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 Desde dezembro de 2020, estamos como bolsistas no projeto “Vocalidades Performativas no 

Teatro Narrativo Feminista”, no qual tivemos diversos encontros no decorrer dos meses, em que 

debatemos desde textos selecionados para os estudos, até pontuações sobre as nossas pesquisas 

individuais, com a orientadora trazendo referências para nossas pesquisas e aprofundamentos de 

nossos estudos. 

 Junto dos encontros do projeto, também fomos atravessados por outros encontros, estes do 

Programa de Pós-Graduação em Teatro, este sendo o da Linha de Pesquisa: Linguagens Cênicas, 

Corpo e Subjetividade, aprofundando na área de interesse: Imagens Políticas, no qual eu peguei 

já em andamento, mas pude captar bastante do debate, onde conversamos e apresentamos 

capítulos do livro de Silvia Federich, chamado “O Calibã e a Bruxa”, este que traz muito sobre a 

questão de gênero, raça e classe, colonização, feminilidade, sistema capitalista, este que estamos 

inserides, trabalho doméstico, a própria caça as bruxas e por aí vai. Texto este que trouxe diversas 

inquietações e conhecimentos novos para as pesquisas e perguntas futuras.  

 Além de debatermos este livro, nos encontros junto de outres bolsistas da pós-graduação, 

também conversávamos sobre as pesquisas destes bolsistas, para melhor entendermos as nossas 

próprias pesquisas e nossa iniciação no meio da pesquisa universitária, sempre questionando e se 

colocando em um lugar de desconforto para entender para que serve a pesquisa universitária.  

 Durante esses meses também discutimos o livro “Queer Voices” de Jarman-Ivens², publicado na 

Universidade de Liveerpool em 2011 e é uma das referências utilizadas por nossa orientadora em seus 

escritos. O livro original estava em Inglês, e por isso, um período antes de eu adentrar como bolsista no 

projeto, duas pessoas bolsistas se disponibilizaram para fazer a tradução deste, e a partir da tradução, o 

grupo como um todo separando por capítulos, realizávamos as apresentações de cada um e o levantamento 

dos principais pontos para o debate. Após as conversas e discussões sobre o livro “Queer Voices”, que 

perpassa pelo gênero, pela voz, pelo corpo vocal, pela performance, pelo estranho/queer, pela indústria 

musical da época das cantoras postas para os estudos de casos, es bolsistas resolveram fazer um resumo do 

livro para compartilhar e publicar na revista “Voz e Cena” em setembro de 2021. Outra vontade que não 

pode deixar de ser compartilhada é a publicação da tradução desta edição do livro de Jarman-Ivens, mas 

por conta do alto valor de publicação e o pouco orçamento que recebemos das bolsas nacionais, isto não 

foi possível. 

 Em paralelo, foquei pesquisa individual, e que penso ser necessária a contextualização de minha 

prática teatral que teve início dentro da universidade, quando ingressei em 2017, sem muitas referências, 

iniciei minhas práticas nas disciplinas de interpretação e quase nada, além disso, fora minha prática de 

docente em formação. Durante as disciplinas de interpretação na universidade, apresentávamos peças, mas 

algo sempre me inquietava era o fato de que os estudantes caíam em um local de reprodução daquelas 

características de gênero ações e falas. E assim surgiu minha vontade de pesquisar, “por que dentro do 

teatro, por mais que a gente represente a vida, nós temos que seguir padrões que tanto sufocam, que tanto 
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questionamos, “por que não utilizar dos textos de maneiras diferentes, ou tentar ao menos sair um pouco 

da caixa que tanto queremos sair?.” 

 No decorrer da pesquisa encontrei artistas pesquisadoras que também questionavam o local das 

mulheres representando as mulheres de forma mais afeminada e doce possível, tanto nos trejeitos, 

treinamentos corporais, mas principalmente no treinamento vocal. Então em um dos encontros do projeto, 

surgiu a indicação da Cia Kiwi de Teatro ³, que surgiu na década de 90 e trabalha com o teatro político 

desde então, tendo alterações em seu corpo artístico, mas sempre seguindo com a pauta de se fazer teatro 

para mudar as estruturas do sistema em que vivemos. Com o trabalho da Cia Kiwi, pude aprofundar em 

alguns pontos da pesquisa, como por exemplo, analisar a peça “Carne”, peça feminista, que para além de 

uma peça é um projeto que prevê algumas ações. Mas a peça entra na linguagem de teatro épico, de 

Bertolt Brecth, e que durante toda a encenação utilizam a voz para comunicar, comunicar de uma forma 

comum, com dados científicos e ensinamentos reais, mas digo comum também no sentido de que por mais 

que sejam personagens mulheres, estas vêm para quebrar totalmente com o conceito patriarcal de 

feminino, de que as mulheres podem ser comuns, e não precisam performar o feminino o tempo inteiro. 

Além de recursos da cena, temos uma presença muito forte da voz e a utilizam para quebrar com as 

imagens que temos da mulher delicada, e bem pelo contrário,  trazem a mulher que realmente da conta de 

tudo e de todos, de trabalho, família, filhos, afazeres domésticos e etc, sendo as três ou quatro jornadas 

que a mulher moderna leva hoje em dia. 

 Infelizmente no decorrer de minha pesquisa não consegui finalizar nenhuma artigo de pesquisa na 

iniciação cientifica, mas muitos acúmulos ficaram para as pesquisas futuras. Um dos outros escritos que li 

e fizeram grande parte de minha pesquisa, foi o da Professora Doutoranda Rosimeire da Silva³, que fez de 

forma mais aprofundada em sua tese de mestrado, um acúmulo sobre o teatro feminista contemporâneo e 

também aborda sobre a Cia Kiwi de Teatro, onde vai apontar diversos aspectos que não só a voz, mas o 

projeto como um todo. 

  Concluindo então a importância desta pesquisa de Rosimeire e dos feitos da Cia Kiwi para o teatro e 

para uma narrativa feminista, que possa realmente alterar algumas estruturas que estamos inserides e de 

algumas reproduções que temos feito em nossas produções teatrais, por meio da voz e da presença em 

cena. 
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  Utilizo a linguagem neutra utilizando os artigos "us" ou "es" como representantes da linguagem neutra, ao invés de 

"os" ou "as". A linguagem neutra é uma das demandas de pessoas trans que visam quebrar com a binariedade de 

gênero da língua portuguesa e, assim, torná-la inclusiva a todes es corpes. Mais informações podem ser encontradas 

em: https://jornal.usp.br/atualidades/linguagem-neutra-pode-ser-considerada-movimento-social-e-parte-da-evolucao-

da-lingua/. Acesso em: 23/08/2021. 

²  Disponível em: https://www.liverpool.ac.uk/music/staff/freya-jarman/. Acesso em: 23/08/2021. 

³Cia Kiwi de Teatro é uma Compainha Paulista de Teatro desde a década de  90. Disponível em: 

http://www.kiwiciadeteatro.com.br/homepages/a-companhia/. Acesso em: 20 ago. 2021. 
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