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INTRODUÇÃO:

Nas obras “Fala baixo senão eu grito” (1969) de Leilah Assumpção e “À flor da pele”

(1969) de Consuelo de Castro, as personagens Mariazinha e Verônica, respectivamente,

são protagonistas que refletem parte da experiência sociocultural da mulher no período

histórico em que foram escritas. Numa noite, enquanto Mariazinha é surpreendida por um

homem armado em seu quarto, Verônica e Marcelo discutem, após ela revelar a família dele

que são amantes. Desses confrontos revelam-se mudanças sociais em curso, prensadas

entre o desgaste dos modelos tradicionais de classe e de gênero, as utopias e desacertos

políticos da ditadura militar, e os impasses de toda ordem que as condensam.

Partindo da afirmação de Margareth Rago de que “a linguagem e o discurso são

instrumentos fundamentais por meio dos quais representações sociais são formuladas,

veiculadas, assimiladas, e de que o real-social é construído discursivamente” (RAGO,

2013, p.3), vasculhamos diferentes narrativas de sí de memórias de mulheres que

participaram ativamente da resistência no regime militar (1964-1985) para fomentar o

processo de criação, com seu mapeamento mediante a um sistema de poder que tentou

impor submissão e corpos adestrados. O corpo transmite e recebe movimentos, fazendo

dele um agente transformador que pode aceitar ou não as imposições que atuam sobre si,

pois “o corpo também é um espaço de transgressão, de rebeldia ao estabelecido [...] um

espaço revolucionário” (SILVA, 2009, p.44). Considerando que as militantes tiveram um

papel duplamente transgressor, ao desafiarem o Estado autoritário e o papel de passividade

e domesticidade que a sociedade patriarcal lhes designou, escolhemos investigar seus

depoimentos como material das potencialidades transgressoras do corpo feminino na

ditadura, paralelo as duas personagens citadas e a ferramentas do teatro engajado.
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Nos atemos à investigação do corpo feminino, nas práticas performáticas feministas,

com atenção na centralidade do corpo, sua performatividade como sujeito de ação, signos

emitidos e questionando o que sua presença por si só pré-determinava no processo de

construção das personagens. Aliado ao estudo dramatúrgico, mapeamos procedimentos

poéticos (ferramentas de composição) do teatro engajado, no recorte histórico e no

contemporâneo, dentre eles, a organização da prática como processo colaborativo, bases

boaleanas na criação de um espaço dialógico existente no Teatro do Oprimido, e

brechtianas, com referencial no projeto poético-político da Companhia do Latão, partindo do

distanciamento, Gestus social e o método épico-dialético para desnaturalizar a relação

palco-plateia, que permite ao público perceber as ações humanas como práxis histórica, e

refletir criticamente sobre a organização social.

METODOLOGIA:
● Pesquisa bibliográfica: A partir de escritos teóricos (das questões históricas/sociais e do

âmbito teatral/da cena). Foram referências também acervos online, livros, documentários,

entrevistas e depoimentos de mulheres que viveram a ditadura.

● Grupo de Estudos Teóricos e Práticos: Encontros semanais com a parceira de cena,

contando com leituras, debates e diversos procedimentos de criação, entre eles:

Improvisação/experimentação de movimentos e partituras corporais, escrita dramatúrgica,

confecção de um inventário de imagens e sensações, elaboração e direção das cenas.

● Estudo-Experimento: Construção de dramaturgia e experimento cênico a partir das

personagens Mariazinha de “Fala baixo senão eu grito” (1969) de Leilah Assumpção e

Verônica de “A flor da pele” (1969) de Consuelo de Castro. A criação foi mediada por três

eixos - o corpo transgressor e a performance feminista (corporeidades transgressoras), a

cena engajada, poética e política (corporeidades de luta e resistência), e a cena como

escrita de si (corporeidade e subjetividade no enlace de tempos).

● Abertura de processo e apresentação final: Dois encontros presenciais com o público, um

no meio do processo, apresentando a primeira versão do estudo na Mostra do

Departamento de Artes Cênicas, e outro ocorrerá ao final, com um debate.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O experimento cênico apresentado na abertura de processo, “De Mariazinha à Verônica”,

teve duração aproximada de 40 minutos e contou com a aluna-pesquisadora e Jaqueline
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Gianinni, graduanda em Artes Cênicas, ambas integrantes do grupo de estudos, criação

dramatúrgica e cênica, abertura de processo e apresentação final.

Durante a pesquisa, as memórias mapeadas foram combustível principalmente para

nos aproximar do contexto e vivências femininas do período e atravessar as personagens

pela ótica brechtiana de que “suas ações não são guiadas por uma ética ou moral

petrificada/rígida (...) mas sim por circunstâncias históricas.” (ALMEIDA, 2019, p.97).

Construímos um inventário de imagens e sensações, espaço de registro após acessarmos

os depoimentos, fosse por escrita em fluxo ou desenho, material que utilizamos também em

aquecimentos e improvisações. Sabendo que essas histórias sofreram várias tentativas de

silenciamento pelo próprio Estado, destacamos que “para além dos arquivos e espaços da

memória capazes de guardar o rastro material dos fatos acontecidos, é fundamental manter

o sentimento de dever em relação aos que se foram” (RAGO, 2015, p.118), portanto,

buscamos traduzir esse sentimento em força motriz para manter o processo vivo em diálogo

aos depoimentos, apesar de não estarem dramaturgicamente na cena.

O recorte trabalhado de “Fala baixo senão eu grito” e “A flor da pele” contemplou

três pontos de intersecção que destacamos nas narrativas das duas personagens, sendo: 1)

A primeira aparição de Mariazinha e Verônica, ambas criando relações com o espaço e os

objetos. 2) A entrada das figuras masculinas, o Homem e Marcelo, que mudam a dinâmica

e atmosfera até então estabelecidas. 3) O primeiro embate verbal entre os casais, onde os

homens agem de forma inquisidora ao questionar ações e falas de Mariazinha e Verônica.

Embora tenha sido feito esse recorte das peças, para entender os arcos de transformação,

foi necessário avaliar o ponto de partida e de chegada de cada personagem. Verificou-se

que Mariazinha e Verônica, apesar de a priori parecerem muito diferentes, são face e

contraface uma da outra, revelando o esgarçamento em curso dos estilos dominantes de

feminilidade e de família e as posições de imobilidade das quais foram fadadas. Elas

trafegam de forma contrária entre dois espaços simbólicos, Mariazinha parte de um espaço

de inconsciência sobre si (mundo de fantasia em seu quarto) para consciência (destruição

material deste mundo), pois “o homem vai despertando a consciência de Mariazinha,

causando nela os sentimentos de angústia, desespero e impulsividade, criando, por

consequência um clima caótico, impulsivo, anárquico” (CLARO, 2015, p.51), enquanto

Verônica vai da consciência (sabe que está só atuando Ofélia) para a insconciência

(ultrapassa a metalinguagem e se suicida, assumindo o papel além da encenação), de

modo que “a recusa de Verônica de quaisquer sistemas e instituições pré-estabelecidos, da

economia capitalista à revolução do proletariado, prega uma destruição que, de fato,

exaure-se em si mesma” (SANTANA, 2018, p.511).
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A linguagem criada no experimento, que articulou o dramático e o épico, se

aproximou dos instrumentos de composição mapeados no teatro engajado, como o Gestus

social, que “não é só a movimentação do ator, mas todo o discurso que este dá voz no

palco” (ALMEIDA, 2019, p.98) ou seja, é ação, palavras, figurino, espaço, etc. Portanto,

compreendemos que as potencialidades transgressoras se dão também na relação com as

materialidades da cena. Na concepção do espaço foi feita uma delimitação com fita de

sinalização, o que isoladamente já estabelece signos de imposição. O perímetro do palco foi

contornado e dividido ao meio, entre espaço de cena de Mariazinha e de Verônica, no qual

surgiram jogos que exploraram fisicamente as “prisões” metafóricas que a sociedade as

sujeitou: A tensão e esgarçamento do espaço quando se cruzavam em olhares ou falas, e

na subversão desses limites ao invadirem o espaço da outra. Já na cenografia, as atrizes

podiam reconfigurar a organização espacial, e tal como as personagens, os objetos sofriam

transformações e ressignificações. Quanto aos figurinos, a troca de roupa se tornou

elemento performativo na investigação, como cada uma lida com seu corpo, o que usam e a

relação com o erótico e a sedução, a princípio negada por Mariazinha e explorado por

Verônica, se aproximando da tese de Stela Fischer, onde afirma que o gestual, partes do

corpo reveladas e/ou ocultas e o erotismo como dispositivo crítico podem “estabelecer

outras maneiras intersubjetivas de relacionar o corpo, o desejo, o prazer e a resistência

política (...) subverter e transgredir os seus significados e articular uma contranarrativa aos

discursos de poder arraigados dos regimes regulatórios.” (FISCHER, 2017, p.94).

CONCLUSÕES:
A presente pesquisa, o processo criativo e o experimento que se originou, enfatizam

as possibilidades do corpo e da performance como potencializadores transgressivos, de

mediação entre memória, signos textuais e teatro engajado. É importante reconhecer

nessas possibilidades descobertas, que cada corpo por si só já é político, pois é território

onde os discursos se materializam e apresentam as marcas de memória dos sujeitos

constituídos nas lutas políticas. O simples existir de um corpo feminino em cena abre um

leque de leituras, influenciadas de acordo com suas características (cor da pele, idade, se é

um corpo dissidente ou não, etc). Trazendo essas relações a partir do contexto histórico,

com um corpo hoje que atua o ontem, seja a partir de uma obra ou depoimento, mostra-se

urgente continuar pesquisando o passado, e não permitir mais que os corpos sejam

silenciados e a história esquecida. Desse modo, tecemos novas provocações ao espectador

e movemos dilemas éticos a partir da performance como lugar de reflexões, onde percorre a

sensibilidade, a subjetividade, o intuitivo, a fluidez e a mutabilidade. Revela-se um trabalho
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essencial manter o corpo femino como motor de ação e mobilização e utilizar a função

política implícita nele para perfurar a ordem estabelecida, subvertendo-a. Nos impele a uma

atmosfera de criação questionadora de convenções e padrões, de tudo que limita e permite

a modificação desses conceitos, do espaço, o que nele está contido e do próprio corpo que

atua como instrumento transgressor.

Imagem: Exercício de Criação Cênica “De Mariazinha a Verônica". Em cena, a esquerda Brenda Felipeti e a
direita Jaqueline Gianinni. Acervo pessoal da aluna-pesquisadora. Fotografia: Helena Couto.
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