
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo  4: 
Vozes femininas e feministas 
 
Online  
Dias: terça-feira (31/05) e quarta-feira (01/06) - Horário: 9h às 12h 
Local: ZOOM 
 
Mediadoras: Dayana Roberta 
                    Juçara Gaspar 
 

 
1º Dia (31/05) 
 
1 - DA VOZ À CENA A construção de uma dramaturgia a partir das obras 
autobiográficas e memorialistas de Zélia Gattai. 
Letícia Bianchi 
UFBA 
 
2 - Redes de mulheres - Apoio, acolhimento, ativismo, teoria e crítica feminista. 
Juçara Gaspar 
UDESC 
 
3 - CENAS FEM(IN) visibilizadas, desejadas e esperadas. 
Tatiana Fernandes Viana 
UERJ 
 

 
2º Dia (01/06) 
 
1 - Entre ruídos, silêncios e gritos. Construções poéticas das narrativas das 
mulheres lavadeiras do Arraiá do Descoberto, na cidade de Porangatu-GO. 
Célia Corrêa Ferro 
IFG 
 
2 - O insubmisso corpo de mulheres pretas: práticas de confronto e a inscrição 
de novas narrativas sobre o corpo. 
Danielle dos Anjos 
UFOP 
 
3 - A voz política das mulheres: Intervenções e os cantos trabalhos das 
quebradeiras em defesa da vida e dos babaçuais livres. 
Dayana Roberta 
UDESC 
 



DA VOZ À CENA 

A construção de uma dramaturgia a partir das obras autobiográficas e memorialistas 

de Zélia Gattai 

 

  

 

Letícia Bianchi 

Universidade Federal da Bahia  

 

 

 

RESUMO  

 

Ao contrário do que ainda é bastante difundido em meio a pesquisas acadêmicas e partindo das 

referências trazidas por Djamila Ribeiro no livro Lugar de Fala, reflito que o lugar de onde 

falamos não poderia carregar uma suposta neutralidade científica. Portanto, o lugar de onde 

falo se apresenta aqui como um recorte do tempo em que vivi, de que maneira passei por ele e 

de como criei e refleti, junto a outras mulheres, um teatro do nosso tempo, inserido em um 

contexto de criação feminina e feminista.   

O cenário é o seguinte: eu, uma mulher branca, cisgenero, LGBTQIAP+, de classe média, 

escrevo uma dramaturgia para contar a história de Zélia Gattai, outra mulher atravessada por 

marcadores sociais semelhantes aos meus, e que, apesar de ocupar posições privilegiadas com 

relação à classe e raça, ainda precisa ser visibilizada como tantas outras coisas além de esposa, 

musa e mãe dos filhos do escritor Jorge Amado. Este processo criativo acontece entre 2020 e 

2022 e é absolutamente atravessado pela pandemia da Covid-19 e suas consequências práticas 

e emocionais.  

Do ponto de vista teórico-metodológico darei início aos estudos de Zélia questionando o que é 

criar a partir de uma perspectiva feminista. Para tanto, me apoiarei em importantes autoras, em 

sua maioria negras e latinas. Além disso, usarei as reflexões acerca dos relatos de processo 

criativo a partir do livro Gesto Inacabado da autora Cecília Almeida Salles. O percurso aqui 

apresentado propõe a criação de um produto dramatúrgico que conta a história da vida da 

escritora e fotógrafa Zélia Gattai. Através de seus livros e registros diversos,  pretendo 

desenvolver uma dramaturgia que proponha uma reflexão sobre a vida de Zélia e, ao mesmo 



tempo, sobre todos os aspectos que circundam este processo criativo e o momento político no 

qual este é produzido.  

 

 

Palavras-chave: Zélia Gattai; Dramaturgia; Feminismo.  

 

 

 



REDES DE MULHERES  

APOIO,  ARTE, ACOLHIMENTO, ATIVISMO, TEORIA E CRÍTICA FEMINISTA 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  

 UDESC CENTRO DE ARTES - CEART  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS– PPGAC 

JUÇARA GASPAR1 

 

RESUMO 

 

A ânima das mulheres por entrelaçar experiências  sempre chamou-me a atenção. Esse gosto 

por seguir viva no que regalou de saberes à outras/os. A ideia de espaços comunais de mulheres não 

é algo novo, existiu durante toda a experiência humana na Terra, com mais força na Idade Média, nos 

anos de peste e fome na Europa, quando as mulheres organizaram motins por comida. Sua presença 

era massiva nessas ações coletivas, que muitas historiadoras chamam de motins de mulheres. Nessa 

Europa que antecedeu o holocausto feminino da queima de mulheres nas fogueiras, foi um tempo de 

profusão de conhecimento feminino em botânica, medicina, ginecologia, anatomia. A fome 

aproximou mulheres e essa aproximação as fortaleceu em receitas e práticas para manterem-se vivas. 

O movimento de reunir mulheres em espaços de troca de saberes,  artísticos, comunitários, 

tecer redes de apoio e proteção contra a violência, re-começou a ganhar força nos anos 70 e 80, por 

conta dos movimentos feministas. São práticas muito antigas de viver em comunidade, com escambo 

de apoio, produtos, conhecimento e serviços. Atualmente com os indices de violência contra as 

mulheres a niveis de pandemia: 7 em cada 10 feminicídios acontecem dentro de casa, segundo a 

ONU. Com o isolamento, os dados de violência doméstica só aumentam. Criar redes e fortalecer o 

protagonismo de mulheres, através de seu trabalho, serviço é uma forma de auxiliar inúmeras manas 

que buscam sua autonomia ou se encontram em situação de fragilidade. E aqui não falo somente da 

 
1 Atriz, produtora e ativista feminista, Licenciada pelo Departamento de Arte Dramática da UFRGS. Atualmente é 
Mestranda sob a orientação da Dra. Maria Brígida de Miranda, no Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas 
(PPGT), na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). É co-fundadora da Cia Dramática 
WWW.CIADRAMATICA.COM.BR em Porto Alegre, companhia que trabalha temáticas feministas em cena desde 2009. 
E-mail:juzagaspar@gmail.com 
 

http://www.ciadramatica.com.br/
mailto:juzagaspar@gmail.com


violência contra nós e nossos corpos, mas também da questão econômica, dificuldades emocionais, 

solidão da clausura pandêmica, etc.  

PALAVRAS - CHAVE: redes de mulheres, redes de apoio, redes feministas, redes artísticas 



 

CENAS FEM(IN): visibilizadas, desejadas e esperada.  

 

Tatiana Fernandes Viana 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 

 

RESUMO 

 

Proponho pesquisa situada na área de concentração das Teorias e Práticas do 

Teatro, na linha das Imagens Políticas, no feitio da intervenção performática em cena 

aberta, a qual será desenvolvida como tese de doutorado dos processos de 

experimentos cênicos que envolvem a temática da ancestralidade em seus rituais, 

entidades e encantarias, os quais serão realizados entre os anos de 2022 e 2026. As 

vivências deste estudo, mesmo as de cunho teórico, serão desenvolvidas por meio da 

prática, articulando-se conteúdos, metodologias e procedimentos específicos da 

antropologia da performance e do imaginário à cartografia e à pesquisa-criação. Pois, 

tenho como objetivo contar a minha história familiar a contra pelo ao modo 

benjaminiano, por meio de um olhar genealógico feminista; decolonizar, em 

provocações performáticas sob a luz fabianesca, vivências religiosas populares como 

o cortejo e o tambor de crioula, ressaltando entidades e encantarias locais; por último, 

objetivo, a partir da analise destes dados colhidos num convívio-presença dubattiano, 

compor imagem poética ao estilo bulhõesnesco, invasão carreiriana, mais 

tematicamente próximo, (re)performizar leonidiana. Neste contexto, diversas questões 

podem ser levantadas, como; as entidades das encantarias indesejadas serão tão 

bem recebidas pelo público quanto os santos populares católicos? Assim, suas 

respostas podem se diluir nas curvaturas do processo cartográfico e da pesquisa-

criação que pretendo realizar, pois se constituirá do jogo com os sujeitos-

expectadores-participantes em diversos espaços de ações cênicas. Destaco, como 

metodologia de escrita, a performativa, sob um viés feminista. Então me amotinarei a 

autoras como: Silvia Federici, Stela Fischer, Luciana Lyra e Verônica Fabrini. 

 

Palavras-chave: Ancestralidade Invisibilizada. Decolonização Cênica. Entidades 

Indesejadas. Intervenção Performática. Teatralidade Feminista. 



Entre ruídos, silêncios e gritos. Construções poéticas das narrativas das 
mulheres lavadeiras do Arraiá do Descoberto, na cidade de Porangatu-GO 

 
Célia Corrêa Ferro 

IFG 
 

Resumo 
O presente projeto parte da necessidade de problematizarmos, constantemente, 
os lugares que as mulheres ocupam na sociedade atual, de modo que se possa 
compreender suas potências e afirmá-las, também, no chão da escola. Nesse 
sentido, buscamos investigar histórias de vida das mulheres lavadeiras do Arraiá 
do Descoberto, na cidade de Porangatu-GO, a partir de uma pesquisa narrativa  
em que se possa ouvir, criar e recriar experiências de forma poética trazendo-as 
à tona e possibilitando que estudantes conheçam, se conectem e reconstruam 
tais experiências. Portanto, este projeto se direciona a uma pesquisa de campo 
em torno das narrativas das mulheres lavadeiras e se desdobra na possibilidade 
de um processo criativo teatral com estudantes do 7º ao 9º ano da Escola 
Municipal Luiz Alves. 
 
Palavras-chave: Mulheres. Corpo. Narrativas. Histórias de vida. Processo criativo 
perfomático. 
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Título do trabalho: O insubmisso corpo de mulheres pretas: praticas de confronto e a inscrição 

de novas narrativas sobre o corpo 

Nível de estudo (pesquisa em processo de preparação para qualificação, ano de conclusão: 

2023).  

Programa de Pos Graduaçao em Artes Cenicas – PPGAC- UFOP.  

Linha 2: Processos e Poéticas da Cena Contemporânea.  

Nome do orientador. Nina Caetano. E-mail de 

Contato: danielle.jose@aluno.ufop.edu.br  

Palavras -chave: performance, afrofeminismo, hipersexualização, afrofuturismo 

 

RESUMO: 

A pesquisa surge como uma busca por uma produção artística através do olhar de uma mulher 

preta, que reescreve a história através da própria produção escrita e artística e pela representação 

das mulheres pretas e suas narrativas, ocupando papel protagônico na luta contra o racismo, o 

sexismo e a exclusão social. 

Tendo como objetivo discutir, desde uma perspectiva feminista interseccional, performances 

pretas em dialogo com criadoras que confrontam a mulatarização de seus corpos para inscrever 

novas narrativas sobre o corpo da mulher preta, a partir da experimentação de procedimentos 

performativos e da estética afrofuturista. 

O dialogo se dá com criadoras pretas, como a artista visual e performer Priscila Rezende (Belo 

Horizonte/MG), com Vem… pra ser infeliz (2017);  a atriz e bailarina Anne Vaz 

(Contagem/MG), com a cena curta Benza em Rosas (2019) e artiste e performe Eli Nunes (Belo 

Horizonte/MG) com a cena curta Refem Solar (2018), Alem de algumas considerações sobre a 

vídeo performance Clamor para Estrelas (2021), produzida por mim, Danielle dos Anjos, como 

resultado final da disciplina Performance, Gênero e Feminismos (ministrada no PPGAC-UFOP) 

e em diálogo com as pesquisas desenvolvidas junto ao NINFEIAS (Núcleo de INvestigações 

FEminIstAS integrado por estudantes do Departamento de Artes Cênicas e do Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFOP) onde passeio pelos conceitos de afrofeminismo, 

afrofuturismo, ancestralidade, erotismos, hipersexualização entre outros presentes na pesquisa. 
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A VOZ POLÍTICA DAS MULHERES: INTERVENÇÕES E OS CANTOS 

TRABALHOS DAS QUEBRADEIRAS EM DEFESA DA VIDA E DOS 

BABAÇUAIS LIVRES 

Dayana Roberta 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

 

RESUMO 

Minha pesquisa em andamento foca na construção de cenas durante as intervenções 

artísticas nos atos com a diversidade das mulheres, durante o período da pandemia, para 

combater a violência, feminicídio e o genocídio governamental no cenário nacional. Tudo 

ficou suspenso, e as perguntas sobressaltaram ao modelo do que é necessário, urgente e 

realizável, diante da inconstância e dor. Coloquei-me numa relação de fala-escuta nas 

construções das propostas coletivas, tais como Las Mariposas Resistem (2020-2021), 8M 

de Luta (2020, 2021,2022). Enquanto artivista, filha e neta de mulheres quebradeiras, os 

cantos e as narrativas de viagens são histórias na bagagem da memória fragmentada de 

encontros e andanças que conectaram imagens com os cantos de trabalho das 

quebradeiras, integrantes do Movimento de Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu 

(MIQCB), no Grupo das Encanteiras, com suas criações de esperança, na luta pela vida, 

territórios e babaçuais livres. Histórias reais de mulheres que viveram abaixo da linha da 

pobreza, organizadas para fazer a intervenção política e cultural. Você escuta a voz 

política das mulheres? Cassandra...Marias esquecidas, anuladas, mutiladas, invisíveis. As 

opressão são cantadas nas ruas, nos modos de fazer-ser-estar no mundo. Assim, vou 

juntando os momentos de encontros para ocupar ruas, praças e redes, com a dissonância 

das vozes que gritam aos algozes. A voz abordada é a corporificada do grito de revolta. 

Por que algumas mulheres não se autorizam a cantar? Como o movimento feminista se 

apropria das construções artísticas para refletir e reelaborar abordagens teóricas? A 

presença da diversidade de corpos e vozes, representam o tom maior da luta pelo bem-

viver em um país que mais mata mulheres, negras/os, indígenas, LGBTQIA+, e pobre 

periféricos.  

Palavras-chave: Intervenção; Mulher; Quebradeira; Canto Trabalho; Voz Política. 


