano ao que nos é oferecido pela floresta. 

Fato que leva Santos (2012) a referir-se justamente sobre a cautela a 

ser tomada na discussão sobre as culturas - “A primeira dificuldade é a de como 

tratá-la”. De fato, é preciso ter tato ao se falar sobre as práticas culturais de 

qualquer povo, mas o que realmente se faz importante é buscar na cultura 

popular o seu caráter de resistência à dominação deste ou daquele. (SANTOS, 

2012, p. 56-57). 

 

Um modo de ser no mundo e com o mundo que se vem constituído na 
horizontalidade da convivência espontânea com a natureza na 
verticalidade aurática do sentido sublime a ela inerente, de um pensar 
cultural em liberdade com a natureza, marcado pela poeticidade e 
sentimento de comunhão cósmica (LOUREIRO, 2012, p. 16) 
 

             Encontramos na Amazônia todo um universo ecológico, preenchido de 

historicidades, identificações e feitos que percorrem a consagração de um povo 
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com indivíduos muitas vezes “invisibilizados” por suas coletividades, por vezes 

comum, a toda formação brasileira. 

              O que nos cabe, então, é apresentar alguns conceitos sobre o 

imaginário caboclo, afinal sua ligação com a arte é fina e transcendental, já que 

são linhas tão tênues para a sensibilidade humana. 

 

 

3.1 O IMAGINÁRIO E SUA IMPORTÂNCIA AO CABOCLO/CABOCLA  

 

A arte, em alguns aspectos, pode ser visualizada como uma construtora 

do imaginário e quem sabe também de uma identidade coletiva, o que, segundo 

Loureiro na obra A arte como encantaria da linguagem (2008) a arte promovendo 

uma reiteração de sentido.  Cita Albert Camus, em O artista e seu tempo fala “A 

arte não é nada sem a realidade e sem a qual a própria realidade também é 

pouca coisa” (LOUREIRO, 2008, p. 29) 

 

Isto é, quando um mito deixando de ser algo que parte de fatos naturais 
ou sociais, buscando a reiteração do sentido, passa a se constituir 
numa significação metafórica, alegórica, numa imagem, numa ficção, 
num modo irruptivo do instante que nunca é igual ao outro. 
(LOUREIRO, 2008, p. 10) 

 

A arte é, evidentemente, um território simbólico que pode possibilitar a 

formação de identificações. Octavio Ianni, na introdução à obra Cultura 

Amazônica de Paes Loureiro (2001), acrescenta “a arte tem sido uma forma de 

encantamento, mas também de conhecimento. A estética das linguagens 

artísticas pode tanto deslumbrar como esclarecer”. (2001, p. 07). 

A esteticidade, para Loureiro (2001), é ligada à identidade do homem 

como algo essencial para uma sociedade muitas vezes dispersa. O imaginário é 

rico e cheio de magia, a natureza amazônica pertence a um cosmo mítico “plena 

de liberdade e energia telúrica”, ao mesmo tempo, tem seus elementos em si, e 

sua “comunhão com o maravilhoso” (2001, p. 16). 

A arte poética valendo também os textos teatrais podem se tornar o que 

Loureiro (2001) defende como “o mundo em que o imaginal estetizante e 

poetizador se revela como uma forma de celebração total da vida” (2001, p. 66). 
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A arte é para o homem o lugar é simbólico de convergências: “o homem 

vê as coisas do mundo e as remolda por sua faculdade simbolizadora, na medida 

em que as vê umas em relação às outras”.(LOUREIRO, 2008, p. 30). 

 Esse espaço-lugar de criação de um artista é, portanto, uma porta para a 

tecedura das conversões e multiplicidades com as quais, por sua escrita, podem 

ser remoldadas às significações da vida. 

 

 

4.2 MULHER E PODER NA AMAZÔNIA 

 

As circunstâncias da vida amazônica são entremeadas muitas vezes 

fora da sociedade moderna de consumo, ao que Loureiro (2001) atribui a fala: 

“O homem da Amazônia, o caboclo, vivendo fora do contexto das grandes 

cidades” (2001, p. 67). Assim pensamos que as mulheres também podem estar 

ligadas mais à sobrevivência suprida pelas florestas, seus rios, frutos, etc. 

 Quando esses sujeitos vão em processo de migração da floresta para 

cidade levam consigo seus conhecimentos e os hibridizam à cultura da cidade, 

imprimindo seus traços também. 

As relações de poder estabelecidas, historicamente, entre os sujeitos 

aqui presentes, apresentam diferencial, segundo Heloísa Lara Campos da Costa 

em sua obra As Mulheres e o Poder na Amazônia (2005) 

 

Na Amazônia, não tivemos um Estado Patriarcal, mas relações 
patriarcais, que se apresentavam de forma mais pura no âmbito da 
família e que se reproduziam em outras relações nas demais instâncias 
sociais (COSTA, 2005, p. 53) 

 

A Amazônia foi preenchida pelas relações patriarcais que reforçam a 

permanência de um Estado Patrimonial legitimado pela tradição, assim se 

fidelizam obrigações de status. A cultura herdada pelos portugueses era 

patrimonial e, com a sua instalação nas terras amazônidas, deparou-se com a 

cultura dos indígenas assentada nas estruturas patriarcais, que se reincidem 

com as tradições, diversas vezes por rituais e cerimônias, já rotineiras nas tribos.  

O desenvolvimento da modernidade começou na Amazônia em pleno o 

“Ciclo da Borracha”, com diversos fatores que contribuíram para a influência do 
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tradicional sobre o moderno como por exemplo: Nomeações por interesses 

políticos ou particulares, sem seleções transparentes ou concursadas, a 

escassez de pessoas habilitadas aos cargos abria espaço aos 

“apadrinhados”.(COSTA, 2005, p. 54) 

Nestas práticas era impossível que o sexo feminino chegasse ao poder 

com tantos traços paternalistas, que, se observarmos, vigora até hoje, pois em 

toda história da Amazônia nunca houve uma mulher eleita governadora e poucas 

ocuparam as cadeiras de vereadoras, deputadas. Vale ressaltar que no ano de 

2019, apenas uma mulher foi eleita como governadora, segundo a página 

Agência Brasil “Única mulher eleita governadora, Fátima Bezerra (PT), liderou 

desde o primeiro turno e obteve hoje 57,60% dos votos no encerramento das 

apurações” 

Longe de afirmar que os domínios paternalistas estão somente na 

Amazônia, mas o que se observa, e usando as palavras de Eloísa Costa (2005) 

que além de patriarcal, “o Estado português implantou no Brasil, desde o início 

da colonização um sistema de administração patrimonial”. (COSTA, 2005, p. 55). 

A democratização se torna impotente diante de uma justiça que serve os 

poderes e interesses elitistas e patriarcais, pois “a justiça muitas vezes foi cega 

aos direitos de mulheres e crianças índias e mestiças permitindo que brancos 

regatões (...) fossem agraciados com mulheres e crianças raptadas” (COSTA, 

2005, p. 66). 

Quando pensamos em Amazônia durante o século XIX, temos que 

vislumbrar duas óticas:  a) a que nos lembra que estas terras são assentadas 

historicamente em estruturas patriarcais diferentes, pois a intensa hibridização 

entre homens portugueses e mulheres indígenas foi demasiadamente forte 

durante a colonização; b) a que torna favorável a integração entre as raças, 

estabelecendo uma intensa mistura cultural. 

O fato é que, na análise das questões femininas, desde o momento inicial 

deste estudo, foi essencial perceber que, somente a partir do estudo acadêmico 

de tais questões pelo movimento feminista, no final do século XIX, efetivamente, 

as mulheres puderam expor suas reivindicações e lançarem-se adiante na 

sociedade, mas na Amazônia “ pelas condições políticas, econômicas e sociais 

ele irá tomar corpo somente no início do século”. (COSTA, 2005, p. 82). 
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IV. ANÁLISE E DISCUSSÃO: A MULHER REPRESENTADA NO TEATRO. 

 

No palco do teatro, nos muros da cidade, a 
mulher é o espetáculo do homem. (Michelle 
Perrot) 
 

 

Para se embrenhar na discussão deste capítulo, vale lembrar as 

dificuldades encontradas pelo sexo feminino em sair da obscuridade dos 

registros patriarcais. Se o ato de escrever era considerado uma transgressão, 

sair do lar para representar em teatro seria mais questionável ainda.  

A mostra do quadro de mulheres escolhidas como possíveis figuras 

representativas foi uma oportunidade de entendermos esses femininos que 

saíram dos espaços socialmente destinados a elas, isto é, seus lares, e partiram 

em direção ao público, ao artístico, aos bares, etc. 

Qual seria a postura da sociedade diante da atriz que saiu em turnês, sem 

a companhia do pai ou marido, rompendo o espaço privado? Como as pessoas 

recebiam essa mulher pública?  

Ao ser entrevistada pelo Correio Braziliense (2018), Bibi Ferreira foi 

indagada sobre o machismo no mundo teatral ainda perdurava da mesma forma, 

ao que a atriz respondeu 

 

Acho que mudou a condição da mulher. O dia a dia nos propondo de 
uma forma radical, ou de forma mais passiva, mas a consciência do 
ser mulher existe de uma forma ampla neste país e acho que no mundo 
inteiro. E também menos, e poderia ser mais um pouco, mas também 
o lado do hétero, do macho, está tendo uma mudança porque ele é 
obrigado a ver, a entender e a lutar também a favor do feminino. E 
ainda têm as variações de todas as sexualidades que hoje em dia é 
uma discussão sadia. 6 

 

Com certeza, durante muitos anos, as atrizes enfrentaram sérios 

preconceitos, uma vez que a atividade pública ou de criação não era destinado 

ao feminino, em seu capítulo A vida de artista na obra Minha história das 

mulheres (2007), Michelle Perrot coloca: “as mulheres poderiam pintar para os 

                                                
6 Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/11/18 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/11/18
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seus, esboçar retratos das crianças, buquês de flores ou paisagens. Tocar ao 

piano obras de Schubert ou Mozart numa recepção” (2007, p.101). 

Nas palavras de Perrot (2007), notamos que às mulheres cabiam tarefas 

subjugadas não ligadas ao processo criador, mas apenas o de copiar, reproduzir 

ou traduzir. Sobre as atrizes Perrot (2007) discorre 

 
Sim, à primeira vista. As mulheres sabem expressar emoções, simular, 
parecer. Interpretar, emprestar sua voz e seu corpo a outras. Colocar-
se na pele de uma outra. Ser uma imagem e uma voz. Seria a própria 
essência de uma feminilidade dedicada às aparências.  Não, sob 
outros aspectos. Porque, como escreveu Rousseau a D´Alembert, 
‘uma mulher que se mostra se desonra’. (PERROT, 2007, p.128) 

 

Na França, a marginalidade da profissão é dada até a Constituição 

Francesa de 1852 que finalmente acrescentou atores como cidadãos comuns, 

assim podemos imaginar uma minoria dentro de uma outra minoria que estava 

à margem afetada pelo não reconhecimento do próprio labor. 

Por tantos motivos se faz indispensável entender como a mulher é 

apresentada na ótica da dramaturgia portovelhense é o que verificaremos 

adiante. 

 
 

4.1 A MULHER SOB A ÓTICA DO TEATRO AMAZÔNIDA 

 

Para analisar quais discursos são escolhidos nas peças teatrais para 

fomentar reflexões sobre as identidades da mulher, fizemos uma escolha pelo 

método de análise documental, pois, de acordo com Laurence Bardin (2011), na 

obra Análise de Conteúdo, encontramos a interpretação de dados coletados nas 

peças como um tipo temático e frequencial que, segundo a autora, é o mais 

objetivo dos métodos (BARDIN, 2011, p. 55). 

O propósito é de que, no aspecto qualitativo, seja possível visualizar em 

palavras-chaves, nesse caso, manipulando as mensagens encontradas, as 

expressões indicadas, permitindo “categorias de uma classificação, na qual 

estão agrupados os documentos que apresentam alguns critérios comuns, ou 

que possuem analogias no seu conteúdo” (BARDIN, apud. GUINCHAT E 

MENOU, 2011, p. 52). 



58 

 

O recorte de informações será dividido em categorias, segundo Bardin 

(2011), isto cumpre a tarefa de representar resumidamente os aspectos 

procurados por meio da “análise categórica temática” (BARDIN, 2011, p. 52). 

A primeira categoria escolhida será preenchida pelas expressões que 

completam trechos sobre o corpo que, conforme trabalhado por Michelle Perrot 

(2007), “a mulher é, antes de tudo, uma imagem. Um rosto, um corpo, vestido ou 

nu” (2007, p.49), observando-se, para isso, os conjuntos de informações ou 

persistência de elementos encontrados nos discursos efetuados. Como 

subcategorias, elegemos: a) Beleza/Estrutura física, b) Força, c) Atributos 

simbólicos. 

 

Categoria 1: Frequência de ocorrência: CORPO 

 

Figura 06 – Quadro com a primeira categoria de análise e suas subcategorias 

a) Beleza/Estrutura física b) Força c) Atributos simbólicos 

(Peça 01) 
“Aparência sofrida”  
“Figuras de cera, 
fantasmas” 
“Só se via a silhueta farta, 
redonda” 
“Mas era tão feinha que 
dava dó” 
“Uma moça nova mas, com 
cara de velha coitada” 

(Peça 01) 
“Mulher guerreira e valente 
mantém a segurança do grupo.  
“Como vítimas de violência 
extravasando sua ira” 
 
“Obedece como uma autômata” 

(Peça 01) 
“ligada às tradições regionais 
e aos mitos” 
“É ela...a Matinta Perê” 
“Nossas vidas correm junto 
com o rio, somos feitas de 
rio, nossa sina é de água 
doce, água que traz 
esperança e carrega nosso 
medo embora.” 
“Parecia mais a sombra da 
noite…” 
“ela trazia os nossos amados 
pelas águas do rio” 
“A Iara, mais conhecida 
como a “mãe d’água”, uma 
linda sereia corpo de mulher 
da cintura para cima e de 
peixe da cintura para baixo, 
morena de cabelos negros e 
olhos castanhos, como os 
seus” 

(Peça 02) 
 
“O meu corpo é essa 
cidade. Floresceu, 
prometeu, mas decaiu. 
Decaiu como o meu corpo.” 
“Suas pernas tão frágeis. 
Pernas de menina.” 
“Era tão bonita.” 

(Peça 02) 
“Só nos nossos corpos eles 
conseguem ser fortes.” 
“Tinha dias em que eu queria ter 
forças para me intrometer, e 
receber no próprio corpo o pior, 
que era destinado a ela.” 

(Peça 02) 
 
“Bruxa, feiticeira, portadora 
do mal. Mas todos, todos me 
evitavam.  
E esse temor-respeito 
acabou, ironicamente, me 
protegendo.” 
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“Sou negra, e negro nessa 
terra não tem valor, nunca 
terá.” 
 

“Com esses olhos, esses 
cabelos e essa pele, já 
posso imaginar o estrago.” 

 

“Eu sou um corpo marcado, o meu 
mapa está aqui para quem quiser 
ver.” 
 
“Vê-lo sangrar entre as pernas. 
Como uma mulherzinha” 
“Trabalhei. Trabalhei, para dar o 
melhor que podia.” 
“Por que nós trazemos nos nossos 
corpos o registro dessas 
opressões.” 

“Uma mulher com 
espiritualidade pode sim ser 
uma ameaça.”  

(Peça 03) 
Eu não entendo essa 
gauchada tudo com cara de 
rico… 
“Mulher jovem, magra, 
carrega uma mala antiga” 
“Quem é aquela mocinha 
bonitinha que desceu ali? 
Nunca que vi por aqui…” 
“Deve ser fia de uma dona 
bonita lourinha, com os 
cabelos compridos” 

(Peça 03) 
“ caminha a lenta marcha de quem 
vem de longe e pesada” 
“chega grudar fiapo nas minhas 
mãos cheias de calo” 
“Traga as mãos habilidosas de sua 
mulher” 
“tenho medo mesmo! Pelo menos 
eu falo, não sou como uns e outros 
que finge que não tem medo.” 

(Peça 03) 
“ Essa história aí da velha 
que correu atrás do pai” 

(Peça 04) 
“Das nossas avós 
herdamos traços, como um 
par de olhos azuis trazidos 
da Europa” 
 
“Nossa pele de cores 
distintas, só me diz que não 
fomos pintados com a 
mesma tinta.” 
 
“Ainda há nas curvas 
obesas e nas rugas do meu 
corpo uma imensa vontade 
de acordar diferente” 

(Peça 04) 
“Vovó lava os pés de vovô 
obediente. Minha mãe já se 
rebelava, racionando sexo e 
carinho.Entre essas duas mulheres 
tento encontrar caminhos.” 
“Foi com ela que aprendi a 
transgredir.” 
“Quando cresci, aprendi a ser dual 
para agradar os dois. Meu corpo 
não me cabe.” 

(Peça 04) 
 
“O rio se embrenhou, frestas 
arestas. Temo a natureza de 
sua água, mulher do rio 
violentado.” 
 
“Violência antropofágica que 
devora e recria. Engolir 
sapos, vomitar príncipes. 
Alquimia.” 

Fonte: Elaborado pela autora da dissertação 

 

O primeiro aspecto notado dentro da categoria sobre o corpo, visto sob 

a ótica Michele Perrot (2007), em capítulo específico na obra Minha história das 

Mullheres (2007), cuja abordagem corresponde às idades, às aparências, aos 

cabelos, à sexualidade, à maternidade e à prostituição, são os mesmos 

elementos encontrados nas peças analisadas.  Conforme detectado, as 

aparências são ressaltadas pela necessidade de situarmos o espectador nos 

aspectos histórico-sociais mais comuns. 

 

Figura 07 – Espetáculo “Mulheres de Aluá” 
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Fonte: O Imaginário 

Nos trechos recortados para ressaltar a aparência, são colocados os 

aspectos de magreza, sofrimento ou da beleza que seduz “com esses olhos, 

esses cabelos e essa pele, já posso imaginar o estrago”. Seria tal atributo o 

estrago, ou motivo de perturbação da ordem, do pecado, da culpabilidade que o 

desejo provoca. 

É exercida a ideia de controle-estimulação dentro de um aspecto de 

poder sobre o corpo, o qual, sendo considerado belo, estabelece uma relação 

de poder ficando à mostra, como coloca, Foucault (2012), na obra Microfísica do 

Poder: “É preciso, em primeiro lugar, afastar uma tese muito difundida, segundo 

a qual o poder nas sociedades burguesas e capitalistas teria negado a realidade 

do corpo em proveito da alma, da consciência, da realidade” (FOUCAULT, 2012, 

p.237). 

Em seu capítulo Poder-Corpo, Foucault (2012) discorre que o poder não 

tem mecanismos negativos à primeira vista, mas é resultante de mecanismos 

positivos, ou “se ele é forte, é porque produz efeitos positivos no nível do desejo” 

(FOUCAULT, 2012, p. 238) 

A relação de poder se encontra sobre o desejo do belo, do corpo perfeito. 

E, ao observar o modelo de belo idealizado, passa a ser desejado, as outras 

mulheres também o querem, já que o conceito de belo gira em torno de um 

imaginário, de uma criação muito distante de alma, mas muito próximo do que é 

material. Quando olhamos para o outro corpo é que iniciamos um processo 

natural de nos olharmos também. 

 
O domínio e a consciência do próprio corpo só puderam ser adquiridos 
pelo efeito do investimento do corpo pelo poder: a ginástica, os 
exercícios, o desenvolvimento muscular, a nudez, a exaltação do belo 
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corpo...tudo isso conduz ao desejo do próprio corpo. (FOUCAULT, 
2012, p. 235) 

 

As relações de dominação e de efeitos sobre esses corpos femininos 

atualizam-se, logo é encontrado um ciclo que manda no corpo feminino, que 

castra por não dar abertura ao desejo feminino, que diminui por fazê-las pensar-

se frágeis, que pouco permite por manusear seus padrões estéticos de beleza. 

Há sempre espaços dentro desses conjuntos, desde as sociedades 

primitivas a mais atual, que são os campos feitos de microrrelações que as 

compõem desde o princípio, não geradas delas, mas compondo alianças numa 

rede flexível e transversal. 

O que Margareth Rago (2013), na obra A Aventura de Contar-se: 

Feminismos, escrita de si e invenções da subjetividade (2013), situa-nos, diante 

da teoria do sociólogo Georg Simmel (1993), é que essa teoria antevia que, “ao 

participarem de todas as áreas profissionais e políticas, as mulheres repetiriam 

os mesmos jogos de poder”, assim que as mulheres adentrassem a fronteira do 

espaço público reproduziriam ou conservariam a organização social masculina 

(RAGO, 2013, p.23). 

Valorizamos apenas um padrão de beleza como a personagem em sua 

admiração ao que é “estrangeiro”, deixa subentendido que os traços da beleza 

local são esquecidos, como vemos no trecho da Peça 02: “deve ser fia de uma 

dona bonita, lourinha, com os cabelos compridos”. Achar o outro belo e muitas 

vezes não se notar, reforçando a antiga ideia do “padrão europeu” de beleza. 

Como reforçar a ideia foucaultiana sobre controle-estimulação: “fique 

nu..., mas seja magro, bonito e bronzeado! ” (FOUCAULT, 2012, p.236). A 

percepção de que só há beleza em um determinado padrão, ou seja, o corpo 

como um lugar da operação e das manifestações de exercícios de poder.  

 

Figura 08 – Apresentação de À Margem: “lavadeiras se despem e se banham 

em líquido dourado” 
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Fonte: Autora da dissertação 

 

No texto A arma da mulher é a língua, destaca-se o trecho sobre 

detalhes das dificuldades de ser mulher desde o nascimento “como dizia minha 

avó, preocupada com o aumento da família que ela na condição de parteira 

comemorava a cada nascer de menino e lamentava a cada nascer de menina”. 

Michelle Perrot (2007) elabora um conceito sobre tal comportamento: 

 

Comecemos pelo começo, o nascimento: a menina é menos desejada. 
Anunciar: ‘É um menino’ é mais glorioso do que dizer: ‘É uma menina’, 
em razão do valor diferente atribuído aos sexos (...). Nos campos de 
antigamente, os sinos soavam por menos tempo para o batismo de 
uma menina, como também soavam menos para o enterro de uma 
mulher. (PERROT, 2007, p.42) 

  

A infância feminina é ligada à fragilidade, talvez por isso não sejam 

desejadas, lembrando do infanticídio em países como Índia e China, totalmente 

declinados em eliminar filhas, fazendo a Índia declarar crime contra a 

humanidade, o feticídio. Essa delicadeza é lembrada, na Peça 02: “Suas pernas 

tão frágeis. Pernas de menina. ” 

 A maturação do corpo é vista muitas vezes como um desaparecimento 

dos espaços, como uma árvore que foi infrutífera e por isso decai ao nada, como 
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em Mulheres de Aluá, vemos “o meu corpo é essa cidade. Floresceu, prometeu, 

mas decaiu. Decaiu como o meu corpo. ” 

 

Pensamos em todo caso que o corpo tem apenas as leis de sua 
fisiologia e que ele escapa à história. Novo erro; ele é formado por uma 
série de regimes que o constroem; ele é destroçado por ritmos de 
trabalho, repouso e festa; ele é intoxicado por venenos-alimentos ou 
valores, hábitos alimentares e leis morais simultaneamente; ele cria 
resistências. (FOUCAULT, 2012, p.72). 

 

A figura do corpo subjugado é apresentada na peça Mulheres de Aluá em 

diversos trechos: “só nos nossos corpos eles conseguem ser fortes. ”e “eu sou 

um corpo marcado, o meu mapa está aqui para quem quiser ver.” O que nos 

remete a refletir que há um desvelamento de todo um processo histórico que 

colocou a mulher numa posição subalternizada. Entretanto, a fala da 

personagem faz emergir uma voz que tenta escapar ao processo de docilização 

dos corpos, típico da sociedade disciplinar.  

 

O poder opera através de disciplinas para normalizar o 
comportamento. Como Foucault aponta, esse processo de 
normalização não está restrito a instituições cuja meta explícita é a de 
‘corrigir’ comportamentos - como prisões - é uma característica muito 
difundida em todas as instituições da sociedade moderna (MCLAREN, 
2016 p. 120) 

 

 Normalizar o comportamento está na base da disciplina, romper com isso 

através do corpo, é um ato de revolta que se contrapõe e tenta escapar das 

malhas do poder. 

Vemos que, mesmo com o desejo de liberdade sendo um passo delicado, 

como romper a casca pedindo licença, a manifestação de força é um grande 

avanço sobre a vida privada, assim coloca o trecho da peça, A arma da mulher 

é a língua “ainda há nas curvas obesas e nas rugas do meu corpo uma imensa 

vontade de acordar diferente”, assim vão de encontro com Mclaren (2016) 

quando atribui que “O poder produz não apenas corpos dóceis, mas corpos 

resistentes”. (MCLAREN, 2016, p.111) 

 A relevância dos estudos sobre o corpo é uma temática essencial dentro 

das discussões feministas contemporâneas, pois ele é uma fonte de saber-se, 

de resistir, nada mais é que nosso lugar permeador por onde passam nossas 

identificações. 



64 

 

  

Se entendemos que os feminismos abrem outras possibilidades de 
subjetivação e de existência para as mulheres, é necessário que 
levemos em conta a linguagem e o discurso, meios pelos quais se 
organizam a dominação cultural e a resistência (RAGO, 2013, p. 31). 

  

Nos signos presentes pelas representações, imagens e cenas que 

demonstram a possibilidade, de como compõem, o pensamento da lógica 

discursiva de uma identidade social, mas como pode abrir-se em novas 

possibilidades de identidades, de ser, de ressignificar-se em outras e, quem 

sabe, “acordar diferente”. Maclaren ressalta que “o corpo para Foucault é mais 

do que o lócus da subjetividade; é a própria condição de subjetividade” 

(MCLAREN, 2016, p.112). 

Considerando esse contexto, como numa prática autobiográfica, as 

mulheres de A arma da mulher é a língua, questionam as identidades 

construídas, narram e desfazem a linha da continuidade histórica, demonstram 

as possibilidades dos sujeitos múltiplos. 

Aqui, vale instigar a raridade de textos autobiográficos femininos, 

ressaltados anteriormente neste trabalho, exposto que as produções masculinas 

eram muito mais presentes nas bibliotecas e arquivos do que as obras 

produzidas por mulheres, o que nos dá uma dimensão da construção da 

subjetividade e subversão dos padrões patriarcais socialmente constituídos. 

A peça produz um sentimento, pelo autobiográfico, do que não vivemos, 

em possibilidades dessas leituras, que também poderiam ter sido abraçadas 

pelo público, levando a conhecer mais sobre a inserção política das mulheres, 

seus desejos, seus papéis, seus pensamentos mais íntimos, seus caminhos 

trilhados, suas desbravações, e tudo mais que foi relatado por elas mesmas. 
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Figura 09 – Espetáculo: “A arma da mulher é a Língua”

 
Fonte: https://www.gentedeopiniao.com.br/colunista/silvio-santos 

 

 Michelle Perrot (2005) expõe sobre a consciência de gênero como uma 

corrente contagiosa, ou melhor “Ela ganha de fato, as próprias mulheres do povo, 

cada vez mais palpitantes, desejosas de respeito e limpeza, ávidas de felicidade” 

(2005, p. 453). 

 Encontramos no imaginário caboclo atributos simbólicos nestes corpos 

femininos e, a partir daí o significante passa a ser diferente, o corpo frágil passa 

a representar ameaça. O feminino mágico representa aquelas que oferecem e 

causam medo. Seria talvez o temor de uma vingança feminina? Assim 

encontramos, na Peça 02, “Bruxa, feiticeira, portadora do mal, ou “mas todos, 

todos me evitavam” Ou na peça 03, “Violência antropofágica que devora e recria. 

Engolir sapos, vomitar príncipes. Alquimia”. 

Essa conversão da realidade em signos proposta por Paes Loureiro 

estaria ligada às suas figuras femininas: “A Iara vista como em sua lenda, a 

mulher que deseja vingança”, linda, esperta e poderosa, como é apresentada na 

Peça Filhas da Mata, 

  
A Iara mais conhecida como a “mãe d’água”, uma linda sereia corpo 
de mulher da cintura para cima e de peixe da cintura para baixo, 
morena de cabelos negros e olhos castanhos, como os seus. 

 

Ao utilizar esse mundo tão único e real, as peças exploram uma 

atmosfera que Loureiro em sua obra Cultura Amazônica: uma poética do 

https://www.gentedeopiniao.com.br/colunista/silvio-santos
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imaginário (2001) aborda, “foi-se constituindo nele uma poética do imaginário, 

cujo alcance intervém na complexidade das relações sociais” (2001, p. 73).  

Ainda, segundo Loureiro (2007), esse imaginário estetizante gera uma 

“outra dimensão auto-expressiva da aparência”, faz gerar e recriar uma nova 

significante (LOUREIRO, 2001, p. 73). 

 

A categoria do Outro é tão original quanto a própria consciência. Nas 
mais primitivas sociedades, nas mais antigas mitologias, encontra-se 
sempre uma dualidade que é a do Mesmo e a do Outro. A divisão não 
foi estabelecida inicialmente sob o signo da divisão dos sexos, não 
depende de nenhum dado empírico: é o que se conclui, entre outros, 
dos trabalhos de Granet sobre o pensamento chinês de Dumézil sobre 
as índias e Roma. Nos pares Varuna-Mitra, Urano-Zeus, Sol-Lua, Dia-
Noite, nenhum elemento feminino se acha implicado a princípio; nem 
tampouco na oposição do Bem ao Mal, dos princípios fastos e nefastos, 
da direita e da esquerda, de Deus e Lúcifer; a alteridade é uma 
categoria fundamental do pensamento humano. (BEAUVOIR, 1970 p. 
11) 
 

A Importância da produção impulsionada pela afetividade cósmica é a 

identificação do público com os significantes encontrados e mantendo viva as 

relações entre caboclos/caboclas e sua cultura considerada por Loureiro (2001 

p. 74): “o poético e o mítico estabelecem uma das bases em que se edifica a 

cultura”. 

 
O foco de Foucault no corpo é consistente com sua rejeição do sujeito 
universal. Noções de subjetividade que começam com o corpo devem 
levar em conta a diferença cultural e a especificidade histórica; sujeitos 
não podem ser separados dos contextos nos quais de desenvolvem e 
operam.(MCLAREN, 2016 p. 113) 

 

Percebemos que a diversidade cultural foi utilizada como ferramenta a 

favorecer um grau maior de humanização e entendimento do empoderamento 

feminino, desde a relação com seu corpo, mostrando as dificuldades e algumas 

desigualdades entre os gêneros, mas também, como esses gêneros são ligados 

ao viés mítico amazônico. 

 

 

4.2 TEATRO NA AMAZÔNIA: EXEMPLOS DA CONDIÇÃO FEMININA  
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Filhas da Mata afia nosso entendimento sobre a mulher amazônida, a 

presença feminina com a mistura das demais identidades que povoaram 

Rondônia durante a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.  

Os novos moradores ao buscarem o tão sonhado Eldorado vieram à 

floresta Amazônica com a promessa de fartura durante o Ciclo da Borracha e 

nestas terras hibridizaram-se com os indígenas.  

O roteiro representa situações marcantes para os que ousaram e fizeram 

da floresta seu abrigo, diante dos riscos e sofrimentos humanos em uma cidade 

em fase inicial e de crescimento urgente em pleno século XX. 

 Nossas personagens são mulheres guerreiras, mescladas e 

sobreviventes, muitas das quais permanecem até hoje. 

 

Figura 10 – Espetáculo: “Filhas da Mata” 

 

Fonte:http://www.rondonia.ro.gov.br/grupo-de-rondonia-e-selecionado-para-mostra-latina-

americana-de-teatro/ 

 

 Esta temática também é apresentada em À margem, de um grupo 

pertencente a Vilhena, mas que enfatiza também nosso Ciclo do Ouro e 

processo de imigração em nossas florestas. 

 

Dos mitos selvagens ao relato de Gênese, domina a temática da 
mulher, potência misteriosa e maléfica. Elemento obscuro e diabólico, 
ser que se serve de encanto e astúcias, a mulher é associada às 
potências do mal e do caos, aos atos de magia e de feitiçaria, às forças 
que agridem a ordem social. (LIPOVETSKY, 2000, p. 233). 
 

Os estereótipos para qualificar as mulheres nas peças são de lavadeiras, 

mães, retirantes e atrizes, ou seja, “a psicologia das multidões empresta a estas 

http://www.rondonia.ro.gov.br/grupo-de-rondonia-e-selecionado-para-mostra-latina-americana-de-teatro/
http://www.rondonia.ro.gov.br/grupo-de-rondonia-e-selecionado-para-mostra-latina-americana-de-teatro/
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uma identidade feminina, suscetível de paixão, de nervosismo, de violência e 

mesmo de selvageria” (PERROT, 2007, p.21). 

 

Figura 11 – Apresentação de À Margem: “As lavadeiras contam sobre o encanto 
de “ser desbravador” 
 

 

Fonte: Autora da dissertação 

 

Observamos na peça À Margem quantas figuras masculinas são citadas 

pelos nomes, mas nenhuma mulher é nomeada, assim nos instiga a perceber 

seus “apagamentos” históricos. Assim entendemos que neste texto de autoria 

feminina, “O autor é aquele que dá à inquietante linguagem da ficção suas 

unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real” (FOUCAULT, 2014, p. 

26). 

O que notamos é o desejo de romper os caminhos marcados pelo 

masculino sempre notório, mostrando que “elas” também estavam ali fazendo 

parte dos “silenciosos da história”. São fissuras presentes e se afirmam como 

sobreviventes da história, durante a implementação da Estrada de Ferro Madeira 

Mamoré, ou de sua história familiar. 

Encontrando mais um conjunto de informações e elementos expostos nos 

discursos efetuados, percorremos pela categoria sobre a condição da 

sexualidade feminina: Sexo e como suas subcategorias, elegemos: a) Desejo, 

b) Liberdade/Prisão, c) Ação sexual 
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Categoria 2: Frequência de ocorrência:  SEXO 

 

Figura 12 – Quadro com a segunda categoria de análise e suas subcategorias 

 

Desejo  Liberdade / Prisão Ação sexual 

 Peça 01- Ele não teve culpa, 
eu é que quis ter um filho 
dele...tão bonito... 

Peça 01-Ela nunca gostou 
dele, nunca! Gostou do 
mateiro e foi tudo. Queria ser 
feliz com ele e o filho, só isso. 

Peça 01- Uma vez senti com 
tanta força, mas tanta força que 
até peguei barriga… 

 
 
 
 

Peça 02- São muitos 
Cíceros, tantos se 
reproduzindo, que é preciso 
que algo seja feito. 

Peça 02- O homem, a nossa 
locomotiva. Nos escravi- 
zando dia e noite, mesmo 
sabendo que nunca saíra do 
lugar.  
Peça 02- Mas depois, uma 
liberdade se apoderou de 
mim. Uma certeza que não 
era mais governada. 
Peça 02- Se me deixassem 
livre, eu causaria a revolução. 

Peça 02-Abrir as pernas. Deixar 
que ele abra ainda mais as suas 
pernas 

Peça 03- Se namoro for 
pecado.  
Eita, eu peco a  toda hora. 

Peça 03-Minha vontade 
mesmo era ter falado não, 
ter sido teimosa o bastante 
pra ficar onde eu estava. 

Peça 03-A moça que se casa 
Oi, não namora mais 

Peça 04- Nunca recebi 
olhares que me dessem 
calafrios, nem senti ninguém 
capaz de ato insano por 
minha causa. 
Desde quando do meu corpo 
o sangue expelia e via que os 
olhos dos homens me 
seguiam. 

Peça 04- Estive aí na vida 
parindo filhos, poesias, idéias 
revolucionárias, armada até 
os dentes para essa guerra 
nem sempre justa, tantas 
vezes alvejada. 

Peça 04- Minha mãe já se 
rebelava, racionando sexo e 
carinho 

 

Ao ler o capítulo Não ao sexo rei, da obra a Microfísica do Poder (2012) 

de Michel Foucault, deparamo-nos com a discussão sobre A vontade de Saber  

(1976), tratando amplamente da história da sexualidade, quando o pensador 

deixa claro sua vontade não de discorrer sobre o sexo no decorrer das épocas e 

civilizações, mas afirma “quero seguir um fio muito mais tênue: o fio que em 

nossas sociedades, durante séculos ligou o sexo e a procura da verdade” 

(FOUCAULT, 2012, p.344) 
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Durante a publicação da obra a Vontade de saber, logo após a chamada 

Revolução dos Sexos no Século XX, e ao movimento feminista cabia a 

argumentação sobre a mulher ter toda a liberdade que ao homem era permitida, 

justamente porque parte da sociedade vivia uma fase de repressão sexual desde 

o séc. XVIII.  

Neste século citado anteriormente, o sexo é voltado à sua função de 

reproduzir, o mundo estava ocupado com coisas muito mais importantes como 

o trabalho, não devendo dispersar tempo e energias com o sexo, pois tornar-se-

ia um problema. Foucault sobre isso, ironiza “trabalhem, não façam amor. ” 

(2012, p. 347) 

Um trecho nos lembra também de outra condição delimitante sob o sexo, 

estabelecida pela família e igreja, devendo ser regulamentado e autorizado 

perante o casamento “A moça que se casa. Oi, não namora mais”. Assim o poder 

sobre o sexo é estabelecido, seja pelo pai da moça solteira, seja pelo casamento, 

ou trabalho, sem escolhas, mas apenas por legitimações, assim 

 

Os homens se multiplicam como as produções do solo e na medida 
das vantagens e dos recursos que encontram nos seus trabalhos. No 
cerne deste problema econômico e político da população: o sexo; é 
necessário e analisar a taxa de natalidade, a idade do casamento, os 
nascimentos legítimos e ilegítimos, a precocidade e a frequência das 
relações sexuais, a maneira de torná-las fecunda ou estéreis, o efeito 
do celibato ou das interdições, a incidência das práticas contraceptivas 
— desses famosos ‘segredos funestos’ que os demógrafos, na véspera 
da Revolução, sabem já serem conhecidos no campo. (FOUCAULT, 
1999, p. 27) 

 

Foucault (2012) retoma em Não ao sexo rei que todos os elementos 

negativos ligados ao sexo (proibição, repressão, recusa, ect.), são conectados a 

uma função, que consiste na técnica de poder e numa vontade de saber. O 

desejo do pensador era “retomar a vontade de saber onde o poder do sexo se 

embrenhou” (2012, p. 346). 

 

 O problema é o seguinte: como se explica que, em uma sociedade 
como a nossa, a sexualidade não seja simplesmente aquilo que 
permita a reprodução da espécie, da família, dos indivíduos? Não seja 
simplesmente alguma coisa que dê prazer ou gozo? (FOUCAULT, 
2012, p. 347). 
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No tocante da peça Mulheres de Aluá, é visível esse desejo de liberdade 

em “se me deixassem livre, eu causaria a revolução” como um fator de 

curiosidade em entender se essa “miséria sexual” ou repressão é causada por 

proibições ou por interditos da situação econômica, ou simplesmente devemos 

entender seus mecanismos positivos, que revelam a sexualidade dessa, ou 

daquela maneira, qual Foucault instiga “não se trata de negar a miséria sexual, 

mas também não se trata de explicá-la negativamente por uma repressão”. 

(2012, p. 348) 

 

Deve-se falar do sexo, e falar publicamente, de uma maneira que não 
seja ordenada em função da demarcação entre o lícito e o ilícito, 
mesmo se o locutor preservar para si a distinção (é para mostrá-lo que 
servem essas declarações solenes e liminares); cumpre falar do sexo 
como de uma coisa que não se deve simplesmente condenar ou 
tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para o bem 
de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. (FOUCAULT, 
1999, p. 26). 

 

Deveríamos administrar o sexo naturalmente, apenas fazê-lo funcionar, 

sem condenações, sem expor comparações frágeis, mas deixá-lo seguir seu 

curso, sem toda uma série de intervenções e de novos controles que sempre 

estão se reinventando. Desse modo é sair do eterno ciclo, da eterna trilha 

previamente construída, como vemos em:  “o homem, a nossa locomotiva. Nos 

escravizando dia e noite, mesmo sabendo que nunca saíra do lugar”, nos 

limitando em nossos desejos e práticas. 

O que nos regula e nos limita são as regras, são as normatividades, as 

conduções, “é justamente a regra que permite que seja feita a violência e que 

uma outra dominação possa dobrar aqueles que dominam”. (FOUCAULT, 2012, 

p.69). 

Um dos termos mais utilizados nas peças, foi a palavra “culpa”. A 

necessidade de encontrar alguém a quem se possa colocar ou retirar a 

responsabilidade é algo que nos acompanha religiosamente desde os tempos 

mais remotos do Cristianismo. A humanidade “culpa” Eva por todas as mazelas 

de condenação. Estaríamos mesmo, diante de um jogo, dobrados a uma nova 

vontade, como vemos em “o devir da humanidade é uma série de interpretações” 

(FOUCAULT, 2012, p.70). 
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Essa construção de culpa, estabelecida pela instituição da religiosidade, 

transpassa para a mulher a culpa pela sedução, a culpa pelo desejo, a 

criminalização de sua liberdade e a escolha do que fazer com o próprio corpo, 

complementando, pois, “uma mesma e única obra literária pode dar lugar 

simultaneamente, a tipos de discursos bem distintos” (FOUCAULT, 2014, p.23). 

Constatamos que as instituições dominantes não apresentam um poder 

único, porém, micropoderes que se instalam e se exercem cotidianamente. 

 

O desenvolvimento da sexualidade - através de discursos, instituições 
e práticas- constitui nossa experiência de nós mesmos como normal 
ou patológica. A sexualidade feminina tem sido patologizada a partir do 
ponto de vista masculino. A resistência feminina, portanto, é uma 
reversão do poder, tomando a experiência feminina como primária e 
expondo o funcionamento do poder falocêntrico no discurso 
dominante. (MCLAREN, 2016, p. 150) 

 

 

O dispositivo é uma estrutura baseada em dois processos, segundo 

Foucault, estes são de sobre determinação funcional e o de preenchimento 

estratégico. O primeiro se constitui por elementos negativos e positivos, 

produzidos justamente nas contradições, no movimento de se rearticular diante 

das novas necessidades, no preenchimento estratégico o pensador usa o 

exemplo do meio delinquente passa a ser usado com finalidades políticas e 

econômicas diversas. (2012, p.365) 

Ao utilizar discussões, lutas e silenciamentos demonstrados estamos 

duplicando e reorganizando um outro discurso, no caso, nos aproveitamos dos 

elementos negativos e dessas formações discursivas para compor 

estrategicamente um outro poder, já que o próprio dispositivo é expressão de 

poder que nada mais é que “um feixe de relações mais ou menos organizado, 

mais ou menos piramidalizado, mais ou menos coordenado” (2012, p.369). 

Podemos enveredar para as últimas considerações, em razão de nos 

percebemos empoderados de novas formações discursivas a partir das leituras 

instigadas até aqui, porque captamos que corpo & sexo são temáticas ricas e 

tão subjetivas, que instigaram desde filósofos, historiadores aos dramaturgos 

das nossas peças. 

Encontramos na arte uma fonte impulsionadora de discussões, de 

reflexões e de manifestação discursiva sobre o outro, a mulher e suas 
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identificações, suas multiplicidades que se movimentam, se refazem e se 

reinventam à medida que vivem, experimentam e, principalmente, se 

empoderam. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O texto dramático nos recortes apresentados pode estabelecer um olhar 

sobre a diversidade, sobre as necessidades e diferenças enfrentadas pela 

mulher que, além de tornar-se possível representação da luta por 

reconhecimento do gênero feminino, quando se questiona em seus 

enfrentamentos “Tenho medo mesmo! Pelo menos eu falo! ”. Assumir-se em 

suas “fraquezas”, mas enfrentando-as com o desejo de transgressão, afinal 

como aborda Hall (2014) temos “uma identidade para cada movimento” (HALL, 

2014, p.27). 

Ao calcular as renúncias e “apoderamentos” presentes sobre as regras 

estabelecidas tanto sobre o corpo, como sobre o sexo feminino percebemos que 

são o resultado da cena da “violência meticulosamente repetida”. (FOUCAULT, 

2012, p. 69) 

O pensamento-homem da peça Mulheres de Aluá que nos alimenta 

acerca de uma abordagem não do pensamento do homem literalmente, mas do 

discurso daquele que domina. 

Entendemos que não é um único ser ou gênero que produz o discurso 

dominante, mas sim que a humanidade está sempre encontrando jeitos de 

dominar e, por consequência, constituir sua parcela de dominados. 

 

A humanidade não progride lentamente, de combate em combate, até 
uma reciprocidade universal, em que as regras substituiriam para 
sempre a guerra; ela instala cada uma de suas violências em um 
sistema de regras e prossegue assim de dominação em dominação. 
(FOUCAULT, 2012, p. 69) 

 

O “jogo da história” citado por Foucault é incessantemente perpetuado 

pelo jogo das dominações “a peça representada nesse teatro sem lugar é 

sempre a mesma: é aquela que repete indefinidamente os dominadores e os 

dominados”. (FOUCAULT, 2012, p. 68-69), a diferença dos valores está 
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justamente estabelecida no que cada um precisa para sobreviver, conquistado 

ou assimilado pela força. 

O dominador somente não terá acesso ao lugar de afrontamento, 

estabelecido pela emergência que nada mais é do que a resposta inesperada, 

produzida no interstício. É por isso que a dominação exige um ritual de 

dominação das regras, se estas forem invertidas ou manipuladas poderão, a 

qualquer momento, virar-se. E os dominadores estarão presos em suas próprias 

regras. 

Não devemos, portanto, imaginar que o dominador-poder falha, e sim, 

estarmos conscientes de que ele apenas se reinventa, se reveste de outras 

formas e se instala novamente “na realidade, a impressão de que o poder vacila 

é falsa, porque ele pode recuar, se deslocar, investir em outros lugares… e a 

batalha continua. ” (FOUCAULT, 2012, p. 235). 

 A leitura feminista que A arma da Mulher é a Língua entrelaça num texto 

autobiográfico, na relação-tempo da mulher entre seu próprio passado e a 

história recente vivida por tantas outras, traz uma maneira relacional de pensar-

se enquanto gênero, recusando a normatividade que persiste, imposta sobre os 

corpos, não apenas feminino, mas masculino também. 

Apesar da ressalva, “Foucault vê as categorias de identidade como 

normativas e excludentes” (MCLAREN, 2016, p.156) a professora de filosofia 

Mclaren nos revela, também que 

 
Examinar a construção de identidades sociais pode ajudar a relevar as 
lutas históricas e políticas travadas em sua produção. Sugiro que uma 
política feminista, consciente da formação de políticas de identidade, 
não empregaria, acrítica ou exclusivamente, políticas de identidade, 
mas, também, buscaria desmantelar as estruturas -instituições, leis e 
práticas sociais. (MCLAREN, 2016, p. 157). 

 

O pensamento sobre a divisão em categorias é frequentemente 

permeado pelo perigo da normatização, de se tornar naturalizada, para o 

pensador, quando se estabelece um foco em seu aspecto particular da 

identidade. Impensadamente podem ser normativas, por isso, quando temos 

como exemplo, o movimento feminista, este deve ser estabelecido para todas as 

mulheres, negras, indígenas, caboclas, trans, lésbicas, independente da 

orientação sexual. 
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A peça trata da construção de uma nova relação com o outro, com as 

próprias identidades, já que o ato de se narrar é também uma forma de se 

entreabrir ao mundo, o que não acontece quando escrevemos um diário íntimo, 

ou um conto. Entretanto, num texto com um relato de memórias, fazemos um 

exame do passado e reiteramos os discursos que, possivelmente, ainda 

vigoram. 

A escrita da peça é nutrida pelo encontro de sentimentos, sensações, 

texturas e cores num feitio poético, essa escrita de si é carregada dos desafios 

de todas para a luta por uma liberdade, por corpos libertos, pelo seu sexo liberto. 

A metáfora do vinho, das bacias de água são nada menos do que a luta 

diária, o sangue que jorra e a sabedoria feminina diante dos percalços da vida, 

divididas entre o desejo de estarem nos espaços públicos e o sentimento 

histórico de cobrança para que as roupas estejam lavadas e a casa limpa, como 

uma obrigatoriedade apenas feminina. 

O texto de Mulheres de Aluá cogita chegar a um encontro consigo 

mesma pela escrita, a bebida (Aluá), como bebida simbólica, representa 

reconhecimento de si mesmas pelo trabalho de memorização, a cada tempo 

retornam ao mesmo lugar e examinam seu passado.  

As personagens num tom confessional relatam, “eu sei que pode ser 

cansaço, eu sei que pode ser revolta, tristeza, sei lá. Ouvir as histórias, saber 

que nada muda, é de enlouquecer até nós. Mas será que mesmo assim... Será 

que a partir daí, não podemos aliviar as ofensas, aliviar as dores? ” 

A peça atinge a purificação do eu, pelo olhar do outro, desnudado em 

seu íntimo de verdade mais profunda, mostra como se estabelecem os ciclos 

insistentes de violência, representados não por um homem, mas por um 

pensamento adoecido de manipulação de outro corpo. 

O teatro, portanto, é também uma fonte pública, e como toda fonte 

pública, uma ferramenta política, mesmo que abranja uma parte apenas da 

população, já que seu público nem sempre é grandioso, mas é uma das fontes 

atuantes para o quadro de transformações sociais.  

As lutas pelas transformações, partem de diversas manifestações feitas 

pela sociedade, isto é, como enaltece Mclaren “as políticas de identidade têm 

sido bastante efetivas na mobilização de grupos oprimidos na cobrança por 

igualdade políticas e de oportunidades” (MCLAREN, 2016, p.159). 
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São demonstradas nas peças, nesse olhar desnudado pelo outro, como 

o teatro pode auxiliar na modificação do olhar preconceituoso sobre as mulheres, 

quando dá a essas minorias o poder de falar, a oportunidade de expor seu lugar 

de fala e de demonstrarem que, embora, à margem, resistem lutando contra a 

subordinação historicamente estabelecida. Discursar é o objeto de desejo pelo 

qual tantas mulheres batalham. 

As mulheres artistas trazidas em todo nosso trabalho, são unas na 

representatividade do desejo de todas as demais mulheres, que é receber 

relações respeitosas, igualitárias para que diante de uma sociedade mais 

humanizada possam viver, não apenas sobreviver, dignamente.  

O discurso manifestado nos textos é uma amostra de que a genealogia 

revelada por Foucault, é justamente uma cadeia, um ciclo, ou como ele afirma, 

“a genealogia, restabelece os diversos sistemas de submissão: não a potência 

antecipadora de um sentido, mas o jogo casual das dominações” (2012, p.66). 

 Verificamos como o texto dramático pode estabelecer um prisma sobre a 

diversidade, sobre as necessidades, e como pode representar poeticamente, a 

luta por reconhecimento do gênero de determinado lugar, em nosso caso a 

cidade amazônida. 

 Conhecemos e reconhecemos os discursos sobre gênero, sobre força de 

verdade tão apresentada pelo poder, sobre relações, sobre o pensamento diante 

dos papéis questionados, de tantos homens e mulheres apresentados ao público 

portovelhense. 

Enxergamos como a diversidade cultural tem sido descortinada pelo 

teatro, favorecendo reflexões sobre o outro, promovendo discussões mais 

humanizadas e entendimento da importância do empoderamento não apenas 

feminino, mas de todas as minorias. Porque quanto mais de empoderamento o 

indivíduo se reveste e aqui, colocamos o sentido de equidade, estará mais 

próximo da prática do saber de si, de seus lugares de fala, de suas identificações, 

subjetividades e existências. 

O teatro, como uma face da arte, “indica uma capacidade original de fazer 

algo, passando a significar um conjunto de habilidades práticas no âmbito da 

criação e da imaginação”. (RIBEIRO; COTINGUIBA; COTINGUIBA, 2015, p.19). 

As práticas da busca do eu e de transformar-se vão ao encontro das 

práticas de uma experiência de liberdade, nessa atividade transformadora que é 
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a leitura, a vivência teatral, formulam-se mais escritas sobre si mesma, numa 

possibilidade de devir, de revisitar-se e encontrar-se consigo. Nesta direção, 

concordamos com o trecho de Mulheres de Aluá, “eu sinto, e espero de verdade, 

que estejamos mudando esse pensamento”. 

Visualizando o discurso das peças, constatamos a possibilidade de uma 

nova abordagem poética, expondo o que é subjetivo, material e imaterial no seio 

da comunidade amazônida, justamente com o pensamento apontado na obra 

Linguagens e Identidades (2015) encontramos conceitos dos estudos culturais 

de Ribeiro, Continguiba e Continguiba (2015) onde expressam que “os estudos 

culturais vêm a ser a expressão teórica de que todos têm cultura e ela pode ser 

um elemento transformador” (2015, p.20). 

O teatro deixa às claras o fio articulador de seu texto imbuído 

culturalmente, seja “pelo dito ou pelo não dito” ao debruçar-se sobre as 

experiências vividas pelas mulheres e homens que por aqui passaram e ainda 

passam. 

Não se trata da busca de um reencontro com um eu pleno, engessado e 

pronto, mas como quem carrega consigo uma infinidade de identificações, 

expostas, que se movimentam e se ressignificam à medida que se encontram 

diante dos novos desafios. 
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ANEXOS 

 

PEÇA 01- FILHAS DA MATA (Jória Lima) 

RESUMO DA OBRA 

O texto trata da presença feminina na Amazônia, mulheres caribenhas e 
nordestinas dentre outras nacionalidades que povoaram a região que hoje é o 
Estado de Rondônia, no período do ciclo da borracha especialmente durante a 
construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que se mesclaram com a 
população indígena formando a cultura cabocla e que fundaram a sociedade 
Porto Velhense, no início do século XX. Fala das dificuldades, dos perigos, da 
violência e da solidão que afligiam essas mulheres que habitavam nas vilas e 
florestas e de suas crenças e hábitos cotidianos muitos dos quais permanecem 
até hoje.  

PERSONAGENS: 
CATARINA – A mais jovem, alienada em seus delírios para fugir da dor 

de quem perdeu tudo. Apesar da idade e da aparência sofrida, mantém um ar 
jovial e alegre. 

MARTA – Rancorosa e amarga, é a chefe do grupo. Mulher guerreira e 
valente mantém a segurança do grupo. 

DONA SANTINHA - A mais experiente. É quem cuida das outras e está 
intimamente ligada às tradições regionais e aos mitos e crenças populares. 

 
CENA DE ENTRADA – AS LAVADEIRAS 

Na entrada do público, um rio. No rio, lavadeiras contam suas estórias e 
cantam suas músicas de trabalho. São senhoras idosas vestidas de branco, 
lavando roupas igualmente brancas7, compartilhando experiências autênticas. 
Depois de tirar as sandálias e os sapatos, e atravessar o rio de memórias 
narradas, o público atravessa um corredor de varais de roupas brancas, uma 
passagem que provoca lembranças de infância e ao final, se vê diante de duas 
mulheres sentadas cada qual num tronco de árvore em frente a dois barris cheios 
de água. Os barris de banha que faziam parte dos utensílios domésticos vinham 
da Alemanha para fritar as carnes e conservar as comidas. Vestidas de branco 
no centro da cena, figuras de cera, fantasmas. Na frente delas a lhe lançar cuias8 
de água fria, uma terceira e enigmática figura de mulher de branco. Ela guarda 
a passagem e dá a cuia para que cada espectador jogue o seu quinhão de água 
nas duas mulheres. A água é o elemento que integra os povos da floresta e deve 
estar presente nas cenas, inclusive na sonorização com os bio instrumentos 
percursivos feitos de barro – aguidás, potes e outros materiais confeccionados 
da matéria prima da Amazônia. No decorrer da obra o elemento cênico água 
será utilizado com diferentes analogias.  

 
CENA 1 – O DESPERTAR DAS FIGURAS DE CERA 

                                                
7 O branco surge na cena como uma escolha resultante da nossa pesquisa a partir da qual 

revelou-se o extremo cuidado que as lavadeiras antilhanas tinham com a higiene de um modo 
geral e em especial, com suas roupas de linho e de algodão brancos que estavam sempre 
impecavelmente limpas. Vide foto de Dana Merril, pg.22, Chá das cinco na floresta, de Nilza 
Menezes, Ed. Komedi, Campinas,1998. 
8 Vide glossário, anexo 01. 
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Depois da cena de entrada onde a plateia joga água nas duas mulheres, 
as lavadeiras saem em meio a um burburinho e as duas despertam e partem pro 
centro da cena. Inicia-se um ritual onde elas começam a bater com a roupa 
molhada no chão com vigor, a terceira mulher se une a elas, como se estivessem 
ao mesmo tempo lavando a roupa e expurgando os seus fantasmas. Como 
vítimas de violência extravasando sua ira. Música incidental. Depois vão 
lentamente retomando sua calma e iniciando a narrativa. Em cena Catarina, 
Marta e Santinha recolhendo as roupas. 

 
CENA 2 – A RASGA MORTALHA 
Ouve-se: Som ampliado de tecido se rasgando. 
MARTA 
- Escuta! É a rasga-mortalha. 
SANTINHA (Benzendo-se).  
-Virge Mãe Santíssima... É aviso de morte na certa. Mas de quem será? 
CATARINA  
- Só temos nós três aqui (benzendo-se), nem vizinho...ninguém passa 

por estas bandas há meses...nem uma viv’alma (as duas olham-se desconfiadas 
e com medo). 

MARTA 
- Deixe de besteira Santinha, tamanha mulher velha acreditando em 

visagem9 (com fingida coragem). É só um pássaro...(repete-se o som da rasga-
mortalha, Santinha junta tudo e sai correndo). Anda já pra dentro Catarina, tá na 
hora dos mosquitos, fechem as portas e janelas. 

SANTINHA (ríspida)  
- E desde quando mosquito tem hora? 
MARTA  
- Aqui tem! Aqui tudo tem hora e lugar certos, não sabia não?...Pois 

devia. Se você quiser ficar em segurança aqui, é melhor ir conhecendo o 
calendário da floresta. É... sim senhora, tem a hora de dormir e a hora de acordar, 
a hora do mosquito e a hora da onça, a hora de tomar banho de rio e a hora de 
pescar, a hora de falar e a hora do silêncio e também a hora de obedecer sem 
mal criação10, já pra dentro! 

SANTINHA  
- Eu que não gosto dessa hora...antes do cair da tarde... esse silêêêncio 

de morte....até o sol se esconde...e depois... 
CATARINA  
- Depois fica tudo tão bonito quando os bichos da noite começam a sair 

e os do dia vão se esconder da noite. Ouve só o ronco do guariba11, deve estar 
a uns quinhentos metros de distância, espia só, o casal de araras voando, 
sempre juntinhas e nós aqui (suspirando)... Ouve o barulho dos macacos, hu-hu-
hu. (Em delírio romântico). Lá se vai o sol puxando seu cobertor de nuvem rosa, 
azul, lilás, rosa, vermelho, laranja, rosa... Vai se deitar por trás da mata virgem, 
na cabeceira do rio, lá no remanso da Boiúna12, da cobra grande... 

SANTINHA 

                                                
9 Vide glossário, anexo 01. 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Idem. 
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- Não sei por quê mas parece que tudo que Catarina fala tem um quê 
de...num sei quê...Eu tô ouvindo é o barulho infernal de sapo, rã, canauaru13 com 
seu cu-nam, cum-nam, cu-nam...Ave Maria! Quando não é o jacu14 com o seu 
tá-ruim, tá-ruim, tá-ruim....ó ouviu o apito da jaquiranabóia15? Parece a 
locomotiva lá da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré...Num parece Marta? Marta, 
tô falando contigo... 

MARTA (numa espécie de transe) 
- O quê? 
SANTINHA  
- A locomotiva da estrada de ferro... 
MARTA 
– Não me lembro de nada!! (Lembra do passado e começa a bater com 

as roupas molhadas no chão, numa tentativa de esconder a dor e as lágrimas). 
CATARINA (percebe o que se passa com Marta e reage com certa 

histeria, falando pra si mesma, repetidamente, sem sentido)  
- Boiúna, cobra grande, come criança, come criança, come criança, vai 

lá nããão, come criança, tô cum fome, tem não, nem farinha, nem arroz, nem 
feijão, tem não, tem não, tem não, tem água? Não.....(mudando de tom, ficando 
agressiva batendo com os pés no chão, rodando em círculos com ares de 
loucura). 

SANTINHA  
- Ihh, começou a variar, tava demorando, vai pro teu canto Catarina. 

(Catarina obedece como uma autômata). Essa aí coitada ta mesmo zuruó16, vive 
no mundo da lua. Também pudera, depois de tudo que ela passou... Vou por 
água nos potes dela, senão num sossega. E tu Marta, queres alguma coisa? 
(saindo) 

MARTA (retomando sua calma aparente, só observa).  
- Paz! Quem dorme com um barulho desses?(tentando esconder seus 

pensamentos). 
Ouve-se: FIIIIIIUUU....FIIIIIIIUUUUU..... 
SANTINHA (voltando-se rapidamente) 
- Ouviu? É ela...a Matinta Perê17! 
MARTA  
- Lá vem você de novo com suas crendices, isso é coisa de gente 

ignorante ... 
SANTINHA  
- E tu... amanhã tu vais ver só quando o encanto se desfizer e Matinta 

Perê aparecer em forma de gente pedindo fumo. Humpf...(falando entre dentes, 
com despeito). Só porque estudou na cidade acha que sabe tudo... 

CENA 3 - DO BANHO DE ROUPA 
MARTA (falando sozinha)  
- No colégio não podia tirar a roupa nem pra tomar banho, tudo era 

proibido, a porta ficava entreaberta e elas lá vigiando. Eu sentia falta de tudo, do 

                                                
13 Vide glossário, anexo 01. 
14 Idem. 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 Vide glossário, anexo 01. 
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banho de igarapé18, pelada, a guerra de baladeira19 com caroço de açaí20, o 
cheiro do mato, até do medo que a gente tinha dos encantados21 lá da cachoeira. 
Mas nunca vi nada não, só sentia... Uma vez senti com tanta força, mas tanta 
força que até peguei barriga... Verdade... Só que não dava pra ver nada, só dava 
pra sentir a pele molhada e lisa como um peixe e aquele negócio nas costas... 
Não era como o povo falava. Ele não veio de chapéu, nem vestido de branco. 
Me levou pro fundo, mas eu não tive medo, só pensava em mergulhar mais e 
mais e ouvir o silêncio das águas, tudo tão calmo... A água tocando meu corpo, 
por todo lado. Foi assim que eu me senti, pura, limpa. A criança eu perdi depois 
que apanhei muito, apanhei que nem uma desgraçada... A cidade inteira ficou 
sabendo, eu virei o assunto do porto até a praça da estação... Daí, me mandaram 
pro colégio de freiras. Pensavam que eu tava ficando doida, imagina, eu nunca 
fui tão boa da cabeça, eu e Catarina. Nós duas não podemos viver longe da 
água, do útero da mata. Nossas vidas correm junto com o rio, somos feitas de 
rio, nossa sina é de água doce, água que traz esperança e carrega nosso medo 
embora. Arrumaram um jeito também de amansar Catarina, de dia ela senta 
numa pedra lá na cachoeira, fica lá sentada cantando uma canção de ninar...ela 
é que é feliz.  

 
CENA 4 – O VISITANTE INESPERADO 
Luz. Amanhece. Som de pássaros. Alguém bate palmas. 
Catarina corre pra janela com uma curiosidade infantil pra ver quem está 

batendo. 
SANTINHA (gritando para fora da janela) 

- Não tem fumo não!!! Sai daqui bicho visagento senão meto bala! 
CATARINA (fala baixo pra santinha enquanto vai mostrando o fumo 

mascado na boca) 
- Tem fumo sim Dona Santinha...ó! 
SANTINHA 
- Cala a boca cunhatã22, senão te dô um cascudo23 (empurrando a 

cabeça de Catarina como se faz com criança desobediente), o fumo que tem aí 
mal dá pra esfregar nos teus cambitos24 pra espantar mosquito. Quer pegar 
malária quer? 

CATARINA 
- Não, eu não, (esfregando o fumo na perna) só queria dizer que tem 

fumo, ué...e eu não tenho cambitos, eu tenho pernas! E a senhora, não sabe 
nem segurar uma espingarda...como é que vai meter bala em alguém? 

SANTINHA (perdendo a paciência) 
- Já, já, eu te mostro como! 
MARTA 
- Quem era Santinha? 
SANTINHA 

                                                
18 Idem. 
19 Idem. 
20 Idem. 
21 Idem. 
22 Idem. 
23 Idem. 
24 Idem. 
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- Ora quem havera de ser? Matinta Perê, quem mais, eu num te falei? 
CATARINA (excitada) 
- N’era não, madrinha, Matinta Perê é uma velha bisbilhoteira e esse aí, 

era um homem. Bonito... 
MARTA 
- Quem será esse? Os homens da vila estão todos na boca do rio, pro 

lado do seringal de Bom Será, perto daquele lugarejo... aquele que foi 
abandonado depois da matança dos índios, como é mesmo o nome Santinha? 

SANTINHA 
- Boa Hora. 
MARTA (fala enquanto se arma com espingarda) 
- Isso mesmo, Boa Hora. A colocação25 mais próxima fica a uns oito dias 

de barco. Quem será esse e o que faz aqui? Vou atrás dele no rio, vocês duas 
fiquem aqui e passem a tramela na porta. 

CATARINA (suplicante para Marta) 
- É ele madrinha, o mateiro. Num mata ele não, é tão bonito. 
MARTA (sai sem falar nada) 
SANTINHA 
- Dona Marta parece até não gostar de homem, onde já se viu? Construir 

uma gaiola, uma arapuca em forma de tapiri26 pra prender os forasteiros, ela 
pensa que eu não sei...Vai ver foi até lá pra ver se pegou mais um. Depois eu é 
que sou esquisita e tu a doida né, Catarina?(se riem as duas).(Mudando de tom) 
Depois do sumiço do Sebastião, marido dela, ela ficou assim. Nunca mais deu 
um sorriso sequer! E ainda o pai, tu nunca perguntas por ele... Não pensa o que 
pode ter acontecido? 

CATARINA 
- Graças a Deus, sumiu como os outros! 
SANTINHA 
-Ele era como um pai pra ti também, devias ter mais respeito! 
CATARINA 
- Pai não, padrinho! 
SANTINHA 
- Pai, padrinho, padrasto, é tudo a mesma coisa. 
CATARINA 
- Tomara que esteja morto. 
SANTINHA 
- Que é isso cunhatã vira essa boca pra lá! Eles vão voltar sim, se Deus 

quiser! Onde já se viu três mulheres vivendo nessa mata fechada sozinhas sem 
um homem pra cuidar da gente? Já se vão seis meses e até agora nada, nem 
sinal deles, mas já devem estar de volta. E esse aí deve ser mais um que se 
perdeu voltando do seringal. Isso é obra da Mãe da mata27, vai ver que é 
caçador... vai acabar igual o Sabá levando uma bela surra do curupira28 (ri). 
Carregava um troço nas costas, o que era aquilo? 

CATARINA- Um macaco, era um macaco pendurado nas costas, morto, 
parecia uma criança... 

                                                
25 Idem. 
26 Idem. 
27 Vide glossário, anexo 01. 
28 Idem. 
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SANTINHA 
- Vixe, é cada assombração que me aparece. Vou buscar a trouxa de 

roupa pra lavar no rio... 
CATARINA 
- Tu já viste uma criança morta Dona Santinha? Parece que tá 

dormindo... (começa uma crise sentada abraçando as pernas batendo com os 
pés no chão e girando em círculos). 

SANTINHA  
- Se acalme Catarina, tu tá mesmo abilolada29menina, coitada...toma, 

toma, já vou encher teus potes de água. Arre! Que menina cuíra30. Tu tá 
precisando mesmo é de benzeção31 e uns banhos de folha pra espantar esse 
calundu32. (Pega uns galhos de arruda e benze: Se for quebranto ou mau olhado, 
vai-te pras ondas do mar sagrado. Eu tiro-lhe pela frente, Senhor São Vicente, 
eu tiro-lhe por trás, senhor São Brás, eu tiro-lhe pelo fundo e Nosso Senhor 
Jesus Cristo por todo o mundo!) Sai. 

 
CENA 5 – RITUAL DE VODU 
Catarina sobe no barril de água, lava o rosto se acalmando e inicia a 

narração, Dona Santinha vai se vestindo, amarra um turbante na cabeça, 
iniciando um ritual em flash back, com fundo musical.  

 
CATARINA 
- Mau olhado? Pois sim... Não tem ninguém pra me olhar por aqui, a não 

ser a madrinha e dona Santinha... Dona Santinha era como lhe chamavam, 
parecia mais a sombra da noite... Às vezes eu seguia Dona Santinha até a beira 
do rio em noite de lua cheia pra ver ela preparar os banhos dela. Só se via a 
silhueta farta, redonda, toda de branco falando cada coisa esquisita que não 
dava pra entender, soltando aquela gargalhada esganiçada, mas no fundo eu 
achava bonito e ao mesmo tempo morria de medo quando ela pegava santo e 
falava com aquele vozeirão grosso. (Enquanto isso a mãe de santo vai iniciando 
seu ritual de vodu, construindo um bonequinho de pano no qual, ao final, ela irá 
enfiar duas agulhas uma no peito e outra no pescoço). Dona Santinha, de santa 
não tinha nada! Bastava ficar com raiva dum que tratava de fazer o coitado sofrer 
até cair duro. Foi assim com o desinfeliz que bulinou com a Ritinha, a filha dela, 
lá na praça da estação. Ela adorava aquela menina, tava sempre procurando 
trabalho mas, num conseguia nada não, então, vendia os bolos de D. Santinha 
lá pelos lados da ferrovia. Só que os homens ainda não conheciam ela bem e 
foram logo tirando graça com a menina, porque era muito feia, todo mundo, um 
depois do outro, maltrataram muito dela. (Enquanto fala atira com as mãos a 
água do barril em dona Santinha, que está abaixada frente ao barril fazendo seu 
ritual de costas para Catarina). Os que iam chegando iam fazendo o mesmo, 
escarravam, cuspiam e riam, sem nem saber o por quê, teve um que avançou o 
sinal! (Catarina levanta-se repentinamente e reproduz a cena de pé em cima do 
barril num equilíbrio precário). A Ritinha arrancou um chumaço de cabelo da 
cabeça dele, ele deu um grito e enfiou um pedaço de pau nela. Ah, o tal rapaz 

                                                
29 Idem. 
30 Idem. 
31 Idem. 
32 Idem. 
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não fazia idéia do que Dona Santinha era capaz, ela num gostava que ninguém 
falasse desse outro lado dela. A menina foi chegando em casa, naquele estado 
e contando tudo. Dona Santinha só disse o dia e a hora, pegou o chumaço de 
cabelo na mão e decretou: 

SANTINHA 
- Dentro de 3 dias, ao meio dia, o caboclo vai cair.  
CATARINA 
- Não deu outra! Primeiro o tal homem ficou com a pele toda amarelada 

e cheia de ferida de onde saía uma salmoura fedida, ficou igualzinho um sapo 
com a cara toda inchada. Sentia tanta dor o coitado que não encontrava jeito de 
dormir, perambulava dia e noite pedindo ajuda, mas quem tinha coragem de 
ajudar? Ninguém... Já no terceiro dia, o homem foi encontrado morto lá na 
estação com os olhos bem arregalados de espanto e com um furo no pescoço e 
outro no coração da grossura de uma agulha! Todo mundo sabia que tinha sido 
coisa de Dona Santinha, mas, quem se atrevia a falar? Dona Marta se pôs de 
acordo com o feito, tanto que trouxe dona Santinha pra morar mais ela, só que 
finge que não sabe de nada, por causa da religião dela sabe? Diz que é 
protestante.  

Mas dona Santinha também fazia coisa boa, ela trazia os nossos 
amados pelas águas do rio. É... fazia feitiço pra embarcação virar ou pelo menos 
dizia que fazia. Foi assim com minha madrinha e também comigo... mas hoje 
não, hoje ela já sossegou... acho que faz escondido. 

 
CENA 6 – TAPIRI 
MARTA 
- Não vi nada, nem sinal de canoa...O covarde deve ter se mandado logo. 

É gente estranha, não deixou rastro. 
SANTINHA 
- Virge Santíssima, só pode ser assombração. (Barulho vindo de fora 

gritos febris de dor) 
CATARINA 
- É ele! Solta ele! Não mata ele não madrinha... Ele não teve culpa, eu é 

que quis ter um filho dele...tão bonito... 
MARTA 
- Você não sabe o que está dizendo Catarina. (Discretamente para que 

Catarina não ouça) Santinha, leve o açúcar pro tapiri. 
SANTINHA 
- Não! Você não fez isso de novo Marta! Você não devia! 
MARTA 
- Quem é você pra me dizer isso? Se esqueceu do que fez ? 
SANTINHA 
- Mas agora é diferente Marta... O que vai ser de nós três aqui sozinhas? 
MARTA 
- É por isso mesmo, estou cuidando de nós. Vai! As formigas já estão 

pedindo mais açúcar; jogue dentro do tapiri, no corpo dele e elas se encarregam 
do resto a essas alturas as tucandeiras33 já comeram as roupas dele! Vamos 
deixar ele lá amarrado, sendo comido aos poucos... 

SANTINHA 

                                                
33 Idem. 
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- Eu não posso fazer isso, Marta! Não posso mais! 
MARTA 
- Pense na sua filha, pense na Ritinha, se lembra dela? 
SANTINHA 
- Foi por isso mesmo que eu vim embora, pra esquecer, Marta! Mas você 

não deixa! Você não deixa!!! 
Sai com o açúcar e a trouxa de roupas. Catarina vai atrás assustada e 

fica sentada na pedreira da cachoeira embalando uma criança imaginária. 
 
CENA 7 – A HISTÓRIA DE DONA SANTINHA 
SANTINHA 
- Vixe milha filha, como é que eu podia esquecer? Eu tive seis filho home, 

era um atrás do outro, um atrás do outro. Mal nascia um e já ia nascendo outro. 
E nada de vim uma filha mulher, tudo que eu queria era uma filha mulher. Então 
eu fazia de tudo pra ter uma filha mulher, fazia novena, promessa, rezava terço, 
me pegava com todos os santos, corria pra cá e pra acolá e nada, um dia eu 
tava olhando pra lua, aquela lua bonita e pedi pra nossa senhora uma menina, 
eu dizia, ô minha Nossa Senhora me arruma uma menininha pra eu criar, nem 
sabia que já tava de bucho, quando foi uns três meses depois, a barriga começou 
a apontar e veio, mas veio tão de repente que um espirro que eu dei e já veio a 
menina, e era tão pequenininha que cabia na palma da mão, mas era tão feinha 
que dava dó, num tinha um fio de cabelo e todo mundo que ia visitar ficava sem 
jeito porque ela era feinha mesmo, pense numa criança feia. Mas ai de quem 
viesse falar que ela era feia, só eu que podia falar, mas depois do acontecido 
minha filha Ritinha, não resistiu e se acabou seca numa cama, infecção 
generalizada disseram, num teve reza que desse jeito, quando é da vontade de 
Deus não adianta apelar pra mais nada... Foi por isso que eu, vamos dizer assim, 
me aposentei e agora cuido de você Catarina que é o mesmo que uma filha pra 
mim. Catarina? Catarina, cadê essa cunhatã? Aposto que foi pro lajeiro de pedra 
lá da cachoeira...ô caboclinha danada! 

 
CENA 8 – A HISTÓRIA DE CATARINA  
(Catarina faz um ritual de loucura, sentada ao chão girando e chorando 

desesperadamente, porém sem lágrimas e sem gritos, uma ferida d’alma pela 
perda e ausência do último filho que lhe foi tirado brutalmente. Em círculo são 
colocadas muringas e aos poucos Marta vai colocando água dentro delas para 
acalmá-la. Há um registro da presença nordestina na Amazônia – é uma cena 
da falta d´água – é a seca que assola a região do nordeste brasileiro. Alguns 
potes serão quebrados com chutes durante a cena para estampar a loucura) 

MARTA: (começa a narrativa enquanto observa a agonia da outra e vai 
enchendo os potes lentamente)  

- Meu pai veio no barco trazendo os arigós34 do nordeste, terra seca, 
sem vida. Meu pai era chamado pelos negros de “catega”35, já tinha tido fazenda 
e tudo, os outros eram chamados de “mundiça36” porque num tinham os mesmos 
costumes e quando alguém é diferente os outros não aceitam, não aceitam 

                                                
34 Vide glossário, anexo 01. 
35 Idem. 
36 Idem. 
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mesmo, vão logo mangando37 e botando apelido. Junto com eles papai trouxe 
Catarina, uma moça nova mas, com cara de velha coitada. Tinha perdido os 
cinco filhos, viu um a um ser levado pela fome e pela sede. Contam que se 
agarrou no último filho e não queria mais largar nem depois de morto, no dia em 
que ele morreu saiu quebrando cada um dos potes onde antes guardava feijão, 
arroz, farinha e água, agora só tinha o oco do pote e assim também ficou a 
cabeça e o coração de Catarina, oca como miolo de pote! Terra seca! 

Meu pai sempre me dizia, “pára de conversar miolo de pote menina!” e 
eu só fui entender depois que conheci a história de Catarina, quer dizer, conversa 
assim sem pé nem cabeça! Todo dia ele mandava encher os potes de água pra 
vê se ela se acalmava, mas era só esvaziar o primeiro e lá começava tudo de 
novo, era como uma imagem que num se apagava da mente dela, só com água, 
quando a água acabava a imagem seca reaparecia. Às vezes os moleques 
esvaziavam só de sacanagem e gritavam “Roda Catarina, miolo de pote, cabeça 
de pia!”. E ela começava a rodar pelo chão igual os ponteiros do relógio e só 
parava quando jogavam água nela como se faz pra separar cachorro grudado. 
Hoje não, hoje ela fica lá sentada na laje de pedra no beiradão38, esperando num 
sei quê, num sei quem, sempre à margem de alguém, de algo, um rio de 
esperança...doce, doce, corre dentro dela. 

 
CENA 9 – SUMIÇO DE CATARINA 
SANTINHA -Já procurei por toda parte e nem sinal dela! 
MARTA- Vai ver foi pra cachoeira. 
SANTINHA- Já olhei e nada. 
MARTA- E a canoa? 
SANTINHA- Tá atracada na beira do rio, não saiu de canoa não... 
MARTA- Da última vez que sumiu a canoa estava de bubuia39 lá no 

remanso40... 
SANTINHA- Estava enfeitiçada, sorte não ter sido engolida pela Boiúna. 
MARTA- Besteira! Estava era doida...atrás do...Você foi até o tapiri? 
SANTINHA- Não, esqueci... (Confessando) Não tive coragem de 

maltratar o pobre, já não chega o mateiro que fez um filho em Catarina e que teu 
pai matou? Ainda jogou a criança na cachoeira? Imagina o próprio padrinho? Já 
não chega o que teu pai fez contigo? Foi ele não foi? 

MARTA- E agora essa! Por quê não diz que foi o boto, hein? Confessa 
que você desejava ele, veio pra cá logo depois que mamãe morreu... 

SANTINHA- Não Marta, eu vim pra proteger vocês. Você e Catarina! 
MARTA- Essa sonsa... 
SANTINHA- Ela não teve culpa dele gostar dela. Ela nunca gostou dele, 

nunca! Gostou do mateiro e foi tudo. Queria ser feliz com ele e o filho, só isso. O 
que seu pai fez não se faz ao pior inimigo! 

MARTA- Eu sei... Mas ele já teve a parte dele, não teve? Foi ele que 
inaugurou o tapiri...lembra-se? Ou vai me dizer que se esqueceu do quanto era 
pesado?  

                                                
37 Idem. 
38 Vide glossário, anexo 01. 

 
39 Vide glossário, anexo 01. 
40 Idem. 
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SANTINHA- E depois vieram os outros...  
MARTA- Depois vieram os outros... 
SANTINHA- Somos nós que estamos presas aqui Marta, no meio dessa 

imensidão de floresta! Dessa solidão de bicho. Fico pensando qual vai ser nosso 
fim... 

MARTA- Que importância tem? 
SANTINHA- Podia ser diferente, não podia? Esse círculo infinito de erros 

como uma cobra que morde a própria cauda... Não precisava ser assim, não 
precisa Marta! Eu tive um sonho, não, um sonho não, foi um 
pressentimento...que a gente se encontrava num lugar bonito eu, Ritinha, 
Catarina... E tinha mais alguém... 

 
Ouve-se um gemido e barulho de corpo caindo na água.  

 
MARTA- E Catarina, onde está? Catarina!(chamando) 
 
CENA FINAL – A IARA 
CATARINA (na beira do rio segurando uma peça de roupa de homem) 
- Tenho comigo uma lágrima que não se desfaz nunca... Acho que desde 

pequena tenho um problema terrível na fala porque nunca ganhei o que 
pedi...nem de Deus, vai saber qual é a língua dele?... Pedi um filho ele me deu 
seis. Pedi pra salvar eles e ele me levou todos, tudinho...pedi um amor...mas, 
quem se importa com a história de ninguém? Nascer e morrer todo dia nessa 
mata sem fim... Que importância tem... Então por quê essa lágrima não se desfaz 
nunca? Já sei, (em delírio) é lágrima de rio... Ela quer correr pro mar... Onde eu 
e você vamos nos encontrar, esse será nosso segredo, nosso ponto de 
encontro...ou de fuga. 

 
ENTRAM MARTA E SANTINHA E VÊEM CATARINA INICIAR UM 

LENTO MERGULHO. 
 
SANTINHA (Lentamente vai se dirigindo para os barris com água, 

iniciando uma narrativa acalmando Catarina em forma de um adeus. Iniciam um 
lento mergulho para a morte. Marta nada faz para evitar, pois compreende que 
não haverá outro futuro). 

- Catarina, você se lembra da Iara... A Iara, mais conhecida como a “mãe 
d’água”, uma linda sereia corpo de mulher da cintura para cima e de peixe da 
cintura para baixo, morena de cabelos negros e olhos castanhos, como os seus. 
A linda sereia fica nos rios, onde costuma viver. Nas pedras das encostas, 
costuma atrair os homens com seu belo e irresistível canto. As vítimas seguem 
a Iara até o fundo dos rios, local de onde nunca mais voltam. (A narrativa segue 
em off ). Os poucos que conseguem voltar acabam ficando loucos por causa dos 
encantamentos dela. Iara era uma excelente índia guerreira. Os irmãos tinham 
ciúmes dela, pois o pai a elogiava muito. Certo dia, os irmãos resolveram matar 
Iara. Porém, ela ouviu o plano e resolveu matar os irmãos, como forma de 
defesa. Após ter feito isso, Iara fugiu para as matas. Porém, o pai a perseguiu e 
conseguiu capturá-la. Como punição, Iara foi jogada no rio. Os peixes que ali 
estavam a salvaram e, como era noite de lua cheia, ela foi transformada numa 
linda sereia. 

Esta história foi baseada em fatos reais e mitos reais.FIM. 
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GLOSSÁRIO 

Notas: 
1. Nota de roda pé. 
2. Cuia – é o fruto da cuieira planta nativa cujo fruto redondo se 

assemelha ao fruta-pão em seu interior e ao côco na parte exterior, porém cresce 
a um tamanho maior e depois de esvaziado e seco, é pintado e utilizado como 
recipiente para líquidos e refeições. Muito conhecido é o uso da cuia para tomar 
o tacacá, comida típica regional. 

3.Visagem – fantasmas, aparições sobrenaturais. 
4. Mau criação – falta de modos. 
5. Guariba – espécie de macaco também conhecido como bugio. Sua 

pelagem varia de tons ruivos, acastanhados e castanho escuro. É famoso por 
seu grito, que pode ser ouvido em toda a mata a uma distância de mais de 5 
quilômetros. 

6. Boiúna – figura mitológica da Amazônia também conhecida como 
cobra-grande. 

7. Canauaru – espécie de sapo da região. 
8. Jacu – uma ave da família dos cracídeos. 
9. Jequitiranabóia ou jequiranabóia – é um inseto (homóptero fulgorídio), 

parente da cigarra e cuja cabeça lembra a da cobra. É absolutamente inofensivo 
embora sobre ele haja muita superstição e crendices do povo nativo. Quando 
ameaçado pelo homem abre as asas em aspecto ameaçador, mas que não 
resulta em nada. Pode chegar a 20 centímetros de tamanho. O caboclo acredita 
que a jequitiranabóia pode secar uma árvore com seu veneno. 

10. Zuruó – maluco, inofensivo. 
11. Matinta Perê – Ser que vive na mata e aparece sempre à noite 

assobiando alto, anunciando sua chegada. Todos devem se resguardar em suas 
casas e quando ela bater a porta diz-se: "volta amanhã para buscar tabaco", e 
então, ao amanhecer aparece uma velha pedindo fumo.  

12. Igarapé – braço de rio, fluxo de água por onde passam pequenas 
embarcações e canoas. 

13. Baladeira – o mesmo que estilingue, brinquedo usado para lançar 
pequenas pedras ou sementes num alvo. 

14. Açaí – fruto do açaizeiro mais consumido como bebida. 
15. Encantados – entidades sobrenaturais que habitam os rios ou as 

matas. São invisíveis para a maioria das pessoas, mas podem se apresentar de 
forma física e enganar os caçadores como o Curupira ou podem levar as 
pessoas para o fundo do rio como a Iara. 

16. Cunhatã – termo indígena para menina. 
17. Cascudo – bater ou empurrar a cabeça da criança com os dedos da 

mão fechada para repreendê-la. É mais comumente utilizado como brincadeira 
sem usar a força, do que como agressão física. 

18. Cambitos – espécie de forquilha da canga com que se prendem os 
animais no carro de boi e é usado metaforicamente para denominar pernas finas. 

19. Colocação – área do seringal onde a borracha era produzida. Lugar 
onde ficava a casa do seringueiro e as estradas de seringa. Um seringal tinha 
várias colocações. 

20. Tapiri - lugar utilizado como abrigo provisório ou guarda de matérias-
primas; constitui-se de pequena choça com armação de madeira roliça e 
cobertura de palha. 
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21. Mãe da Mata – espírito da floresta responsável pelo equilíbrio 
existente nela. Materializa-se sob a forma da mulher e sempre sabe de tudo o 
que se passa na floresta. Costuma enganar os caçadores fazendo-os se 
perderem na mata. 

22. Curupira – espírito protetor da floresta. Materializa-se num ser que 
com os pés virados para trás, protege os animais silvestres pregando peças em 
caçadores, induzindo-os a seguirem direções erradas até se perderem. 

23. Abilolada - perturbada, sem juízo, maluca. 
24. Cuíra - impaciente, inquieta. 
25. Benzeção – costume caboclo de cura com ervas e rezas.  
26. Calundu - neurastenia. 
27. Tucandeira – formiga cuja picada é dolorosíssima. 
28. Arigós – nordestinos trazidos para trabalhar nos seringais no tempo 

da borracha. 
29. Catega – era como os brancos eram chamados pelos negros que 

trabalhavam na construção da EFMM. 
30. Mundiça – era como os negros antilhanos chamavam os nativos da 

região. 
31. Mangando - mangar é o mesmo que caçoar; imitar; fazer troça. 
32. Beiradão – beira de rio; barranco. 
33. Bubuia – uma embarcação está de bubuia quando se deixa flutuar 

sem ajuda de motor ou remo seguindo o fluxo das águas; boiar. 
34. Remanso – lugar calmo, tranqüilo. Diz a lenda que as águas 

tranqüilas do remanso do rio escondem em suas profundezas grandes perigos 
como a cobra-grande que acorda de tempos em tempos para se alimentar 
aterrorizando os pés. 

 

PEÇA 02- MULHERES DE ALUÁ (Euler Lopes) 

Direção: Chicão Santos 
 

(Inicia o espetáculo com as atrizes congeladas, aos poucos, elas 
sussurram “Maldito” e vão ganhando força à medida que ganham vida e repetem 
o xingamento. A cena vai crescendo.) 

Bebé – Cícero era o nome do meu pai.  
Elisa – Cícero, no mato, me fez mulher aos dez anos. 
Catharina – Cícero nos falou sobre o progresso do Porto. Falou sobre a 

borracha, sobre a riqueza que era esbanjada nas paredes, de como os homens 
eram poderosos aqui. Acreditamos em Cícero. Atravessamos a fronteira. E o que 
nos esperava aqui? 

Todas (rindo) – O quê? O quê? 
Catharina – Não advinham? 
Zefa– Jóias? Casacos de pele? Vestidos finos? 
Elisa – Poder? Mais Poder? Muito Poder?  
Bebé – Dólares? Mansões? Fazendas? 
Catharina – Não. Miséria, exploração e violência. 
Bebé – O meu pai era um homem rude. Nem mesmo a religião deteve 

sua estupidez. Éramos cinco mulheres, minha mãe, eu e mais três irmãs. Com 
a mesma força que martelava os trilhos da ferrovia, ele espancava uma a uma. 

Zefa– Só nos nossos corpos eles conseguem ser fortes. 
Elisa – No corpo a corpo com outro homem, são covardes e frágeis.  
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Bebé – Eu entendo que não era fácil. Mas não éramos culpadas, minha 

mãe também não. Tinha dias em que eu queria ter forças para me intrometer, e 
receber no próprio corpo o pior, que era destinado a ela. 

Zefa– Pobre filha do homem! Impotente, temerosa, carregando a culpa 
que ele criou. 

Bebé - Mas o ódio dele era ainda maior contra minha mãe. Ele não a 
perdoava que ela continuasse com suas crenças. 

Zefa– Eu queria entender porque incomoda, porque incomoda tanto. 
Catharina – Porque não podemos ter saída. 
Elisa – Não podemos ter outra saída.  
Bebé – O meu pai, Cícero, foi o primeiro homem a me espancar. Todos 

eles deixaram o caminho aberto para o próximo. 
Elisa – O próximo. Por mais que a gente saiba que eles não nos salvam, 

sempre esperamos o próximo. 
Zefa– Como mais um trilho na mesma velha ferrovia.  
Catharina – Um trilho por dia, um trilho por dia. Nunca moveremos essa 

locomotiva.  
Zefa – O homem, a nossa locomotiva. Nos escravizando dia e noite, 

mesmo sabendo que nunca saíra do lugar.  
Bebé – Eu sou um corpo marcado, o meu mapa está aqui para quem 

quiser ver. Mas ninguém quer ver. Embora, eu saiba que o maior culpado foi o 
meu pai, foi Cícero. 

Elisa – Eu era menina. Uma garota de dez anos é uma menina. 
Todas – Uma garota de dez anos é uma menina. 
Elisa – Eu não dei ousadia a Cícero, eu nem o olhava, nem o via. Nem 

ao menos sabia das coisas que acontecem entre um homem e uma mulher.  
Zefa – Meninas não sabem. 
Bebé – Elas não deviam saber. 
Elisa – Algumas sabem da pior forma. Aprendem na marra, sangrando 

desesperada, com um monstro por cima delas, se divertindo entre as suas 
pernas tão frágeis. Pernas de menina. Que não conseguem chutar, correr, se 
livrar de Cícero que lhe agarra e lhe lambuza a nuca, os braços, a boca, babando 
por todo o corpo. Menina de dez anos, só pode chorar e pensa que pode morrer, 
ali mesmo no mato, sem que ninguém te ache. 

Catharina – Ninguém acha essas meninas.  
Elisa – E depois de tudo feito, Cícero vai embora, como se nada tivesse 

acontecido. E a menina de dez anos entre sangue e saliva, tenta envergonhada, 
se recompor. No rio, chora e pensa em se afogar e passa a esconder isso de 
todos. Mas dentro dela, o que Cícero fez é como destino, maldição se refazendo. 
Abrir as pernas, receber o sangue e a saliva e, ao menos, tentar sobreviver disso. 

Todas – Dez anos?  
Elisa – Dez anos. Cícero foi ao meu primeiro aniversário, acho que 

esperava por isso desde que nasci. Era meu primo, com idade de tio, quase pai. 
Tem homens que não poupam ninguém.  

Bebé – Eles não tem freio, nada os detém.  
Elisa – Eu era apenas uma menina. Não sabia o que era o homem, mas 

o conheci e desde então, tive nojo, raiva, rancor. Queria viver no mundo onde 
não precisasse servi-los. É muito sangue e muita saliva para pouco afeto, para 
pouca estima. 



93 

 

Zefa– São muitos Cíceros, tantos se reproduzindo, que é preciso que 

algo seja feito. 
Todas – E quanto a você, Zefa, não houve um Cícero? 

Levam as grades até o fundo do cenário, cantam e seguem pro pilão. 
Zefa – Ao contrário de vocês, na minha vida, não houve Cícero, nem 

Alberto, nem Sebastião, nem Antônio. Desde pequena, eles sabiam que lidavam 
com uma feiticeira. Sim, muitos me chamavam assim, antes mesmo do 
julgamento. Bruxa, feiticeira, portadora do mal. Mas todos, todos me evitavam. 
E esse temor-respeito acabou, ironicamente, me protegendo. Os homens não 
queriam se aproximar, as mulheres não queriam minha amizade. Era o respeito, 
a procura pela cura, pela resposta e só. E uma bruta solidão envolvendo tudo 
isso. Desde pequena, sendo sozinha. Brincando sozinha na areia, trabalhando 
sem companhia, sem a atenção de nenhum rapaz. Se não fosse o contato, o 
contato com os outros, os outros.  Se não fosse esse contato, quem sabe eu não 
teria enlouquecido. Por que podem me acusar de tudo, de maligna, pervertida, 
mentirosa, puta, mas não dirão que sou louca. Não dirão. Eu soube me defender, 
eu acreditava, inclusive, que seria uma exceção. Que não seria vítima. Que 
engano. Não tive pai, não tive marido, não tive nenhum homem que me 
agredisse. Mas eu sabia, eu via os males que eles eram capazes de gerar. E 
acreditava, inocentemente, que aos poucos, poderia destruir essa diferença, e 
que homens e mulheres poderiam (ri) Ah! Poderiam. Como sou tola! E ainda 
pensava que poderia ser uma liderança nessa conquista. Mas não, nenhum 
filósofo, nenhum político, nenhum general irá defender nós, mulheres. E teremos 
então, que fazer o quê? Destruir os homens? Usar da força, da vingança, das 
armas, extingui-los, então? Mas como? Como destruir um homem? 

(A cena abaixo é polifônica, onde as três personagens falam ao mesmo 
tempo. Começando e terminando no mesmo instante.) 

Bebé - Pôr a água. Acender o fogo. Levar a panela ao fogo. Esperar 
ferver.  (pausa) Despejar sobre o homem. Sobre o seu homem. (pausa) E assim 
matá-lo. Não parar para refletir sobre, deixar que uma força estranha se apodere 
de ti. Algo inexplicável. Uma força vingativa. Ver na panela as borbulhas que vão 
levá-lo ao fim. Segurar o cabo da panela como quem sabe o que faz. Despedir-
se com um sorriso. Despejando à água fervente pelo ouvido dele. E sentir o 
maior gozo, uma pulsação estranha enquanto ele agoniza, se desfazendo em 
dor, avermelhando como as marcas que nunca mais receberá.  As bolhas da 
água criando bolhas nele. Borbulhas de amor, essas sim. Porque é amor demais 
que faz a morte bater na porta como única saída. Talvez acorde, talvez grite. 
Haja o que houver, continue despejando, até a última gota do líquido. E se sentir 
medo, finja que é apenas mais uma tarefa doméstica como tantas outras.  E sinta 
apenas o vapor, o terrível vapor do que não é mais vida, e que não vai mais 
infernizar. Afinal, você apresentou o inferno. Pôr a água. Acender o fogo. Levar 
a panela ao fogo. Esperar ferver.  (pausa) Despejar sobre o homem. Sobre seu 
o homem. 

Elisa - Ir ao armário. Escolher a faca. A melhor faca. Amolar a lâmina. 
Guardá-la embaixo do travesseiro. Receber o homem. Desabotoar a camisa. 
Acariciar o seu peito. Acarinhar seus cabelos. Levá-lo à cama. Tirar o resto da 
roupa que resta. Abrir as pernas. Deixar que ele abra ainda mais as suas pernas. 
Sentir a última saliva dele. Deslizar sua mão pelo colchão. Deslizar sua mão pela 
coxa dele. Sentir a mão se fechar no cabo da faca. Sentir a mão se fechar no 
membro dele. Unir as mãos. Arrancar o falo, todo o poder que ele tem.  Não 
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parar para refletir sobre, deixar que uma força estranha se apodere de ti. Algo 
inexplicável. Uma força vingativa. Vê-lo sangrar entre as pernas. Como uma 
mulherzinha. Ri enquanto ele berra de dor. Não oferecer ajuda. Não oferecer 
socorro. Esperar com a arma em punho que ele não se mova. Ameaça-lo com 
outro golpe, se necessário for. Ver o lençol empapado. Não esmorecer. Já 
fizeram isso com você. Não esmorecer. Esperar que ele morra lentamente. 
Sangrando até o fim. Gargalhando perto dele. Não tirar a faca das mãos. Brincar 
com ela no ar. Ela é o seu falo. Ir ao armário. Escolher a faca. A melhor faca. 
Amolar a lâmina. Guardá-la embaixo do travesseiro. 

Catharina - Com o dinheiro da feira. Dinheiro dele. Na parte proibida. Na 
banca maldita. Comprar o veneno. Amassado em papel de revista. Trazer o 
pacotinho entre o tomate, o alface e a cenoura. Colher no quintal as acerolas. 
Direto do pé, as mais vermelhas. Preparar o suco. Acrescentar um pouco mais 
de açúcar. Mais açúcar que o normal. Para que ele não perceba. Preparar a 
mesa. Prato. Comida no prato. Talheres ao lado. Copo com suco. Desenrolar o 
papelzinho da revista. Despejar o conteúdo no copo. Mexer lentamente. Com a 
colher que ele vai comer. Não fazer barulho. Respirar fundo. Chamá-lo para a 
mesa. Nose detuvo apensar, deja una extraña fuerza se apodera de ti. Algo 
inexplicable. Una fuerza vengativa. Fazê-lo sentar. Sentar em frente a ele. Vê-lo 
comer. Vê-lo beber. Em instantes, vê-lo sufocar. Ficar sem ar. Cair ao chão. 
Segurando na toalha da mesa. Derrubar toda a mesa. Em cima dele. Olhar para 
o chão. Entre a bagunça, ele sufocando. Babando. Vê-lo morrer.  Olhos 
arregalados. Tripas queimando.  Morto.  Com o dinheiro da feira. Dinheiro dele. 
Na parte proibida. Na banca maldita. Comprar o veneno. Amassado em papel de 
revista. Trazer o pacotinho entre o tomate, o alface e a cenoura.  

Zefa – Sim, nós sabemos como terminar com tudo isso. Nós já 
poderíamos ter posto o fim. Mas não quisemos. É o caminho mais simples? È o 
melhor caminho? Talvez seja apenas o caminho. 

Catharina – E se não for assim, de que outra forma será? 
Elisa – Esperaremos realmente que algo mude? 
Bebé- Tantos anos, tantos séculos, e nada mudou. Nos encontramos 

aqui e sempre sabemos das velhas notícias.  
Zefa – Um ciclo que nunca termina.  A ferrovia para, a borracha se 

acaba, mas esse ciclo sempre encontra força, porque está entranhado em nós. 
Está entranhado em todos. 

Dança cigana 
Catharina – Estamos falando dos homens, mas não esqueçam que 

também existem as putas. 
Elisa – O que tem as putas? 
Catharina – Ora, elas defendem o homem. 
Elisa – As putas não defendem o homem. 
Catharina – Como não? Elas chegam a ser piores que os homens. 
Elisa – Cala a boca. 
Catharina – Sí, peor. Provocam ciúmes, arquitetam planos, os 

protegem. As putas são como doença. Como praga na vegetação, como a peste 
na Idade Média. Es decir, son hombres. 

Elisa – O que você está dizendo é uma loucura. 
Catharina - Por sinal, nada me tira da cabeça que são as putas que 

provocam todas as epidemias da História. Todas las epidemias. 
Elisa – Se você não se calar, eu não respondo por mim. 



95 

 

Catharina – O que vai fazer? Me matar? (gargalha) Demasiado tarde, 

ya lo hice por ti. 
Bebé – Por favor. 
Catharina – As putas, inclusive, devem ser mães da malária. 
Elisa – Eu vou quebrar sua cara. 
Catharina –Venga! ¿Crees que tengo miedo? 
Zefa – Por favor! Parem com isso! 
Elisa – Mas vocês não percebem. Ela está falando de mim. 
Catharina – Estou falando das putas. 
Elisa – De mim. Eu sou uma puta.  
Catharina – Eu falo das mulheres que agem em defesa dos homens. 

Protegendo seu reino, produzindo suas ofensas. São putas sim, y ayudan a 
mantener este ciclo sin fin. 

Elisa – As putas não fazem isso! 
Catharina – Fazem! 
Elisa (grita) – Não fazem! As putas precisam satisfazer os homens, 

assim como você satisfez o seu. E tenho certeza que durante anos fez tudo o 
que ele queria. Ou quer mesmo que eu acredite que veio para esse inferno 
porque quis? 

Catharina – ¿Qué sabe usted? O que você sabe da minha vida? 
Elisa – Eu, pouco. Mas você? Você não deveria saber tudo? Essas suas 

cartas nada te disseram? Elas não te revelaram que vir para cá era um grande 
engano? 

Catharina – Você não entende nada. Nada mesmo. Nada 
Elisa – Sim. Não entendo. 
Catharina – Não é assim, não funciona comigo. Hay misterios que 

también son un misterio para mí. Se soubesse de tudo, acha mesmo que não 
pararia de me perguntar por que todos os anos, nos encontramos aqui? Por que 
todos os anos, nós estamos no mesmo lugar, para partilhar da mesma bebida. 
Quem nos invoca? Quem? 

Elisa – Qualquer puta. 
Catharina – Deve ser, qualquer puta imbecil.  Qualquer uma do seu tipo. 
Elisa – Ora, sua desgraçada (parte para cima de Catharina, Bebé a 

segura) 
Zefa– Chega! Chega! O que vocês ganham com isso? O quê? O que 

muda nesse ciclo, o que muda? Nada! Nada muda. Eu sei que pode ser cansaço, 
eu sei que pode ser revolta, tristeza, sei lá. Ouvir as histórias, saber que nada 
muda, é de enlouquecer até nós. Mas será que mesmo assim... Será que a partir 
daí, não podemos aliviar as ofensas, aliviar as dores? Tomar uma dose. 

Bebé – Ainda não está pronto 
Zefa – Tomar uma dose para ver se passa. Tomar uma dose para tomar 

coragem.  
Bebé- Coragem para quê? 
Zefa– Para continuar. 
Catharina – Derecha. No es mi tipo de alboroto. O que eu quis dizer é 

que tem mulheres que defendem essa ideia, a ideia do pensamento homem.  
Com todas as leis e opressões dentro delas. São as putas. 

Elisa (grita) – Não são putas. 
Zefa – Não são putas. (pausa) São homens. 
Catharina (concordando) – Los hombres, en realidad. 
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Zefa – Quando falo homem, entenda de uma vez. Não é propriamente o 

homem, quer dizer, alguns até. Mas a minha revolta é contra o pensamento-
homem. Esse que impera e se estende atingindo até as mulheres. Mas que aos 
poucos, inclusive, alguns homens não concordam com ele. Eu sinto, e espero de 
verdade, que estejamos mudando esse pensamento. Esse maldito pensamento. 

Catharina – Elisa, perdón. Está tão em nós que às vezes nem 
percebemos. 

Elisa – Sem problemas. Eu sou uma puta, é isso. E talvez eu tenha feito 
mesmo mal a tantas mulheres. 

Bebé – Para de falar bobagem. 
Elisa – Sim, fiz mal. Quantos homens deixavam de enviar um dinheiro a 

mais à família para se deitar comigo?  
Zefa– A culpa não é sua, Elisa. 
Elisa – Ora, Zefa. Somos culpadas, não somos? 
Zefa– Não, não somos.   
Elisa – Mesmo assim, há em mim uma culpa. Das noites em que deitei 

com cada seringueiro e que eles me falavam da saudade que tinham da família, 
dos filhos. Até os frios alemães que trabalhavam na ferrovia, eu já os vi chorar. 
Mas eu, calejada, só me preocupava mesmo com o pagamento no final. Com as 
notas amassadas e as moedas carcomidas com que eles me pagavam 

Bebé – Você pensava no teu filho. Precisava amamentá-lo, vesti-lo. 
Elisa – O meu filho. Quem será o pai? Ele nunca soube. Ele nunca 

saberá, eu também não sei. Foram tantos homens, tantos seringueiros, tantos 
barbadianos, tantos nordestinos, tantos alemães. Os enfermeiros, os 
engenheiros, e os poderosos quando estavam por aqui. Todos os homens que 
construíram essa cidade descansaram entre minhas pernas.  O corpo da mulher 
serve para isso, ser descanso para aqueles que constroem e destroem a Cidade. 

Zefa – E o pior é que eles nunca serão gratos.  
Elisa - O meu corpo é essa cidade. Floresceu, prometeu, mas decaiu. 

Decaiu como o meu corpo. Nele trago as marcas dessa cidade, da estrada que 
o iludiu. Quando vim para cá, nova e bonita, os homens pagavam bem, se 
divertiam horrores entre as minhas pernas. No dia em que suspenderam os 
trabalhos na estrada de ferro, a cabeça deu voltas, vomitei o dia inteiro, era a 
maldição: estava grávida. Esse menino, como todo filho da puta, era a 
anunciação de que estávamos afundando. Após isso, só as fortes resistiram a 
tanta doença, miséria, privação. Só as fortes e as mães. As que tinham frágeis 
filhos da puta para alimentar. (pausa) E por eles, fizemos o que foi possível. Todo 
tipo de humilhação, agressão, violência, foi aceita. Pagaram o preço que podiam. 
Aceitamos os homens que ainda restavam porque era preciso comer, era preciso 
sobreviver. Ninguém nos protege. Ao contrário, na primeira oportunidade a 
polícia bate na gente, a justiça nos põe atrás das grades e aqueles que gozaram 
no nosso Corpo-Cidade negam a esmola. A Cidade também foi feita do nosso 
sangue-suor-tripa. Essa Cidade se ergueu em meu peito, descansou entre as 
minhas pernas. E ela deve o meu descanso, o devido descanso. Dessa Cidade 
ingrata, espero a paz que não tenho. 

Bebé – Elisa, o meu filho também nasceu aqui.  O meu filho teve um pai. 
Um pai que era um homem honesto e gentil.  E nem por isso, pelo fato de ter um 
pai, o meu filho deixou de ter privações. 

Elisa – Talvez, então, me compreenda. 
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Bebé – Sim, sei o que é ter um filho, nascido de você, - independente 

desse pensamento-homem – um filho gerado no seu ventre. Ver uma parte de si 
com fome, com raiva, sem esperanças. Isso mata. 

Zefa – Eu já vi muitas mulheres tendo filhos. Eu mesma ajudei a que 
muitos viessem ao mundo. E todas, sem exceção, todas as mulheres ao se 
tornarem mães, mudavam. Eu, mais que ninguém, percebia isso. O que saía de 
si não era o filho, não era outra vida. Era a vida. A vida das mães. A vida delas 
que passava a viver num outro corpo.  

Elisa – Isso mata. Quando os peitos secam, quando o feijão está mais 

caro. Quando ele tem planos que você sabe que não vão se realizar.  
Zefa– Isso mata. 
Bebé – Eu me casei muito cedo, talvez para fugir da violência do meu 

pai.  O meu marido, também barbadiano, veio por causa da construção da 
ferrovia.  Quando suspenderam os trabalhos, ele passou a trabalhar com a 
borracha, que também já não estava valendo nada. Não foi fácil. Passamos 
muitas dificuldades. Sabíamos que morria gente a todo instante, havia a malária, 
os acidentes que ocorriam. Eu fazia os meus trabalhos invocando por ele, para 
que nada lhe acontecesse. Aqui tivemos o nosso filho e até fomos felizes. Meu 
marido ia pro trabalho, chegava cansado, nosso filho crescia e planejávamos 
juntar mais um pouco de dinheiro e voltar para nossa terra. Quem sabe dar uma 
vida melhor para o nosso filho. Mas a malária pegou meu marido. Eu corri 
desesperada até a enfermaria. Mas o médico disse que nada podia fazer. Ele 
também já estava cansado. Já havia se habituado com a morte e nem se 
importava.  

Todas – Desgraçado 
Bebé – Cansado. E talvez também, já contaminado pelas intrigas dos 

outros. A verdade é que nós barbadianos soubemos nos impor. Trabalhamos 
com compromisso. Mas a malária matou o meu marido e ele me deixou com um 
filho pequeno para alimentar. 

Elisa – E o que você fez? 
Bebé – Trabalhei. Trabalhei, para dar o melhor que podia. 
Atriz 1 – Para as mulheres são destinadas o exercício da pia. Montanhas 

de pratos sujos, gordurosos, talheres de todos os convidados. A esponja, o 
sabão, e horas molhando a barriga. Sem poder ao menos fazer a digestão em 
paz. Homem, você pode sim lavar os pratos. 

Atriz 2 – Para as mulheres são destinados o cuidado com a cria. Nos 
primeiros meses: alimentar, limpar, ninar. Nos primeiros anos: educar, orientar, 
cobrar. Na juventude: reprimir, limitar, exigir. Quando crescem: deixá-los partir.  

Atriz 3 – Para as mulheres são destinados o serviço do fogão. Café da 

manhã às 6h, almoço às 12h, jantar às 18h. Cafezinho e torradas nos intervalos. 
Queimando os dedos, os lábios, o céu da boca, sendo a última a provar do 
próprio tempero. Perdendo boa parte do dia nesse preparo.  

Atriz 4 – Para as mulheres são destinados o serviço de cuidar da casa: 

varrer, esfregar o chão, cuidar do jardim, lavar as roupas, passar ferro nelas, 
limpar banheiro, tirar o pó dos moveis. Ser escrava do lar para que no fim do dia, 
tudo esteja perfeito para receber o seu senhor. 

Todas – E fazer muito mais. 

Rindo e formando o quadrado na cena com os banquinhos. 
Zefa – Meninas, vocês acreditam em Deus? 
Bebé – Em Deus? 



98 

 

Zefa – Sim, em Deus. Às vezes me interrogo sobre ele. Seria mesmo 

uma energia, estaria mesmo em todos os lugares? 
Elisa – Deus nos detesta. 
Catharina – Quando atravessei, pensei que ia encontrar um homem 

gordinho, barbudo e risonho. Que me receberia com os braços abertos e diria: 
hija, bem vinda à sua casa. Mas nada, nada disso aconteceu. 

Zefa – É isso. Eu tinha tantas respostas. 
Catharina - Eu via tantas coisas nas cartas. 
Zefa – Mas agora, nada nos responde. É como se estivéssemos 

trancafiadas, congeladas no tempo e no espaço e não há nenhuma salvação. 
Pelo contrário, como consolo nos permitem que bebamos o aluá, enquanto 
remoemos as nossas dores. 

Catharina – Eu via tudo nas cartas. Não que dissesse aos outros toda a 

verdade que via. Algumas pessoas não sabem lidar com ela, a verdade. E para 
outras, era necessário mentir. Tem pessoas que precisam disso para sobreviver. 
Precisam ouvir aquilo que querem sobre suas vidas monótonas. E eu dizia: 
(mudando a voz) "Va aparecer un marido rico", "La locomotora va a partir", 
"Serás inmensamente feliz (ri) Mentiras, isso que move o homem. 

Zefa – Mentira, o combustível dessa locomotiva. Foi através da mentira 

que todos vieram para essa cidade. Através de uma mentira, que bem melhor 
seria se fosse dita por uma cartomante. 

Catharina – Por mim? 
Zefa- Sim. Ao menos haveria humor. Ao menos haveria mais esperança.  
Catharina – Mas eu acredito em Deus. Ainda acredito.  
Zefa – Eu não. Eu acredito em deusas. 
Elisa – Em nós? 
Zefa – Em nós. 

Risadas e mudança dos banquinhos para frente, lado a lado. 
Zefa- Vai passar! 
Catharina - Tá passando 
Bebé – O fantasma tá vindo 
Elisa - Ele nunca deixou de rondar 
Bebé - Vai nos pegar! Vai nos pegar! 
Elisa - Corre! 
Catharina - ¡Es un fantasma! 
Zefa- È a locomotiva! 
Bebé- Mas não sai do lugar? 
Zefa - Como? Se está em toda a parte. 
Elisa - Em toda a parte? 
Zefa - Sim. Em todo o lugar da cidade. Está na memória de cada um. 

Dos mortos e dos vivos. E ninguém a esquece, ninguém. 
Catharina - La locomotora pasará 
Elisa - È um fantasma! 
Zefa- È a locomotiva! 
Bebé - Corre 
Catharina - Vai pegar! Vai nos pegar! 
Elisa - Tá passando! Tá passando! 
Catharina - Dentro da gente. 
Bebé- Acabando com a gente. 
Zefa – Ora, já nos acabou faz tempo! 
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(A locomotiva passa) 
Catharina – Una dosis necesaria una dosis. 
Bebé – Ainda não está pronto. 
Zefa– Taí, o começo do nosso fim. 
Bebé – O começo. 
Zefa– A locomotiva. Foi ela, não foi? Por causa dela que surgiu essa 

cidade. Por causa dela que viemos para cá.  
Elisa – Ao menos eu, vim por isso. Era tão bonita. Vim acompanhando 

um dos americanos que quiseram sondar o serviço. Fui muito bem paga, mas 
não voltei. Eram tantos homens precisando de um carinho, tantos homens 
precisando de afago. Só não contava que fossem tão miseráveis. 

Zefa e Bebé – Miseráveis.  
Catharina – Miseráveis, todos, sem nenhuma exceção. 
Bebé – A locomotiva, o começo do fim. Zefa, porque diz essas coisas 

que vão direto no coração da gente? 
Zefa– Porque é preciso acordar, Bebé. É preciso. Talvez ainda 

estejamos adormecidas.  
Bebé – Sim, tem razão.  Foi o começo do meu fim. 
Zefa – Do seu e de todas nós, não tenha dúvida. 
Bebé - Eu e os meus viemos construir a ferrovia. Viemos, os meus e eu, 

para o trabalho. Para a labuta. Mas com o passar dos anos, a estrada de ferro 
não saiu, o trabalho acabou e aqueles que não se asseguraram ficaram sem 
nada. Eu fiquei só. Os homens que vieram não aguentaram e morreram. 
Grandes perigos essa floresta guarda. E a estrada de ferro foi a esperança que 
trouxe muitos para aqui apodrecer. Eu sempre fui muito reservada. Assim como 
os meus, não gostava de me misturar. Mas quando fiquei só, passei a ser alvo 
fácil de todos. Sou negra, e negro nessa terra não tem valor, nunca terá. Negro 
nessa terra é bicho, é bandido, merece castigo e chibatada, seja da nação que 
for. Disso que me acusaram, de ladra, de bandida. Não bastou que passasse 
fome, fosse humilhada, desrespeitada, tinham que tirar o pouco que me restava: 
a dignidade. Mesmo que eu tivesse roubado. Mesmo que com as minhas mãos 
houvesse furtado os trinta mil reis de que fui acusada, eu tinha direito a eles. 
Pelos dias de sofrimento e trabalho em prol da construção dessa cidade. Essa 
maldita cidade que só lembrará do corte que desferi no rosto de outra mulher. 
Essa maldita cidade que não lembrará do meu suor, sangue, lágrimas. Essa 
maldita cidade que me tornou uma criminosa. A cidade, maldita seja a hora em 
que vim para ela. Maldito seja o homem que para cá me trouxe. Maldito seja. 

Catharina – Mas afinal, você roubou ou não roubou? 
Zefa– Isso não importa agora. 
Bebé – Desferi o golpe. 
Catharina – Então roubou. 
Bebé - Desferi o golpe. A desgraçada merecia. Era dona de uma 

quitanda e cobrava os olhos da cara. Quase todo o meu dinheiro ficava para ela, 
e eu sempre precisava de mais.  

Zefa– E o seu filho? 
Bebé – Ah, meu filho. Eu não sei. 
Catharina – Como não sabe? 
Bebé – Eu não sei. Eu não tive mais notícias dele.  
Elisa – Eu também.  
Catharina – Você? 
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Elisa – Perdi meu filho. E eu preferia não saber, eu preferia não ter visto. 

Ia sofrer menos. Bem menos. E a imagem dele agonizando e gemendo  não me 
perturbaria por toda a eternidade.  

Catharina – O que aconteceu? 
Elisa – O meu filho morreu ainda menino. (pausa) De fome.  
Bebé – E nós acabamos morrendo aos poucos com isso. 
Zefa- Com isso e com tantas outras coisas. As mulheres morrem mais 

que os homens à cada dia, a cada hora. É como se elas fossem morrendo a 
todo instante, com cada injustiça, com cada porretada.  Nós morremos sim. Com 
cada culpa que nos é imposta. Com essa culpa que vocês carregam e com 
outras, que talvez não pesem tanto.  Mas sabe o que faço? Sabe mesmo o que 
faço nessas horas em que o peso se torna insustentável? 

Elisa – O quê? 
Zefa– Eu divido com as outras. Talvez juntas, achemos um caminho. 
Catharina -O Ciúme é um mal que quando aflora nos homens, 

gangrena. E por mais que na cara de nós, mujeres, a violência crie marcas. É o 
corpo do homem que o ciúme adora. (Gritando) Feche as pernas! Olhe para 
baixo! Não sorria, desavergonhada. Era assim que ele dizia, eram com essas 
doces palavras com que eu saia de casa. Desavergonhada! Hija de puta! Yo 
siempre escuchó esas cosas desde muy pequeña. Só porque sei traçar o 
caminho que chega ao coração do homem, só por isso. Quando a gente não 
sabe esse caminho, eles nos invadem peito a dentro, e é muito pior. E mesmo 
quando abrimos o caminho, as margens do homem oprimem o nosso pequeno 
riacho. Feliz é a mulher que feito correnteza atravessa o homem, feito correnteza 
o abarca. Caso contrário, o mínimo que conseguimos é provocar o mal que os 
destroem: o ciúme. Foi por isso que ele aceitou a briga com o comerciante. 
Achava que seria fácil pô-lo no chão. É fácil matar um homem quando se oprime 
uma mulher. És muy fácil matar un hombre cuando se oprime una mujer. Ele 
achou que sim. Achou que seria fácil, e encontrou a morte. E mesmo que me 
culpem todos, mesmo que todos saibam que eu sou a culpada pela morte e pelo 
criminoso. Dentro de mim, feito doença que se alastra, o prazer de vê-lo morto e 
eu livre, impera. 

Elisa – Mas então você o traiu? 
Catharina – Quien traiciona, traiciona así. E me condenem se assim o 

quiserem. 
Zefa – Não somos júris de tribunal, não seguimos a podre justiça. 
Elisa – Até mesmo porque, se fosse assim, nenhuma de nós seria 

inocentada.  
Zefa– E acabaríamos matando uma a outra. 
Catharina – O trabalho, o cansaço, a pobreza. Talvez tenha sido isso. 

Teve um tempo que a gente se amava, que éramos felizes. Mas bastou vir para 
cá. Bastou que ele tentasse progredir. Bastou que soubéssemos que era uma 
mentira. Que ele mudou, passou a ser violento, a me controlar. A me culpar por 
toda pobreza. A reclamar da comida, da casa, das roupas.  El hijo que nunca 
llegó. Ha cambiado mucho. 

Zefa– Os homens sempre mudam com as frustrações. 
Elisa – Mudam e procuram as putas. E assim enchem os nossos ouvidos 

com lamúrias, lamentações e tristezas.  Preciso de uma dose. 
Bebé – Não está pronto! 
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Catharina – Eu o trai. Porque por mais que a gente negue, es tan difícil 

escapar a este maldito pensamiento- hombre. Um pensamento que nos faz 
sentirmos desprotegidas com o desamor deles. Mas a gente se cansa de 
maltrato, e uma hora a gente quer fugir e o primeiro que aparece oferecendo um 
pouco a mais, a gente se entrega. Sin pensar en las consecuencias. Por que nós 
mulheres temos que pensar nas consequências? 

Zefa – Por que não nos é creditado nem o amor. 
Catharina – Yo siempre fui sedutora.  
Bebé – Com esses olhos, esses cabelos e essa pele, já posso imaginar 

o estrago. 
Catharina – Mierda pensamiento-hombre. Talvez eu não tivesse 

consciência disso, mas sempre mandei a merda esse maldito pensamento. Fui 
livre, porta aberta, janela escancarada e se um homem não me amava logo 
pensava: Um outro há de reconhecer em mim, a felicidade. (ri) Otro me 
reconocerá la felicidad. 

Elisa- No fim, há pouca diferença entre nós duas. 
Catharina – Quase nenhuma. Amei e é isso que importa. Não trago nas 

minhas costas nenhuma culpa. Se ele tinha ciúme da própria sombra, se ele se 
achava dono de mim e por isso, saia desafiando a todos. Que culpa eu tenho? 
Tenho culpa se ele procurou a morte? Não, não tenho culpa.  As pessoas 
precisam deixar que a gente dance,  cante e viva em paz. Só assim, seremos 
felizes. 

Zefa – Só assim. 
Bebé – Mas você não sofreu? 
Catharina – Sim, sofri. Por um ou dois dias, talvez. A gente sempre 

acaba sofrendo. Mas depois, uma liberdade se apoderou de mim. Uma certeza 
que não era mais governada. 

Zefa – Essa certeza, eu sempre tive. De não ser nunca governada 
Bebé – Zefa a comandante. 
Zefa – Não sei se comandante. Eu só queria ajudar toda uma 

comunidade. Ajudar as pessoas e não falo aqui de caridade, não. Falo das 
pessoas que não tinham e nunca terão um representante. Por que quando 
estamos mergulhados na pobreza, nós temos que criar nossas próprias leis, 
nossa própria forma de defesa.  Eu não tive problemas com marido. È aquela 
questão, ele também me respeitava.  O meu problema foram as autoridades, 
isso que eles chamam de justiça.  

Elisa – A qual? A justiça dos ricos, dos bem aventurados?  
Zefa – A mesma justiça que teme qualquer forma de organização que os 

afronte. Irônico, isso, não? 
Catharina – Mucho. 
Zefa – E acreditem: tudo foi culpa de uma cebola. 
Todas – De uma cebola? 
Zefa– Sim, de uma cebola.  
Elisa - Ai, precisamos de uma dose. 
Bebé – Ainda não está pronto. 
Catharina – Deixem ela contar. 
Zefa (com uma cebola nas mãos) - Quando uma mulher corta em rodelas 

uma cebola, algo está prestes a acontecer. Alimentar o seu homem? Diriam. 
Talvez, digo eu.  Quando a cebola serve como tempero ou como o amargo da 
salada, geralmente, a mulher chora. Há outros poderes dentro de uma cebola, 
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muito além do que dar de comer. (pausa) A verdade, (pausa) a verdade sim, se 
esconde camada a camada, e só quem tem o dom consegue capturá-la. Mas 
neste país, encontrar a verdade é crime. E por esse exercício, o exercício da 
verdade, fui processada e condenada como criminosa. Enquadrada como 
feiticeira, portadora do mal. Nociva a toda a comunidade. Houve ainda quem 
quisesse me colocar numa fogueira, me xingando de bruxa aos gritos. 
Simplesmente porque coloquei rodelas de cebola nas axilas de um homem para 
encontrar quem o matou.  Todos confiavam em mim, e era por isso que a justiça 
me queria atrás das grades. Uma mulher com espiritualidade pode sim ser uma 
ameaça. (pausa) A cebola, minha arma nunca encontrada. O meu nome, temido 
por todos. Eu encarcerada, o alívio dos covardes. Sempre que uma mulher lidera 
é preciso pará-la. Sempre que uma mulher tem conhecimento, é preciso freá-la. 
E eu conhecia demais, conhecia além da matéria, e isso causa medo. Muito 
medo, sim. 

Bebé – Quem diria que por causa de uma cebola, se condenaria uma 

pessoa. 
Elisa – Quem diria que por causa de uma cebola se condenaria uma 

mulher. 
Zefa– Sim e muitas outras mulheres foram condenadas por menos que 

isso. O problema não foi a cebola, mas tudo o que eu sabia. E o que eu podia 
fazer com o que sabia. Já haviam me avisado, estavam de olho em mim. E eles 
estavam certos, queriam defender seus poderes, queriam defender seus ideais. 
Se me deixassem livre, eu causaria a revolução. 

Catharina – Una revolución? 
Zefa– A revolução. Uma revolução liderada por mulheres. Por que nós 

sabemos das opressões e das formas para que elas não se reproduzam. Por 
que nós trazemos nos nossos corpos o registro dessas opressões. Eles tiveram 
medo, sim. Os poderosos são cagões, eles temem, temem qualquer sabedoria 
que fuja do controle deles. E a minha sabedoria fugia. A minha fé fugia. Então, 
eles não podiam me deixar em paz.  De fada me transformaram em feiticeira. 
Era uma afronta que uma mulher soubesse demais. Era uma afronta. E eles não 
permitem isso. Nem hoje em dia, eles permitem. Não, Eles não permitem. Eles 
apenas fingem que somos iguais e que até temos alguns direitos. Mas eles 
continuam manipulando esse ciclo interminável.  

Elisa – Por uma cebola, é ridículo. 
Catharina – Mas o que você viu através da cebola?  
Zefa – Vi que foram eles. Eles os culpados pelo morto. Eles são sempre 

culpados. Por cada uma de nós. Por nossas marcas, por nossos sofrimentos, 
pelas nossas dúvidas. Eles são culpados. Eles podiam reverter a situação. 
Podiam abandonar essa locomotiva-pensamento-homem. Abandonar, pois, ela 
não anda. Por que é por culpa deles que aqui estamos. Aqui estamos sem paz. 

 
FIM. 

 

PEÇA 03- À MARGEM (Valdete Sousa) 
Cena 01 

Música O Guarani de Carlos Gomes 
 
Luz de Corredor  
Luz frente 
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Mulher jovem, magra, carrega uma mala antiga na mão direita. Caminha 
em direção ao centro da cena. Deita a mala no chão, abre, retira um caminhão 
pau de arara e alguns bonecos, homem e mulheres. Arruma esses personagens 
cuidadosamente na carroceria e empurra pela cena. Ouve-se o ronco da 
motosserra, recolhe apressadamente todos os bonecos, o caminhão, devolve na 
mala e sai. 

 
Entrada: Lavadeira 
Cena 02 

Black Out- Luz no rio 
Mulher, 35 anos, de bacia na cabeça e baldes nas mãos, caminha a lenta 

marcha que vem de longe e pesada, entoa “leva eu saudade”, em alguns 
instantes entra uma segunda mulher, acompanhando o canto. Sacodem lençóis 
claros, uma a uma entram na música e na cena. 

 
Eu tava forrando a cama 
a cama pro meu amor 
passou um vento na roseira 
a cama se encheu de flor 
 
Leva eu, saudade 
Se me leva eu vou. 

 
As mulheres iniciam o trabalho de lavagem de roupa, inserindo na música 

a batida da roupa no jirau. Ficam assim por muitos instantes. 
Ouve-se o som da batida da roupa molhada batendo no jirau, os animais 

ruidosos e o som da água sendo remexida pelas mãos das lavadeiras. 
 
Lavadeira 01- José disse que a gente ia ficar rico vindo pra cá, que a vida 

ia ser outra. Que nunca mais ia precisar trabalhar no pesado. Os home disseram 
pra nois que as terra tava cheinha de ouro, minando que nem água de fonte. 

Lavadeira 02- meu sonho era comprar um vestido bem bonito que nem 

esses aqui que a gente lava, tudo coisa fina, vindo de fora, tecido macio que até 
parece pelo de gato, chega grudar fiapo nas minhas mãos cheias de calo. Essa 
noite nem consegui dormir com o barulho de um bicho rodeando a casa. Um 
quebrar de galho na mata um desassossego que só vendo. 

Lavadeira 01- Minha vontade mesmo era ter falado não, ter sido teimosa 
o bastante pra ficar onde eu estava. Bem antes dele ter me enfiado naquele carro 
velho. 

Lavadeira 02- Ficar lá Fazendo o que mulher? Plantando no chão duro, 

embaixo do sol, pra no fim perder toda a safra pra sequidão. Comprando um 
balde de água por dia com os únicos cruzeiros que a gente conseguia ganhar 
com sacrifício! Aqui pelo menos tem água, muita água. Nunca passei sede aqui 
e tudo que você semeia na terra brota. 

Lavadeira 01- Tem mesmo muita água, chega doer os osso de tão 
gelada, chove quase ano todo e quando não tá chovendo é poeira pra matar 
sufocado. Não tem uma fêra pra gente ir domingo, não tem um rastapé, um nada. 

 
Lavadeira 02- Eu gosto muito de fêra, mas fêra com os bolso vazio! De 

que me adianta?! E rastapé lá enche barriga de minino?! 
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Lavadeira 01- de mais a mais, ele só me jogou aqui nesse fim de mundo 

e sumiu de volta atrás dos rabo de saia dele. Você fala assim porque tem marido 
em casa que ajuda, que vai pra lida, agora e eu? Eu sou mulher largada! 

(Pausa, elas ficam em silêncio) 
 

Lavadeira 02- Eita que hoje eu tô cheia de rôpa branca, gosto de deixar 
elas alvinhas, tanto que chega doer os olhos. Vou espalhar por aqui tudo pra 
quará. 

Lavadeira 01- E de quem é essa montueira de rôpa, comadre? 
Lavadeira 02- Daquela família nova que chegou lá do sul, a dona passou 

lá em casa ontem e me deixou essa troxa, precisa ver cada coisa bonita, uns 
vestido fino. 

Lavadeira 01- Eu não entendo essa gauchada tudo com cara de rico...que 

vem fazer aqui nesse lugar? a gente tudo bem, que tava lá na dificuldade, mas 
esse povo aí cheio de mudança bonita, ropa boa, não sei o que quer aqui. 

Lavadeira 02- Eles vieram por causa das terras, mulher! O governo tá 
dando pra mais de 40 arqueire pra cada um que quiser plantar… 

Lavadeira 01- E por que não dá pra nóis também? Somos pior que eles 
por acaso? 

Lavadeira 02- Nada, diz que é um troço novo aí que o governo inventou, 
só pra quem tá chegando agora e tem família grande pra trabalhá nas terra. 

Lavadeira 01- Mulher sem marido não pode né? Não tem home pra correr 
atrás das coisas! É assim mesmo, a vida é muito injusta pra mulher sem home…  

 
 (Luz vai diminuindo, continua o som das batidas de roupa no jirau. 

Foco abre-se em outra parte da cena. As atrizes manipulam bonecos sob 
uma mesa). 

Black out. 
 
Cena 02 
Luz nos bocecos 
Menino -Eu queria tanto ter indo com mainha pro rio. 
Menina -E não foi por que? 
Menino -Por sua causa! 
Menina - Minha causa? 
Menino - é porque a cagona aí tem medo da onça e não pode fica 

sozinha em casa! 
Menina - Tenho medo mesmo! Pelo menos eu falo, não sou como uns 

e outros que finge que não tem medo. 
Menino - Não sei quem é esses “uns e outros”, eu não sou porque não 

tenho medo. Sou o home da casa, mamãe que disse. 
Menina- então tá, vou já já contar as histórias que painho conta das 

assombração que tem na mata, vamos ver se não vai se borrar de medo! (risos) 
Menino- História de assombração...Sei, sei… Você nem sabe porque 

sempre tapava os ouvidos pra não escutar as conversa! 
Menina- Eu sei sim, quer vê? “ Um dia quando eu tava voltando da roça, 

tive que passar no meio da mata fechada,eu vinha bem devagarim ouvindo o 
cantar dos bichos e os barulho da mata, mas de repente eu comecei a apertar o 
passo, porque senti um calafrio correr na minha espinha...” 
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Menino- Pode parar eu já sei essa história aí da velha que correu atrás 

do pai. É mentira! Mainha disse que ele é um mentiroso. 
Menina- É nada! Meu pai sabe das coisas e não é mentira! 
Menino- É mentira, ele é um mentiroso, que falou que a gente ia ficar 

rico quando chegasse aqui, e não temo nem cama direito pra dormir. E ele? 
Cadê? Sumiu de volta… A mãe disse que ele tem outra mulher…. 

Menina- (interrompe) Mentira! Ele vai voltar! Ele prometeu que ia trazer 

uma boneca e um vestido bem bonito pra mim! 
Black out. 
 
Cena 04   Luz do rio 

A lavadeira (ou lavadeiras) canta(m) cantigas populares: 
 
“Morena você se lembra, oi lavadeira 
Da noite que se passou, oi lavadeira 
Madrugada madrugou. oi lavadeira 
E o sereno serenou, oi lavadeira. 
Não tenho culpa do que se passou 
Deu uma chuva muito forte 
e o lenço carregou 
foi descendo rio abaixo, oi lavadeira 
como desce o lambari, oi lavadeira 
 que de perto já perdi, oi lavadeira 
não tenho culpa do que se passou 
deu uma chuva muito forte 
e o lenço carregou” 
 

Lavadeira 02 - Quando a gente chegou aqui, essas terras tava cheia de 
gente das florestas, os nomes era difícil de se dizer Karipunas, Tapai, Eru-eu-
wau-wau, Suruí. Gaviões, Araras, Cinta larga, Mamaindê, Nambikwara. Eles 
vieram muito antes, que nóis. Não plantava, não, eles colhia, colhia os fruto que 
brotava da terra. Aí teve o anúncio, deu até no rádio, no Gato só se falava nos 
ouro, pedras, que eu nem sei que cor é, uns tal de diamante, caxiterita… Nunca 
que vi nada disso aqui. O povo fala que tem uma árvore que faz borracha, aí 
mais pra dentro, mas pra mim já chega, num guento outra pernada dessa! …. 
Terra! Eu bem que queria ter um pedacinho meu! Ouvi um fuxico que tá abrindo 
um garimpo no sítio do Joaquim, tá uma carrêra doida pra lá: é gente entrando, 
saindo, as gentes parece até formiga rolando pedra, furando buraco...é o tal 
progresso! Diz que nóis é o futuro do Brasil! 

 
Black out. 
 
Cena 05 - Entra cacaiero. 

Homem, magro com um saco cheio de objetos presos, caminha 
ruidosamente pela cena, sons de panela de alumínio batendo umas nas outras. 
Luz abre devagar, abre o cacaio no chão, espalha objetos prepara sua marmita 
para comer, enquanto come rememora sua caixa de memórias, vai juntando e 
colocando dentro do cacaio e caminha para fora da cena.  

 
Black out. 
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Cena 06 - 

Luz no rio 
 
Coqueiro verde tomba, mas não cai 
A moça que se casa 
Oi, não namora mais 
Se ela namorar, o coqueiro tomba e cai 
 
Tava cosendo na porta 
A linha só dando nó 
Se quiser falar comigo 
Venha hoje que eu tô só 
 
Coqueiro verde tomba, mas não cai 
A moça que se casa 
Oi, não namora mais 
Se ela namorar, o coqueiro tomba e cai 
 
Meu anel de sete pedras 
me custou mil e quinhentos 
quando eu boto ele no dedo 
não me falta casamento 
 
 
Coqueiro verde tomba, mas não cai 
A moça que se casa 
Oi, não namora mais 
Se ela namorar, o coqueiro tomba e cai 
 
Eu subi no céu e vi 
Perguntei a Nossa Senhora 
Se namoro for pecado 
Eita, eu peco a  toda hora 
 

Lavadeira esfrega e torce roupas. 
 

Lavadeira 02- Nós veio pra cá costruí, o governo disse que precisa de 

braço forte, precisa do suor que escorre em nossa testa, precisa do trabalho. Na 
rádia gritava logo cedão do dia “ o eldorado está de porta aberta! Não espere 
mais, corra que há terras, há ouro, há pedras preciosa…” Tem gente que traz a 
roupa do corpo, tem gente que só traz fome… Uma vez vi um palavreado bonito, 
diz que nóis é desbravador! Achei bonito! O rádio gritava “Traga seus filhos, traga 
as mãos habilidosa de sua mulher, traga seu corpo forte!” 

Lavadeira 01- Que tá conversando aí sozinha, comadre? 
Lavadeira 02- Pensando nas coisas da vida aqui com meus botão… 
Lavadeira 01- Quem é aquela mocinha bonitinha que desceu ali? Nunca 

vi por aqui. 
Lavadeira 02- Não sei quem é não.Mas pelo jeito dela é do povo que 

chegou agora, olha a cor da pele, bem clarinha, cara de menina bem 
cuidada...Ah, sim deve ser fia de uma dona bonita lourinha, com os cabelos 
compridos que passou logo cedo em casa pra deixar essas ropa aqui...Combinou 
de ir anoitinha pegar… 

Lavadeira 01- E faz tempo que a família chegou? 
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Lavadeira 02- Acho que tem uns dois dias que vi esse povo andando 

por aqui. 
Lavadeira 01- E esse povo veio fazer o que nesse lugar, comadre? 
Lavadeira 02- Só pode ser que conseguiram terras. O povo do sul veio 

correndo imagina que a rádia deve ter anunciado que o clima é bom, o ar é 
fresco! Quero ver é eles aguentar o sol daqui. (risos) 

Lavadeira 01- Agora vão ter que aguentar! Uma trabalheira dessas pra 

chegar aqui! (para a outra). 
Lavadeira 02- Mas comadre que tanta pergunta! Se pegam a gente 

falando assim, vão dizer que nóis é fuxiqueira! 
Lavadeira 01- (dá de ombros) Por mim! Tô me lixando! Eu tenho que 

perguntar! Um povo tudo com cara de gente endinheirada vim parar nesse fim 
de mundo! Mas veja aí! Deve de ter perdido tudo lá na terra deles...A desgraça 
não escolhe lugar! 

Lavadeira 02- E eu que pensava que só no sertão é que se perdia tudo. 

 
Black out. 
Cena 07 - Luz nos bonecos 
 

Os bonecos sob a bancada com algumas panelas, talheres, temperos, 
tudo em tamanho maior que eles: 

 
Menina - Anda seu demente, tem que fazer a comida pra levar pra 

mainha. Tadinha deve já tá com fome, saiu de casa sem nem merendar. 
Menino - Oxe, eu tô fazendo o que posso. Eu não sou muié pra saber 

cozinhar ligeiro! 
Menina - Ai, ai e desde quando só muié cozinha, mainha disse que aqui 

em casa não tem dessa não todo mundo tem que ajudar. 
Menino - Tá bom, tá bom, deixa mexer essa panela aí, vai aprontando 

a marmita, que já vai tá pronto. (a menina prepara) tem que colocar bem ajeitado 
porque mainha não gosta quando mistura as coisa na marmita. 

Menina - Eu to aqui pensando que temo de levar essa marmita pra 
mainha, vai ter que passar na matinha né? 

Menino - Vai. 
Menina -Hum. 
Menino - Hum, o que moleca? 
Menina - É que eu tô preocupada… 
Menino - Preocupada com o que? 
Menina - Uai, com as coisas que tem na mata. 
Menino- Ixi lá vem com tuas leseiras!  
Menina - Leseiras nada! No outro dia, painho tava contando pro vizinho 

a história do “angaturama”. 
Menino - Anga o quê? 
Menina - (Voz de assombro) Angaturama! 
Menino- Eu lá tenho medo de angaratuma! 
Menina - Não besta, é angaturama! O angaturama é um veado todo 

branquinho, bem alvinho que anda pelas florestas...Painho disse que numa noite 
de lua cheia tava voltando pra casa e que andava, andava e nunca chegava, que 
a lua já ia bem alta, quase nomeio do cucuruto dele e nada de achar a saída, aí 
ele resolveu sentá num toco caído e descansar, quando de repente ele escutou 
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umas pisadas vindo de dentro da mata, aí ele começou a suar ainda mais, os 
pingos tava escorrendo pela testa e o barulho foi aumentando, aumentando… 

Menino- (que já está tremendo, gaguejando) Eu...eu… Não tenho medo 

de nada disso, é pura inventatividade dele. 
Menina - (Continua a história) Foi aí que ele viu um baita veado branco 

com os olhos de fogo… 
Menino - Chega, para de bestagem, vamos terminar a comida de 

mainha. Menina mais besta! Nem tá de noite! Onde já se viu garautama aparecer 
em hora do almoço. 

 Menina - An-ga-tu-ra-ma! Eita bicho leso! Mas, por isso não, sei de outro 
bem pior que ele e aparece dia sim, o Jão da Calama, Painho disse que ele é 
um crocodilo que tem umas unhona bem grande e que ele sai lá do sumitério, 
que rasga a catacumba com as mão e sai pela cidade pra pegar os vivente. E 
quando pegá ele enfia as unhas bem nos buchos assim, e rasga tudo as tripa. 

Menino - Chega! Se você continuar com essas coversa besta, eu vou 

deixar você sozinha levar a marmita! 
Menina - Eu hein, nem sei ir só! Tu vai é levar uma surra se eu chegar 

lá sozinha! 
Menino - E tu vai levar umas tapas já, já se não fechar essa boca… 
Menina- Acho que tô me lembrando de mais uma! 
 
Menino corre atrás da menina para dar umas palmadas enquanto ela 

continua gritando novas histórias. 
 
Black out. 
Cena 8- Luz corredor - luz frente 
O cacaiero caminha pela cena apressadamente, com latas, bateia. 

Abaixa-se, pega a bateia, coloca pedra dentro e faz movimento de separação de 
material. Junta pedras, coloca na bateia, sacode, verifica, pega mais, sacode, 
verifica, encontra uma pedra, morde, joga fora. Continua a se movimentar, 
experimentar espaços, explorar novas possibilidades. 

 
Voz (off) (gravada)- Há um risco escuro no chão, uma trilha, ou quem 

sabe uma marca d’água...Barão do Melgaço! \Foi Rondon quem deu esse nome, 
12 de outubro! O presidente dos Estados Unidos da América pisou bem aqui e 
disse: “este se chamará 12 de outubro!” Presidente Roosevelt! Aqui está a 
nascente dele, do Roosevelt ou Rio da Dúvida? Mais de 10 nascente… 10 
nascentes! Pires de Sá! Quem é esse? Poderia ser João da Silva ou João 
Ninguém ! O rio que inexiste 

 
(Apaga a luz da sombra) 
 
Quero banhar meu corpo sólido nas suas líquidas águas, e molhar as 

minhas lágrimas nas suas merdas flutuantes, beber o barro que escorre pela sua 
margem assoreada e devorar latas, os lodos, os bichos podres em suas fontes. 
Misturar meu corpo amargura com teus dejetos, frigoríficos, madeireiras, casas 
pobres e empreiteiras. Chega de ignorar seu som abafado pelo asfalto e de 
esconder sua cor com capim colonhão, quero aspirar seu cheiro ocre e fétido, só 
pra provar que você ainda corta ao meio esse pedaço de ignorância de terras 
brasileiras! 
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Junta as coisas e sai de cena. 
 
Cena 9 

Luz no rio, nos bonecos e frente 
 
Caiu, caiu do pé de Ipê 
uma flor amarela 
bonita de ver 
chorou, chorou 
a sangria d’água 
às margens do rio 
uma vermelha lágrima 
 
Oh meu pé 
meu pé de Ipê 
meu jacarandá 
traga logo 
meu bem querer 
pro lado de cá 
 
(Luz frente) 
 
Atrizes tirando os figurinos e guardando em baldes. 
 
Atriz I- Lavadeiras não há mais! 
Atriz II- Não há mais! 
Atriz I-  As lavadeiras e suas bacias de alumínio presas à cintura… 
Atriz II- Não existem bacias de alumínio! 
Atriz I-  As lavadeiras e seus baldes de alumínio cheios de roupas 

brancas… 
Atriz II- Não existem baldes de alumínio! 
Atriz I- As lavadeiras equilibrando suas trouxas na cabeça… 
Atriz II- Não há mais equilíbrio! 
Atriz I- As lavadeiras descendo as ladeiras às margens dos rios! 
Atriz II- Não existem rios! 

 
Pegam os bonecos 
 
Atriz I- (Coloca num balde) Não existem mais crianças! 
Atriz II- As crianças existem! (tira do balde) 
Atriz I- (Coloca num balde) Não, não existem mais crianças brincando 

nos rios! 
Atriz II- Não existem rios! 

 
Cena Final 

Atriz I ficará num ponto da cena tocando uma música que deverá ir 
aumentando o ritmo gradativamente. A outra segue dando o texto em ritmo 
gradativo também. 
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Atriz II - Século XVIII, as chamas da ambição brilhavam nos olhos ávidos 

dos poderosos governadores. Histórias se propagam no ar e entre bocas, os 
sussurros chegam aos ouvidos certos. Os sonhadores homens em terras 
brasileiras repetindo os passos que há milhares de anos a civilização Inca já 
havia trilhado, Franciscos Pizzarros brasileiros correndo fronteiras, peneirando 
rios para banhar-se em líquido dourado. 

(A atriz pega uma bateia e peneira pedras.) 

O Juruema e o Jamari guardam o segredo do tesouro perdido. Vamos 
rastrear o Piolho, passemos a bateia em São Pedro quem sabe, eles entregam 
os seus segredos! Por ordem do Senhor Capitão-Geral da Capitania do Mato 
Grosso, todos os homens devem sonhar junto e aventurar-se às fronteiras para 
encontrar o tesouro perdido de Urumacuã! (parada longa). Que nada, apenas 
devaneios! Mais adiante, os sonhos de um desbravador arrancam da Agricultura 
800 contos de réis de investimento para levar o homem em busca do Eldorado. 
O senhor Ministro ficou convencido que seria um ótimo investimento, o que são 
800 contos levando-se em consideração os incontáveis tesouros que seriam 
encontrados!? Vamos pagar a dívida brasileira! Vargas, finalmente vai encampar 
a Bond & Share! Construiremos nossas próprias usinas de energia. O Brasil vai 
ficar rico (parada longa). O sonhador Rondon jamais desistiria. Três vezes foi 

tentado, três vezes foi fracassado! Engenheiros, geólogos, médicos, 
garimpeiros, sonhadores… Não podemos admitir que seja uma lenda, muito 
menos folclore ou histórias que os povos contam, Urumacuã existe! Há ouro, 
ouro de 23 quilates, há gemas, muitas pedras com valor incalculáveis. Rondon 
sonhou, ele sabe as coordenadas geográficas, no leito do Barão do Melgaço 
jorram preciosidades, vasculhemos o Cabixi, o Pimenta e o 
Machado.Examinemos as terras, as pedras, as águas, o ar em nossas matas. 
Há de ter ouro em algum lugar existe o Eldorado! (música para junto com a fala 
num corte) 

 
Permanece apenas a Sonoplastia de pedras na bateia, cria um ritmo. Luz 
no rio. (Som de rádio antigo, toca um trecho do hino do Estado de 

Rondônia) 
 
“Azul, nosso céu é sempre azul, que Deus o mantenha sem igual, 

cristalino muito puro e o conserve sempre assim, aqui toda vida se engalana, de 
belezas tropicais, nossos lagos, nossos rios, nossas matas tudo enfim” 

 
As atrizes se banham em líquido dourado. Luz vai diminuindo.  FIM 

 

PEÇA 04- A ARMA DA MULHER É A LÍNGUA (Nilza Menezes) 
 

Direção de Chicão Santos 

TODAS 

Meus poemas foram feitos entre o fritar de ovos e bifes à milanesa. 
Entre o esfregar do chão e o passar do ferro na rua roupa nova, 
na sua roupa velha. Meus poemas foram feitos e expostos como 
as roupas do varal balançando ao vento, como eu, querendo voar. 
Escrevo como quem faz pão, saladas e vinhos que marcam como 
batom carmim a toalha da mesa. 
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Bárbara 
Minha avó lavava a louça do jantar, meu avô olhava as estrelas. 
Meu pai olhava as estrelas, minha mãe costurava à luz de 
lamparina. E eu quero é olhar estrelas. 

Amanara 
Vovó lava os pés de vovô obediente. Minha mãe já se rebelava, 
racionando sexo e carinho.Entre essas duas mulheres tento 
encontrar caminhos. 

Flávia 

Das nossas avós herdamos traços, como um par de olhos azuis 
trazidos da Europa, fotos amareladas com vestidos de princesa, 
dos casamentos de todas as mulheres da família. Das nossas avós 
herdamos baús envelhecidos, histórias de amor impossíveis. Foi 
com ela que aprendi a transgredir. 

Mag 
Minha mãe quando fez setenta anos, gritou: ninguém manda em 
mim mais. Meu pai, encolhido no sofá, não escutava mais. 

Bárbara 

Minha avó quando fez sessenta anos comprou um lindo corte de 
tecido para sua mortalha. Guardou num velho baú à espera do dia. 
Viveu mais de oitenta. As traças tinham devorado o tecido e todos 
os seus sonhos e medos. 

Flávia 
Vovó Carmem, no último prato à espanhola, bebeu veneno em 
taça de cristal 

Amanara 

Lá em casa éramos três meninas. No pomar, as pequenas maçãs 
verdes eram tão azedas quanto o humor de mamãe. Meu pai, pé 
de mamão macho, enfeitava o quintal para garantir a reprodução, 
como dizia minha avó, preocupada com o aumento da família que 
ela na condição de parteira comemorava a cada nascer de menino 
e lamentava a cada nascer de menina. 

Flávia 
Quando nasci meu pai queria um menino-homem. Minha mãe me 
tomou nos braços, boneca que nunca teve. Quando cresci, aprendi 
a ser dual para agradar os dois. Meu corpo não me cabe. 

Mag 
Quando nasci minha avó me banhou em bacia ariada com areia 
do riacho e colocou sua aliança de ouro para me dar sorte. 

Mag 

Ainda criança, um tio trouxe em visita o sabor das maçãs pra me 
curar de catapora. Ficou na lembrança, como se a presença fosse 
assim, avermelhada, com o odor do quarto de resguardo e do chá 
do sabugueiro. 

Bárbara  

Nunca recebi olhares que me dessem calafrios, nem senti ninguém 
capaz de ato insano por minha causa. Estive aí na vida parindo 
filhos, poesias, idéias revolucionárias, armada até os dentes para 
essa guerra nem sempre justa, tantas vezes alvejada. 

Amanara 
A roupa balança ao vento no varal. Cheira a erva doce. Cheira café 
na sala e na cozinha, com pitadas de ovos mexidos e suco de 
maracujá. A família vai saindo cara feia, de ressaca, com cheiros 
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pra conquistar. Uns de bem, outros de mau amor. Enquanto 
cozinho feijão penso no desejo de cada um para almoçar e saio 
pra trabalhar. 

Flávia 

Acordei com a sensação de haver perdido a memória. Vivi outras 
vidas, fui outras pessoas. Nos sonhos e lidas, beijei, amei, matei, 
morri, acordei com café com leite, esse gosto parte da memória. 
Devorada em sonhos e desejos, vejo você Zangão sobrevivente. 

Bárbara 
Minha ancestralidade no cheiro de naftalinas do baú da minha avó 
que explodem em mim nas imagens da memória. 

Mag 
O vestido de noiva de minha mãe no mesmo baú da roupa do meu 
avô falecido. Tudo cheirava a naftalinas. 

Amanara 

Minha bisavó tecia rendas. Linhas das tramas da sua vida. 
Trançados pelos nós da memória. Fios enredavam entre laçadas 
dos pontos altos e baixos amarrando as tramas. Histórias não 
contadas de sua tragédia pessoal escondidas nos pontos, em nós. 

Ama 

Haviam baús em todos os cômodos com roupas cheirando a mofo. 
Os mortos e rosários espalhados pelas paredes. Os mortos nas 
fotografias olhando os vivos de caminhar lento e medroso de ser 
apenas fotografia. 

Flávia  

Como Dona Doida, saí de casa pra fugir da sina que minha mãe 
sonhava pra mim. Não queria bordar paninhos de prato, nem fazer 
toalhinhas de crochê. Retorno e vejo a casa de minha mãe toda 
enfeitada de toalhinhas coloridas. Ela vai me dando uma, outra, 
depois outra. Vou juntando as toalhinhas, que ela fez por mim. 

Mag  

O rio se embrenhou, frestas arestas. Temo a natureza de sua 
água, mulher do rio violentado. A tragédia pessoal de ruptura 
cortou o tempo como flagelados aportaram sem memória. Nossa 
pele de cores distintas, só me diz que não fomos pintados com a 
mesma tinta. 

Bárbara 
Quando meu avô morreu, intempestivo suicídio, suas roupas 
foram partilhadas com os filhos. Meu pai guardou sua lembrança 
num baú cheio de bolinhas de naftalina para conservar a morte. 

Amanara 
Escolhi marcas para o meu corpo nas tatuagens. As da alma foram 
impostas, ditadas, recitadas, rezadas. Exponho as do corpo como 
conquista, as da alma por vergonha faço segredo. 

Flávia  

Esse jeito mulher feito ao longo dos séculos, tão ensinado por 
minhas avós, hoje acordou e lavou os banheiros. Depois caminhou 
muito pra castigar o corpo que não comporta o que pensa e sente. 
Pensou em viagens, leu o jornal, falou ao telefone, comeu 
chocolate, perambulou pelas ruas, pelas lojas, se comprando 
presentes, tentando agradar essa outra pessoa que vive brigando 
pra não lavar banheiros. 
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Mag  

Violência antropofágica que devora e recria. Engolir sapos, vomitar 
príncipes. Alquimia.  
Ainda há nas curvas obesas e nas rugas do meu corpo uma 
imensa vontade de acordar diferente. Leio sobre fontes da 
juventude e penso em fazer as malas para uma viagem sem fim, a 
um lugar onde não lavaria mais louça, nem esfregaria o chão. 

Bárbara  
Se do meu corpo já não jorra sangue é porque ele já não é 
violentado. Não há sacrifícios para mantê-lo vivo. Sacrificado pelo 
tempo não há mais corpo para o ritual. 

Amanara 
Suas palavras mal ditas fazem meus dias e noites malditas. Suas 
palavras ferinas, na minha pele abre feridas. Suas palavras me 
batem todos os dias. 

Flávia 

Não fui moça roubada pela janela por um cavalheiro apaixonado. 
Não fui namorada, nem ganhei seresta de amor na janela, onde 
esperei por um coração apaixonado, desvairado como o meu. Não 
mereci um só verso, fui o avesso do conto. Ainda espero na janela 
o moço de bom coração que minha mãe dizia me levaria, e então 
aí eu seria. Ainda não sou. 

Mag  

Carrego uma tragédia, que é a de me ver na história das mulheres 
desse tempo que exige transformações, mas que o velho insiste 
em ficar. Mudo de roupas e sapatos pra sair do círculo cansado e 
desgastado, mas percebo que ele é recriado com novos discursos, 
onde a minha história pessoal se crava crivada do que não me 
permito abandonar. 

Bárbara  

Enlouqueci de atirar pedras, rasgar a roupa e perder os sentidos. 
Retornar nunca mais. Não me tragam sais. Quero permanecer 
louca, desvairada, atirada no mundo de qualquer um. Você é o 
causador dessa causa e dessa dor. 

Flávia  
Atirar pedras é coisa de gente lúcida que não se verga ao 
formalizado, organizado. A lucidez provoca vazios, depressões. 
Só a loucura nos permite serenidade, aceitação. 

Amanara  

No varal, nossos vestidos estendidos lado a lado não é proibido. 
Ano após ano adornada com pérolas. Enfeitada para 
ritualisticamente ser devorada. Violentamente todos os dias, 
vagarosamente todas as noites. 

Flávia 

Vegetariana desde que dia? Desde quando após a punhada do 
meu pai do porco o sangue escorria e virava chorizo, que no 
almoço vinha acompanhado de sangria. Desde quando minha 
tarefa aos domingos era de cortar o pescoço da ave para o almoço 
da família. Vegetariana desde que dia? Desde quando do boi o 
sangue escorria aos gritos de vivas e hurras, dos homens  
ensandecidos de alegria. Desde quando do meu corpo o sangue 
expelia e via que os olhos dos homens me seguiam. 
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Bárbara 
Meu corpo se sacrifica ao teu, com fé, pela promessa do prazer. 
Busco no sacrifício encontrar o paraíso ao crente prometido para 
expiar pecados. 

Bárbara A arma da mulher é a língua, por isso te toco ferina. 

TODAS A arma da mulher é a língua, por isso te toco ferina.  

Bárbara  
Árido, o céu da boca. A palavra não brota em boca seca. Útero 
seco cessando movimento e contração liberta-se. Útero seco não 
tem cólicas, não tem sexo, nem tesão. 

Mag  
Quando criança tinha pesadelos, caía em abismos, flutuava, 
voava, andava descalça na multidão. Hoje não sonho mais. Não 
consigo voar ou flutuar. Mas já conheço o abismo. 

Amanara  

A cabeça no travesseiro descansa noite adentro. O corpo liberta-
se, dança com homem desconhecidos, ama mulheres, atravessa 
mares, sobe telhados, veste-se de culturas passadas, sinhazinha, 
escrava ou rainha, caminha descalça em estradas desconhecidas, 
percebe-se nua na frente da 

Amanara 
...multidão, sofrendo de vergonha. É preciso pegar a cabeça de 
volta no travesseiro e acordar para outro dia. 

Flávia 
Áspera, me incomoda a barba hormonal, ferindo a palma da mão, 
acabando com meu desejo que já não brota, não jorra em fogo 
pelas veias desérticas. 

Mag  

Você assiste passivamente ao meu envelhecer. Odeio-o por isto. 
Por não impedir o tempo, meu medo. Por não impedir meu 
envelhecer, apodrecer. Nem mesmo meu amanhecer com TPM. 
Abro minha bandeira nesta manhã. As estrelas já se foram e 
nenhuma palavra libertina aflora para que eu cuspa minha 
insatisfação. 

Bárbara 

Sem medo do futuro, a vida passando pela janela de uma rua, cuja 
história está nos livretos sobre a aldeia. Sem esperar mudanças 
drásticas com a passividade da velhice, a indiferença dos 
dementes, o juízo final seria a única catástrofe. 

Bárbara 
De repente olhei pela porta e havia passado tanto tempo que as 
árvores estavam com as raízes expostas, como minhas rugas. 

Bárbara 
Minha palavra não quebra o seu silencia, não toca seus ouvidos, 
não move seus sentidos. 

Fllávia  
Trazer no peito as mágoas todas é muito peso para quem já nem 
carrega a memória toda. Para quem o tempo provocou rasuras 
ocultando imagens. É muito peso carregar raivas e frustrações. 

Amanara  
As pessoas esperam da velhice complacência e tolerância. Aos 
velhos não se permite indignação, nem resistência, só a morte lhes 
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cabe como prêmio por não terem antes morrido. A lucidez 
incomoda. Mostra o que queria escondido, provoca a ira, a 
indignação. 

Mag  

Devorar a cria para que ela não morra, todos os dias. Escondida 
das meninas, a rã guarda a mina, com medo da vida, lutando 
desesperadamente para não morrer com riso complacente de 
monge chinês. 

Bárbara  

No céu, segredos e nomes: Três Marias, Cova de Adão e Eva, 
Estrela D’Alva, estrelinhas caiam de vez em quando. O silêncio e 
o fingir que não tinha visto para não dar azar, pedindo em segredo, 
morrendo de medo do mundo acabar. 

Mag 
Na mesa, sonhos recheados de creme, meus pesadelos. Lucidez 
demais. E quando morrer já não dói mais. 

Amanara 

A primeira rosa da roseira menina contou sua cor. Já tive muitos 
medos de escuro e de assombração. Hoje só tenho medo de 
gente. Sou inadequada. Não caibo nesse corpo de mulher e não 
sou homem. 

Bárbara 
Pela vida fui dando meus pedaços, amputei sentimentos, pedaços 
físicos, para saciar tua fome carnal. 

Mag 

Quero uma música que encaixe a minha dor, como o corpete das 
nossas avós ou a roupa das bailarinas. Minha dor não cabe nas 
músicas que já conheço. Foge das regras sociais e de gênero. Não 
se enquadra no tempo e no espaço. Vem de outros tempos, 
remontada em tantas culturas e tempos distintos. Não cabe porque 
o que tenho não é dor piegas de amor ou solidão. A dor que 
carrego é do sacrifício e do sangrar que se acredita redimido. 

Bárbara  
O toque das tuas mãos no meu corpo provoca o caos. Travo a luta, 
caio no abismo dos teus braços e nem sempre escolho as armas. 

Amanara 
Assombrações rondam a alma. O corpo movido pelo espírito, 
entregue ao vendaval, ao temporal, desaba em queda livre no 
abismo da noite escura. 

AmaNARA  
Segundo às cartas, há um futuro brilhante e turbulento. Segundo 
calendário, esse tempo. 

Flávia  

Meu amor não tem prazo de validade. Não pode esperar 
congelado a hora da tua fome. O meu amor é afobado, manifesta-
se em calafrios, calores no corpo em descompasso, arrepios. Não 
tem projeto, é feito vulcão, tempestade. Meu amor jorra, escorre 
líquido pelo teu sentir, sólido, conservado. Meu amor não pode 
esperar. 

Mag 
Quando vai anoitecer o sol em ritual se sacrifica, jorrando sangue 
nesse rio que devora todos os sacrifícios. Quem andou ferindo o 
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sol, que jorrou sangue dentro do meu rio antes de dormir? 
Expelindo sangue por todos os poros o sol foi dormir. 

TODAS 

O sangue como o que minha mãe derramava nos pratos após 
degolar as aves aguarda o sabor de cabidela. Não há em mim 
raiva ou medo. O sangue no prato fascina. 
Já nem sinto o sacrifício, não lembro sentidos, apenas o prazer 
que pode trazer o momento do saborear todos os sacrifícios da 
vida, mesmo que eu nem lembre de seus significados. 
O sangue espirrando. A vida expiando, sem poder ver o seu 
destino, apenas o sangue coagulando na terra, a carne esfriando, 
enrijecendo. Destino encerrado. 
Quando meu corpo não quer é como se eu fosse vasculhada, 
escancarada pro sol. Depois fico como louça emborcada no canto 
da pia, escorrendo gotinhas como chuva nos dias de frio. 

 


