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A presente comunicação apresenta a investigação de Isadora Lunge, bolsista de Iniciação 

Científica do Projeto de Pesquisa A Terceira Onda: Práticas Teatrais Feministas no Brasil 

Contemporâneo, coordenado pela Profa. Dra. Maria Brígida de Miranda (DAC-CEART). O 

objetivo da pesquisa foi investigar a atual proliferação de práticas teatrais no Brasil, 

especialmente em Florianópolis, no âmbito da pesquisa artística, que conjugam teatro e 

feminismo para a produção do que é conceituado por Miranda (2008) como “Teatro Feminista”. 

Lunge opta pelo recorte espaço-temporal que compreende a sua própria formação artística 

como graduanda do Curso de Licenciatura em Teatro, no período de 2014 a 2018. Escolhido o 

período 2014-2018 e o local de análise -- Curso de Licenciatura em Teatro no Departamento de 

Artes Cênicas, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis -- a bolsista 

delimita seu campo de estudo: a produção teatral feminista realizada por graduandas do 

Departamento de Artes Cênicas da UDESC. Lunge realiza uma pesquisa auto-etnográfica1, ou 

seja, a autora desenvolve uma narrativa subjetiva e uma metodologia alicerçada na prática 

artística pessoal. O objetivo de Lunge é expor e refletir sobre o processo criativo do espetáculo 

teatral Antiprincesas (2016), um espetáculo infanto-juvenil, concebido, dirigido e interpretado 

por Lunge e Emeli Bruna Barossi, que surgiu fora da universidade, mas foi modificado nas 

disciplinas do curso de Licenciatura em Teatro da UDESC. 

Ao desenvolver sua narrativa, Lunge revela o contexto cultural de produção do mesmo -- 

a Graduação em Teatro da UDESC. O texto pretende ser um testemunho que alinha experiência 

individual a uma experiência coletiva. Lunge apoia-se na epistemologia feminista discutida por 

Margareth Rago2, no conceito “herstory” cunhado por Robin Morgan3, no jargão do ativismo 

feminista “O pessoal é político”, cunhado por Carol Hanish (1969) e em conceituações sobre 

teatro feminista desenvolvido por Miranda (2008, 2017). 
 

 
 

1 Sobre o conceito de auto-etnografia <http://knoow.net/ciencsociaishuman/sociologia/autoetnografia/>. Acesso em 

29 de julho de 2018. 
2 RAGO, Margareth. (1998). Artigo publicado originalmente em Pedro, Joana; Grossi, Miriam (orgs.)- 

MASCULINO, FEMININO, PLURAL. Florianópolis: Ed.Mulheres,1998. 

<http://projcnpq.mpbnet.com.br/textos/epistemologia_feminista.pdf>. Acesso em 29 de julho de 2018. 
3 Sobre Herstory <https://en.wikipedia.org/wiki/Herstory>. Acesso em 29 de julho de 2018. 
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A partir destes, a autora tece observações e análises não apenas do espetáculo teatral 

Antiprincesas (2016), mas também sobre o contexto de produção teatral de cunho feminista do 

Departamento de Artes Cênicas da UDESC. A autora enumera e discorre sobre outros 

espetáculos estudantis produzidos por acadêmicas e acadêmicos contemporâneos do curso de 

Licenciatura em Teatro da UDESC e reflete sobre como o contexto criativo estimula a 

diversidade de produções cênicas que abordam questões de gênero a partir do olhar, da vivência, 

da experiência de cada estudante, reforçando a importância da diversidade e singularidade dos 

corpos e discursos em cena, abordando temas pessoais e políticos. 

 

Fig. 1 Cena do espetáculo Antiprincesas (2016). Atrizes-criadoras: Emeli Barossi como Frida 

Kahlo e Isadora Lunge como narradora. Apresentação no evento XVI Encontro Paranaense 

de Educação Ambiental, UFPR, Curitiba - PR, 17/05/2017 
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