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RESUMO

Esta pesquisa investiga os modos de operação e articulação de redes de colaboração entre
mulheres  artistas  na  cena  contemporânea.  Toma  como  ponto  de  partida  a  análise  do
Magdalena Project –  rede internacional de mulheres do teatro contemporâneo – sob uma
perspectiva feminista interseccional e decolonial, a fim de compreender as especificidades das
ramificações  desta rede no contexto latino-americano.  Estas  ramificações  atuam enquanto
redes solidárias através da integração e colaboração entre grupos sociais específicos, neste
caso  entre  mulheres  artistas  que,  quando  olhadas  sob  uma perspectiva  feminista
interseccional,  nos  possibilitam  identificar  diferentes  modos  de  opressões  como  gênero,
classe,  raça,  etnia,  idade,  nacionalidade,  entre outras  que  acabam por  gerar  processos  de
(in)visibilidade no campo social e também artístico. Deste modo a perspectiva decolonial nos
auxilia  no  processo  de  “giro  decolonial”,  ou  seja,  de  (re)pensar  a  construção  de
epistemologias, análises e produções artísticas a partir das experiências dos países do sul, em
contraposição às visões e produções hegemônicas do hemisfério norte, que nesta investigação,
são refletidas nas transformações e contaminações dos processos de agenciamento em rede.
Tomou-se  como  princípio  metodológico  a  observação  participante,  bem  como  alguns
princípios do método cartográfico, além de uma revisão sistemática das teses elaboradas pelas
pesquisadoras  brasileiras  e  integrantes  do  Magdalena  Project  (Lúcia  Romano,  Marisa
Naspolini e Stela Fischer), análise dos sites e blogs referentes ao Magdalena Project e suas
ramificações. Contemplando também uma série de entrevistas com integrantes do projeto na
América Latina; conversas e entrevistas realizadas com um grupo selecionado de seis artistas
periféricas ao longo desta investigação e a realização de experimentações artísticas,  que se
entrecruzam  com  as  perspectivas  feministas  aqui  mencionadas.  Desse  modo,  tem  sido
possível observar como a articulação nestes movimentos em redes de colaboração e criação
entre artistas latino-americanas ainda necessita de um olhar interseccional que possibilite a
inserção  de  artistas  da  cena  sob  uma  perspectiva  plural,  que  compreenda  as  diversas
mulheridades  existentes,  assim  como  a  emersão  de  diálogos  mais  próximos  com  seus
contextos  sociais,  políticos  e  de  violências  institucionais  existentes  no  contexto  latino-
americano. 

Palavras  –  chave: Mulheres  artistas;  redes  colaborativas;  feminismos  periféricos;
interseccionalidade; decolonialidade.



ABSTRACT

This  research  investigates  the  operating  and  articulation  modes  of  women  artists’
collaboration  networks  in  the  contemporary  scene.  As  a  starting  point  it  analyses  the
Magdalena  Project  –  international  network  of  women  in  contemporary  theater  –  from a
decolonial  and  interseccional  feminist  perspective,  in  order  to  understand  this  network
ramifications’  specificities  in  the  Latin-american  context.  These  networks  function  as
solidarity networks through integration and collaboration between specific social groups, in
this  case,  between  women  artists,  and  when  looked  from  an  interseccional  feminist
perspective,  allow us  to  identify oppression  modes  as  gender,  class,  race,  ethnicity,  age,
nationality, among others, which generate (in)visibility processes in the social an artistic field.
The decolonial perspective helps us in the “decolonial turn”, in other words, to (re)think the
construction of  epistemologies,  analysis and artistic  works from the  experiences of  south
countries,  as  opposed  to  hegemonic  visions  and  productions  from the  north  hemisphere,
which in this investigation, are reflected in the transformations and contaminations from the
network agency processes.  The participant observation is taken as the main methodology,
along with principles of the cartographic method, and a systematic review from the theses
written by the Brazilian researchers and members of the Magdalena Project (Lucia Romano,
Marisa  Naspolini  and  Stela  Fischer),  websites  and  blogs  analysis’ which  refers  to  the
Magdalena Project and its ramifications,  as well  as interviews with the project's  members
from Latin America;  conversations and interviews with a  selected group of  six peripheral
artists  throughout this investigation and the realization of  artistic  experimentations,  which
intercross with the feminist perspectives mentioned above. Thereby, it has been possible to
observe how the articulation in this networks’ collaboration and creation movements between
Latin-american women artists still  need an interseccional  view that  allow the insertion of
scene artists from a plural perspective, that comprehends the various existing womanhoods, as
well as the emergence of closer dialogues with their social and political contexts, and existing
institutional violences in the Latin-american context.

Keywords: Women artists; collaborative networks; Peripheral Feminisms; interseccionality;
decoloniality.
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1. INTRODUÇÃO

Esta  pesquisa  nasce  do  desejo  de  investigar  os  modos  de  articulação  das  redes

desenvolvidas por e entre artistas mulheres no campo das artes da cena. Nela,  me debruço

sobre  as  contribuições  e  fissuras  existentes  nos  movimentos  de  colaboração,  criação  e

empoderamento de mulheres artistas,  principalmente no contexto latino-americano e,  mais

especificamente, brasileiro.

Por muito tempo, segui pensando a quem endereçar esta dissertação. Pensei, repensei e

considerei  que  minha escrita  poderia  auxiliar  o  caminho  de construção  profissional  e  de

enunciação de jovens artistas-pesquisadoras que,  assim como eu,  ainda se encontram nas

bordas do mundo, nas periferias geográficas e estéticas. Artistas estas que muitas vezes ainda

não  se  sentem  representadas  por  bibliografias,  práticas  artísticas  e  referenciais  teóricos

reiterados  constantemente  pelos  saberes  hegemônicos  e  eurocentrados,  formulados

principalmente pelos ditos “homens de teatro”.

Falar  para  e  junto  a  mulheres  que  refletem sobre  a  importância  de  seus  fazeres,

conexões, pensamentos e modos de criação tem me proporcionado um caminho possível para

refletir sobre as margens e os caminhos mais longos e turvos que, em geral, somos obrigadas

a  percorrer  para  sermos  reconhecidas  como  artistas.  Pois,  na  prática,  ainda  existem

impedimentos reais e concretos que nos distanciam dos encontros, dos espaços de formação e

dos espaços de fruição estética e até convivial, ao longo de nosso processo de formação e

reconhecimento  como profissionais e  pesquisadoras da área.  A alguns desses  empecilhos,

damos o nome de capitalismo, sexismo, racismo, elitismo, meritocracia, classismo, misoginia,

lesbofobia,  transfobia,  miopia  social,  entre  tantos  outros  que  estão  presentes  nos  meios

institucionais e não institucionais dos campos social e artístico.

Contudo, é nesse contexto de opressões que, muitas vezes, se inicia nosso processo de

reconhecimento  das  estruturas  sociais  nitidamente  desiguais,  nas  quais  emergimos  na

condição de corpos “outros”, impulsionados pelo desejo de falar e produzir a partir de nós, ou

seja, nos constituindo como pontos de enunciação e de produção de conhecimento.

Assim, esta pesquisa tem como ponto de partida um nítido recorte de classe e gênero,

que marca os pontos de vista de uma, dentre tantas filhas, filhos e filhes oriundes das classes

mais baixas do contexto brasileiro que, através das políticas de inserção nas universidades

(cotas sociais e raciais), têm incidido sobre a produção acadêmica na construção de outras
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perspectivas e reflexões em distintas áreas do saber. Neste percurso considero a importância

de abrir caminhos para que outras pessoas também possam falar a partir de si.

Enuncio-me  assim,  na  condição  de  mulher  artista-pesquisadora,  cis,  branca  e

periférica, que minha abordagem dentro desta pesquisa é feminista e assume uma chave de

análise  decolonial  e  interseccional,  que me permite uma mirada  crítica sobre  os diversos

marcadores sociais de opressão, como o recorte de classe, raça e gênero. Esta chave de análise

me permite assim evidenciar o elitismo e as violências epistemológicas e cotidianas que ainda

atravessam as relações interpessoais e institucionais no âmbito das artes cênicas.

A partir desta perspectiva, busquei, ao longo de minha pesquisa, compreender como

podemos tecer críticas e análises que possibilitem a emersão de saberes e práticas outras para

o campo das artes da cena.  Compreendendo aqui  o  movimento feminista  como uma luta

ampla e plural que visa o fortalecimento das mulheres em sua/nossa pluralidade, mas também

como um dispositivo de transformação social que nos permite colocar em xeque construtos

sociais,  culturais  e  relacionais  que,  por  muito  tempo,  nos  mantiveram  silenciadas  e

subalternizadas nas diversas dimensões da vida e dos saberes (TIBURI, 2018:40).

Quase sempre que nos propomos a realizar uma abordagem histórica da presença das

mulheres nas artes, nos deparamos com alguns poucos nomes em meio a um grande vazio.

Depois,  quando  olhamos  mais  a  fundo,  começamos  a  ver  outros  nomes  e  produções

espaçadas,  sempre nas margens da história  oficial.  Com um pouco mais de apuro, vemos

algumas pesquisadoras trabalhando na construção de um fio que una essas produções: seja por

uma visada feminista; pela identificação de uma possível “essência feminina”; ou na busca

por especificidades estéticas, por algo que responda às diversas perguntas que realizamos no

escuro, como: quais as contribuições que as mulheres trouxeram para o mundo das artes? Por

que  temos  tantas  dificuldades,  mesmo hoje,  de  acessar  nomes,  histórias e  produções  das

mulheres  no  campo  artístico?  Lacuna  que  se  apresenta,  inclusive,  quando  se  trata  das

bibliografias e conteúdos programáticos dos cursos de artes e artes da cena.

Quando me interessei por esse assunto — ainda na graduação em Artes Cênicas, na

Universidade Estadual de Londrina, entre os anos de 2012 e 2015 — me questionaram sobre a

necessidade de pautar,  em sala de aula e em cena a busca por um trabalho de “atriz”,  em

contraponto à ideia do trabalho do “ator”. Foi no decorrer desses anos que encontrei, entre as

poucas referências que encontrei pelo caminho, informações sobre a articulação de uma rede

de mulheres da cena contemporânea, o Magdalena Project, em um livro da atriz Julia Varley,
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do Grupo Odin Theatret1. Neste livro Varley escrevia sobre a importância de estar e trabalhar

com outras mulheres para a composição de um léxico pessoal entorno da “palavra de atriz”,

pois, segundo a autora, o teatro se apresentaria como “um campo privilegiado para o encontro

entre mulheres,  que trabalham cotidianamente  com o  corpo  e com os  segredos  da ação”

(VARLEY, 2010:28).

Tempos depois  percebi  que  não era apenas  o campo  teatral  que possibilitava  essa

potência  de  enunciação  individual  e  coletiva,  mas qualquer  outra área artística em que a

invisibilidade das mulheres se fizera presente. Este fato se deve tanto pela predominância de

presenças masculinas que ocupavam espaços de fala e poder, quanto por padrões patriarcais e

elitistas  que,  ainda  hoje,  se  articulam  a  partir  de  perspectivas  e  modos  de  operação

hierárquicos nos quais muitas mulheres ainda são silenciadas ou deixadas às margens.

Ao longo dos meus cinco anos de graduação entendi que, para desenvolver a “palavra

de atriz”,  precisaria me aliar a artistas que estivessem com os mesmos incômodos que me

atravessavam e,  sobretudo,  dispostas  a  investigar  sobre quais seriam os nossos modos  de

articulação, tais como: concepção de cena, temas que atravessam nossos corpos e interesses

(pessoais e coletivos), para então compor uma dramaturgia que materializasse nossos anseios

enquanto atrizes-criadoras. A esse movimento demos o nome de Marginálias, pois reunia um

agrupamento de jovens artistas periféricas, que emergiu durante nossa formação universitária

e que, com o tempo, acabou ganhando outros contornos, como a realização de oficinas de

expressão corporal para atrizes e  não atrizes da cidade de Londrina/PR.  Anos depois este

projeto coletivo gerou reverberações na cidade e logo se estendeu para a cidade de Lucélia, no

interior do estado de São Paulo. Giovanna Fernanda Montagnini, Letícia Rodrigues, Heloísa

Goulart,  Aline  Sales,  Marina  Quesada  e  Sandra  Parra  (professora  de  expressão  sonora  e

corporal da graduação) foram as grandes parceiras deste movimento.

Enquanto conduzia as oficinas na Vila Cultural  Canto do MARL (Movimentos dos

Artistas de Rua de Londrina)2, conheci mulheres de 18 a 52 anos vindas de outras áreas de

conhecimento  e  de  outras  regiões  da  cidade,  que  também  se  sentiam  silenciadas  e

invisibilizadas dentro de seus campos de atuação e até para si mesmas. Marginálias se tornou,

assim, uma ação disparadora de encontros entre mulheres que, através do corpo, da cena e das

1 VARLEY,  Julia.  Pedras  D’água:  bloco  de  notas  de  uma  atriz  do  Odin  Theatret.  Brasília: Teatro
Caleidoscópio, 2010.

2 O Canto do MARL é uma Vila Cultural da cidade de Londrina, que nasceu de um processo de Ocupação
Artística no ano de 2016, em consonância com a Rede Brasileira de Teatro de Rua. Configura-se, ainda hoje,
como um espaço de resistência, autogestionado por artistas e coletivos independentes da cidade, agentes e
coletivos sociais ligadas ao MST— Movimento sem Terra, agentes da saúde com atendimento à comunidade
trans e travestis, assim como profissionais diversas áreas que compõem tanto as reuniões, quanto às ações
desenvolvidas dentro e fora do espaço físico da Vila.
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conversas, des(en)cobriam suas/nossas próprias vozes. Neste processo, descobri que a busca

pela auto enunciação não era uma busca individual, somente minha e reclusa à minha área de

atuação.  Por isso,  em minha investigação,  decidi  pela palavra “artista”,  entendendo como

artista um modo de olhar e se relacionar com o mundo de maneiras mais amplas que a própria

linguagem teatral, como forma também de romper com as taxonomias tradicionais que ainda

regem esta área do saber.

Foi então que, para tratar do apagamento das mulheres no campo artístico, encontrei o

pensamento  da  historiadora  de  arte  estadunidense  Linda  Nochlin  (1931–2017),  cuja

perspectiva feminista tem me auxiliado a repensar essa questão sob um viés mais estrutural.

Em 1971, quando ela se propôs a responder à pergunta: “por que não houve grandes mulheres

artistas?”3,  Nochlin  acabou  por  problematizar  a  própria  noção  de  “grande  artista”  que,

segundo ela, abarcaria a noção de genialidade, ou seja, daquele artista que possuiria “todas as

condições” para emergir de seu contexto e se perpetuar ao longo da história por seu “próprio

êxito” (NOCHLIN, 2006: 19)4.

Segundo a autora,  essas acepções acabavam por  gerar  justificativas simplistas  que

ignoravam as condições estruturais que impediriam diversas artistas de conseguir o mesmo

reconhecimento de seu trabalho que os artistas homens. Ao ignorar as condições estruturais de

uma  sociedade  patriarcal  e  capitalista,  tais  justificativas  associavam  a  ausência  de

reconhecimento das mulheres como grandes artistas a uma pretensa falta de ambição ou a

uma limitada qualidade estética. Assim, ao evidenciar que a maioria dos espaços de renome

artístico, tais como museus, galerias, e acrescento aqui o teatro, eram embebidos de todas as

convenções sociais e hierarquias produzidas por cada época, a autora nos lembra que esses

ambientes  acabavam por  se  tornar  “entediantes,  opressivos  e  desestimulantes  para  todos

aqueles que, como as mulheres,  não tiveram a sorte de nascer brancos,  preferencialmente

classe média e acima de tudo homens” (NOCHLIN, 2016:8). Segundo a autora:

A culpa [deste apagamento] não está nos astros, em nossos hormônios, nos nossos
ciclos menstruais ou em nosso vazio interior, mas sim em nossas instituições e em
nossa  educação, entendida como tudo o que acontece no momento que entramos
nesse mundo cheio de significados, símbolos, signos e sinais (NOCHLIN, 2016:9 —
complemento nosso).

3 Publicado originalmente na revista estadunidense ArtNews em 1971 e traduzido para a língua portuguesa no
ano de 2016, num formato reduzido para cordel, publicado pela Editora Aurora.

4 Grande artista, segundo Nochlin, é concebido assim como aquele que detém a genialidade; onde a noção de
genialidade, no que lhe concerne, seria pensada como um poder atemporal e misterioso, que faz com que o
artista  seja  reconhecido  através  da  história,  características  essas  que  alguma  maneira  acaba  por  ser
incorporada à sua pessoa. (Nochlin, 2016:14)
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Neste trecho, Nochlin nos lembra que os espaços institucionais eram (e ainda são)

articulados, em sua grande maioria, por presenças masculinas que controlavam a ordem dos

discursos,  das habilidades e,  por  consequência,  o  que era ou não reconhecido como arte.

Assim como quem era ou não digno de ser  considerado  artista.  Essas  definições,  que se

perpetuaram na história da arte sob o discurso da neutralidade de gênero — seja através do

discurso  da  habilidade,  da  articulação  conceitual  ou  estética  —  incidiam  sobre  qualquer

manifestação e, aquelas que fugissem das premissas estabelecidas, adquiriam o lugar de uma

arte menor. Nochlin nos permite, através de ser texto, localizarmos nas instituições e em seus

dirigentes  um  processo  de  dominação  que  se  deu  a  partir  de  uma  narrativa  histórica,

escamoteada sob esse pretenso discurso de neutralidade científica, que hoje conhecemos por

cultura hegemônica5.

A partir de sua crítica, podemos identificar que tal apagamento não se deve ao fato de

não termos uma produção significativa de mulheres na história das artes,  mas sim porque

estas sofreram inúmeros processos de invisibilização na própria instituição artística. Desde

condições materiais (de ordem financeira),  que auxiliassem no exercício de sua profissão,

quanto pelo machismo estrutural que as colocavam nas figuras de filha, esposa ou amante de

alguém,  num  processo  extremamente  tutelar.  Vê-se  recorrentemente  o  uso  de  adjetivos

moralizantes  como  “louca”,  “santa”  ou  “puta”,  que  acabaram  impedindo-as  de  serem

consideradas  por  seus  próprios  nomes,  contextos  e  proposições  artísticas/estéticas.  Em

contraposição aos discursos do campo da psicanálise, da história ou até mesmo artísticos —

que buscaram justificar essa ausência a partir de questões ligadas à biologia, à psique ou a

uma possível  “essência  feminina”  — Nochlin  inverte  a  questão,  situando  o  processo  de

apagamento  no  funcionamento  misógino  das  instituições.  Assim,  Nochlin  nos  auxilia  a

observar as próprias estruturas em que nos movemos no campo social, profissional e artístico,

nos quais a presença e o imaginário acerca das produções realizadas pelas mulheres seguem

em  constantes  e  tensos  processos  de  negociação  e/ou  reivindicação  para  permanecerem

visíveis.

Uma das  formas  de  análise  e  enfrentamento  dessas  estruturas  é  a  constituição  de

agrupamentos de mulheres artistas, tais como pequenos coletivos, associações, cooperativas e

5 Entende-se por cultura dominante, o que temos visto como sob os discursos e epistemes que se construíram
ao longo dos séculos numa relação de  sobreposição às outras culturas e  modos de  vida. Nesse  sentido
encontramos a predominância do masculino, branco, ocidental e heteronormativo, que se construiu ao longo
dos séculos como um padrão de  cultura,  civilização e  epistemes,  se  apresentando enquanto parâmetros
“universais”, numa relação de subalternização com tudo que fosse considerado “outro”, seja em relação aos
corpos, gêneros, sexualidades, culturas, classe social, etc.
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primeiras  escolas  de  formação  e  criação,  que  possibilitaram  caminhos  de  criação,

experimentação e articulação — formas plurais de existência e acolhimento — em que fosse

possível profanar os símbolos, os signos e as representações que forjaram nosso imaginário e,

por  consequência,  nossa  construção  pessoal,  artística  e  simbólica  no  mundo.  Para  essa

empreitada, segundo a autora, seria preciso:

Encorajar  uma  abordagem  desapaixonada,  impessoal,  sociológica  e
institucionalmente orientada, revelaria toda uma subestrutura romântica, elitista, de
mérito próprio, monotemática na qual toda a carreira da história da arte está baseada,
e  apenas  recentemente  foi  questionada  por  um  grupo  de  jovens  dissidentes
(NOCHLIN, 2016:15).

Em  outras  palavras,  seria  preciso  questionar  os  lugares  que  ocupamos  no  meio

artístico, mas, principalmente,  os muitos espaços de saberes e poderes que  não ocupamos.

Não  por  desinteresse,  mas  por  eles  afirmarem  essa  mesma  subestrutura  de  privilégios,

contribuindo  assim  para  o  afastamento  de  múltiplas  presenças  e  modos  de  criações  que

“destoam” dos discursos e práticas validadas por eles.

É nessa esteira de pensamento que trago os olhares para os territórios coletivos de

enunciação das mulheres das artes da cena, mais especificamente os movimentos de rede, pois

tem sido através desses encontros, espaços e articulações que a produção de nossos devires,

subjetividades.  Lista  esta  que  incluiria  também  nossas  proposições  estéticas,  políticas  e

poéticas que ocorrem tanto nas artes quanto no campo convivial/da vivência/do real, por onde

essas significações têm sido remodeladas cultural e coletivamente, como é possível perceber

através das produções feministas ao longo dos séculos XX e XXI.

Segundo  a  pesquisadora  brasileira  Lúcia  Romano  (2009),  os  grupos,  coletivos  e

cooperativas teatrais foram uma das primeiras estratégias entre as artistas e feministas para

que novas estéticas e  linguagens pudessem emergir,  também, em diálogo com as diversas

perspectivas feministas que se desdobraram a partir da segunda metade do século XX. No

contexto no norte global a autora menciona algumas iniciativas das quais se torna possível

mencionar: WAR - Women Artists in Revolution (Mulheres Artistas na revolução), filiado ao

ART Workers Coalition (Coalizão de Trabalhadores da ART), no ano de 1969 em Nova York;

Ad Hoc Artist's Committee (Comitê de Artista Ad Hoc), fundado em Nova Iorque em 1970;

WASABAL -  Women,  Students and Artists for  Black Liberation (Mulheres,  Estudantes e

Artistas  pela  Liberação  Negra),  fundado  pela  pintora  e  escultora  Faith  Ringgold  e  pela

escritora Michele Wallace,  em 1970. Cito também dois grupos de teatro lésbico europeus,

atuantes  entre  o final  da  década  de  70  e começo  de  80:  Sweatshop Women's Company
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(Londres),  iniciado  em  1975  junto  ao  Gay  Sweatshop,  separado  em  77  por  conta  das

discussões feministas e reaproximado em 1984, com a chegada da cultura queer; e o  Siren,

um  grupo  de  teatro  feminista  lésbico  que  teve  início  em  1979  no  Reino  Unido,  com

consonâncias e dissonâncias em relação ao movimento feminista e tendo como referência a

cultura e a música Punk, entre outros (ROMANO, 2009:153-184).

Apesar de os contextos e territórios serem distintos dos que habitamos no continente

latino-americano,  esses  agrupamentos  artísticos  de  mulheres,  assim  como  as  políticas  e

práticas do movimento feminista surgiram como estratégia de colaboração, solidariedade e

sobrevivência das mulheres perante as opressões sexistas presentes no meio social e artístico.

Não  como um ato  de  segregar  pessoas  em razão  de  seu  gênero,  mas  por  reconhecer  a

necessidade da criação de ambientes seguros — afastado das grandes linhas de opressão e

silenciamento geradas em ambientes mistos — para que novas linhas de desejos, relações e

criações pudessem emergir; como atos de sororidade, ou seja,  frutos de uma solidariedade

política  entre  mulheres.  Pois,  como  bem escreve  a  professora  e  teórica  feminista  negra

estadunidense bell hooks, “os movimentos feministas criaram o contexto para mulheres se

conectarem”  (hooks,  2020:35),  pois  antes  disso  esse  elo  político  entre  mulheres  era

considerado um ato de traição perante a lógica patriarcal.

No campo das artes da cena no contexto latino-americano, o entrecruzamento da arte

com os estudos de gênero tem galgado cada vez mais espaços ao longo dos últimos anos. De

Romano(2009)  a  Fischer  (2018),  temos  tido  cada  vez  mais  estudos  sobre  os  núcleos  de

pesquisas e práticas feministas no âmbito universitário, tais como: o Seminário Internacional

Fazendo Gênero, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); O Seminário

Internacional Desfazendo Gênero; O grupo de trabalho Mulheres da Cena, que compôs as

ações da ABRACE (Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas),

após o 3.º. Simpósio Internacional Reflexões da Cena Contemporânea, com a realização da

mesa “A Produção Cênica da Mulher na Contemporaneidade”, organizado pelo LUME Teatro

e Universidade Estadual de Campinas, em 2014; O NINFEIAS - Núcleo de INvestigações

FEmInistAS, fundado no ano 2013 na cidade de Ouro Preto, sob coordenação da Prof.ª Dr.ª

Nina Caetano; entre tanto Núcleos Interdisciplinares, Festivais, agrupamentos acadêmicos ou

independentes que hoje compõem as práticas e estudos feministas no Brasil, além de tantos

outros que ainda desconhecemos no panorama latino-americano mais amplo6.

6 Ver mais em: FISCHER, S. A crescente disseminação dos estudos feministas na pesquisa em Artes Cênicas e
suas contribuições para a criação de ações disruptivas institucionais. Urdimento -  Revista de Estudos em
Artes  Cênicas,  Florianópolis,  v.  3,  n.  33,  2018.  Disponível  em:
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Desde  que  conheci  o  Magdalena Project,  através  do  livro  da  atriz  Julia  Varley,

procurei por eventos desta rede aqui no Brasil e encontrei algumas “ramificações” na cidade

de Florianópolis/SC, em Brasília/DF, na cidade do Rio de Janeiro e uma Mostra de Artistas

Latinoamericanas chamada ELLAS, em Campinas/SP. Por questões financeiras, só consegui

ter acesso à última, através do contato com as articuladoras Pâmela Vilanova, Beatriz Afonso

e Oriana Salcedo que me ofereceram moradia e  gratuidade no valor da inscrição, para eu

poder participar do evento, em troca do meu auxílio na produção do evento.

Assim, pude adentrar numa imersão de produção, participação em oficinas e rodas de

conversas que não integravam apenas artistas,  mas também uma mestra de capoeira,  uma

delegada dos direitos das mulheres que morava e atuava nas periferias de Campinas,  uma

deputada  feminista  da  cidade  e  um grupo  composto  por  quatro  advogadas  que  atuavam

diretamente em casos de violência contra as mulheres da região7. Durante os dias de encontro

ocorriam apresentações de espetáculos, palestras-performances, bem como demonstrações de

trabalhos desenvolvidas pelas próprias articuladoras em consonância com grupos teatrais que

atuavam no Terraço Garatuja, espaço onde foi realizado o ELLAS. Naquele espaço também

havia uma Mostra Internacional, que continha uma exposição de foto-performances e vídeo-

performances de artistas de mais de 30 lugares diferentes.  Uma Mostra independente, feita

com recursos das próprias integrantes, que não só me acolheu, como também me estimulou a

dar prosseguimento a essa investigação em âmbito acadêmico, em um processo que culminou

nesta escrita.

Desse modo, tendo como ponto de partida a experiência deste encontro, realizado com

o  apoio  da  Rede  Magdalena Project,  e  do  ELLA —  Encontro  de  Feminismos  Latino-

Americanos,  comecei a me perguntar sobre quem eram as precursoras de movimentos em

rede  no  contexto  brasileiro  e  latino-americano.  Quem eram as  artistas,  as  feministas,  as

agrupadas, as “enredadas” e o que conseguiram criar? Quais redes têm articulado, quais seus

modos de funcionamento e quais diálogos produzem na relação com seus territórios, a partir

das  diferenças  e  especificidades  latino-americanas?  Algumas  destas  respostas  serão

https://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573103332018296. Acesso em: 14 out.
2021. 

7 Oficina  de  Capoeira  com  Trenel  Gabi  da  Escola  de  Capoeira  Angola  Resistência;  Roda  de  conversa
intitulada “Violência contra a mulher e Políticas Públicas”, com a presença do Coletivo Parajás (Coletivo de
advogadas feministas), da Mariana Conti (vereadora de Campinas), da Regina Simião (Ativista e feminista.
Promotora Legal Popular  e lutadora pelos direitos das trabalhadoras domésticas em Campinas); da Gina
Aguilar (Prof.ª Dr.ª em Artes Cênicas da Unicamp); além do bate-papo sobre articulação em rede a partir de
vídeos  de  articuladoras da  Rede  Magdalena Project  e  da  presença de  Carol  Marinho  Martin,  uma das
gestoras da Rede Mulheres do Teatro Brasil (Grupo de Facebook direcionado para a circulação de contatos
de profissionais mulheres de diversas áreas das Artes da Cena).
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encontradas neste percurso de investigação, enquanto outras seguirão como sementes para

outras pesquisas e experiências.

Tomando como ponto de enunciação uma perspectiva feminista, parto da premissa de

que esses movimentos propiciaram a construção de epistemes forjadas não só em experiências

pessoais  de  mulheres,  mas,  sobretudo,  em práticas  coletivas.  Tais  práticas  se  situam em

relação ao meio social, em que o ser/estar mulher não seria algo “essencial” do indivíduo,

com origem em seu órgão sexual ou aparelho reprodutivo específico, mas sim uma construção

social  e  cultural  a  partir  de  papéis  estabelecidos  por  uma  ordem  vigente,  patriarcal  e

cisheteronormativa. Ao se configurar como espaços majoritariamente femininos, as redes de

colaboração e criação que são objetos desta pesquisa visam romper com o modelo patriarcal

de relação — ou seja, da relação de assujeitamento, abjeção e submissão estabelecida por um

‘eu’, no caso o masculino hegemônico, que se dita como dominante em relação a um “outro”,

categorizado  como  “mulher”.  No  entanto,  quando  digo  mulher,  digo  a  partir  de  uma

perspectiva feminista interseccional e decolonial, no intuito de abarcar mulheres cisgêneras,

mulheres  trans  e  pessoas  trans  (transsexuais,  transgêneras  e  travestis)  que  vivenciam  as

diversas  mulheridades8,  dado  que  estas  muitas  vezes  ainda  são  deixadas  de  fora  desses

espaços,  evidenciando  a  transfobia  que  ainda  emergem  das  relações  subjetivas  e

intersubjetivas de gênero por parte de (nós) artistas cisgêneras.

Nesta empreitada parto da noção de gênero como algo não biológico ou essencial, tal

como nos apresenta a filósofa estadunidense Judith Butler, ao mencionar que “o  gênero seria

construído por meio da reiteração discursiva e da repetição de gestos estilísticos e sociais” que

identifico, junto a ela, como performativos. Desse modo, por contínua reiteração, eles teriam

o  ato ou “efeito” de  performar  determinados  traços,  correspondendo  ou transgredindo  as

normas  já  estabelecidas  de  gênero  feminino  ou  masculino.  Já  segundo  o  filósofo  Paul

Preciado, o gênero seria algo plástico, nem biológico, nem apenas cultural, mas passível de

transformações  físicas,  seja  em sua  performatividade,  seja  por  modificações  biológicas  e

hormonais próprias de nosso tempo farmacológico, não correspondendo, inclusive, ao padrão

binário tal qual já reconhecemos: homem (cis-trans) e mulher (cis-trans).

Escrever  hoje  sobre criações que  ocorrem entre mulheres  exige,  então,  abarcar  as

corporeidades, subjetividades, complexidades e plasticidades das existências que não mais se

sustentam no papel institucionalizado das identidades normativas, mas que produzem modos

8 Conceito  utilizado  pelos  movimentos  transfeministas  que  se  refere  às  várias  formas  de
experienciar/vivenciar os modos de ser/estar mulher no mundo.
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de  enunciação  diferentes  daqueles  já  tratados  por  abordagens  masculinas,  femininas  ou

feministas universalizantes.

Para  isso,  como já  dito,  me  aproximo  de  uma  abordagem  feminista  decolonial  e

interseccional que me permite pensar as intersecções presentes nas opressões de raça, classe e

gênero no contexto latino-americano. Opressões estas que marcam os corpos e subjetividades

das  pessoas generificadas ou identificadas com a categoria “mulher”,  mas que habitam e

transgridem a imagem e performatividade do papel  social dito “feminino”. Assim, junto a

autoras  como  María  Lugones,  beel  hooks,  Lélia  Gonzales,  Márcia  Tiburi,  entre  outras;

reconheço  o  feminismo  como  um  movimento  plural  que  visa  a  construção  de  práticas

individuais e  coletivas de resistência e transformação social,  partindo das mulheres (cis e

pessoas trans) para si, mas também para suas comunidades. Essas práticas de ação e reflexão,

no continente latino-americano, acabam por se mesclar com a própria vida e prática artística

desses corpos, numa situação  liminar entre arte, vida e contexto, como abordarei ao longo

desta dissertação.

Em suma, este  trabalho traz como objetivo investigar os modos de articulação das

redes de colaboração e criação entre artistas mulheres, partindo dos princípios que orientam

movimentos  em  rede  e  observando  como  têm  se  estruturado  e  adquirido  consistência.

Considerando as intersecções entre raça, classe, gênero e sexualidade, busco também perceber

como  os  marcadores  sociais  têm  provocado  ampliações  nos  debates  e  práticas  que  se

desenvolvem  entre  as  mulheres,  materializando  a  multiplicidade  de  suas  vivências  em

proposições estéticas, poéticas, éticas e relacionais. Estas são relevantes para (re)pensarmos

práticas já  sedimentadas no amplo leque  da  cena contemporânea9,  onde nos encontramos

inseridas.

Tomo como recorte o estudo sobre a Rede Internacional Magdalena Project, que atua

sob um caráter intercultural desde 1986, propondo uma análise de seus modos de organização

e  operação  a  partir  da  revisão  bibliográfica  das  teses  das  pesquisadoras  brasileiras,  e

9 Por Cena Contemporânea compreendo: os movimentos de imbricação entre as mais variadas linguagens
artísticas  e  das  diversas  áreas  do  conhecimento,  ocorridas  desde  a  segunda  metade  do  século  XX.
Movimento este que tem como característica o rompimento das taxonomias tradicionais que estruturavam o
campo de estudos na cena teatral, abarcando outras linguagens artísticas e outras áreas do saber, como a
sociologia,  a  antropologia,  a  psicologia,  entre  outras  tonando-se  um  campo  híbrido  e  complexo.  Por
contemporâneo, me situo nas reflexões produzidas pelo filósofo italiano Giogio Agamben (2009:62), que o
entende enquanto um tempo que diz respeito a um sujeito “[…] que mantém fixo o olhar no seu tempo, para
nele perceber não as luzes, mas o escuro”. Essas concepções me auxiliam assim a olhar para o nosso tempo,
identificando os pontos de  ausência  de  luminosidade,  o que fora  ocultado, invisibilizado e deixado nas
entrelinhas dos poucos discursos,  vistos  ainda hoje  pelos  discursos hegemônicos  e  universalistas como
“específico demais”. Neste escuro, encontramos a presença das mulheres artistas e as intersecções existentes
entre elas/nós que ainda hoje são necessárias para uma articulação que vise a horizontalidade, assim como a
criação de linhas de visibilidade para as práticas e corpos subalternizados na história das artes da cena.
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integrantes da rede, Lúcia Romano (2009), Marisa Naspolini (2013) e Stela Fischer (2017); e

também por meio da análise de dados obtidos no site oficial do projeto e nas páginas virtuais

das  ramificações  e  eventos  realizados,  em consonância  com  o  projeto,  aqui  na  América

Latina. Como grande parte do referencial teórico e histórico da Rede se encontra em língua

inglesa,  optei  por  traçar  diálogos com integrantes latino-americanas a partir  de entrevistas

semiestruturadas  que  aconteceram  de  modo  online,  reconhecendo-as  como  pontos  de

enunciação específicos da rede e buscando identificar suas relações com o projeto Magdalena,

voltando-se  sobretudo  aos  diálogos  e  contaminações  que  emergem  do  contexto  latino-

americano e, mais especificamente, brasileiro, ao longo destes últimos anos.

Como opção metodológica soma-se  aqui alguns  princípios metodológicos  como: o

método da observação participante, que tem como característica a presença da pesquisadora

em  atividades  junto  ao  grupo  e  campo  que  será  analisado,  a  realização  de  entrevistas

semiestruturadas como técnica para a coleta de dados. No decorrer do processo, esta pesquisa

também ganhou alguns aspectos cartográficos, tanto no sentido de pesquisa como intervenção,

quanto no sentido de cartografia dos afetos, deixando como característica no trabalho o trajeto

percorrido  — mais  do que um “resultado”  — assim  como os  olhares  e  afetos  de  quem

cartografia.

Abrindo  o  corpo  dissertativo,  esta  introdução  é  compreendida  como  o  primeiro

capítulo, em que apresento questões que foram disparadoras da investigação, além de realizar,

a seguir, as primeiras incursões teóricas e conceituais acerca dos princípios que orientam o

trabalho:  o  Feminismo  Decolonial  e  os  princípios  de  Articulação  em  Rede,  mais

especificamente sobre Redes de Criação e Colaboração entre Artistas.

No segundo capítulo, apresento um breve histórico do contexto de formação da Rede

Internacional  Magdalena Project,  seus  primeiros  movimentos  de  articulação  em  rede,  os

objetivos que norteiam os encontros e atividades das artistas vinculadas a ela, assim como

algumas  características  que  compõem essa  trama  intercultural  de  artistas  do  teatro  e  da

performance na cena contemporânea, identificando, como diria Marisa Naspolini, algumas

lacunas presentes neste movimento, a partir das contribuições da teoria crítica feminista das

perspectivas já mencionadas.

Já no terceiro capítulo, realizo uma apresentação das ramificações da Rede Magdalena

no  contexto  latino-americano,  à  luz  das  experiências  do  Festival  Mestiza,  articulado  por

Antonieta Muñoz e Verônica Moraga no Chile, do Vértice Brasil de Florianópolis/SC, a partir

da entrevista com sua fundadora Marisa Naspolini, do Magdalena 3.ª Geração, de Jundiaí/SP

no diálogo Luiza Bitencourt e de sua experiência tanto na 3.ª Geração, quanto na 2.ª Geração,



21

esta última articulada pelas artistas e ativistas argentinas como Ana Woolf. O diálogo com

essas artistas-articuladoras foi traçado através da realização de entrevistas que partiram de

questionamentos  surgidos  ao  longo  da  pesquisa,  ao  tratar  a  rede  sob  uma  perspectiva

feminista decolonial e interseccional.

Por fim, no quarto capítulo, apresento alguns movimentos de criação e articulação em

Rede  que  realizei  em  consonância  com  esta  investigação,  entendendo  o  Feminismo

Decolonial, Interseccional e os estudos sobre práticas liminares como meios de articulação,

fortalecimento coletivo a partir  de processos de criação em rede, no encontro com artistas

periféricas da cena brasileira contemporânea. Essas experiências foram realizadas entre os

anos de 2019 e 2020, nas cidades de Londrina e Ouro Preto.

Assim, realizo a seguir uma introdução aos princípios orientadores desta investigação,

que  seriam  a  noção  de  Feminismo  Decolonial  e  o  conceito  de  Rede,  abordando

principalmente as  Redes Colaborativas e  Solidárias para pensar  as  diversas problemáticas

relacionais  no  interior  das  Redes  de  Colaboração  e  Criação  entre  Mulheres  Artistas  na

atualidade.

1.1 FEMINISMO DECOLONIAL

O feminismo decolonial é uma das perspectivas teóricas que emerge, em meados dos

anos  8010,  no  bojo  dos  chamados  feminismos  subalternos,  feminismos  do  sul  ou,  ainda,

feminismos periféricos, por serem práticas e teorias formuladas por mulheres que não se viam

representadas por perspectivas universalistas de mulheres — com suas chaves de análise de

opressões  — cunhadas  e reproduzidas  pelas feministas  brancas  das  classes mais altas  da

sociedade,  principalmente  oriundas  da  Europa  e  dos  Estados  Unidos.  Para  denunciar  os

processos  de  invisibilização  de  mulheres  racializadas,  periféricas,  imigrantes,  indígenas,

campesinas  e  tantas  outras  inseridas  em  territórios  colonizados  do  sul  global.  Estas

perspectivas  buscam  pensar  a  condição  das  mulheres  tanto  a  partir  de  suas  próprias

experiências — não somente ligadas à questão de gênero, mas também — quanto a partir da

relação com seus territórios, suas culturas e comunidades.

10 Se torna importante ressaltar que o termo Feminismo Decolonial surge em meados dos anos 80 por conta da
proposição de Maria Lugones, mas que não se restringe a este datado histórico, uma vez que este, visa
abarcar as lutas das mulheres indígenas e andinas desde o período pré-colombiano, somada as mulheres
africanas, trazidas à força do continente africano durante o período colonial, que ao longo de 300 anos de
colonização, entre as mestiçagens e resistências populares veem ganhando inúmeros contornos e presenças
até os dias atuais em toda a Abya Ayala.
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Especificamente o termo Feminismo Decolonial surge das proposições fundadas pela

socióloga feminista argentina María Lugones, especialmente em seu texto  Colonialidade e

Gênero (2008), em que parte da guinada epistemológica formulada pelo Grupo Modernidade/

Colonialidade11, no final dos anos 90, rumo à construção de epistemologias e práticas tecidas

a partir do contexto da América Latina (Abya Ayala). A esta guinada dá-se o nome de “giro

decolonial” justamente por deslocar o ponto central de enunciação epistemológica, do norte

global, e de seus discursos hegemônicos, para uma análise latino-americana. Para isto, leva-se

em consideração o processo de colonização ocorrido em nosso território desde o século XVI,

bem como do processo de atualização dos modos de controle do poder, do saber e também do

ser, discutidos pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano sob o conceito de Colonialidade.

A colonialidade seria, em resumo, as maneiras, perpetuadas nas antigas colônias, de

controle contemporâneo responsáveis pela manutenção de um sistema colonial  capitalista,

violentamente exploratório na relação com os corpos racializados e com os territórios. Este

sistema instala processos de desigualdades sociais fundados não somente no racismo, mas

também na subalternização dos modos de vida, dos saberes e subjetividades de povos não-

brancos [ou não-europeus] em nosso continente.  Ao distribuir as maneiras de controle nas

dimensões  da  Colonialidade  do  Poder,  Colonialidade  do  Saber  e  Colonialidade  do  Ser,

Quijano elabora os distintos aspectos sobre os quais atua a colonialidade.

Assim, a Colonialidade do Poder pode ser pensada, dentro desta relação capitalista-

exploratória, como os meios de exploração de recursos e seus produtos, seja da natureza, seja

do sexo. No que tange à Colonialidade do Saber, ela pode ser pensada como a hegemonia do

conhecimento europeu sobre os  saberes indígenas e  afro-diaspóricos,  produzindo diversos

epistemicídios  e  alijando  esses  saberes  dos  ambientes  escolares  e  acadêmicos.  Já

Colonialidade do Ser abrange os modos de vida e de produção de subjetividade, incluindo seu

aspecto relacional,  articulados a partir  dos modos europeus e produzindo o racismo como

elemento estruturante de nossa sociedade, que ainda opera para a subalternização, exploração

e extermínio de corpos racializados.

Na proposição de um feminismo decolonial, Lugones (2008, 2014a) parte dos estudos

de Quijano sobre o conceito de Colonialidade de Poder e o aprofunda através da perspectiva

11 Segundo a pesquisadora  brasileira Márcia  Cristina  da  Silva  Sousa,  o Grupo Modernidade/Colonialidade
era/é composto por Walter  Mignolo,  seu principal  fundador,  e  pelos seguintes integrantes, de  diferentes
nacionalidades: Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Catherine Walsh, Immanuel Wallestein, Santiago Castro-
Gómez, Nelson Maldonado-Torres, Ramón Grosfóguel, Edgardo Lander, Arthuro Escobar, Fernando Coronil
(falecido em 2011), Boaventura Santos e Zulma Palermo, cada um deles atuando em diferentes áreas do
conhecimento que transitam no campo das ciências humanas (SOUSA, 2020:16). Acrescentaria a esta lista
as autoras María Eugenia Borsani e Linda Martín Alcoff, ainda pouco conhecidas nos estudos relacionados a
esta temática.



23

de gênero, pautada por ela com a contribuição teórica de feministas negras, estadunidenses e

africanas. Trazendo o eixo gênero para a análise decolonial, a autora identifica que, em muitas

comunidades  pré-colombianas  e  africanas,  não  havia  organizações  sociais  pautadas  na

construção hierárquica dos papéis sociais de gênero, mas sim, que este modelo hierárquico foi

implantado  junto  ao  sistema  colonial.  Assim,  esta  lógica  binária  fora  trazida  pelos

colonizadores europeus, tanto em termos da diferença sexual (homem/mulher), quanto pela

instalação  de  um  padrão  normativo  heterossexual  refletidos  também  na  constituição  de

famílias mononucleares, fundando assim a categoria fixa de “mulher” em um processo duplo

(e muitas vezes triplo) de subalternização.

Lugones (2008, 2014a) também aprofunda suas considerações acerca do processo da

racialização dos corpos indígenas e negros que, no processo colonizatório, foi fundamental

para  a  dominação  de  povos  e  comunidades  inteiras.  A  partir  da  chave  de  análise

interseccional,  a  autora  relaciona  gênero  e  raça,  evidenciando  como o processo  colonial,

direcionado para as “anafêmeas”, se configurou como um duplo processo de subalternização

das mulheres racializadas que contou, inclusive, com a cumplicidade de homens racializados.

Por fim, ela enfatiza também o modo como, ainda hoje, “raça” e “gênero”, apesar de serem

duas  (poderosas)  ficções,  operam na  imposição  sistemática  de  processos  de  violência  às

chamadas  “mulheres  do  terceiro  mundo”,  “mulheres  de  cor”  ou,  ainda,  “mulheres  não

brancas” (OYEWÙMI apud LUGONES, 2014a:64-65).

Partir de uma perspectiva feminista decolonial e interseccional nesta pesquisa — que

visa abordar os modos de agenciamento em rede articulados entre mulheres artistas — se

torna  fundamental  para  identificarmos  os  diferentes  contornos,  práticas  e  discursos

organizados por diferentes mulheres em Abya Ayala, pois, muitas vezes, eles se diferem das

concepções de gênero e das proposições poéticas e estéticas de mulheres advindas dos países

do hemisfério norte,  principalmente  da  Europa e  dos Estados  Unidos.  Propõe-se  assim a

necessidade de uma visão que se contrapõem ao modelo universalista de mulher, assim como

dos modos de saberes hegemônicos e eurocentrados. Tais proposições visam atuar de maneira

contundente no campo epistemológico e cotidiano a partir  de práticas anti-opressivas tais

como: antirracistas, anticlassistas, antitransfóbicas, entre tantas possibilidades que permeiam

as investigações de artistas e feministas no campo das artes. Penso que uma pesquisa dentro

desta perspectiva feminista, atuaria nas construções proposições artísticas e artivistas que nos

auxiliariam na construção de táticas  estético-políticas  para o enfrentamento deste  sistema



24

desigual em que vivemos, contribuindo também para um processo coletivo de descolonização

do gênero12.

Minha intenção com esta pesquisa é evidenciar como as construções universalistas da

categoria “mulher” e os padrões subjetivos e intersubjetivos operados pelas colonialidades,

quando não refletidos a partir de um viés que interseccione raça, classe e gênero (entre outros

fatores),  contribuem,  ainda  hoje,  para  inúmeros  apagamentos  produzidos  no  interior  das

produções realizadas por e entre mulheres13.

No “des-prefácio” do livro  Práticas Decoloniais nas Artes da Cena, recém-lançado

aqui no Brasil, Verônica Fabrini comenta:

No campo das Artes,  é uma atitude politicamente  urgente,  humanamente  ética e
politicamente criativa, assumir o avesso do pós-moderno, que é a ação decolonial.
Sem  isso  a  visão  fica  turva,  manca,  gira  em torno  de  si  mesma,  no  espaço  já
esgotado,  no beco sem saída que se  tornou o ocidente. A ideia de  colonialidade
supõe a imposição de um sistema de  classificação hierárquica de conhecimentos,
espaços e pessoas (FABRINI, 2020:22).

E completa:

[…] colonialidade é, acima de tudo um peso imenso e uma dor. Temos que evocar a
carne  da  palavra,  para  que  ela  nos  fira  como uma faca  e  não  seja  apenas  um
brilhante conceito da sociologia latino-americana. Colonialidade dói em Abya Ayala
e  Pindorama,  pois  implica  em  racismo,  opressão,  exclusão,  subalternidade,
desprezo,  silenciamento,  humilhação,  fetichização não  só  de  culturas  (como um
conceito antropológico),  mas de  SERES HUMANOS.  Ou  talvez  de  lembrar que
cultura vem de cultivar, ação tão próxima do cuidar (FABRINI, 2020:22).

Tendo isso como horizonte,  darei  continuidade a este  exercício sensível-crítico do

pensamento,  de  olhar  para  os  modos  de  articulação  em rede,  na  intenção  de  identificar

algumas fissuras e proposições coletivas de resistência que já se enunciam ao nosso redor. É

certo  mencionar  a  dificuldade  presente  neste  processo  de  enunciação,  visto  que  ele  se

encontra permeado de uma sistemática rede de apagamentos e desvalorização do que nos é

“próximo”. Pois,  este “peso” e essas “dores” apresentadas por Fabrini em seu desprefácio

dizem espeito às violências epistêmicas e conviviais, falta de representatividade, violências

12 É preciso ressaltar que as práticas feministas decoloniais priorizam, mas não se restringem, as pensadoras
latino-americanas.  Segundo  a  introdução  do  livro Tejendo  de  oto  modo:  Feminismo,  epistemologia  y
apuestas decoloniales em Abya Yala, “o feminismo de(s)colonial também retoma algumas contribuições da
teoria feminista produzida na Europa e nos Estados Unidos que servem a seus fins. Desta forma, várias das
pensadoras  e  ativistas  de(s)coloniais  se  voltam  para  o  feminismo  materialista  francês  com  seu
questionamento inicial da ideia de 'natureza', sua compreensão da categoria de 'mulheres' como uma 'classe
sexual'  e a análise da heterossexualidade como um regime político” (CORREAL; MIÑOSO E MUÑOZ,
2014-32-33 - tradução nossa). Assim como autores e autoras que contribuam para a construção de matrizes
de pensamentos e práticas contra hegemônicas,  como algumas/uns selecionades para compor este corpo
teórico-dissertativo.

13 Estas  questões  atravessam  a  construção  desta  escrita  e  pesquisa,  mas  será  abordada  de  maneira  mais
aprofundada ao longo do 3.º e 4.º capítulo desta dissertação.
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físicas, psicológicas e simbólicas que compõem uma forma de miopia social que nos atravessa

(nós,  pessoas  periféricas).  Mesmo  em  meio  a  esta  teia  complexa  de  relações,  se  torna

fundamental a convocação para este exercício de enunciação pessoal-coletivo.

1.2 PRINCÍPIOS DA ARTICULAÇÃO EM REDE

O termo “rede” é designado para explicar diversos sistemas ou modos de conexão,

distribuição, organização e operação entre distintos elementos. Tais sistemas já se encontram

inseridos  em  nosso  cotidiano,  como  é  possível  perceber  ao  elencar  termos  como:  rede

ferroviária, rede elétrica, rede escolar, rede de esgoto, rede de supermercados, redes políticas,

redes  socioassistenciais,  rede  de  computadores,  redes  sociais,  redes  artísticas  e  redes  de

pesquisa, que já integram nossos modos de pensar e se relacionar. Todos eles têm em comum

a característica de levar ou transportar um produto ou informação de um lugar a outro, com a

capacidade de ligar, transmitir ou conectar pessoas e/ou informações. Assim, uma rede pode

ser  apresentada  como um modo  de articulação  e operação em que é  possível  verificar  a

transmissão de fluxos, de movimentos ou informações que transitam entre pontos de conexão

distintos.

No caso de uma rede de colaboração e criação em arte, esta seria constituída/articulada

por  espaços  físicos  ou  virtuais que,  voltados à  criação  de  vínculos  de solidariedade,  são

agenciamentos visando o fortalecimento entre artistas através do fomento de vivências que

propiciem  o  compartilhamento  de  metodologias  e  práticas  artísticas.  Através  dessas

interações, artistas buscam a troca de experiências pessoais e profissionais para criar campos

de visibilidade para suas práticas, dentro de suas áreas de atuação.

As redes de colaboração e criação artística emergem, em grande medida, de demandas

coletivas que visam questionar processos de invisibilização em setores específicos. Por meio

da colaboração, suas/seus integrantes buscam criar meios e modos para capacitar, incentivar e

fortalecer  as  relações  e  práticas  entre  pares,  de  forma  que  haja  uma  reinserção  mais

consistente  delas/deles  dentro  desses  setores.  No  caso  das  redes,  diferente  dos  grupos  e

coletivos  que,  em geral,  restringem essas  experiências  aos  seus  integrantes,  elas  também

visam a expansão de suas atividades para que mais pessoas possam ser inseridas dentro do

processo.

Neste sentido, a colaboração — ou as ações colaborativas — estaria associada a um

agenciamento que se pauta nas noções de diferença, de multiplicidade e de conflito, pois não

visa a construção de uma identidade única. Sejam pelas práticas, pelas territorialidades, pelas
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formas de engajamento ético, político ou de proposições estéticas e metodológicas comuns —

visa  estabelecer  construções  fronteiriças,  que  possibilitem  processos  de  contaminação  de

saberes e fazeres. Desse ponto de vista, colaborar se torna um desafio ético, colocado diante

de diversos indivíduos que se propõem à construção de novos modos de relação, articulação e

criação a partir de movimentos em rede.

A pesquisadora brasileira e integrante da Rede Magdalena Marisa Naspolini apresenta,

em sua tese de doutoramento  Fronteiras  em movimento:  subjetividade nômade e espaços

intersticiais  no Projeto Magdalena  (2013), alguns  princípios  que  compõem uma rede de

colaboração  e  criação  entre  artistas  tal  como  a  Rede  Magdalena que,  segundo  ela,  se

apresentaria como uma “trama intercultural de mulheres do teatro”. Para Naspolini, uma rede

seria composta principalmente por “espaços vazios” — que ela nomeia de espaço intersticial

— por  onde  as  relações  podem (ou  não)  se  estabelecer. Este  caráter  “vazio”  do  espaço

intersticial é fundamental para compreendermos as interações que podem vir a se estabelecer

entre pessoas, grupos artísticos e/ou sociais, proporcionando a criação de vínculos afetivos e

profissionais,  produzindo  assim  um  caminho  de  trânsito  entre  suas  práticas  artísticas,

culturais, ideológicos, estéticas etc. Estas relações, segundo a autora, seriam assim o princípio

de articulação da própria rede.

Considerando a tese de Naspolini, é possível pensar a Rede Magdalena Project como

um projeto  coletivo  que,  com caráter  intercultural,  tem como  foco  o  agenciamento  e  o

fortalecimento  mútuo  de  artistas  e  pesquisadoras  do  teatro  e  da  performance  na  cena

contemporânea. Ao longo de sua tese, a pesquisadora nos apresenta algumas características

específicas  do modo  de  agenciamento e  operação  dessa  rede,  que  seriam:  a  organização

autônoma;  o  caráter  de  auto  seleção  de  participantes;  a  horizontalidade  nas  relações;  a

multiplicidade  das  participantes  (em  nacionalidade,  faixa  etária,  linguagens  estéticas,

ideologias,  entre  outros)  e  dos  modos  de  organização  dos  encontros  e  registro  das

experiências,  realizados  pelas  diversas  artistas  em  consonância  com  a  Rede;  as

multilideranças; as criações colaborativas estimuladas pelo movimento em rede; e, por fim, a

expansão das experiências desenvolvidas junto à rede e sua multiplicação/disseminação em

outros territórios.

No  caso  do  Magdalena Project,  as  articulações  acontecem  através  de  encontros

formativos,  mostras  e  de  festivais  que,  diferente  do  caráter  usual  de  apresentação  de

espetáculos para um público externo,  têm como foco o encontro entre  as  artistas,  com o

objetivo de fortalecer suas práticas artísticas através de intercâmbios relacionais e formativos,

bem como incentivar  uma produção artística e  intelectual  que  parta  das  experiências  das
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mulheres  do  teatro  e  da  performance.  Uma  rede,  neste  sentido,  se  apresentaria  como

contraponto  aos  modos  de  produção  capitalistas,  ao  ultrapassar  a  mera  perspectiva  de

comercialização de trabalhos na criação de um espaço acolhedor e empoderador entres artistas

da cena, para a construção de uma comunidade mais ampla14.

Naspolini apresenta uma fala de Varley15, que nos auxilia a observar o modo como as

próprias articuladoras do projeto tem definido, para si, este movimento em rede:

Uma rede tem linhas, fios, esses fios se cruzam. Os fios são as diferentes mulheres.
Vocês escutaram algumas hoje, outras vocês viram nas fotografias, nos vídeos. [Os
fios] são também os eventos, os festivais, os espetáculos, as oficinas, os livros, a
documentação, os vídeos. Tem muita coisa que faz [com] que existam esses fios que
se cruzam. O Projeto Magdalena é o espaço que se cria entre os fios. (…) Então [o
Projeto  Magdalena] é um espaço vazio, um espaço que cada uma tem que gerar,
preencher com o que precisa colocar ali (apud NASPOLINI, 2013:45).

Neste fragmento, é possível identificar a Rede como uma “trama” composta por linhas

(fios)  que se cruzam,  sendo esses fios,  segundo Varley,  não apenas suas integrantes,  mas

também outros elementos visíveis,  como os livros produzidos pelas artistas,  os vídeos,  os

momentos de oficina, os encontros ocorridos no interior dos eventos, as mostras e festivais

produzidos em consonância com o Projeto  Magdalena. Ela também sugere a relação entre

linhas invisíveis (não materiais), que seriam os vínculos de amizade, parceria e de tensão, que

se estabelecem entre as diferentes pessoas que compõem (e dão sustentação) à existência da

própria Rede.

Naspolini, junto a outros autores e autoras16 que pesquisam sobre redes, aponta que

tais características elencadas até agora, estão comumente associadas ao conceito operativo de

rizoma,  apresentado  pelos  filósofos  contemporâneos  Gilles  Deleuze  e  Félix  Guattari.  Os

autores  referem-se  ao  rizoma  como  um  sistema  conceitual  aberto,  que  diz  respeito  às

estruturas orgânicas que crescem para dentro da terra e por lá se alastram17. Suas reflexões

surgem como uma contraproposta de análise e operação de estruturas verticalizadas, ou seja,

pautadas  em unidades,  dicotomias  ou  hierarquias  que  seguem,  ainda  hoje,  arraigadas  no

pensamento ocidental. Os filósofos relacionam a construção deste pensamento hierárquico a

um modelo arbóreo, que institui uma verticalização na organização dos campos de saber, de

poder  e  das  relações.  Assim,  a  noção  de  Rizoma é  elaborada  como uma contraproposta

14 Discorrerei com mais profundidade sobre a Rede Magdalena no 2.º Capítulo.
15 Fala proferida numa palestra intitulada Magdalena 25 anos: identificando o legado e o desafio realizada

durante o evento Vértice Brasil 2010 – encontro e festival de teatro feito por mulheres, em 23 de julho de
2010, em Florianópolis.

16 Euclides Mance, Francisco Whitaker, Claudia Paim, Lúcia Naser Rocha, entre outres.
17 “Em botânica, rizoma é um tipo de caule que algumas plantas verdes possuem, que cresce horizontalmente,

às vezes de forma subterrânea, mas também pode ter porções aéreas” (NASPOLINI, 2013:40)
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filosófica e estratégica que visa romper com as calcificações geradas por sistemas arbóreos,

de modo a recuperar a noção de multiplicidade.

O modelo da árvore,  como nos é apresentado nas árvores genealógicas,  nas linhas

históricas,  nas  divisões  e  subdivisões  do  campo  do  saber,  acaba  construindo  estruturas

hierárquicas e dicotômicas em nossos modos de pensar, se relacionar e agir. Como os próprios

autores afirmam, “no Ocidente a árvore plantou-se nos corpos, ela endureceu e estratificou até

os  sexos”  (DELEUZE  &  GUATTARI,  2011:39),  impossibilitando  os  movimentos

transformacionais  próprios  do  devir.  Constituir  o  múltiplo  seria,  então,  um  processo  de

desfazimento das unidades, da centralidade dos poderes e da consolidação das arborescências,

possibilitando um olhar mais atento à mutabilidade, às dimensões horizontais, sobreposições e

matilhas, nas quais é possível observar movimentos insurgentes e de contaminação, como os

movimentos em rede que estou analisando.

A rede atua com agenciamentos, ao invés de unidades, trabalha com linhas ao invés
de pontos fixos, é capaz de crescer em todas as direções, sendo o nó o seu único
ponto constitutivo. Diferentemente do modelo da árvore ou da raiz, que fixam um
ponto, uma ordem, no rizoma qualquer ponto pode ser conectado a qualquer outro.
(NASPOLINI, 2013:40)

Para elucidar suas proposições, Deleuze e Guattari nos apresentam cinco princípios

orientadores do rizoma:

1o e 2o - Princípios de conexão e de heterogeneidade: qualquer ponto de um rizoma
pode  ser  conectado  a  qualquer  outro  e  deve  sê-lo”;  um  rizoma  conecta
incessantemente, mesmo as coisas mais distintas; …
3o - Princípio de multiplicidade: é somente quando o múltiplo é efetivamente tratado
como substantivo, multiplicidade, que ele não tem mais nenhuma relação com o uno
como sujeito ou como objeto, como realidade de natural ou espiritual, como imagem
e mundo. …
4a - Princípio de ruptura a-significante: ... Um rizoma pode ser rompido, quebrado
em um lugar qualquer, e retoma segundo uma ou outra de suas linhas e segundo
outras linhas.  ...  Todo rizoma compreende  linhas  de  segmentaridade segundo as
quais ele é estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído etc.; mas
compreende também linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar. ...
5o - Princípio da cartografia e da decalcomania: um rizoma não pode ser justificado
por nenhum modelo estrutural e gerativo. ... mapa e não decalque. ... Um mapa tem
múltiplas entradas contrariamente ao decalque que volta sempre “ao mesmo”. …,
Mas o inverso é também verdadeiro, é uma questão de método: é preciso sempre
projetar o decalque sobre o mapa. E esta operação não é de forma alguma simétrica
à precedente, porque, com todo o rigor, não é exato que um decalque reproduza o
mapa.  ...  O  que  o  decalque  reproduz  do  mapa  ou  do  rizoma  são  somente  os
impasses, os bloqueios, os germes de pivô ou os pontos de estruturação. (DELEUZE
& GUATTARI,1995, p.11-37)

Uma rede, na condição de organização rizomática,  teria a  característica de possuir

múltiplas entradas e saídas, contrapondo-se a aspectos dicotômicos como bom ou ruim. Ela
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não  é  pura  ou  una,  pois  está  sempre  aberta  a  contágios,  linhas  de  fuga,  rupturas  e/ou

deformações, articulando-se por meio de a-filiação ou de contágio18, vias que marcariam (ou

deixariam rastros de) seus processos de deformação e/ou emergência.

Em outras palavras, os cinco princípios que orientam o conceito de rizoma se tornam

necessários para a compreensão de que um movimento em rede pode conter um nome, uma

história e um traçado de linhas visíveis, como observaremos no caso do Magdalena Project19

e  em  outros  contextos  emergentes,  não  nomeados,  mas  que  operam  com  movimentos

autônomos  articulados,  no  ambiente  social,  entre  artistas.  É  o  caso,  por  exemplo,  do

movimento e das articulações feministas em grupo de trabalho, estudo ou pesquisa (sejam eles

acadêmicos ou não) que se desdobram e agem sobre seu próprio meio. Esses agenciamentos

ocorrem como modos de colaboração que visam a construção de campos de visibilidade para

multiplicidades que se enunciam, seja a partir das proximidades ou das diferenças, e tendo

como prioridade o fato de operar como rede, ou seja, sempre aberta a novas configurações.

Dito  isto,  faço  aqui  algumas  considerações,  que  me  são  caras  dentro  desta

investigação, sobre as condições estruturais, materiais, sociais e políticas de articulação das

redes de colaboração, cooperação e criação entre mulheres artistas. Tais condições, do meu

ponto de vista, seriam meios estratégicos de empoderamento de agentes-artistas, tanto no que

diz respeito ao empoderamento social — contribuindo para sua formação e inserção no campo

artístico — e ao empoderamento epistemológico — no incentivo às pesquisas em múltiplos

campos de enunciação e narrativas – quanto no que tange ao processo de emancipação de suas

condições de opressão no campo social, artístico e acadêmico. Esse processo envolve uma teia

complexa  de  condições/situações  materiais  e  subjetivas,  que  atuam  na  construção  de

estratégias que contribuam para a expansão dos espaços para a presença de artistas periféricas.

18 O que compreendemos aqui como modelo de a-filiação seriam as ramificações ocasionadas nos movimentos
do rizoma, que criam nós de arborescência, linhas históricas, e pontos de transmissão que acabariam por
estratificar parte dos agenciamentos, todavia o “a” se faz necessário, para mostrar que no entre das linhas e
estruturas também se  encontram os processos de mutação, de linhas de fuga e rupturas. (Ver Mil Platôs
Vol,1, 2017: 42). Já o contágio seria os processos constantes de contaminação, próprios do desejo e do devir,
as  reproduções “assexuadas”,  as alianças não hereditárias,  “o pacto-epidemia.”  (Ver Mil  Platôs  Vol.  4,
1997:18-19 do pdf) – Disponível em: «https://farofafilosofica.com/2018/02/28/felix-guattari-6-livros-para-
download-em-pdf/ » Acessado em 30-jan-2021.

19 Se torna necessário mencionar que entendemos uma diferença entre os termos de Projeto e Rede, quando
olhamos para o  Magdalena Project, sendo o Projeto, como uma atuação específica que se alia ao Projeto
Magdalena, segundo seus princípios e modos de atuação, tal como se deu no seu processo de fundação em
Gales. No quesito Rede, identificamos os diversos desdobramentos de aliança e ruptura que se articulam em
consonância com o Projeto, mas não só, pois muitas vezes as contaminações que ocorrem nos percursos das
artistas e pesquisadoras, não estão em consonância com as “diretrizes do projeto”, mas que compõem de
alguma forma este emaranhado de linhas e sobreposições do que chamamos Rede dentro dos princípios de
Rizoma.
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Relembrando Linda Nochlin, considero que a emergência de uma artista teria relação

com toda  uma cadeia estrutural,  de condições  materiais  e  relacionais,  que  listo  a  seguir:

criação e acesso a espaços  de formação e fruição; autonomia nos processos de criação e

reflexão;  processos  de aprendizagem por  meio de  criações  colaborativas;  empoderamento

prático,  conceitual  e  possivelmente  financeiro,  que  contribuam  para  sua  emersão  e

consequentemente para a transferência de suas experiências, seja para com as pessoas de seu

território/contexto  de  origem  ou  de  qualquer  outro.  Como  um  vírus.  Um  vírus  de

solidariedade política de emancipação coletiva.

O filósofo brasileiro Euclides Mance trata de Redes Colaborativas Solidárias no livro

A Revolução das Redes, no qual também afirma que o conceito de Rede poderia ser usado

tanto como “categoria  analítica para  explicar  a  realidade e  seus  fenômenos particulares”,

quanto  como  categoria  estratégica  para  “projetar  ações  concretas  no  enfrentamento  da

realidade assim compreendida” (MANCE,  1999:16-17).  Para ele,  os elementos básicos de

uma rede, como categoria analítica, seriam seus atores sociais, células ou modos constituintes;

as conexões estabelecidas entre eles e os fluxos que os perpassam. Além disso, teria, como

propriedades  básicas,  a  autopoiese,  a  intensividade,  a  extensividade,  a  diversidade,  a

integralidade,  a  realimentação  e  seus  fluxos  de  matérias,  informação,  valor  e  agregação

(1999:17).  Já  como categoria  estratégica,  a  rede  teria  como elemento central  a  chamada

“revolução  das  redes”,  em  que  as  “ações  de  caráter  econômico,  político  e  cultural  se

realimentam  na  promoção  das  liberdades  públicas  e  privadas,  subvertendo  padrões  e

processos hegemônicos mantenedores do capitalismo e de formações de poder autoritárias” —

tais  como  o  racismo,  o  machismo,  o  classismo,  entre  outras  —  e  “avançando  para  a

construção de uma globalização solidária em favor do bem-viver de todos” (1999: 18). Ainda

segundo Mance, a rede poderia ser definida como:

[...] uma articulação entre diversas unidades que, através de certas ligações, trocam
elementos entre si, fortalecendo-se reciprocamente, e que podem se multiplicar em
novas unidades, as quais, por sua vez, fortalecem todo o conjunto na medida em que
são fortalecidas por ele, permitindo-lhe expandir-se em novas unidades ou manter-se
em equilíbrio sustentável. Cada nódulo da rede representa uma unidade e cada fio
um  canal  por  onde  essas  unidades  se  articula  através  de  diversos  fluxos
(MANCE,1999: p.24).

É possível pensar as unidades e fluxos como elementos também presentes nas redes

voltadas para o agenciamento de mulheres artistas, quando se trata da construção de espaços

de troca e de compartilhamento de práticas e  reflexões sobre a  profissão e os modos de

trabalho que seriam multiplicados a cada encontro, possibilitando assim uma maior inserção
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das artistas em sua área de trabalho. Possibilitariam, ainda, a construção de pesquisas sob a

perspectiva  das  mulheres  na  cena  e  a  elaboração  de  práticas  e  modos  de  trabalho

colaborativos  que  possam  ser  expandidos  para  além  do  espaço  artístico  e  acadêmico,

permeando assim outros espaços de transformação social  como escolas,  centros  sociais  e

coletivos artísticos periféricos. Naspolini (2018) cita Mance em seu trabalho, salientando essa

característica de colaboração e multiplicação:

[...] essa ideia de rede que conecta grupos de um determinado movimento social,
neste caso, mulheres praticantes de teatro, é a de que a articulação entre todos os
movimentos deste tipo fortaleça cada movimento em particular pelos intercâmbios
que  passem a  ocorrer  entre  eles  e  que  tal  fortalecimento venha  a  contribuir  no
surgimento de novos movimentos em outros lugares, passando a atuar em uma área
muito maior do que a atingida pelo conjunto dos movimentos já organizados (apud
NASPOLINI, 2018:159).

A partir  de  sua  afirmação,  é  possível  observar  que  o  movimento  em rede  tem a

potência de gerar  desdobramentos constantes em outros contextos,  sendo sempre aberto a

novas contaminações20. Se considerarmos que as práticas realizadas pelas artistas em rede não

estão dissociadas  do  meio  social,  observamos  o  surgimento  de  questões  colocadas  como

“específicas” na visão de um discurso de arte ou circuito artístico pelo prisma euro-ocidental.

No entanto, são questões advindas de artistas que pertencem a contextos e territórios diversos,

das quais emergem questões como: violências de gênero; movimentos e práticas de resistência

de mulheres e artistas locais; práticas culturais tradicionais e originárias enunciadas por suas

próprias fazedoras; questões ligadas a identidade de gênero, raça,  sexualidade, etnia,  faixa

etária e religião — que permeiam ou atravessam as vidas e práticas de mulheres artistas —

dentre outras  pautas  e  reivindicações  sociais  (como o direito  à  vida,  à  terra,  à  cidade,  à

educação)  que  compõe  as  práticas  sociais,  estéticas,  políticas  e  relacionais  de  produções

artísticas em Abya Ayala e Pindorama2122.

20 A esta característica de multiplicação das experiências em outros territórios, formando essa atuação em rede,
Naspolini e outras integrantes do Magdalena Project dão o nome de ramificações.

21 ABYA YALA, na língua do povo Kuna, originário do norte da Colômbia, e significa Terra madura, Terra
Viva ou Terra em florescimento, antes da denominação de América, por parte dos invasores-colonizadores. A
primeira  vez  que  a  expressão  foi  explicitamente  usada  com  esse  sentido  político  foi  na  II  Cumbre
Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala, realizada em Quito, em 2004. Muito
embora os diferentes povos originários que habitam o continente atribuíssem nomes próprios às regiões que
ocupavam — Tawantinsuyu, Anahuac, Pindorama — a expressão Abya Yala vem sendo cada vez mais usada
pelos povos originários do continente objetivando construir um sentimento de unidade e pertencimento. Já
Pindorama é o nome dado pelos povos tupis para a região colonizada como “Brasil”, e significa Terra das
palmeiras ou região das palmeiras. Ver mais em: «https://iela.ufsc.br/povos-origin%C3%A1rios/abya-yala». 

22 Pesquisadoras como Ileana Diéguez (2011), Cláudia Paim (2009) entre outras, evidenciam a característica
fronteiriça entre o engajamento social e político entre artistas, agentes sociais, ativistas e pessoas de outras
áreas das ciências humanas envolvidas com o fazer artístico entre grupos e coletivos. Enquanto Diéguez
investiga a situação liminar entre teatro, cultura e sociedade a partir do contexto latino-americano, Paim, se
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Tais  questões  emergem  de  discussões  políticas,  práticas  artísticas,  manifestações

culturais  e  de  referências  e  abordagens  distintas  das  que,  como  disse  anteriormente,

observamos nas práticas artísticas já validadas pelos circuitos artísticos tradicionais e/ou de

produção acadêmica que se escamoteiam em sua aparente neutralidade/universalidade.

Quando  pensamos  sobre  as  dinâmicas  das  Redes  Colaborativas  e  Solidárias  entre

mulheres artistas no contexto latino-americano, nos deparamos com construção de espaços

e/ou  situações  que  possibilitam  a  construção  de  narrativas  a  partir  de  suas  próprias

experiências pessoais e coletivas. Esses modos de criação, que muitas vezes se encontram nas

bordas do campo propriamente artístico, podem encontrar dificuldades de serem lidas como

práticas artísticas,  por evidenciarem diálogos com seus contexto e marcas  sociais.  Assim,

muitas  destas  experiências  podem se  aliar  a  uma reconfiguração da cena,  de público,  de

modos de articulação, dos diálogos traçados com/em seus territórios,  sejam estes físicos e

objetivos  (geográficos,  espaços  culturais,  perante  condições  materiais  e  compatibilidades

ideológicas) que se encontram às margens dos circuitos oficiais e institucionalizados da arte e

subjetivos,  que nos levariam a perguntas como: com quem queremos nos conectar? E por

quê?

A conexão/colaboração entre artistas latino-americanas provoca uma multiplicidade de

mostras,  encontros e  festivais que,  produzidos pelas próprias artistas e  pesquisadoras,  são

focados  no  hibridismo  das  linguagens  artísticas,  instituindo  circuitos  heterogêneos23 de

criação e produção artística em nossos territórios. Enunciando personalidades e grupos não

conhecidos  pelos  espaços  artísticos  hegemônicos  e  trazendo,  em  um  jogo  tenso  de

negociações  dos  campos  de  (in)visibilidade,  produções  marginalizadas  para  o  centro  dos

debates e espaços de circulação, pesquisa e produção artística.

As  redes de colaboração no contexto latino-americano  surgem como um modo de

sobrevivência,  adquirindo  sobretudo  um  caráter  de  [re]existência,  ou  seja,  de  práticas

artísticas que criam campos de denúncia a partir das marcas de opressão social que pesam

sobre determinados corpos em nossa sociedade. Estas questões quando enunciadas através da

volta para a diluição destas fronteiras, tendo como foco os modos de articulação coletivas e de práticas de
criação solidárias, articuladas por esses agentes artístico e sociais. Ambas as pesquisadoras evidenciam o
caráter político presente nas ações e agenciamentos realizados por muitas(os) artísticas contemporâneos em
nosso território latino-americano.

23 Os circuitos heterogêneos, segundo o pesquisador, ativista cultural, curador e artista visual brasileiro Newton
Goto, seriam as “estratégias políticas heterogêneas (que) colocam-se  frente a coletividade definindo seu
próprio lugar e tempo (…)”. No processo de articulação destes circuitos “torna-se necessária a afirmação das
singularidades culturais das coletividades, fazendo valer outras necessidades e desejos a partir” do diálogo
entre indivíduos, coletivos e as sociedades. Entendendo a relação afetiva que se dá entre pessoas e grupos
politicamente  envolvidos  com  as  políticas  da  arte  como  “como  possibilidades  revolucionárias  para  a
construção  de  tramas  produtivas”,  entendidas  por  ele,  enquanto  “possibilidades  de  transformação,
investimento de desejo a construir uma comunidade entre sujeitos” (GOTO, 2005: 3-4).
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ação  artística,  na  presença  de  suas  respectivas  agentes,  acabam por  reinventar  a  própria

existência da (s) artista (s), em consonância com a comunidade de pessoas presentes. Visto

que ao se perceber e valorizar a presenças e narrativas das (os) (es) artistas latino-americanas

(os) (es), adentramos a um leque espesso e transformador de proposições estéticas e políticas

sensíveis, que divergem dos modelos de organização e saberes hegemônicos, eurocentrados e

heterocissexistas do campo da arte. Torna-se possível perceber que, na prática, ainda temos

um grande caminho de escuta e articulação a ser trilhado por todas, todos e todes.

Para adentrar neste emaranhado, tecido em meio a uma crise sanitária que vivemos em

nível mundial e outra política, que vivemos ao nível nacional24, se torna necessário mencionar

que as críticas e pontos de vistas propostos neste trabalho partem de uma pesquisadora em

crise,  entre  críticas  e  análises  tecidas  não  sem  muita  ansiedade,  mas  com  desejo  de

movimentar aberturas,  provocar debates,  enunciar fissuras ainda existentes nos espaços de

coletividades destinados e articulados entre mulheres artistas. Pois, por mais que enunciemos

o desejo de olhar para as multiplicidades existentes entre as mulheres e suas práticas,  por

vezes os privilégios de raça,  classe social,  gênero, idiomas,  tempos de atividade no meio

artístico, acabam por reforçar as linhas de (in)visibilidade existentes nos circuitos tradicionais.

24 Como crise sanitária menciono a Pandemia gerada pela disseminação do vírus Covid-19 que chegou ao
Brasil em março de 2020. Já como Crise política considero o processo de retrocesso político vivenciado no
Brasil desde o Impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff (do Partido dos Trabalhadores) em 2016, até o
momento atual  em que  nos  encontramos sob um governo de  direita  que tem aberto caminhos para  as
políticas neoliberais e comportamentos conservadores que tem incidido diretamente nas vidas e direitos da
população residente em nosso território.
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2.REDE  MAGDALENA PROJECT:  REPISANDO  CAMINHOS,  TECENDO

DIÁLOGOS

O silenciamento  da  história  autêntica  de  Maria  Madalena  se  converteu  em  um
símbolo da mentira perpétua. O enterro das palavras e da experiência desta mulher é
a mentira, o estratagema político que logo se converteu no fundamento da misoginia
patriarcal que tem, desde então, incidido sobre dois mil anos de história ocidental.
[…]
Onde quer que me perguntem o porquê do nome “Projeto Magdalena”, digo: “Ah,
porque eu estava no limite, e foi a única coisa que consegui pensar”. Isto é verdade,
mas é apenas um lado da verdade. A profundidade em que sua história escapa, mas
que ainda bombeia nas veias da cultura ocidental, e o imperativo de que sua história
seja revivida em suas próprias palavras, é o outro lado da verdade dessa escolha.
(GREENHALGH, 2005: 15-16 – tradução nossa)25.

Iniciar  a  construção  deste  capítulo  a  partir  da  fala  da  atriz  e  diretora  galesa  Jill

Greenhalgh, fundadora do Magdalena Project, se torna necessário para tecer certas reflexões

sobre o nascedouro desta importante rede de artistas e pesquisadoras da cena contemporânea.

Em um artigo intitulado Mujeres de rojo (Mulheres de vermelho), Greenhalgh26 conta sobre

como foi o seu contato com a figura mítica de Maria Madalena e o entrelaçamento de sua

história  — na  qual,  nitidamente,  se  apresenta  a  norma da  invisibilização  produzida  pela

cultura cristã ocidental — às próprias experiências pessoais e artísticas.  Segundo ela,  esta

relação dá origem ao desejo de reescrita, criação e contestação sobre os campos de presença e

ausência das mulheres na história oficial, seja a história das trajetórias humanas no campo do

saber ou a história contada e escrita no campo das artes, especificamente no campo das artes

da cena.

Maria  Madalena,  que  fora  colocada  como  símbolo  de  perversão  moral,  ligada  à

prostituição e ao livre trajeto pelas vias públicas da vida, fora convertida, segundo os livros

bíblicos, na imagem da redenção, da servidão e do silenciamento. Greenhalgh nos apresenta

alguns indícios, retirados desses livros, de textos escritos por Maria Madalena nos quais ela

marca sua posição e seu pensamento no mito cristão, aspectos que desconhecemos até hoje.

Segundo a autora:

25 El silenciamiento de la historia auténtica de la Magdalena se convirtió en un símbolo de la mentira perpetua.
El entierro de las palabras y la experiencia de esta mujer es la mentira, la estratagema política que pronto se
convirtió em el fundamento de la misoginia patriarcal que ha incidido desde entonces en dos mil años de
historia occidental.   […] Donde quiera que me preguntan el porqué del nombre “Proyecto  Magdalena”,
digo: “Ah, porque estaba al límite, y esa fue la única cosa en que pude pensar”. Esto es verdad, pero sólo un
lado de la verdad. La profundidad a la que su historia se escapa, pero todavía bombea por las venas de la
cultura occidental, y el imperativo de que su historia sea revivida en sus propias palabras, es el otro lado de
la verdad de esta elección.

26 O artigo  foi  traduzido para  o  espanhol  e  publicado  na  revista  de  artes cênicas  cubana  Tablas,  após  a
realização da 1ª edição do Magdalena Sin Fronteras, na cidade de Santa Clara – Cuba.
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Simplesmente a estrutura social judaica da época não podia permitir que uma mulher
testemunhasse  como única  testemunha  de  um  evento  de  tal  magnitude,  real  ou
metafórica.
Os homens dizem: “Entendi,  no começo era  a  Palavra.  Vou contar uma mentira
fabulosa com tanta frequência e com tanta força que todos acreditarão nela. Logo,
ninguém notará o engano.” (GREENHALGH, 2005:15)27.

A primeira das muitas manifestações e questionamentos acerca de Madalena e outras

figuras  simbólicas  femininas  que  permearam seus  trabalhos  e  sua  vida  surgiu  em  1981,

durante a construção do espetáculo “O coração do espelho” (El corazón del espejo), do Teatro

Laboratório de Cardiff, no País de Gales. Este espetáculo, segundo Greenhalgh, investigava as

noções  acerca  de  um  patriarcado  civil,  religioso  e  pornográfico  e  custou  a  própria

continuidade das atividades do grupo que, ao desfazer-se, deu origem a dois outros coletivos e

também a ações paralelas, como o Grupo Magdalena e, posteriormente, o Magdalena Project.

O primeiro contato que tive com o  Magdalena Project foi em 2013, através de um

livro  xerocado  em  meu  segundo  ano  de  graduação  em  Artes  Cênicas,  na  Universidade

Estadual de Londrina. O livro em questão era da atriz Julia Varley — do grupo Odin Theatret,

situado na Dinamarca — intitulado  Pedras D’água: bloco de notas de uma atriz do grupo

Odin  Treatret (2010).  Nele,  para  além das  instruções  técnicas  e  poéticas  de  composição

cênica, havia uma proposição enfática em torno da necessidade de sua autoafirmação como

“atriz” e da construção de um léxico pessoal - de vivência, de treinamento e de criação - que,

segundo Varley, partiria da busca por uma “palavra de atriz”, ou melhor, pelo “trabalho de

atriz”, em oposição ao já assentado “trabalho do ator”28. Nas palavras dela:

Custou-me muito trabalho achar uma imagem autônoma de atriz, que pudesse ser
feminina, mas também forte. Não conseguia nem mesmo ver os exemplos perto de
mim. Alguns anos mais tarde, The Magdalena Project, uma rede de mulheres ativas
no  teatro  contemporâneo  tornou-se  o  espaço  no  qual  pude  trocar  experiências
profissionais  com  outras  mulheres.  É um  ambiente  que  me  deu segurança  para
aceitar  minhas  perguntas  e  minha  curiosidade.  Ajudou-me  a  descobrir  minha
linguagem e me estimulou a refletir e escrever sobre o meu trabalho. Do primeiro
festival  em Cardiff,  em 1986,  até hoje, cada encontro com aquelas mulheres de
teatro representa para mim um novo desafio. (VARLEY, 2010: 46).

Varley escrevia,  então, sobre a importância do  Magdalena Project, do qual ela  era

cofundadora,  como espaço  que  possibilitava  estar  com  outras  mulheres  e  de  como  esse

encontro contribuía para sua busca e construção em torno do trabalho de atriz. Em seu livro,

27 “Simplemente la estructura social judía de entonces no podía permitir a una mujer testificar como única
testigo de un suceso de tal magnitud, ya fuera real o metafórico. Los hombres dicen: «Lo tengo.  En el
principio fue la Palabra. Voy a contar una fabulosa mentira tan a menudo y con tanta fuerza que todo el
mundo lo creerá. Pronto, nadie notará siquiera el engaño»”(CHESLER, 1978 apud GREENHALGH, 2005)

28 Expressão pretensamente neutra, mas masculina, que fundamenta boa parte de nossas referências práticas e
teóricas acerca do fazer cênico.
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ela  tratava  de  encontros  efêmeros  e  questionadores,  formadores  de  alianças,  trocas  de

experiências, práticas e reflexões entre artistas da cena que, depois, se convertiam em criações

e interações que, abarcando um caráter intercultural, eram produzidas em rede. Mesmo sem

que eu soubesse naquela época, este contato via leitura viria a “contaminar” minhas buscas

pessoais como artista e pesquisadora, no encontro com mulheres que estavam ao meu redor.

Como  já  mencionado  no  primeiro  capítulo,  meu  primeiro  contato  com  alguma

experiência prática em torno dessa rede foi  em uma Mostra de Artistas Latinoamericanas

chamada ELLAS. Realizada na cidade de Campinas/SP,  em 2017, pelas atrizes-perfomers

Pâmela  Vilanova,  Beatriz  Afonso  (Venezuela-Espanha),  e  Oriana  del  Mar  (Colômbia),  a

Mostra contou com uma programação que incluía exposições de audiovisuais e fotografias,

rodas de conversa, espetáculos e oficinas, e se estendia ao longo de três dias. Nesta época, eu

já havia tomado consciência de outros festivais e mostras vinculados ao Magdalena Project

que aconteciam no Brasil e, mesmo tendo inscrição em oficina ou trabalho aprovado durante

as seleções, ainda não havia conseguido participar, por conta dos altos valores das inscrições,

dos  deslocamentos  interestaduais  e  do  custo  de  hospedagem  e  alimentação  durante  os

eventos29.

No caso do ELLAS, todavia, quando tive dois trabalhos aprovados para sua mostra

fotográfica, entrei em contato com as articuladoras e elas me ofereceram pouso e alimentação

durante os dias do evento, pedindo como contrapartida que eu as auxiliasse na realização da

mostra. Assim, pude vivenciar uma experiência que me permitiu reunir dois pontos que,  a

priori, pareciam muito distantes entre si na minha formação como artista: o trabalho físico,

pautado no treinamento e na composição de dramaturgias corporais; e a prática ativista, mais

especificamente voltada para as violências cometidas contra a vida das mulheres no ambiente

doméstico e urbano. Foi neste encontro que meu desejo por investigar redes de colaboração

entre mulheres artistas foi alimentado, tendo o Magdalena Project como ponto de partida e as

práticas feministas e artivistas como eixo, na busca/construção pela minha palavra de artista.

Neste capítulo, proponho então uma breve incursão na história do Magdalena Project,

a  partir  não  apenas  de  referências  diretas  de  suas  fundadoras  Greenhalgh  e  Varley,  mas

também das  pesquisas  realizadas  por  artistas,  educadoras  e  pesquisadoras  brasileiras  que

integram a rede. Pois, apesar das discussões e práticas realizadas por mulheres (pautando as

discussões de gênero e as práticas feministas nas artes da cena) já terem conquistado certa

repercussão nos últimos anos,  dentro e fora do campo acadêmico brasileiro, entendo que a

29 Condições básicas que, como explicitei no capítulo introdutório, acabam por afastar algumas pessoas desses
espaços de encontro, formação e fruição.
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busca por referências sobre sistemas auto organizativos ainda se faz necessária. Tal afirmação

parte da percepção de que tem sido através de experiências de agenciamento entre grupos, que

se reúnem pautados em suas identificações e intersecções de gênero, classe e raça, que novas

produções e meios coletivos de enunciação são articulados no campo social e artístico na

contemporaneidade.  Ressaltar  a  importância  das  ações  realizadas  por  mulheres  e  suas

reuniões  se  torna,  assim,  fundamental  para  podermos  construir  novos  espaços,  saberes  e

modos  de  relação  que  desestabilizem  as  estruturas  hierárquicas,  androcêntricas  e

eurocentradas que ainda permeiam o campo da arte no Brasil.

2.1 MAGDALENA PROJECT - BREVE HISTÓRICO

O Magdalena Project se apresenta como “uma rede de caráter intercultural, articulada

entre  mulheres  do  teatro  e  da  performance”,  que  surgiu  entre  os  anos  de  1979  e  1986,

articulada principalmente pelas atrizes e diretoras Jill Greenhalgh (Cardiff Laboratory Theatre

- País de Gales) e Julia Varley (grupo Odin Theatret - Dinamarca). Desde então, atua para

trazer visibilidade às produções desenvolvidas por mulheres artistas na cena contemporânea,

seja  através  do  encontro  presencial  –  que  acontece  em  meio  aos  eventos,  abarcando

apresentações artísticas, workshops, rodas de conversa, criações coletivas etc. – seja por meio

da publicação dessas experiências,  na forma de artigos e escritos que são organizados por

Varley na revista The Open Page e podem ser encontrados no site oficial da Rede30. Segundo

a  pesquisadora  brasileira  Lúcia  Romano  (2009),  uma  das  possibilidades  de  datação  das

origens do Magdalena seria o encontro realizado em 1979 pela ISTA (International School of

Theatre Antropology)31, na sede do Odin Theatret, cujo tema para uma das mesas de debate

foi “O papel feminino representado no palco por diversas culturas”  (The Female Role as

represented on the stage of Various Cultures).

Ainda segundo ela,  algumas artistas que estavam presentes se incomodaram com a

falta  de profundidade da discussão sobre o tema proposto,  que deixou de lado “qualquer

preocupação com questões  relativas  às  diferenças  entre os  sexos,  fossem elas  no recorte

biológico ou sociocultural” (ROMANO, 2009:509). Greenhalgh, por exemplo, chega a expor

30 Disponível em: https://www.themagdalenaproject.org/pt-br . Acessado em: 15 fev 2020. 
31 “O ISTA (International School of Theatre Antropology), ou ainda, Escola Internacional de Antropologia do

Teatro,  foi  fundada em 1979.  Concebida  e  dirigida  por Eugenio Barba,  está  sediada em Holstebro,  na
Dinamarca. O ISTA se configura enquanto uma rede multicultural de artistas e acadêmicos que dão vida a
uma universidade itinerante cujo principal campo de estudo é a Antropologia do Teatro.” (tradução nossa do
texto de apresentação do site. Para saber mais ver em: <<http://old.odint.dk/research/ista.aspx>> Acessado
em 24 set 19)
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seu descontentamento com essa situação no livro  The way of Magdalena32 (O caminho de

Magdalena), em que ela salienta que “a abordagem formulada por Barba colaborava para o

esvaziamento da questão, não deixando espaço para opiniões discordantes” (GREENHALGH

apud ROMANO, 2009:509). Evidenciando, assim, a necessidade da criação de outro espaço,

em que essas questões (e várias outras) pudessem ser discutidas com a devida atenção.

Em 198333, em um Festival realizado por grupos teatrais na cidade de Treviginano/

Itália,  o incômodo com a superficialidade da discussão sobre trabalhos protagonizados por

atrizes mais uma vez retornou. Ao longo desse evento, atrizes de diversos grupos puderam se

conhecer,  se  aproximar  e  conversar  sobre  suas  experiências  de  vida  e  arte.  Durante  um

momento de pausa para um café, foi se consolidando o desejo de reencontro e a possibilidade

de trabalharem juntas em outro momento. Entre essas artistas,  estavam Julia  Varley e Jill

Greenhalgh, já mencionadas aqui, a diretora e professora Gilly Adams, do  Made in Walles

Stage Company (Gales), a atriz Geddy Aniksdal da Grenland Friteater (Noruega) e a cantora

Brigitte Cirla (França)34.

Em 1984,  Jill  Greenhalgh se  propõe  a realizar  uma criação coletiva  entre artistas

mulheres,  em paralelo com suas atividades no Cardiff Laboratory Theatre,  que recebeu o

nome de Grupo  Magdalena. A proposta era dirigir o trabalho a partir  de textos,  imagens,

objetos e outros elementos trazidos pelas atrizes que também integravam o coletivo. Essa

experiência acabou por provocar uma mudança drástica na articulação do processo de criação,

pois, para muitas artistas que estavam ali presentes, aquela era a primeira vez que estavam

trabalhando sem a presença hierarquizante de um diretor (homem). Aquela criação coletiva,

que  não  contava  com a  necessidade  de  um  resultado  direcionado  nem  com  tempo  pré-

determinado, tornou-se,  assim, um espaço de encontro entre atrizes que estavam buscando

“algo” que ainda não sabiam nomear, mas que buscavam juntas.

As experimentações que se seguiram começaram a ser articuladas como um projeto-

piloto,  recebendo o nome de  Captive waves  (Ondas em cativeiro)35. No ano seguinte, esse

projeto de criação foi apresentado no espaço do Cardiff Laboratory e, segundo os registros, a

32  Livro que narra os dez primeiros anos do Magdalena Project, escrito por Cris Fry e publicado em inglês em
2007.

33 Ano que ficou registrado como “Nascimento da Ideia”, na cronologia de atividades da Rede  Magdalena,
segundo  seu  site  oficial.  Disponível  em:
<<https://www.themagdalenaproject.org/sites/default/files/Chronology1983-2012.pdf>>

34 Ver mais em: <<https://www.diagonalperiodico.net/culturas/otra-genealogia-del-teatro.html>> Matéria sobre
a comemoração dos 25 anos de existência do projeto – Acessado em 24 set 19)

35 Greenhalgh foi a diretora dessa criação, que reunia textos, música original e destaque para a visualidade da
cena. Definindo-se  como um “teatro feminino” (ou mais afeito à sensibilidade criativa das mulheres), o
experimento tornava concretos os pressupostos não-hierárquicos e de ênfase na prática teatral que iriam
fundamentar os passos futuros do Magdalena (Romano, 2009:508).
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cena contou com texto e sonoplastia  originais e  recebeu de seus espectadores um grande

“destaque  para  a  visualidade  da  cena”  (ROMANO,  2009:508).  A  proposta  de  criação

colaborativa, realizada de forma não-hierárquica, se tornou um eixo importante do trabalho ali

desenvolvido36. Ao final do encontro, muitas das participantes manifestaram o desejo de dar

continuidade  à  experiência  vivenciada,  apresentando-a  possivelmente  em  um  primeiro

Festival de Teatro realizado por Mulheres.

O evento em questão foi realizado em 1986, também no Cardiff Laboratory Theatre, e

recebeu o nome de Magdalena ‘86: First  International Festival of Women in Contemporary

Theatre37.  O festival teve duração de duas semanas e contou com cerca de 35 participantes

mulheres, entre as quais se encontravam algumas que nunca tinham se reunido, fora de seus

grupos, para criar ou mesmo conversar com outras mulheres. O encontro foi dividido entre

apresentações,  workshops,  rodas  de  conversas  (com  temas  definidos  pelas  próprias

participantes), demonstrações de trabalho, apresentações de cenas, além do trabalho pautado

na  colaboração  já  imaginado  anteriormente  e  mantendo  o  objetivo  de  agregar  todas  as

mulheres presentes. Dessa vez, a condutora do processo foi a atriz e diretora Zofia Kalinska38,

que teve como base de criação o livro Mulher e natureza, de Susan Griffin, enviado para as

participantes antes do processo.

Essa experiência recebeu o nome de  The Collaboration (A Colaboração) e, segundo

relatam as participantes, aconteceu de forma um tanto caótica. Algo que era de se esperar,

visto que o grupo era composto majoritariamente por atrizes que atuavam em companhias

distintas e que, em sua maioria,  eram guiadas pelo olhar dos seus diretores e encenadores.

Essa situação levantou diversos questionamentos acerca dos modos de criação e treinamento

que permeavam os corpos e  experiências profissionais das artistas que integravam aquele

coletivo e tempo histórico. A faísca ali provocada gerou a formulação da seguinte questão:

“quais seriam as contribuições das mulheres artistas para a cena contemporânea?”. De modo a

respondê-la, na prática,  diversas artistas se co-implicaram com a causa e manifestaram seu
36 Quando menciono “trabalho colaborativo”,  não a faço na  mesma compreensão dos modos de trabalhos

colaborativos que permeiam os modos de criação de um grupo ou coletivo teatral, mas sim, no sentido de
colaboração em que uma artista trabalhando com outra, independentemente de seu propósito e linguagem.

37 O evento foi organizado por Jill Greenhalgh, Richard Gough, Julia Varley e outros colaboradores. A ideia
era,  inicialmente,  organizar  mais  um  evento  de  fortalecimento  entre  grupos  que  compartilhassem  dos
mesmos focos na pesquisa teatral.  Durante o momento de produção em que as integrantes começaram a
listar os nomes de pessoas e grupos que já conheciam ou tinham um certo interesse ou proximidade, e por
conta do histórico de encontros e discussões de outros eventos e festivais, o olhar se voltou mais para as
artistas dos grupos sugeridos e, assim, seguiram com a produção do que ficou conhecido como Magdalena
‘86: First International Festival of Women in Contemporary Theatre.

38 Zofia Kalinska (1931-2018) foi atriz na companhia Cricot 2, sob direção de Tadeusz Kantor; foi também
diretora do Teatro  Akne, formado em 1984, conhecido como o primeiro grupo polonês composto só por
mulheres.  Para  saber  mais  sobre  sua  trajetória  junto  ao  Magdalena ver  em:
<<https://themagdalenaproject.org/es/content/zofia-kalinska-1931-2018>> Acessado em:08-abr-2020.
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interesse em continuar com a proposta do encontro, impulsionando assim a consolidação do

projeto. Segundo Romano:

(…) a experiência lançou bases para a reflexão sobre um “processo de criação das
mulheres”;  o  qual,  no  aspecto  da  linguagem,  em  termos  amplos,  buscava  a
construção de uma teatralidade a partir da fisicalidade, bem como de uma narrativa
não linear, numa perspectiva multicultural. Mais do que isso, o “espetáculo coletivo”
inaugurou  um  contexto  comum,  vivenciado  praticamente,  sobre  o  qual  novas
parcerias e projeto seriam erigidos (2009:509).

Em  1987,  Greenhalgh  deu  início  à  articulação  de  outros  dois  eventos,  também

realizados  em  Gales.  O  primeiro,  A  Woman’s  Language  in  Theatre?  (Uma  Linguagem

Feminina  no  Teatro?),  contou,  nessa  edição,  com  a  pergunta  “existiria  uma  linguagem

propriamente das mulheres no teatro?”. Segundo Romano, o assunto em torno da existência

ou não de uma linguagem feminina na cena havia atraído a atenção de diversas artistas para a

discussão do tema, em que algumas que se autodenominaram enquanto feministas e outras

que não, cito:

O assunto  em torno  da  existência  ou não  de  uma linguagem  feminina  na  cena,
surgido no primeiro dos encontros,  reúne as atenções.  O vocabulário empregado
pelas mulheres seria centrado nas “core imagery”, defendidas por grande parte da
arte  feminista  nos  anos  1960-70.  Uma  linguagem  feminina  no  teatro,  portanto,
estaria baseada nos símbolos culturalmente associados ao “feminino”, tais como a
água, espelhos, janelas, a lua e assim por diante? A posição secundária das mulheres
seria consequência da ausência de uma linguagem feminina? Essa linguagem seria
exclusiva das mulheres, ou partilhada por homens e mulheres? Enfim, como opera a
criatividade das mulheres no teatro? (ROMANO, 2009: 509-510)39.

Esses questionamentos, que até hoje são visitados por artistas das mais diversas áreas

artísticas, acabaram por tomar tensas proporções no interior desse primeiro evento que, como

dito  anteriormente,  reunia  mulheres  oriundas  de  contextos,  nacionalidades  e  perspectivas

políticas e estéticas diversas, mas que buscavam pensar com seriedade em torno das reflexões

propostas.  Mulheres que se autodenominavam feministas reivindicavam olhares e posturas

mais críticas e incisivas — próprias dos debates feministas e das discussões de gênero —

acerca do termo “feminino” que, em geral, resulta em concepções essencializantes acerca do

39 Central-core-imagery, foi um termo/conceito cunhado pelas artistas feministas estadunidenses Judy Chicago,
Miriam Schapiro, Ruth Iskin e Arlene Raven durante a década de 70. As artistas, motivadas pelas práticas e
discussões  em torno  do mote  “o  pessoal  é  político”,  em  consonância  com o movimento  da  body  art,
propunham a retirada do corpo das mulheres do lugar de objeto manipulável pelos artistas homens, para que
elas  mesmas  pudessem reivindicá-los,  exibi-los,  articulá-los  em  suas  obras  de  formas  experimentais  e
radicais, abusando da tática da nudez escrachada e/ou sensualizada e retirando-a do campo privado para o
campo  público,  com  o  objetivo  de  marcar  os  aspectos  políticos  dos  corpos.  Ver  mais  em:
«https://medium.com/passagens/artes-visuais-e-feminismos-gera%C3%A7%C3%B5es-e-geografias-
2845bbd5e307» - Acessado em 10 fev 2021.
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ser/estar mulher no mundo. Assim, se contrapunham à postura das artistas que, nada tendo em

comum com o campo da arte política ou da militância, recusavam termos e posturas que viam

como radicais e demolidoras da própria noção de “feminino” que, problemático ou não, era

muito caro para elas.

Segundo Romano40, a noção de feminismo, para algumas das integrantes,  partia de

visões  distorcidas  e  quase  “fantasmagóricas”  acerca  do  termo,  denotando  um

desconhecimento no que tange  as relações entre teatro e  sociedade ou,  até  mesmo, sobre

teorias e práticas feministas em torno dos estudos de gênero. O incômodo com as discussões

políticas  que,  no  entendimento  dessas  mulheres,  caracterizaria  um desvio  das  discussões

estéticas,  suscitou  posicionamentos  antifeministas  como  a  sugestão  de  que  o  próximo

encontro  Magdalena  deveria  ter  como  subtítulo  “uma  conferência  não-feminista”  (idem,

p.510). As organizadoras e propositoras do evento, certas de que não chegariam a um acordo

rápido entre as diferentes posições, optaram por não assumir um caráter nitidamente feminista

nos próximos encontros do projeto e privilegiou-se a manutenção da questão anteriormente

levantada:  “existiria  uma  possível  linguagem  ‘feminina’ na  cena?”.  Segundo  Romano,  a

questão serviria como um convite às participantes dispostas a dialogar e experimentar a partir

dela.

A pesquisadora brasileira Marisa Naspolini (2011) também menciona essa discussão

em sua tese e aponta a opção pelo termo “rede de mulheres de teatro”, que sintetizaria, até

hoje, os eixos principais do Magdalena. Cito:

No caso do Projeto Magdalena, a opção pelo termo “rede de mulheres de teatro”
(trazendo  implicitamente  a  noção  de  teatro  de  mulheres  ou  feito  por  mulheres)
revela a escolha por um tipo de agrupamento identificado pela prática teatral e
pelo desejo de discutir linguagem e experiências estéticas,  mais do que  pela
necessidade  de  explorar  temas  específicos  ou  compartilhar  uma  visão
ideológica. A historiadora Maggie Gale enfatiza que “o Projeto Magdalena não era
um projeto de teatro ‘feminista’ nos termos de outras companhias feministas, como o
Women’s Theatre Group ou o Monstrous Regiment, que estavam ativas na época da
sua  fundação.  (...)  suas  credenciais  feministas  eram  incidentais”  (GALE;
GREENHALGH, 2012, p. 3). Ainda assim, observamos fissuras no seu interno no
que diz  respeito  a  esta  posição.  Enquanto algumas artistas  ligadas  à rede se
afirmam  veementemente  feministas,  outras  demonstram  rejeição  ao  termo,
evidenciando que se trata de uma questão que gerou conflitos desde o início do
projeto e ainda merece ser debatida de maneira mais substancial  dentro da
rede (NASPOLINI, 2011:25 – grifo nosso).

No centro da polêmica sobre a não denominação do  Magdalena Project como uma

Rede  de  artistas  feminista,  ou  seja,  considerando  que  suas credenciais  feministas  seriam

40 Ainda a partir dos eventos narrados no livro The way of Magdalena (FRY, 2007).
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incidentais,  uma  problemática  se  apresentava,  principalmente  sobre  as  formas  de

representação simbólica existentes acerca das produções oriundas de mulheres artistas. Nela,

se explicitavam estereótipos sociais e culturais ligados à noção de “feminino” e a necessidade

de propor uma revisão simbólica e crítica às representações misóginas que permeiam o campo

da arte e o imaginário social nas mais diversas culturas. Uma rede articulada por mulheres

artistas estaria disposta a traçar um novo olhar sobre estes aspectos?

Em sua tese,  Naspolini chama a atenção sobre que o interesse das articuladoras do

Magdalena estaria  mais  voltado para  as  experimentações de linguagem do que para uma

discussão  aprofundada  sobre  as  concepções  éticas  e  políticas  acerca  das  produções  e

representações  das  mulheres  nas  artes.  Esta  característica,  conforme  ela  salienta,  se

apresentaria como uma fissura existente entre as integrantes da Rede, precisando ser melhor

investigada.

Se faz importante recordar que o Projeto Magdalena emergiu no contexto europeu, em

meio às discussões feministas da década de 80 que tiveram como característica principal a

eclosão de diversas abordagens epistemológicas críticas ao ocidentalismo branco, hegemônico

e colonizatório. Tais abordagens, no caso das discussões feministas e de gênero, colocaram

em xeque a noção de unidade no próprio movimento, protagonizado até então por mulheres

brancas, cisgêneras e heterossexuais, oriundas das classes privilegiadas do norte global. Ao

que parece,  para além de um desconhecimento por parte de algumas integrantes da rede a

respeito  do  que,  de  fato,  seria  uma  abordagem  feminista  na  cena,  também  havia  a

impossibilidade de um alinhamento entre as diferentes perspectivas e pensamentos feministas

da época, o que parece ter tido reflexos positivos e negativos na efervescência causada por

essa  rede,  sobretudo,  na  escolha  das  articuladoras  do  projeto,  que  tinha  um  caráter

multicultural41.

Como positivo, destaco a  construção de um projeto entre mulheres do teatro e  da

performance  que  traz  consigo  as  potências  da  multiplicidade,  da  construção  fronteiriça,

rompendo com a possibilidade de uma resposta comum a todas as participantes e aberto a

campos de enunciação mais amplos e complexos,  tecido por cada uma das integrantes em

diálogos com seus contextos pessoais e culturais. No entanto, ao desconsiderar as potências

41 O caráter  multicultural que acompanhou o  Magdalena Project  desde seus anos iniciais,  az parte de  um
contexto de efervescência política, social que se ascendeu com o advento da globalização e o avanço dos
estados  democráticos liberais,  que tinham como mote  a  existência  de  diversas culturas  em um mesmo
território. Isso atravessou diversos  experimentos artísticos nas artes da  cena, contaminando inclusive  as
práticas e criações do Grupo Odin Teatro do qual Varley faz parte e o chamado Terceiro Teatro, que é uma
rede de contato e práticas artísticas nas artes da cena, por onde o Magdalena Project foi tecendo suas pontes,
sobretudo no contexto latino-americano.
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oferecidas  pelas  construções  (de  epistemes  e  práticas)  feministas  da  diferença,  o  projeto

deixava de lado uma gama de contribuições éticas e políticas importantes para a construção de

estratégias para lidar com estereótipos acerca das representações das mulheres nas artes, com

os  inúmeros  processos  de  invisibilidade  e  violências  existentes  nas  estruturas  misóginas,

racistas e classistas que, ainda hoje, regulam a presença das mulheres nas artes e no campo

social, nos mais diferentes países e contextos42.

A segunda edição do evento aconteceu no final de 1987 e Greenhalgh,  ciente das

expectativas  geradas  e  das  tensões  causadas  entre  as  participantes  por  essas  questões,

deslocou  a  discussão  do  encontro  para  aspectos  ligados  à  vida  pessoal  e  profissional,

propondo as seguintes questões: “qual o seu foco atual no teatro e na vida?” e “o que você

desejaria, gostaria ou poderia comunicar?”. Ao que parece, essa abordagem deslocou o eixo

do evento para um espaço de trocas mais íntimas sobre arte,  vida,  desejos,  dificuldades e

caminhos possíveis para novas criações. Assim, optava-se por um “caminho do meio”, com a

ampliação das discussões estéticas em que a cena estava implicada, o que possibilitava uma

abertura para se discutir sobre o entorno da cena, ou seja, a vida pessoal dessas artistas e os

contextos sociais e estruturais nos quais estavam envolvidas.

Nesse mesmo ano, o Projeto Magdalena entrou como tema para o encontro anual da

ISTA, em Holstebro (Dinamarca), além de ter realizado outros dois eventos, o International

Research Project e o Siren Voice, dessa vez através da produção de Julia Varley. O Siren Voice

foi  um evento  que  teve  grande  repercussão  entre  as  artistas  da  época,  sendo  a  proposta

direcionada ao trabalho vocal43, desde o treinamento e experimentação até a partilha entre as

integrantes. Para que esse espaço pudesse se consolidar, algumas modificações foram feitas

no modo de condução do evento: a primeira delas foi direcionar o número de participantes

para  grupos  de  trabalhos  mais  focados,  outra  foi  a  retirada  da  “necessidade”  de  uma

apresentação final como resultado artístico e, ao invés disso, a proposta de uma dinâmica de

demonstrações diárias realizadas entre as integrantes — modelo que, na época, recebeu o

nome de “maratona”. Segundo Bassnett (1989), as participantes se sentiram mais à vontade e

conseguiram aproveitar melhor as instâncias de aprendizado e integração. Além disso, a ação

42 Como forma de dar continuidade a contextualização histórica do projeto, retornarei a esta discussão nos
próximos tópicos a serem apresentados neste corpo dissertativo.

43 Se faz importante lembrar que o trabalho com a voz, dentro do teatro físico, encontrava um debate profundo
com a produção/construção cultural e social dos corpos das mulheres. O uso dos espartilhos, dos sutiãs, o
pouco contato com a pélvis, o períneo e o hábito de ter que falar baixo, manso entre as mulheres, apareciam
nesses  momentos  de  aprendizado  e  expressão  (essa  informação  aparece  sobretudo  no  livro  do  Teatro
Laboratório, escrito por Jerzy Grotowski).
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de cantarem, trabalharem juntas e se escutarem deu um sentido de unidade maior para o

trabalho (apud ROMANO, 2009: 512)44.

Esse espaço de treinamento e criação autogestada entre/por mulheres possibilitava a

emergência de novas técnicas e modos de articulação de espaços de oficina e encontro. A

troca de experiências acabava por formar uma espécie de “escola” autônoma e temporária

como parte da profissionalização e do empoderamento das artistas envolvidas, criando um

espaço potente e seguro para o compartilhamento de dúvidas e para a busca por uma voz

autônoma de atriz, como proposto por Julia Varley.

As  diferentes  abordagens  de  Greenhalgh  e  Varley,  na  articulação  e  condução  de

eventos produzidos sob o nome de Projeto  Magdalena, já direcionavam os modos como se

construiriam os espaços de trabalho entre as artistas presentes, a partir de procedimentos de

colaboração  e  partilhas  de  experiências  e  técnicas,  além das  perguntas  e  eixos  temáticos

pareciam se desdobrar como convites aos encontros. Nestes se destacam até hoje a predileção

pelo rigor no treinamento e na cena, os diálogos possíveis entre vida,  corpo, apagamento,

resgate, encontro, a hibridez estética e relacional e, junto a esses aspectos, a necessidade de

aprender a encontrar a própria voz e refletir sobre os lugares ocupados como atriz, diretora,

encenadora,  dramaturga,  pesquisadora  ou  técnica,  na  estrutura  teatral.  Assim,  é  possível

observar a teia de relações que começava a ser formada entre as participantes dos eventos,

evidenciando  “as  linhas  e  espaços  vazios”,  como  diriam  Varley  e  Greenhalgh,  que

propiciavam uma articulação em rede. Desse modo, o interesse das artistas que participavam

dos eventos  realizados  pelo projeto  gerou o desejo  de compartilhar  experiências em suas

próprias cidades/países/territórios.

Em 1988,  acontece,  na  Itália,  um evento  chamado  Mothers,  children  and  theater

(mães, filhos e teatro), sediado pelo Teatro Koreja e proposto pela ex-atriz do Odin Theatret,

Silvia Ricciardeli. Como o próprio nome sugere, foi um evento diferente dos moldes usuais,

pois era aberto não só para as atrizes, mas incluía também seus filhos e pessoas do entorno da

sede da companhia. Isso possibilitou um movimento de ampliação do horizonte da cena para a

vida das artistas,  evidenciando a distância entre seu universo profissional e suas realidades

como mulheres: a relação com filhos, a família, as vivências cotidianas no contexto em que

viviam, aspectos que, por meio dessa ação, tiveram a possibilidade de coexistir45.

44 O Siren Voice foi um evento que proporcionou muita visibilidade ao Projeto Magdalena internacionalmente.
Muitas das integrantes do evento começaram a replicar essas experiências em suas localidades, antes mesmo
do projeto receber o título de Rede. Em 1991, se tornou um projeto autônomo e recebeu o nome de Voix de
Femmes, que permanece em funcionamento até hoje.

45 Assim  como “Mothers”,  outros  eventos  foram  se  consolidando  em pontes  com  o  projeto  Magdalena.
Encontros, Mostras, Residências Artísticas, Criações Coletivas e Festivais, iam amadurecendo o olhar das
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Nessa época, o Projeto Magdalena possuía uma base administrativa e financeira em

Gales  e  abrigava  inúmeras  parceiras  e  parceiros  que  estavam  dispostas  a  trabalhar  na

ampliação da proposta. Com a visibilidade proporcionada pelo  Siren Voice e pelos eventos

paralelos  —  produzidos  em consonância  com as  atrizes  do  terceiro  teatro,  performers  e

pesquisadoras da cena — que começavam a  se  ramificar  de forma espontânea,  buscando

estratégias para sua estruturação e para sua expansão dentro e fora da Europa. Mantendo um

formato mais aberto, almejava-se que o Projeto Magdalena pudesse, inclusive, acontecer em

diferentes realidades sociais e culturais (Romano, 2009:513-515).

Assim, em 1989, o encontro The Way of Magdalena, realizado em Liége, na Bélgica,

deu início ao movimento de formulação de uma estrutura que permitisse ao projeto uma maior

expansão. Segundo Romano, a maior dificuldade estava em sua delimitação formal, de modo

que ele pudesse acontecer em diversos locais e, mesmo assim, criar pontos de conexão, vias

comuns — inclusive para a busca de financiamento público em editais. Desse modo, ele se

encaminhou para o que viria a ser a primeira Rede intercultural entre Mulheres do Teatro e da

Performance que, em 1991, se constituiu oficialmente como Rede Magdalena Project. Com a

garantia  de  fomentos,  suas  organizadoras  puderam  realizar  outros  eventos  nos  anos

posteriores46,  estabelecendo  as  bases  que  contribuíram,  de  fato,  para  sua  expansão

geográfica47 (ROMANO, 2009:514-515).

Naquele mesmo ano o  Magdalena produziu seu primeiro boletim de notícias,  com

relatos e reflexões sobre os encontros que haviam ocorrido ao longo do ano. Susan Bassnett,

Helen  Chadwick  e  Julia  Varley  assumiram  o  compromisso  de  compor  um  editorial

comportando toda a produção que começava a tomar corpo e escrita. Uma primeira leva desse

material, incluindo erros e acertos dos anos iniciais do projeto, foram publicados no boletim

The  Magdalena:  An  International  Grapevine  for  Women  in  Contemporary  Theatre,  que

circulou até o ano de 1999. Em 1996, o Projeto começou a integrar a revista The Open Page48,

com edições anuais que abordavam diversos temas relacionados ao eixo Mulheres e Teatro,
integrantes para a importância de reflexão e aprimoramento de seus próprios trabalhos enquanto artistas. É
possível observar esse movimento de autonomia e empoderamento, que ia  sendo promovido através do
encontro,  do  estar/pensar juntas  em  um espaço  onde  diversos  assuntos eram abordados  com  a  devida
importância, já enunciavam propostas que partiam dos desejos e necessidades de suas próprias integrantes
em diálogo com seus contextos.

46 Third Meeting, em 1992, Fourth Meeting, em 1993, e Fifth Meeting, de 1994 (Romano, 2009: 515).
47 Esta expansão geográfica se deve à grande presença das Artistas Latino-americanas no evento de 1994, no

qual  se  viu  a  necessidade  de  revisar  o  sentido de  diversidade dentro  do  Magdalena Project.  Segundo
Romano (2009:518): “(embora sem a citação de nenhuma brasileira no programa do evento) significou uma
mudança marcante, em virtude do deslocamento do foco da produção das mulheres do eixo Europa-América
do Norte, que vinha identificando o projeto até então.”

48 Produzida  pelo  Grupo  Odin  Theatret  desde  1966  em  consonância  com  as  reflexões  sobre  a  cena
contemporânea abordadas junto à Ista em Holstebro. Julia Varley permanece como editora da revista até
hoje.
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tais como: Mito,  Vida, Política,  Transgressão, Geração, Texto, Viagem, Personagem, Luta,

Marcos, Prática, Canção e Cartas. Em cada uma delas, mulheres da cena de diversos países e

culturas discorriam sobre suas experiências de prática e estudo, apresentando para si mesmas

e para as que viessem, o trabalho de mulheres que ficaram fora da história “oficial” do teatro.

As edições da Revista encerraram em 2008 e quase todas estão disponíveis, em inglês, no site

do Projeto49.

Como  dito  acima,  o  Projeto  Magdalena possui  um  site,  que  percebo  como  um

desdobramento da necessidade de registrar, documentar e publicizar as produções das artistas

e pesquisadoras ligadas a ele. Neste site, é possível saber mais sobre a história, objetivos e

eventos realizados pelo projeto, além daqueles que têm sido produzidos ao redor do mundo,

através  de  suas  ramificações50.  Suas  informações  gerais  estão  disponibilizadas  em  três

idiomas: português, inglês e espanhol. Todavia, as postagens feitas pelas integrantes são feitas

em suas línguas de origem, podendo também ser apresentadas em outros idiomas, a depender

do compartilhamento do relato das participantes de outros países que participaram de suas

atividades. Os relatos de experiência, produzidos durante os encontros e/ou atividades feitas

em consonância com os objetivos da rede, compõem um histórico dinâmico e colaborativo

que integra a plataforma virtual. Como podemos visualizar na imagem abaixo:

Figura 1: Print realizado da página inicial do site do Magdalena Project - em 12 fev 2021.

49 Ver em: <<https://www.themagdalenaproject.org/pt-br/content/open-page>> Acessado em: 23-abr-2020.
50 Disponível em: <<https://themagdalenaproject.org/>> Acessado em 24 abr 2020.
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No  site  também  temos  acesso  a  publicações  que  marcam  a  história

documentada/oficial do Projeto, como os dois livros já mencionados aqui e algumas matérias

coletivas presentes em jornais locais, como a publicação da primeira edição do  Magdalena

Sin Fronteras na revista Tablas,  de Cuba. Esse aspecto nos dá uma dimensão de como as

ações  das  artistas  participantes  do  Magdalena têm  movimentado  as  produções  em  seus

territórios, modificando até publicações dos periódicos locais (entre outras publicações) que,

em sua maioria,  se  encontram em língua inglesa,  facilitando a internacionalização de sua

comunicação. Torna-se importante mencionar que essa opção — pelo inglês enquanto língua

“universal” — ao mesmo tempo em que facilita sua disseminação também dificulta o acesso

desses materiais às artistas, pesquisadoras e pessoas interessadas que não dominam o idioma,

em conhecer o projeto com profundidade. Convocando assim a construção de um olhar mais

atento das integrantes de outras nacionalidades para a necessidade de tradução e disseminação

deste extenso e importante material para as artistas e pesquisadoras de seus países.

O site possui, ainda, uma seção chamada “contatos” que atua como um modo de criar

pontes entre as pessoas que chegam até o Magdalena e as produções que já foram/estão sendo

realizadas pela rede. Ali as pessoas são convidadas a explorar o site e verificar se querem

receber mais informações sobre a rede, através de seus e-mails pessoais, e também refletir se

compartilham dos objetivos do projeto, podendo então se cadastrar na plataforma online para

receber informações sobre suas atividades51. Dessa forma, é possível perceber que o site atua

como uma plataforma de centralização e disseminação das informações produzidas pela rede,

ou ainda, das produções realizadas em consonância com o “ethos e a visão” que conduzem o

projeto52, marcados em seus objetivos principais,  também disseminados e fortalecidos pela

Rede. São eles:

 aumentar  a  consciência  sobre  a  contribuição  das  mulheres  ao  teatro

contemporâneo;

 permitir  que  mulheres  explorem  novos  olhares  no  fazer-teatral  que  reflitam

profundamente suas próprias experiências mais que as dos homens;

51 Essa  seção  pode  ser  vista  através  do  link:  <<https://themagdalenaproject.org/pt-br/content/contato>>
Acessado em 24-abr-2020

52 Trocamos aqui o termo “rede” por “projeto”, uma vez que compreendemos a Rede Magdalena Project como
a expansão de um Projeto específico, que atua dentro das diretrizes quem vem estabelecendo ao longo de
todos esses anos de existência. Neste sentido Rede e Projeto criam abordagens e concepções distintas que
acabam por criar linhas de visibilidade - dentro do que segue em consonância com um projeto “oficial” -, e
de não visibilidade – como aquilo que foge à possibilidade de mapeamento e filiação -  que são próprias dos
movimentos de contágios e transformações que dizem respeito ao próprio funcionamento em rede.
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 criar um fórum que possa dar voz aos problemas das mulheres que trabalham com

teatro;

 encorajar  mulheres  a  examinar  seus  próprios  papéis  no  futuro  do  teatro  e

questionar as estruturas existentes.

Partindo  desses  objetivos,  são  desenvolvidas  estratégias  para  que  as  mulheres

envolvidas no Projeto possam alcançá-los. Entre as principais, cito:

 dar oportunidades para mulheres trabalharem juntas;

 dar oportunidades para mulheres compartilharem, desenvolverem e trocarem seus

trabalhos  por  meio  de  plataformas  de  performance,  festivais,  atividades

pedagógicas, oficinas, colaborações, publicações e conferências;

 adotar uma perspectiva racional de documentação e disseminação de informação;

 manter a flexibilidade de uma estrutura orgânica que servirá à expansão da rede

em crescimento.

Todas essas dimensões do Projeto estão reunidas, segundo suas articuladoras, em um

objetivo  central,  que  seria  “criar  estruturas  artísticas  e  econômicas  e  apoiar  redes  que

permitam às mulheres trabalhar”53.

Em  1999,  o  Projeto  Magdalena passou  por  inúmeras  crises  que  foram  desde  a

interrupção de seu Boletim de Notícias à diluição do Grupo Consultivo Internacional, que

havia sido criado para trabalhar seu movimento de expansão, tudo isso em decorrência do

corte das verbas, via Arts Council de Walles, que estavam destinadas às atividades daquele

ano. Esse momento, segundo Romano (2009:519), contribuiu para que a disseminação da rede

acontecesse de diversas formas.  Ela cita,  sobretudo, ações realizadas pelas parceiras mais

próximas  do  projeto,  que  deram suporte  ao  movimento  ao  realizar  eventos  nos  mesmos

moldes que o projeto inicial em suas localidades. Além dos festivais, que aconteceram através

de diálogos com as integrantes/fundadoras do projeto e das trocas de experiências e contato

com a network já estabelecida por ele, adotando assim suas características e assinatura.

Assim, outros eventos, encontros e festivais foram se construindo e adquirindo uma

identidade própria, bem como objetivos e modos de operação um tanto distintos do projeto

inicial. Essa multiplicidade de agenciamentos complexificam qualquer tentativa de dar uma só

53 Disponível em: «https://www.themagdalenaproject.org/pt-br/content/objetivos.» Acessado em 24 ago 2020.
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forma a essas extensões que, rizomaticamente, vão se constituindo como pontos de conexão,

para então, desdobrar-se novamente (ROMANO, 2009: 518-520). 

Com o passar dos anos, o Magdalena Project foi ganhando cada vez mais projeção e

extensão geográfica, tendo mais de cem encontros registrados ao longo de trinta e cinco anos

de existência, em países como: Nova Zelândia, Austrália, Cuba, Espanha, Alemanha, Equador,

França,  Singapura,  Uruguai,  Argentina,  Noruega,  Itália,  Peru,  Colômbia,  Bélgica,  Chile,

Dinamarca, Índia, Estados Unidos da América e Brasil. Em 2021, no contexto de isolamento

social provocado pela pandemia de covid-19, realizou encontros mensais virtualmente através

de uma ação chamada Bodies: On: Live (Corpos ao vivo)54, para a composição do primeiro

Festival da Rede  Magdalena Project em formato  online,  para manter vivos os encontros e

trocas de experiências das artistas integrantes da rede e outras tantas que tenham interesse de

se aproximar.

2.2 ARTICULAÇÃO E OPERAÇÃO EM REDE

O que é uma rede? Uma rede tem linhas, fios, esses fios se cruzam. Os fios são as
diferentes  mulheres.  Vocês  escutaram  algumas  hoje,  outras  vocês  viram  nas
fotografias,  nos  vídeos.  [Os  fios]  são  também  os  eventos,  os  festivais,  os
espetáculos, as oficinas, os livros, a documentação, os vídeos. Tem muita coisa que
faz [com] que existam esses fios que se cruzam. O Projeto Magdalena é o espaço
que se cria entre os fios. (...) Então [o Projeto Magdalena] é um espaço vazio, um
espaço  que  cada  uma tem que  gerar,  preencher  com o  que  precisa  colocar ali.
(VARLEY apud NASPOLINI, 2018:161)

Naspolini  aprofunda,  em  sua  tese  de  doutoramento  intitulada  Fronteiras  em

movimento:  subjetividade  nômade  e  espaços  intersticiais  no  projeto  Magdalena (2013),

algumas características e princípios que estruturam os modos de articulação e operação dessa

rede,  ressaltando  a  importância  de  seus  espaços  vazios  ou,  como  ela  nomeia,  espaços

intersticiais. Para a autora, eles seriam os espaços em que os vínculos e as transformações

subjetivas, causadas por trânsitos dentro do Magdalena, permitiriam a produção, construção e

emersão de novas ações e encontros em outros contextos e  territórios,  formando uma teia

ampla  de  relações  que  configuraria  a  rede.  Seguindo  Nicolas  Bourriaud  (2008),  sobre  o

espaço intersticial ela comenta:

54 Que conta com equipe organizadora composta por diversas artistas ligadas à rede de países diferentes, entre
elas  se  encontram: Elizabeth de  Roza,  Helen Varley jamieson,  Christina  Papagiannouli,  Janaina  Matter,
Karin Ahlstrom, Nur Khairiyah, Suzon Fuks, Zoe Gudović. Que pode ser acessado através do site oficial do
Magdalena Project:  «https://www.themagdalenaproject.org/en/content/bodiesonlive»,  do  site  do  festival:
«https://onlinefestival.themagdalenaproject.org/»  e  também  através  da  rede  social  Instagram,  na
página:«https://www.instagram.com/magdalenaonlinefest/?hl=pt-br». Acessado em: 20 mai 2021.
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“Um espaço para  as relações humanas que sugere  possibilidade de  intercâmbios
distintas  das  vigentes  nesse  sistema,  integrados  de  maneiras  mais  ou  menos
harmoniosas e aberta ao sistema global.” A possibilidade de uma arte relacional, ou
de uma arte como estado de encontro, que “tomaria como horizonte teórico a esfera
das relações humanas e seu contexto social mais que a afirmação de um espaço
simbólico autônomo e  privado”,  implica  em uma mudança radical nos objetivos
estéticos, culturais e políticos vigentes. (apud Naspolini, 2013:37)

Assim,  parto de Naspolini  para apresentar,  a  seguir,  aspectos e  características que

permeiam os  modos  de  articulação  e  operação  da  Rede  Magdalena,  para  que  possamos

compreender alguns meios pelos quais essa trama tem sido construída. São eles:

→ Caráter de auto seleção: diz respeito à participação gerada por um desejo pessoal

de quem visa se conectar a uma proposta ou a um projeto comum com outras pessoas. No

caso do Magdalena, em uma palestra proferida em Guanajuato, México (2011) e mencionada

por Naspolini em sua tese, Greenhalgh salienta que:

[…] não há  convite  ou forma de  seleção para  integrar  o projeto.  Se  uma artista
quiser  se  envolver  com  o  Projeto  Magdalena,  deve  optar  por  isso  e  assumir
responsabilidades. Cada mulher deve encontrar sua própria forma de participar da
rede, buscando sempre um sentido pessoal, uma necessidade que é primeiramente
pertencente à esfera do indivíduo. (apud NASPOLINI, 2013:22)

Segundo  o  jornalista  brasileiro  Cássio  Martinho,  autor  do  livro Redes:  uma

introdução às dinâmicas da conectividade e da auto-organização  (2003),  o caráter de auto

seleção  demandaria  uma  participação  voluntária,  considerada  por  ele  como  a  primeira

condição para uma articulação em rede, por ser  uma das características fundamentais que

permitiria a ausências de hierarquias. Como ele evidencia (apud NASPOLINI, 2013: 22-23),

“pessoas (ou organizações) participam da rede quando querem e, porque assim o desejam.

Elas não são obrigadas a fazê-lo”, mas o fazem por compartilharem objetivos e se articularem

em prol de um projeto coletivo. Desse modo, só através do desejo de participação voluntária é

que seria possível a criação de linhas de solidariedade que orientam as relações no interior de

movimentos  e  construções  reticulares.  Em contraposição  aos  movimentos  individualistas,

próprios  das  organizações  neoliberais  e  capitalistas,  o  “indivíduo”  mencionado  por

Greenhalgh seria aquela mulher que, a partir de um desejo pessoal, se liga voluntariamente à

rede em prol de objetivos coletivos que ela mesma já nutre e/ou compartilha.

Entretanto,  sob  uma  perspectiva  feminista  interseccional,  que  considera  as

intersecções entre gênero, classe, raça, sexualidade, entre outras dimensões, poderíamos nos

perguntar quão "aberto" de fato seria esse movimento de participação voluntária? Quais as

ações de “solidariedade”  que amparam o voluntarismo? Visto que  as condições  materiais
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(financeiras,  linguísticas)  ainda dificultam o livre trânsito entre países e fronteiras em que

uma rede transnacional se propõe a realizar. Trazendo a necessidade de construções de táticas

e/ou estratégias de mobilidade, interesse, assim como de acessibilidade aos fluxos em rede.

→ Encontros presenciais ou virtuais:  Diferente de um festival de teatro realizado

nos  moldes  de  produção  capitalista,  os  festivais  vinculados  ao  projeto  Magdalena não

pretendem ser uma “vitrine” para a apresentação de artistas ao grande público. Ao contrário,

nos espaços da rede Magdalena privilegia-se o encontro e os intercâmbios que possam ocorrer

entre as  participantes  e,  em medidas diferentes,  com o  público.  Dentro deles,  busca-se  a

construção de programações que possibilitem a realização de oficinas,  palestras,  rodas de

conversa,  apresentação  de  espetáculos  ou  cenas  em  processo,  de  modo  a  propiciar  o

intercâmbio de práticas e experiências pessoais entre as artistas, como um eixo de formação,

vivência e aprendizado mútuo.

Nos encontros presenciais, a rede tem como prioridade a imersão das artistas que vai

desde a disponibilidade pessoal e coletiva para horas intensas de trabalho físico em oficinas

aos  espaços  de  almoço  e  de  convivência  nos  quais  elas  podem interagir,  construir  e/ou

fortalecer  vínculos  de parceria.  Esses  espaços  e  programações  podem ser  modificados,  a

depender  do caráter  e  proposição de quem os realiza,  sendo alimentados,  em maiores ou

menores graus, pelo diálogo traçado pelas propositoras dos encontros com seus contextos e

territórios, como uma abertura às transformações e processos de reterritorialização próprios

das articulações em rede.

→ Espaços  de  convívio:  Em  paralelo  às  trocas  de  experiências  vivenciadas  nas

práticas  e  demonstrações  de  trabalho,  um  ponto  forte  que  atravessa  as  falas  de  muitas

integrantes da Rede Magdalena são os almoços e os espaços de convívio.  Há,  dentro do

Magdalena, um olhar consciente sobre a importância dos “espaços vazios” no interior de seus

encontros, pois são neles que as relações se estabelecem e onde surgem ideias de projetos

conjuntos  entre  as  participantes  das  mais  diversas  localidades.  Estes  espaços,  que  se

estabelecem  no  “entre”  das  atividades,  acabam  por  se  tornar  grandes  propulsores  de

intercâmbios  pessoais  e/ou  profissionais  entre  as  participantes,  além  de  possibilitar  a

construção  e amadurecimento de vínculos.  Vínculos esses  que possibilitam a emersão do

sentimento de pertencimento a uma comunidade mais ampla.

Esta  noção  de  comunidade  mais  ampla  estaria,  em minha  compreensão,  ligada  a

características como representatividade, fortalecimento mútuo e amizade, numa comunidade

estabelecida entre mulheres artistas da cena que, de forma temporária e autônoma, vinculam-

se a profissionais de contextos sociais e culturais próximos e diversos simultaneamente. Nas
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entrevistas  que  realizamos,  todas as artistas mencionam que estar  em contato com outras

mulheres de teatro possibilita o reconhecimento de seu próprio fazer artístico, bem como, as

condições subalternizadas que as mulheres vivenciam no campo artístico e social, trazendo

assim a necessidade de construir e fortalecer seus espaços de criação e atuação junto a este

movimento maior que a rede proporciona55.

→Autonomia e horizontalidade: Em um momento em que estamos mergulhadas nos

sistemas  em  rede,  em  que  muitos  deles  se  apresentam  como  estruturas  piramidais  e

neoliberais que se impõem como aparentemente autônomas56, faz-se necessário apontar para

esta  característica  fundamental  numa  organização  reticular  que,  de  fato,  opere

horizontalmente,  pois uma rede apenas se constitui na presença de sujeitos autônomos, ou

seja, de sujeitos que pensam, agem e decidem por si. Neste sentido, para que uma rede seja de

fato horizontal, é preciso que não somente se estruture, mas que também opere desta maneira

em  seu  cotidiano.  Assim  sendo,  se  torna  necessário  um processo  de  gestão  pautado  na

cooperação  e  na  decisão  compartilhada  entre  todas  as  partes  (integrantes)  envolvidas.

Segundo Martinho:

A preservação  da  autonomia  orienta  o  funcionamento  e  os  relacionamentos  no
âmbito da rede. Como decorrência, na medida em que os integrantes da rede são
diferentes entre si,  outro fundamento básico do modo horizontal de operação é o
respeito à diferença. Ser autônomo quer dizer ser diferente, ter modos diferenciados
de agir, pensar e existir. Autonomia e diferença são as duas faces de uma mesma
concepção.  O respeito  a  esses  princípios  implica,  dessa  maneira,  uma  série  de
desafios gerenciais e operacionais à rede e irá resultar na conformação de outros
princípios  organizacionais  que  têm  a  função  de  garantir  a  horizontalidade  do
sistema:  isonomia,  insubordinação,  desconcentração  de  poder,  multiliderança  e
democracia.  Tais  princípios  -  de  caráter  eminentemente  político,  como se  pode
perceber  -  tentam  realizar,  numa  arquitetura  organizacional,  o  investimento  na
participação, na criatividade e na diversidade, característico da teoria e da prática
libertárias. (MARTINHO, 2003:44 – grifo nosso).

O princípio da autonomia dentro de uma estrutura organizacional e operacional em

rede se torna necessário para seu funcionamento que visa a descentralização e circulação dos

poderes ao invés da hierarquização e presença de um líder ou chefe que dite seu movimento.

55 Para maiores detalhamentos ver o capítulo 3 desta dissertação, onde estas entrevistas são apresentadas e
analisadas.

56 Sistemas em rede como as redes sociais, os serviços de trabalho terceirizados (via aplicativos de celular), as
redes socioassistenciais em caráter público ou privado, entre outros exemplos, apresentam o discurso de
“autonomia”  enquanto  algo  neutro,  convocando  coletivos,  pessoas  e  entidades  a  se  vincularem  a  seus
serviços e projetos cotidianamente. Entretanto, sua estruturação e seu modo de operação, são definidas por
pessoas externas, que não só constroem esses sistemas, como também lucram com sua utilização. Em outras
palavras, as relações e vínculos que nelas/ou através delas se estabelecem, se dão por um viés capitalista, ou
seja, na produção e/ou consumo no qual a noção de “liberdade” se estabelece de modo liberal (de poder
consumir ou não os serviços oferecidos por essas plataformas,  o que decididamente não se sustenta  na
definição de autonomia e emancipação de sujeitos (as) aqui proposta.
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Isto implicaria, então, em um processo de emancipação e/ou de empoderamento de suas/seus

agentes para poderem atuar em seu meio como propositoras/es, dentro e fora de seu espaço de

articulação, gerando a formação de uma multiplicidade de lideranças que se estruturam no

plano  das  diferenças,  da  insubordinação  e  da  participação  ativa,  solicitando  de  suas/seus

integrantes, maior atenção para o gerenciamento das relações. Também por isso, não existe

um modelo pronto para este modo de articulação: ele precisa ser cocriado, ou seja, criado a

partir  da  implicação  das  partes  envolvidas,  impedindo  inclusive  que  os  movimentos  se

calcifiquem.

No caso da Rede Magdalena, essa característica pode ser observada na formação das

chamadas multilideranças, que seriam as diferentes mulheres que passam a se implicar mais

diretamente com sua área, assumindo posturas e espaços de liderança, seja no campo artístico,

acadêmico  ou,  até  mesmo,  no  campo  da  gestão  e  produção  cultural,  quando  esta  se  faz

necessária  para  a  construção  de  um  encontro,  evento  ou  festival,  por  exemplo.  Nesse

processo, cada movimento individual fortalece o movimento em sua totalidade e vice-e-versa,

formando uma teia de relações que contribuem para um maior reconhecimento das produções

das artistas em sua área de atuação. Isso me leva a pensar sobre como esses espaços, por onde

os  saberes  e  poderes  circulam,  são  necessários  para  a  construção  da  autonomia  de

muitas/es/os artistas/es/os através de práticas libertárias e colaborativas.

→ Interculturalidade: O caráter intercultural que nutre o Magdalena, se caracteriza

pela sua articulação com artistas da cena de diversas nacionalidades e culturas, assim como

pelo  compartilhamento  das  experiências  pessoais  e  profissionais.  Estas  características  se

apresentam  tanto  nos  trânsitos  geográficos  quanto  culturais,  nos  quais  os  encontros  são

construídos  entre  fronteiras  e  deslizes  que  acabam  por  apresentar  tensões  próprias  dos

agenciamentos, ou em outras palavras, das relações que se erigem a partir das diferenças e da

multiplicidade, tornando-se impossível a evocação de uma visão ou abordagem unívoca57.

Neste  sentido,  as  diferenças  pessoais,  de  produções  artísticas,  de  concepções  e

percepções  de  mundo  acabam  por  estabelecer  encruzilhadas  relacionais  e  estéticas  que,

podem (ou não) favorecer a emergência de novas práticas artísticas. Estas “novas” práticas

seriam assim marcadas pelo hibridismo cultural e artístico, possibilitando mais uma vez o

transbordamento das taxonomias tradicionais dos campos da arte e  facilitando as criações

estreitadas com os contextos sociais e culturais de suas fazedoras/articuladoras.

57 Ao longo desta investigação encontrei a autodenominação do caráter da rede tanto como “multicutural”, via
Romano (2009), quanto como “intercultural”, via Naspolini (2011). Opto aqui por interculturalidade, pois
esta tem sido a maneira como a própria Rede tem se autodenominado. Além disso, a maneira como a Rede
emprega o termo se relaciona com as problematizações de Ruston Bharucha que apresento a seguir.
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Esse caráter intercultural em que a rede Magdalena se baseia a partir de sua expansão

geográfica, principalmente nos anos 90, acaba por levantar questões éticas que perpassam a

vida e os contextos  culturais de suas integrantes,  se tornando necessária  uma visão mais

politizada de suas tensões e diferenças.

Segundo o pesquisador indiano das artes da cena Ruston Bharucha (2017):

[...]o interculturalismo era visto como um espaço "alternativo", livre e aberto, no
qual artistas individuais e companhias teatrais[...] podiam interagir com "culturas
não-ocidentais".  Há  problemas  óbvios  na  construção  deste  binário  entre  "o
Ocidente" e "o não-Ocidente". Para mim, não havia reciprocidade nessa relação. O
"não-Ocidente" foi reduzido a um repositório de materiais e recursos que poderiam
ser transportados, adaptados, reinventados e recontextualizados em produções que
foram finalmente produzidas e consumidas na Europa e na América para plateias
nessa parte do mundo. (BHARUCHA, 2017: 15)

E continuo citando-o:

“pode-se argumentar que o interculturalismo, em sua fase inicial,  era considerado
autônomo e voluntarista. Em outras palavras, não poderia ser imposto a ninguém por
meio de uma política. Em vez disso ele seria impulsionado por um interesse, um
desejo, que Schechner descreveu como "culturas de escolha", também uma categoria
problemática. Como se começa a escolher "culturas"? E como se pode assumir tão
prontamente que a cultura que alguém escolhe gostaria de ter algo a ver com esse
alguém? Mais tarde, comecei a perceber que o conceito aparentemente apolítico de
interculturalidade  talvez  fosse  mais  significativamente  compreendido  dentro  da
filosofia  política  do  individualismo  liberal.  Não  há  nada  de  errado  com  o
individualismo,  desde  que  não  seja  valorizado  à  custa  do  reconhecimento  do
comunitarismo  e  de  outras  formas  de  pertencimento  social  e  cultural.
(BHARUCHA, 2017:15)

Bharucha nos aponta que a noção de interculturalidade, quando evocada a partir de

enunciações  euro-ocidentais,  estaria  mais  propensa  a  escamotear  as  diferenças  e  tensões

coloniais  existentes  na  geopolítica  global.  Cuja  interpretação  (de  interculturalidade),

enviesada pelo pensamento branco hegemônico, mantém ativa privilégios de cor,  classe e

contexto,  em e contraposição aos corpos,  práticas artísticas e/ou culturais oriundas do sul

global que foram e são sistematicamente subalternizadas e marginalizadas por todo aparato

colonial e imperialista euro-americano.

Essas  considerações  de  Bharucha  torna-se  relevantes  para  o  processo  desta

investigação, pois nos aponta tensões existentes nas zonas fronteiriças que se estabelecem

entre pessoas de contextos territoriais e culturais distintos. Assim, a partir de epistemologias

pós-coloniais e, diria também, decoloniais, é possível visualizar a construção do protagonismo

de  sujeitos  políticos  que  recusam  o  olhar  subalternizante,  que  marca  os  processos  de

exploração, subjugação e definição de si como o outro. Sujeitos (as) que nomeiam o olhar

branco  como  hegemônico  e  apresentam,  assim,  suas/nossas  configurações  de  mundo  e
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comunidade, enunciações artísticas, além do resgate de práticas e saberes originários, para que

esta  aliança  seja,  de  fato,  protagonizada  por  sujeitos  autônomos  e  coletivos  que,

conscientemente  fortalecidos,  possam  construir  movimentos  que  contemplem  os  novos

sujeitos de seu tempo.

Naspolini, em sua tese, salienta a existência dessa condição fronteiriça no Madalena

Project a partir dos espaços intersticiais, ao elucidar que seriam eles que possibilitariam as

conexões pessoais, profissionais e artísticas entre suas integrantes. Este é um ponto que me

parece fundamental para a compreensão das potências apresentadas por esta Rede tecida entre

mulheres artistas internacionalmente, visto que o foco se encontra na construção de espaços

de convivialidade, mas do que a necessidade de um resultado artístico ou de um sucesso

estético.

Sem desconsiderar este jogo tenso e frutífero de alianças e contradições, apresento no

ponto a seguir algumas características que considero um tanto problemáticas nos processos de

agenciamento desta rede e que se cruzam com a discussão aqui apresentada.

→ Intergeracionalidade: Uma característica forte que identifico na Rede Magdalena

é a intergeracionalidade, ou seja,  as dinâmicas e vivências que acontecem entre diferentes

gerações.  Há, no interior  da rede, um reconhecimento da importância das  trocas entre  as

artistas  mais  experientes  do Projeto (como o são suas  fundadoras Jill  Greenhalgh e Julia

Varley, entre outras que participaram de sua organização),  as artistas mais ativas dentro da

rede (que têm  impulsionado ações e pesquisa em outras localidades) e as artistas mais jovens,

que estão em constante inserção no campo das artes da cena e também criando seus primeiros

vínculos com os outros “nós” dessa teia, em maiores ou menores graus de conexão.

“As  Magdalenas”, como as artistas ligadas à rede se autodenominam muitas vezes,

prezam pelas formações e encontros intergeracionais, numa filiação bem conhecida no meio

teatral, pois promovem o encontro entre as “mestras do teatro” (artistas maduras, com longa

trajetória  na  área)  e  as  artistas  mais  novas,  para  criar  intercâmbios,  mas  também  para

retroalimentação e retroafirmação dos objetivos da rede. Há, neste sentido, algumas diretrizes

que  dizem  respeito  às  suas  novas  frentes  de  atuação,  que  seriam,  principalmente,  a

participação  das  novas  integrantes  nos  eventos  oficiais  da  Rede,  a  participação  de  suas

fundadoras  nos  eventos  produzidos  por  suas  ramificações,  assim  como  a  construção  de

espaços intersticiais, conforme visto com Naspolini, em que todas as participantes possam

conviver  durante  os  dias  de  encontro,  para  possibilitar  o  estreitamento  dos  vínculos  e

parcerias e estimular a emergência de projetos futuros.
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Ao  longo  desta  investigação,  percebo  que  o  caráter  intergeracional  da  Rede

Magdalena tem interpretações e reverberações diversas entre suas integrantes. A forma como

ela opera proporciona a transmissão de informações,  trocas de experiências  e  práticas  de

trabalhos, assim como a construção de códigos comuns e afetos que geram o sentimento de

pertencimento a uma comunidade. Entretanto, identifico que a necessidade de ser condizente

com essas diretrizes acaba por estabelecer hierarquias (entre mestras,  integrantes de longa

data e “novatas”) e modos de condução prática que privilegiam as metodologias pautadas na

“antropologia teatral” (dizendo respeito a uma concepção de teatro físico), assim como aponta

para o endereçamento constante aos modos e discursos estabelecidos na rede em seu contexto

europeu58.

Na  prática,  observo  algumas  dificuldades  ocasionadas  por  este  endereçamento

constante  ao  norte  global  quando  se  pensa  na  participação,  por  exemplo,  das  latino-

americanas, principalmente das classes sociais mais baixas: a predominância do inglês como

língua mais utilizada na comunicação no evento ou mesmo nos materiais oficiais da rede; a

dificuldade de acesso devido ao alto valor dos deslocamentos geográficos; os altos valores

para  participação.  Assim,  para  artistas  tecerem movimentos  de  aliança  na  rede,  têm que

superar línguas, deslocamentos e valores, o que pode se tornar uma barreira por suas diversas

condições estruturais e materiais. Observo ainda que, se essas diretrizes forem realizadas a

contento, gera-se a necessidade de muito engajamento das articuladoras locais na busca por

recursos  financeiros  (públicos  e  privados)  destinados  ao  pagamento  de  passagens  aéreas

internacionais que, consequentemente, acabam por gerar um aumento no valor nos ingressos

para a participação nos eventos realizados.

Considero assim essas questões necessitam de mais atenção das articuladoras da rede a

partir de suas intenções de conexão e expansão para que, conscientemente, possam encontrar

modos de modificar as hierarquizações existentes na rede. Certa assim, de que os aspectos

aqui levantados auxiliaram no processo de aproximação e inclusão de uma gama imensa de

mulheres artistas, principalmente periféricas, que continuam fora desses espaços de encontro e

fortalecimento.

→ Contaminações  e  transformações:  identifico,  a  partir  desta  pesquisa,  a  Rede

Magdalena como uma teia que funciona a partir de um processo de filiação, ou seja, a partir

58 No artigo “Reflexões sobre o Terceiro Teatro na América Latina”, a pesquisadora brasileira Andrea Paula J.
Santos (2013), nos apresenta uma leitura sobre a relação de aproximação entre o grupo europeu e os(as)
artistas  latino-americanos(as).  Segundo  Santos,  esta  relação  acabaria  “suscitando  uma  série  de
questionamentos que ultrapassaram problemas relacionados à técnica ou à estética e permitiram abordar
questões relativas à alteridade, aos níveis de negociação e à imitação [colonial]”. Que ainda precisam ser
melhor debatidas no campo das artes da cena em nosso contexto. (SANTOS,2013:41 – acréscimo meu).
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de  uma  linha  de  continuidade  temporal  e  relacional  que,  ao  se  expandir,  mantém

características de seu ponto de referência anterior. Contudo, é visível em seu movimento de

expansão  para outros  territórios,  um processo  de  rearticulação  desse  novo  ponto que,  ao

construir a sua identidade local, seus meios e modos de conexão, gerar transformações que se

expressam na criação de outros movimentos com perspectivas e modos de operação distintos

e não previstos na proposta inicial.

Este movimento é possível de ser observado nas chamadas “gerações” da rede, nas

quais  seriam identificadas:  o  Magdalena  1.ª  geração,  onde  se  situam principalmente  as

artistas oriundas do contexto europeu, ligadas à proposta inicial; o  Magdalena 2.ª geração,

articuladas  por  artistas  latino-americanas,  principalmente  argentinas;  e  o  Magdalena  3.ª

geração, é composto por artistas brasileiras e mexicanas.

Cada nova geração busca uma aliança com a anterior,  em simultâneo, em que traz

novas pautas e reivindicações. Enquanto a 1.ª geração evitou se colocar como “feminista”, a

2.ª geração assumiu esta autodenominação, buscando levar para a rede posicionamentos éticos

e políticos aliados às práticas feministas e ativistas da América Latina. Já a 3ª geração, que

ainda  se  encontra  em  fase  de  formação  de  sua  identidade,  parte  das  conquistas  da  2ª,

assumindo-se  feminista,  mas  buscando  conectar-se  com  as  discussões  mais  atuais  e

contextuais, como as discussões de gênero, raça e classe, dentre outras. Cada desdobramento

da rede se torna um ponto de referência e possui, segundo Naspolini,  as características de

quem o  articula.  Ou  seja,  ao  mesmo tempo,  em que  há  o  movimento  de  filiação,  mais

aparente,  há  transformações  consequentes  das  necessidades  e  desejos  que  vão  surgindo

durante sua formação.

Tem me interessado, na condição de artista e pesquisadora, investigar como as redes

latino-americanas, ao estreitar laços com os seus contextos, permitem visualizar o movimento

em rede não apenas no plano de expansão territorial,  mas também nas camadas do tecido

social, adquirindo um caráter de rede complexa.

Segundo Euclides Mance (1999), as Redes Colaborativas Solidárias possuem diversas

formas  de  configuração,  podendo ir  da  inexistência  — ou seja,  pessoas  dispersas  e  sem

relação  entre  si  — até  redes centralizadas,  descentralizadas apresentam em seu diagrama

diferentes linhas e  frentes de conectabilidade, que aqui tenho entendido como as diversas

camadas  do  tecido  social.  Nessas  camadas,  identificações  como  gênero,  raça,  classe,

sexualidade, ideologia entre outras, podem se tornar tanto elementos de sua configuração em

conectividade (graus de abertura ou fechamento), quanto elementos de suas interações sociais

e  criativas.  Suscitando  questionamentos  como:  com  quais  grupos  e  camadas  sociais  se
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articulam? Como esta  relação  tem influenciado nas  produções  artísticas?  E,  até quais  as

interações  que  os  corpos  dessas  artistas  têm  produzido  enquanto  elementos  concretos  e

simbólicos ao emergirem deste campo social complexo? Penso que estas seriam importantes

chaves  de  leitura  para  refletimos  sobre  as  criações  em  rede  entre  artistas  no  contexto

intercultural a serem (re)vistas criticamente.

Isso porque, em suas práticas de criação artística, é possível perceber as relações que a

Rede  Magdalena guarda com a noção de  práticas liminares, ou seja, de criações artísticas

tecidas em diálogo com os contornos sociais e políticos de seu território. Neste sentido, lanço

um olhar  para suas características  de contaminação  e transformação,  tendo como foco as

frentes de artistas latino-americanas ligadas ao Magdalena Project, pois me parece que essas

articulações nos colocam frente a um adensamento da noção de rede, com a possibilidade de

diálogo e remodulações das noções de periferia e centro.59

→ Discussões de gênero: Como visto anteriormente, as discussões de gênero são uma

questão  que  perpassa  os  modos  de  articulação  e  operação  da  Rede  Magdalena, aspecto

problemático  que  apresenta  muitas  divergências  desde  seus  primeiros  anos  de  fundação.

Enquanto algumas de suas  integrantes  seguem em busca  de uma linguagem “própria das

mulheres”  ou,  mais  especificamente,  “feminina”,  outras  se  autodenominam  como

“feministas”. 

Em sua tese de doutorado “Mulheres, performance e ativismo: a ressignificação dos

discursos  feministas  na  cena  latino-americana”,  a  artista  e  pesquisadora  brasileira  Stela

Fischer deixa explícito que, “embora organizado e produzido por mulheres e identificado com

as  questões  de  gênero,  é  importante  ressaltar  que  The  Magdalena Project  não  está

necessariamente associado ao movimento ou ao ‘teatro feminista’.” (2017: 199). Ela também

afirma que o foco da rede estaria concentrado na reunião de mulheres de teatro engajadas com

o seu campo profissional através da experimentação de linguagem e de construções críticas,

pedagógicas e artísticas acerca da presença e relevância das artes produzidas por mulheres da

cena. A partir das entrevistas realizadas pela pesquisadora acerca deste debate dentro da rede,

59 Centro e periferia são concepções que se encontram nos debates das práticas em rede, uma vez que estas
buscam o movimento de descentralização dos eixos de debates e, neste caso, de proposições estéticas, éticas
e artísticas que se encontram fora dos circuitos acadêmicos, comerciais e eurocentrados. Todavia, me parece
que quando ficamos neste endereçamento constante aos modos europeus, nos esquecemos que periferia, em
nosso  contexto  geopolítico  da  Latino-américa,  esse  sentido  de  periferia  abarcaria  por  abarcar  outras
especificidades  tais  como:  condição  socioeconômicas,  corpos  e  práticas  marginalizados,  manifestações
culturais tradicionais e traços de ligação com a cultura das populações originárias ou de matrizes africanas
que ainda hoje são incessantemente apagadas ou distorcidas por meio dos aparatos higienistas e extrativistas
das colonialidades (do poder,  saber, ser, gênero), contribuindo assim para a manutenção dos discursos e
saberes euro-ocidentais.
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trago algumas passagens que podem elucidar este ponto nas discussões mais atuais. Segundo

a atriz Julia Varley60:

Nem sempre quando falamos de feminino estamos falando de mulher, nem sempre
quando falamos de mulher estamos falando sobre feminismo. Porque o feminino é
uma característica que pode ser encontrada tanto em homens como em mulheres. E
no  Magdalena sempre  a  prioridade é  fazermos encontros,  promover  ocasiões  de
trabalhos  para  as  mulheres.  E  isso  nem  sempre  é  igual  ao  feminismo.  (apud
FISCHER, 2017: 199).

Varley  levanta  um aspecto  interessante,  ao  distinguir  a  ideia  dos  encontros  entre

mulheres de discussões sobre o feminino e da produção feminista  que, muitas vezes,  são

vistas como sinônimos ou como “já contempladas” quando, por exemplo, se tem a presença

de  uma  atriz  no  centro  do  palco  ou  do  debate.  Tal  aspecto  coloca  em questão  menções

simplistas como “se há uma mulher em cena, isso já a torna feminista” e destaca que isso não

necessariamente ocorre, pois, há, em primeiro lugar, o modo de abordagem, as proposições

estéticas  e  políticas  de  quem  se  expressa,  assim  como  sua  autodenominação  feminista.

Entretanto, vejo esta ação  de “promover ocasiões de trabalhos para as mulheres”, realizada

por tantos anos e mantendo a sua abertura para as diferenças, como uma ação importante que

associo  a  um  princípio  feminista  de  solidariedade  política  —  ainda  que  seja  realizada

estritamente no campo profissional.  Em entrevista para Fischer, a fundadora Jill  Greenhalgh

discorre um pouco mais sobre o assunto:

Depende do grupo de pessoas que está organizando o encontro e do tema que
deseja explorar. E nós, como fundadoras e  primeira geração,  sustentamos esse
desejo. Há diferenças estéticas, artísticas, ideológicas e poéticas entre cada encontro.
São diferenças que refletem cada cultura. As generalizações não funcionam para o
Magdalena Project.  E  até  mesmo  dentro  dos  trabalhos  propostos  em  cada
encontros. São diferentes. Há trabalhos que são mais técnicos, contemporâneos e
outros mais afinados com as culturas populares. Cada mulher que traz sua arte para
o  projeto  é  diferente  da  outra.  O  importante  é  desenvolver  relações.  […]  Sou
feminista.  Há outras  Magdalenas que  não são.  Em primeiro lugar  está  o teatro.
Mulheres de teatro, sem o feminismo. Entretanto, há feministas que precisam levar
adiante suas pautas também nos encontros. Mas não é o que conduz o projeto. (apud
FISCHER, 2017: 201 – grifo nosso)

Nesta fala de Greenhalgh, podemos identificar sua autodenominação como feminista,

bem como a sua concepção sobre a diversidade de perspectivas e abordagens que permeiam a

Rede, modificadas constantemente pela presença e proposições de suas integrantes. Todavia,

não há,  de fato,  uma denominação da Rede  Magdalena como feminista.  Em seu aspecto

positivo, percebo que essa estratégia de indefinição favoreceu a abertura da rede para que

mais artistas pudessem se aproximar de seus espaços de troca, fortalecimento e colaboração,

60 Em entrevista a Stela Fischer, julho de 2010.
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possibilitando  a  construção  de  um  ambiente  propício  para  estarem  e  criarem  juntas,

contribuindo para o alcance de seus objetivos propostos. No que tange ao aspecto negativo,

está a dificuldade de, ainda hoje, a Rede avançar nos debates de gênero, considerando assim

as devidas intersecções e marcadores sociais - como classe, raça, sexualidade, entre outros -

que incidem diretamente na possibilidade de participação de mais mulheres. Este movimento

se torna urgente para a enunciação de perspectivas de arte, vida e encontro que podem propor

rupturas para as narrativas e práticas já consolidadas em nosso meio.

Sobre  essa  problemática,  Stela  Fischer  afirma,  a  partir  de  sua  participação  nos

encontros da rede, que:

O que para Varley é um problema, na minha perspectiva de ativista feminista e
participante do projeto, poderia ser um encontro potencial para os encontros.
Essa,  inclusive,  é  uma crítica em relação à recusa  para a abertura  de uma
discussão ideológica dentro do projeto. Mesmo que seja pela via artística. O
simples fato de promover encontros de mulheres de diferentes partes do mundo, que
empreendem travessias geográficas para participar dos eventos e entram em contato
com outras mulheres artistas de contextos sociais diversos, isso já torna o projeto em
si  um  espaço  de  resistência.  Penso  que  se  houvesse  uma  inserção  oficial  na
programação dos encontros para as discussões sobre as realidades locais, via
conhecimento e intercâmbio de pautas para as políticas das mulheres e grupos
excluídos,  essas  condições iria agregar e compor o próprio pensamento e  os
fazeres artísticos. Seria um espaço de troca de realidades que dizem respeito a
todas as mulheres, inclusive intergeracionalmente. (FISCHER, 2017:200 – grifo
nosso)

Assim como Fischer, reconheço que o grau de importância dessa discussão em uma

rede que  se propõe a  construir  espaços e campos de  visibilidade  entre e  para  as artistas

oriundas de diversos lugares do mundo, se torna imenso, pois permite um campo amplo de

discussões e  trocas de experiências culturais,  artísticas e  políticas.  Contudo, acredito que,

entre os grupos, coletivos e eventos que possuam a característica de reunir diversas mulheres,

ainda  é  preciso  desmistificar  e/ou  ampliar  suas  concepções  sobre  gênero,  assim  como a

própria noção de “feminino” como forma de  não se limitarem a construtos essencialistas

acerca  do  ser/estar  mulher  no mundo,  e  entenderem como construções  sociais,  culturais,

morais  e  gestos  performativos.  Para  que,  juntas,  possamos  romper  com  padrões  de

comportamento normatizado, ou seja, considerados normais, aceitáveis e até indicados para

que as mulheres cis possam ser reconhecidas e aceitas como “mulheres”61. Nesse sentido,

entendo  que,  para  que  em algum momento  essa  alteração  se  dê,  seja  necessário  que  as

61 Vale  aqui  ressaltar  que:  esta  noção  de  mulher aqui  apresentada,  contribuí  de  forma sistemática  para  o
processo de invisibilização de artistas trans, travestis e pessoas não binárias, enquanto pessoas pertencentes a
este grupo social específico de “mulheres artistas” ou de busca de um agrupamento que visa investigar as
“linguagens femininas na cena”. Evidenciando com isso a transfobia existente nestes espaços de articulação
heterocisnormativos.
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mulheres estejam do seu “próprio lado”, como enuncia a escritora negra estadunidense Maya

Angelou, ao se denominar como feminista.

Neste sentido,  ao adotar uma perspectiva feminista decolonial para pensar estratégia

de  modificação  radical  às  opressões  interseccionadas  no  contexto  latino-americano,  seria

preciso  segundo  Lugones  (2014b:940),  “decretar  uma  crítica  da  opressão  de  gênero

racializada, colonial e capitalista heterossexualizada, visando uma transformação vivida do

social”,  processo  este  que  a  autora  atribuía  ao  conceito/processo  de  Descolonização  de

gênero. Cito:

Descolonizar o gênero é necessariamente uma práxis.  [...] Minha intenção é enfocar
na  subjetividade/intersubjetividade  para  revelar  que,  desagregando  opressões,
desagregam-se  as  fontes  subjetivas-intersubjetivas  de  agenciamento  das  mulheres
colonizadas.  [...] Chamo a possibilidade de superar  a  colonialidade do gênero de
“feminismo descolonial” (LUGONES, 2014b: 941)

Cito Lugones também a partir de Fischer ao dizer que:

A decolonização de gênero, nesse sentido, visa à transformação social,  a partir de
uma  compreensão  histórica,  subjetiva/intersubjetiva  da  relação  de  opressão.  E  a
autora lembra em seu texto que não se resiste sozinha à colonialidade do gênero:
“Comunidades, mais que indivíduos, tornam possível o fazer; alguém faz com mais
alguém, não em isolamento individualista. O passar de boca em boca, de mão em
mão práticas,  valores,  crenças,  ontologias,  tempos-espaços  e cosmologias vividas
constituem uma pessoa” (LUGONES apud FISCHER, 2017: 59)

Lugones e Fischer me possibilitam assim resgatar a noção de rede entre artistas como

um espaço possível  para uma transformação radical  da sociedade,  visto que ao entrelaçar

corpos, encontros, afetos e experiências criativas, acaba por criar espaços temporários no qual

novos  sujeitos  tem  a  possibilidade  de  emergirem.  Pensar  em  rede  olhando  para  suas

potencialidades e fissuras como o que ainda está sempre por vir, seria também pensar em um

mundo que englobe a todes,  sob perspectiva comunitária mais ampla, nesse movimento de

“fazer com mais alguém”, de passar de “boca a boca, de mão a mão” expandindo saberes e

possibilidades de existências, sempre em relação.
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3. MAGDALENAS — CONTEXTO LATINO-AMERICANO

Desde meu período de graduação no curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual

de Londrina, me perguntava se seria possível encontrar um “caminho do meio”, entre o teatro

físico,  pautado  na  experimentação  corporal,  e  o  ativismo  social.  Em  meios  à  tantas

desigualdades  e  vulnerabilidades  sociais  que  assolam não  só  o Brasil,  mas  boa  parte  do

território latino-americano sentia a necessidade de ter uma criação mais voltada às questões

feministas e direcionada às populações menos favorecidas economicamente.

Ao  longo  do  percurso  de  investigação  no  mestrado,  me  deparei  com  os  estudos

decoloniais e com a multiplicidade de perspectivas feministas, me aproximando, inclusive, de

sua  teoria  crítica  com  mais  profundidade.  Desde  então,  comecei  a  me  perguntar,  na

organização da Rede Magdalena, “onde se encontravam as artistas latino-americanas?”. Quais

seriam os seus modos de compreensão do fazer artístico e seus modos de articulação? Seriam

talvez mais próximos do contexto brasileiro de produção do que das exaustivas referências

europeias que, por mais importantes e  consistentes  que sejam, muitas vezes escapam das

nossas possibilidades de criação e agenciamento como artistas emergentes? Aprofundando a

pesquisa, percebi que a Rede, no contexto latino-americano, ganha de fato ‘interfaces’ mais

alinhadas com as práticas sociais e propriamente artivistas. É certo que isso não se aplica a

todas as ações e  experiências latino-americanas ligadas ao  Magdalena,  mas esta  dimensão

salta aos olhos quando começamos a adentrar neste território e encontramos artistas como Ana

Woolf, Ana Correa, Patrícia Ariza, Violeta Luna, Stela Fischer, entre outras62.

Sobre a expansão da Rede para outros contextos, especificamente o latino-americano,

quero começar  a  discussão pela publicação da revista  Tablas  — Revista cubana de Artes

Scénicas, que trata da 1.ª edição do Festival Magdalena Sin Fronteras, realizado na cidade de

Santa Clara, em Cuba, em 200563. Nesta publicação, encontramos a atriz, diretora e professora

argentina Ana Woolf,  que menciona algumas das ramificações — ou como ela chama, das

“portas de entrada” — do Magdalena Project:

Como se entra?
Isto é divertido. Não se  pode entrar no  Magdalena simplesmente porque não há
porta. Também poderia dizer que não basta ser mulher e fazer teatro para estar no
Magdalena, talvez cibernético/virtual na maior parte do ano. Hoje temos uma página

62 É preciso mencionar que algumas Magdalenas Latinas já estavam presentes nos movimentos de articulação
inicial do Magdalena Project por sua proximidade com os estudos e práticas ligadas à Antropologia Teatral.

63 Junto  aos  estudos  decoloniais  e  às  frentes  de  articulações  feministas  latino-americanas  e  caribenhas,
menciono também a ramificação cubana, do contexto caribenho como parte de nosso território ampliado de
lutas e fronteiras que compartilhamos.
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na web e não um escritório com endereço postal. No entanto, pode-se dizer que se
pode descobrir a maneira de como construir a própria porta de entrada.
Aqui  estão presentes algumas portas que foram construídas:  Magdalena Pacífica
(Colômbia),  Magdalena Aotearoa  (Nova  Zelândia),  Magdalena Sin  Fronteras
(Cuba),  Magdalena Segunda  Generación  y  Magdalena Latina  (Argentina),
Magdalena Singapur (Singapura),  Transit (Galles),  Voix de  Femmes (Bélgica),  e
tantas  outras  manifestações  da  mesma  natureza  que  acontecem  na  Argentina,
Dinamarca, Nova Zelândia, Estados Unidos, Colômbia, Cuba, Filipinas, Espanha,
Itália… (WOOLF, Ana, 2005:42 — tradução nossa).

Woolf resgata, assim, o que percebo como característica principal desse movimento

em rede, isto é, a sua proliferação a partir da conexão com mulheres de diversas localidades, o

que permite a construção de novos pontos (nós) da rede para a transmissão de experiências

entre artistas da cena contemporânea. Para Woolf, não existe “uma porta de entrada” para o

Projeto  Magdalena,  mas existe  a  possibilidade de construir para si  uma porta própria,  de

conexão, apoio, fortalecimento e formação entre mulheres artistas64. Assim, sua experiência

junto à Rede despertou o desejo (e proporcionou algumas bases) para que ela desse origem ao

Magdalena 2.ª Geração, com início em 1998, em Buenos Aires, Argentina. Woolf se tornou,

então, uma forte referência para as artistas cubanas, que desejavam construir um evento na

cidade de Santa Clara, e também uma espécie de ponte entre elas e a “matriz” europeia. Ao ler

os relatos sobre essas experiências,  reconheço semelhanças e  pontos de diferença entre o

Projeto Magdalena em seu contexto de origem e as realizações de suas ramificações em rede,

aqui na América Latina.

Seja pela proximidade da língua, dos modos de criação ou pelo engajamento com seu

contexto  (com  discussões  e  práticas  de  resistência  advindas  das  mulheres  e  suas

comunidades), percebo nas ramificações latino-americanas uma maior exploração de práticas

comprometidas com os contextos sociais e culturais de seus territórios. Estas criações acabam

por promovem um transbordamento das fronteiras do estritamente teatral ou do estritamente

artístico, de modo a adensar os diálogos com seu entorno a partir de uma perspectiva liminar

(CABALLERO, 2011).

A partir  daí,  minha  investigação  foi  orientada  pela  seguinte  questão:  como  tem

funcionado, nos contextos latino-americanos, a articulação e operação da Rede  Magdalena?

Sobretudo porque esses contextos têm particularidades relativas ao processo de colonização

de corpos e territórios e a seus resquícios na contemporaneidade. Assim, neles, as questões de

64 De 1986 a  2019,  o  Magdalena já esteve  presente  em diversos  países como: Nova Zelândia, Argentina,
Austrália  Noruega,  Cuba,  Itália,  Brasil,  Peru,  Espanha,  Colômbia,  Alemanha,  Bélgica,  México,  Chile,
Equador, Dinamarca, França, Índia, Singapura, EUA e Uruguai, conta com mais de 100 eventos realizados
entre festivais, encontros,  conferências, workshops, processos de criação realizadas em colaboração, que
geraram  produções  como  documentários,  livros,  filmes,  publicações  periódicas,  com  as  que  vimos
anteriormente.  Informações  compiladas  no  site  oficial  do  Projeto.  Disponível  em:
<<https://themagdalenaproject.org/pt-br/content/arquivo>> Acessado em: 21 abr 2020.
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gênero encontram questões de raça e classe em intersecções necessárias para se perceber as

vulnerabilidades das mulheres que os habitam. Isso aponta para a necessidade de construção

de estratégias,  de modo que as artistas que deles emerjam possam participar e/ou fomentar

redes nas quais suas especificidades sejam reconhecidas como potências estéticas, poéticas e

éticas que também compõem a cena contemporânea.

Para  responder  algumas  das  questões  colocadas,  foi  preciso  traçar  diálogos  com

participantes latino-americanas da Rede  Magdalena, de forma que fosse possível conhecer

seus movimentos, articulações e contaminações e perceber quais proposições e reflexões elas

mobilizam em seus territórios. Assim, para o desenvolvimento deste capítulo, me amparo nas

entrevistas realizadas com as seguintes artistas,  produtoras e articuladoras das ramificações

latino-americanas do  Magdalena Project: Vêronica Moraga e Antonieta Muñoz, do Mestiza

Festival  — Encontro  de  mulheres  nas  Artes  Cênicas  Contemporâneas,  do  Chile;  Marisa

Naspolini e Barbara Biscaro, do Projeto Vértice Brasil de Florianópolis/SC; Stela Fischer e

Letícia Novaes, do Coletivo Rubro Obsceno de São Paulo/SP, Luiza Bitencourt, articuladora

brasileiro do  Magdalena 3.ª  Geração de Jundiaí/SP; e também Pâmela Vilanova e Beatriz

Afonso Santos, articuladoras do Festival Ellas – Encontro de Artistas Latino-americanas, em

Campinas/SP65.

3.1 RAMIFICAÇÕES LATINO-AMERICANAS

A Rede  Magdalena poderia ser descrita através de suas gerações, sendo, a primeira

geração composta por suas fundadoras e por todas as artistas que participaram dos primeiros

anos  de  sua  construção,  principalmente  no  contexto  europeu;  a  2.ª  geração,  iniciada  em

janeiro de 1998, na Argentina, através da decisão de Florencia Coppola e Ana Woolf de criar

uma  extensão  da  Rede  na  América  Latina;  e  a  3.ª  geração  criada  durante  o  evento

comemorativo dos 25 anos do Projeto Magdalena, teve suas primeiras atividades na Cidade

de Juarez/México e na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, articulada por jornalistas e

artistas brasileiras e mexicanas auxiliadas por Ana Woolf. Segundo o blog do Magdalena 2.ª

geração:
[…]  o  trabalho  de  pesquisa  e  produção  de  Magdalena Segunda  Geração  está
centrado no conceito de teatro como um fato interdisciplinar e, ao mesmo tempo
comunitário, enraizado na essência da identidade nacional e latino-americana. É a
partir  de  encontros,  festivais,  cursos,  workshops  e  intercâmbios  culturais  entre

65 O link para acessar os áudios das entrevistas se encontra no Apêndice A, com informações acerca desse
momento da pesquisa.
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artistas de diferentes regiões da Argentina, que busca resgatar a vitalidade de sua
própria cultura, resgatando a riqueza da diversidade (Tradução nossa)66.

No trecho citado, é perceptível que a Segunda Geração não se organiza como uma

simples extensão da primeira geração da rede. Desde sua apresentação, é possível identificar

proposições rumo a um novo eixo de práticas, agenciamentos e discussões, construindo uma

nova  identidade  que,  embora  mantenha  objetivos  compartilhados  com  o  Magdalena 1ª

geração, os rearticula segundo as particularidades do contexto argentino e latino-americano,

onde ganha uma postura assumidamente feminista67.

Nessa esteira de contaminações e transformações, o Magdalena 3.ª geração se alia às

proposições de Ana Woolf que, junto à Luiza Bitencourt, Daniela Benny e mulheres de outras

áreas, se coloca a pensar sobre qual seria o foco de uma terceira geração de mulheres artistas

ligadas a essa rede. Assim, esse movimento ganha um novo eixo de enunciação no contexto

brasileiro e,  conforme  descrevem no  blog  da  2.ª  geração,  suas  integrantes  estariam mais

próximas  das  “mulheres  latino-americanas  que  se  utilizam  do  teatro  independente  para

mostrar as lutas das mulheres na sociedade”. Desse modo, a 3.ª geração procuraria “articular a

criação  e  o  desenvolvimento  social  da  arte  promovendo  uma  estrutura  que  alimente  o

crescimento  do  trabalho  das  mulheres  do  campo  artístico”68.  Partindo,  então,  de  uma

perspectiva  socialmente  engajada  sobre  a  arte  e  para  responder  às  problematizações

levantadas pela rede em seus 25 anos, o  Magdalena 3.ª geração estaria voltado a construir

suas bases na relação com mulheres não somente artistas e com os contextos de violência e

opressões presentes em seus territórios.

Para saber  com mais profundidade como foi  pensada a articulação dos eventos da

Rede  nos  contextos  latino-americanos,  elaborei  um  questionário  semiestruturado  e

encaminhei para as articuladoras da Rede de Cuba, Chile e, no Brasil, de Santa Catarina, São

Paulo e Distrito  Federal.  Porém, não recebi  retorno nem da articuladora cubana,  nem da

brasiliense.

Neste  questionário,  tratei  de  algumas  questões  que  ficaram  obscuras  em  meus

movimentos de aproximação e investigação do Magdalena Project, principalmente ligadas a:

66 “El trabajo de investigación y producción de Magdalena Segunda Generación está centrado en el concepto
de teatro como un hecho interdisciplinario y a la vez comunitario, enraizado en la esencia de la identidad
nacional  y latinoamericana.Es a partir de encuentros,  festivales,  cursos,  talleres e intercambio culturales
entre artistas de diferentes regiones de la Argentina, que se busca recuperar la vitalidad de la cultura propia
rescatando  la  riqueza  de  la  diversidad.”.  Disponível  em:
«https://www.blogger.com/profile/01095492822238842260» Acesso em: 13 fev 2021.

67 Como parte dos movimentos de transformação, conforme mencionado no 2.º capítulo.
68 Disponível  em:  «https://magdalena2dageneracion.blogspot.com/2013/07/magdalena-3a-generacion.html?

q=2%C2%AA» Acesso em 13 fev 2021.
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(1) construções de vínculos e participações destas articuladoras junto à Rede; (2) presença de

pontos  de  hierarquia percebidos  (ou  não)  nos  encontros  realizados  pelas  ramificações  da

Rede; (3) suas motivações para se tornarem multiplicadoras do projeto; (4) articulação dos

encontros em suas cidades e diálogos tecidos com seus contextos e territórios. Além disso,

questionei se nos eventos realizados existiria a construção de estratégias que contribuíssem

para a inserção de artistas periféricas, negras, indígenas ou trans; quais seriam as formas de

apoio recebido através da Rede para suas produções; sobre como observavam o diálogo entre

as práticas realizadas pelas mulheres latino-americanas e os feminismos contemporâneos e

também  o  que  teriam  a  dizer  para  as  artistas  emergentes,  que  ainda  se  encontram  nas

periferias dos espaços de circulação e fruição artística69.

3.1.1 Magdalena Mestiza — Chile

  
Festival  Mestiza é  um evento,  vinculado ao  Magdalena Project,  que  acontece  em

Santiago, capital do Chile. Procura ser uma plataforma de visibilização de trabalhos cênicos

desenvolvidos por artistas contemporâneas, para dar aporte à construção de uma cena artística

e cultural que, segundo suas articuladoras, contribua “para a construção de sociedades mais

equitativas  e  sustentáveis”.  Assim, o Mestiza  atua  na construção de encontros  que  sejam

horizontais,  interculturais,  interdisciplinares  e  intergeracionais,  para  propiciar  trocas  entre

mulheres  da  cena,  mas  também  com  seus  públicos,  e  nos  quais  possam  ser  gerados

intercâmbios e  reflexões em um “ambiente favorável  para que cada criadora fale por sua

própria voz”70.

A proposta de articulação do evento surgiu do convite da atriz Julia Varley para uma

apresentação da performance Ina, realizada pela atriz chilena Verônica Moraga e dirigida por

Josefina Báez71, na quinta edição do Festival Transit, em 2007, na Dinamarca. Neste evento,

estava também a artista e técnica de cena Antonieta Muñoz, responsável pela operação de luz

e  som do  trabalho.  Foi  através  desta  participação  que  Verônica  e  Antonieta  se  sentiram

convocadas a pensar na articulação de um encontro junto à Rede em seu país.

69 O questionário foi  enviado  às convidadas e  suscitou conversas-entrevistas  online,  realizadas através da
plataforma Google Meet durante o mês de janeiro de 2021.

70 Ver mais em: «http://mestizachile.org/generales» Acessado em: 19 fev 2021.
71 “Ina” foi uma performance realizada a partir da experiência autobiográfica de Verônica da perda de seu

filho, ainda pequeno, e contou com a direção de Josefina Báez, que a auxiliou no processo de materialização
desta experiência pessoal em um espetáculo-performance. O trabalho, desde o Transit de que participaram,
tem sido convidado a se apresentar em outros países, compondo a programação de festivais realizados por
outras integrantes do Magdalena Project.
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A primeira  versão  do  encontro  foi  realizada  em  2013,  através  do  financiamento

público conquistado pelas articuladoras do projeto. Em nossa conversa, elas relataram que não

tinham  experiência  anterior  como  produtoras  ou  gestoras  culturais,  mas  que  foram

construindo sua prática ao longo das edições do Mestiza. Assim, uma das grandes dificuldades

que atravessaram seu caminho foi  a  de encontrar  um espaço que acolhesse as oficinas e

atividades  que  compunham  a  programação  do  evento.  Segundo  elas,  parecia  haver  “um

desinteresse e resistência por parte dos espaços artísticos convencionais da cidade de Santiago

para abarcar um evento realizado por e entre mulheres”, dado que já tinham uma circulação

ligada ao teatro e práticas artísticas mais comerciais, vinculadas ao mainstream santiaguino.

Desse modo, acabaram por ter todo o projeto abrigado por um espaço cultural  situado na

periferia da cidade e que, segundo contam, era um Centro Cultural com apenas dois anos de

existência e gestado, até hoje, por uma mulher.

Desde sua fundação o Madalena Mestiza teve contato maior com uma população que

não fazia parte do “público de teatro” o que deixou marcas no evento, gerando intercâmbios

com projetos sociais (destinados às comunidades periféricas).  Construindo vínculos com o

grupo Teatro de Emergência, com a População “La Lengua” e de seu trabalho realizado em

Valparaíso72.

Suas articuladoras descrevem que a curadoria das obras do Mestiza acontece partindo

da intersecção da perspectiva das mulheres como eixo central; além da experiência cênica que

a  obra  oferece,  a  contemporaneidade  da  proposta  e  o  tema  definido  para  cada  evento.

Destacam também que o tema de cada festival é amplamente definido a fim de abranger a

diversidade de línguas e disciplinas adotadas pelas mulheres. As articuladoras ainda apontam

que:
Foi assim que a 1ª versão teve um caráter fundacional, abraçando a possibilidade de
lançar, no Chile, a primeira pedra desta grande casa que acolheria artistas chilenas
dentro desta rede mundial, passando a fazer parte da Rede Magdalena. A 2ª versão
foi estruturada sob o tema da  Recriação do Rito, com o objetivo de devolver ao
teatro  sua  condição  sagrada.  Nossa  3ª  versão  teve  como  tema  Resistência  e
Memória, nos comprometendo com os movimentos feministas que explodiram ao
longo  de  2017  nas  universidades  do  Chile,  liderados  por  estudantes  que
reivindicavam uma educação não sexista, denunciando o assédio que durante anos
proliferou e fermentou no silêncio do terror imposto pelas sociedades patriarcais73.

72 Cidade portuária localizada muito próxima de Santiago, que segundo as gestoras do Mestiza, foi brutalmente
atingida pela Ditadura Militar de Augusto Pinochet, no período entre 1973 e 1990. Ao longo de 17 anos de
ditadura militar, o Chile contou com mais de 40 mil vítimas, entre desaparecidos, mortos e torturados, e das
quais 3.225 foram assassinadas pelo regime, em levantamento apurado pela Comissão Valech (ramificação
da Comissão da Verdade chilena). Hoje boa parte de sua população ainda enfrenta a realidade das bases
militares que se desdobram pela cidade por conta das tensões geradas com o narcotráfico.

73 La curatoría de obras del Mestiza se realiza a partir del cruce de la perspectiva mujer, como eje central, la
experiencia escénica que la obra ofrece, la contemporaneidad de la propuesta y la temática definida para
cada evento. La temática de cada festival se define de modo amplio para abrazar la diversidad de lenguajes y
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No trecho citado acima, é perceptível a relação do Mestiza com seu contexto social e

político, fato que, com o passar dos anos, possibilitou um caráter mais aguerrido ao evento e

às suas articuladoras. Esse aspecto se refletiu em suas vidas pessoais, assim como na própria

construção da identidade do Festival, na escolha dos espaços em que o evento seria realizado,

na escolha dos espetáculos,  nos  temas eleitos para as palestras,  nas  intervenções urbanas

construídas  em  diálogo  com  os  movimentos  feministas.  Este  último  que  estimulou  a

construção da 3.ª edição do Mestiza. Segundo Verônica Moraga:

[…] na terceira versão em 2018, já havia explodido o “me too”74 como movimento
social.  Aqui  no  Chile  havia  também  um  movimento  muito  forte  de  todas  as
universitárias, que iniciaram uma paralisação em 2017, exigindo uma educação não
sexista. Então a terceira edição do Mestiza, que é o nome local que encontramos
para  a nossa  Magdalena,  tem uma conotação política. Abrimos este  festival  com
uma performance chamada "Muertas"  e que aconteceu na rua.  Este  espetáculo é
dirigido por Maritza Farías, que é uma diretora chilena, a partir de um levantamento
de todos os  casos  de  feminicídio ocorridos no  Chile  no  ano  anterior.  […]  cada
mulher marchava com uma placa parecida com um quadro, onde aparecia o nome da
vítima, quem a havia assassinado e a técnica usada para matá-la. E elas marchavam.
Mas  é  inevitável  não se  deixar permear pelo que se  passa  no contexto social…
Não?!75.

As articuladoras do Mestiza não apenas propuseram uma ação em consonância com a

paralisação das estudantes chilenas, como também participaram de alguns momentos de fala

durante os atos realizados pelas universitárias. Na entrevista, elas comentaram que não tinham

como não se contaminar com todo aquele movimento que estava acontecendo em seu país.

Assim,  o  Mestiza  foi  construindo  uma  abordagem  mais  assumidamente  feminista  que

permeou aquela edição e seguiu como um propósito incorporado pelas gestoras na realização

do evento. Esta edição foi iniciada com a performance Muertas e,  abaixo, seguem alguns

registros:

disciplinas abarcadas por las mujeres. Es así como la 1ª versión tuvo un carácter fundacional, abrazando la
posibilidad de colocar la primera piedra en Chile de esta gran casa que albergaría a las artistas chilenas en
torno a esta red mundial, pasando a ser parte de la Red  Magdalena. La 2ª versión se  estructuró bajo la
temática de la Recreación del Rito con el objetivo de devolverle al teatro su condición sagrada. Nuestra 3ª
versión tomo como tema Resistencia y Memoria, comprometiéndonos con los movimientos feministas que
estallan durante el año 2017 en las universidades de Chile, liderados por las estudiantes que se exigen una
educación no sexista, denunciando los acosos que por años habían proliferado y fermentado en el silencio
del  terror  impuesto  por  las  sociedades  patriarcales.  Disponível  em:  «http://mestizachile.org/generales».
Acessado em: 04 mar 2021.

74 O “Me too” é um movimento disseminado em 2017, através das redes sociais pela  hashtag #metoo (que
significa  “eu  também”),  a  partir  de  acusações  de  abuso  sexual  sofridas  pelo  produtor  de  cinema
estadunidense Harvey Weinstein. Este movimento se caracteriza por denúncias de assédio e/ou de agressão
sexual  ocorridas,  principalmente,  nos  locais  de  trabalho,  ambientes  institucionais  e/ou  profissionais.  A
expressão foi utilizada pela primeira  vez,  neste  sentido,  pela ativista  social  e  organizadora  comunitária
estadunidense Tarana Burke, em 2006, resgatada pela hashtag, incentivando milhares de mulheres por todo
mundo a denunciarem ou comentarem publicamente, no meio virtual, sobre os abusos e assédios sofridos.

75 Trecho da entrevista concedida em janeiro de 2021 por Verônica Moraga à autora.
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Figura 3: Muertas  - performance coletiva realizada na 3ª edição do Festival Mestiza.
(fonte:site oficial do Mestiza)

Nessas imagens, é possível perceber as aproximações da performance  Muertas com

características muito próprias das  manifestações  feministas  realizadas  em toda a América

Latina nos últimos anos, tais como o encontro de diversas mulheres no espaço público e a

utilização  de  elementos  simbólicos  comuns  que  dão  uma  visibilidade  estética  à  ação  de

Figura 2: Muertas  - performance coletiva realizada na 3ª edição do Festival Mestiza.
(fonte:site oficial do mestiza)
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protesto. Neste caso, o uso das camisetas brancas, das placas formuladas pela diretora Baéz e

o caminhar  em fileiras,  aspectos que evidenciam a proliferação de casos não isolados de

feminicídio cometidos ao longo de um ano no Chile. Desse modo, este grupo de mulheres

materializa,  ainda  que  minimamente,  a  quantidade  de  mulheres  mortas  pela  violência

patriarcal na sociedade contemporânea chilena, trazendo para o meio social a visibilização de

uma das  violências  de  gênero  cometidas,  na  maioria  das  vezes,  no  ambiente  doméstico,

privado.  Assim,  por  meio  da  ação-espetáculo-protesto,  essas  mulheres  ocupam  o  espaço

público em busca de justiça.

Neste exemplo encontramos a dimensão das práticas liminares, conforme as reflexões

propostas pela pesquisadora cubana Ileana Diéguez Caballero. Caballero sugere a expansão,

em produções da cena contemporânea latino-americana, das bordas do “propriamente teatral”

ou “propriamente estético” que, segundo ela, também se encontrariam presentes nas  ações

cidadãs.  Estas  abarcariam  uma  dimensão  poética  e  política,  não  institucionalizada,  se

constituindo como teatralidades presentes na esfera pública e compreendidas como um gesto

social “vital”. Segundo a autora:

A estetização do político hoje não se define como expressão de projetos totalitários e
muito  menos  fascistas,  mas  pela  elaboração  das  ações  cidadãs  ao  envolver
dispositivos artísticos que diferenciam-se da linguagem habitual do protesto. Tendo
estas ações  uma representacionalidade política  própria,  é  no  estranhamento e na
produção  de  linguagens  simbólicos/metafóricos  que  elas  alcançam  um  potens e
transformam-se  em  gestos  extracotidianos  que  desautomatizam  as  gesticulações
políticas comuns. (CABALLERO, 2011:184).

Em relação à percepção de que ações como a performance  Muertas se configuram

como um gesto social “vital”,  trago dados presentes no portal brasileiro G1 que, além de

trazer uma foto da ação realizada no Chile,  apresenta um relatório publicado pela ONU –

Organização das Nações Unidas. Segundo o relatório, em 2017, um total de 87 mil mulheres

foram vítimas de feminicídio em todo o mundo, estando a América Latina em 2.º lugar de

maiores índices, ficando atrás apenas do continente africano76. Deste total, 58%, ou seja, cerca

de  50  mil  mulheres  foram  assassinadas  por  conhecidos  (companheiros,  ex-maridos  ou

familiares). No meu entendimento, esses dados evidenciam a dimensão do diálogo proposto

pela ação Muertas com o contexto de opressões em que nós, mulheres latino-americanas, nos

encontramos permeadas.

76 Disponível  em:  «https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/11/26/seis-mulheres-morrem-a-cada-hora-
vitimas-de-feminicidio-por-conhecidos-em-todo-o-mundo-diz-onu.ghtml» Acessado em: 04 mar 2021.
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Em nossa  conversa,  Antonieta Muñoz  seguiu  comentando sobre  as diferenças  das

produções artísticas realizadas pelas mulheres na Europa e na América Latina, diferenças que

aparecem  não  só  dentro  do  projeto  Magdalena,  mas  também  em  outros  festivais  e

apresentações que elas puderam acompanhar. Cito:

Penso que tem uma diferença que é muito potente aqui na América Latina: a relação
com o contexto é muito forte. Porque não é a mesma coisa ir a um festival lá na
Europa, onde tem mais proteção, sei lá… dá-me a impressão de que o Magdalena na
América Latina tem mais possibilidades de se conectar com o território e o contexto,
desde as temáticas das obras ao próprio festival  e  à  organização.  De fazer,  por
exemplo, este  workshop que era só com mulheres, ministrado por atrizes aqui do
Chile. Esse grupo que fez a oficina de Campi Guarmi é sempre dirigido pela Verô,
uma  atriz  chilena,  mas  ela  já  dirigia  mulheres  em  diversas  situações  de
vulnerabilidade, então… Eu nunca vi esse modelo em outros festivais na Europa, ou
em qualquer evento, e não necessariamente do Magdalena na Europa… Eu não vejo
essa  ligação,  por  exemplo,  não  há,  como  se  de  repente  não  houvesse  esta
necessidade.  E  a  impressão  é  que  aqui  sim,  aqui  é  necessário  conectar-se  de
diferentes formas e com diferentes estratégias, como poder oferecer uma oficina.
[…],  por  exemplo,  não  incluímos  esta  oficina  [no  projeto  apresentado  ao
Magdalena] porque ela tem um caráter social e quando você para de ser artístico,
então não serve mais para  você? Não! Então fizemos de  tudo para  incluir  essas
mulheres e realizar esse contato77.

O incômodo manifestado por Antonieta também foi mencionado pelas articuladoras

do ELLAS – Edição Campinas/SP, Pâmela Villanova e Beatriz Afonso, e, de alguma forma,

pelas atrizes do Grupo Rubro Obsceno, Stela Fischer  e Letícia Olivares,  comentaram que

haveria certa resistência por parte das fundadoras do  Magdalena, principalmente de Varley,

em relação à inserção de práticas e discussões mais ligadas ao meio social,  como se esse

movimento indicasse uma ruptura de algo entendido como “estritamente artístico”.

Como Antonieta relata, por mais que esta não pareça ser uma questão pertinente para

as artistas europeias,  na América Latina ela se apresenta como uma potência.  Isso porque

contribui para a construção de ações conscientemente engajadas e sustentadas numa postura

ética e política de artistas da cena que, se vendo como agentes sociais, recolocam o fazer

artístico no interior da vida cotidiana, ordinária, a partir de abordagens mais relacionais do

que propriamente técnicas. Sobre isso, ela comenta a respeito do diálogo realizado com as

produções de outros grupos e com as ações de atrizes e  diretoras,  realizadas no contexto

77 Antonieta - De hacer por ejemplo esto taller que...era solo con mujeres que no se tratam con actrices aqui del
Chile por ejemplo. Este grupo que te dije, el taller de Campi Guarmi, siempre lo llevo la Verô, que és una
actris chilena, pero há mujeres que  qué tiene situaciones vulnerables de varias formas, entonces, a mi no me
a tocado, nunca he visto este tipo en otros Festivales en Europa, y no necesariamente del Magdalena Europa,
y no, yo no veo esta conexión. Por ejemplo no hay, como de repente no hubiera esta necesidad por ejemplo y
la impresión Es que aquí sí aquí es necesario conectarse con distintas formas ... Por ejemplo ... con un taller.
Hecho por ejemplo este taller nosotros no lo incluí porque tiene un carácter sociall y quando dejas de ser
artístico,  Entón ya no te sirve? No! Trecho da entrevista concedida em janeiro de 2021 por Antonieta Muñoz
à autora.
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chileno junto a mulheres em situação de vulnerabilidade, através de oficinas de teatro que

integraram uma das edições do Mestiza78.

Em  meu  entendimento,  a  potência  mencionada  por  Antonieta  emerge  da  própria

articulação feita por e entre mulheres no contexto latino-americano. Pois, estas artistas não

pensam isoladamente sobre si e seus modos de ação, mas sim nas suas ações em consonância

com as modificações estruturais, oriunda da violência estatal e cotidiana que permeiam a sua

comunidade, num diálogo e prática mais imbricados com seus territórios79.

Outra questão que chamou a atenção no diálogo das ramificações latino-americanas,

foi a respeito da participação de homens nos eventos propostos pelo Magdalena, questão que

normalmente  se  apresenta  como  problemática  nos  encontros  articulados  por  mulheres

feministas, mas que não parece gerar transtornos nos eventos da Rede, inclusive no Mestiza.

Perguntei como era vista essa participação e também como seriam as discussões de gênero,

hoje, na articulação dos encontros. O que obtive como resposta foi que os atores, diretores e

dramaturgos  também  são  bem  recebidos  nos  encontros,  inclusive  quando  participam  de

produções que compõem a programação, na função de dramaturgos, técnicos e/ou diretores.

Antonieta e Verônica comentaram que esses encontros servem como espaços em que o

protagonismo das mulheres tem sido construído no meio teatral. Por exemplo: sempre que se

têm rodas  de  conversa  sobre  os  espetáculos  e  obras  apresentadas,  se  privilegia  a  fala  e

participação das mulheres mais do que as presenças masculinas, para que os homens presentes

aprendam a compor uma linha de escuta de suas parceiras de trabalho. Este movimento é

realizado  para  que  os  homens  do  universo  teatral  reconheçam  as  mulheres  enquanto

produtoras e enunciadoras de suas próprias práticas, técnicas, experiências e discursos. Sobre

este assunto, cito uma fala de Vêronica,  seguida de uma de Antonieta, sobre uma situação

ocorrida na segunda edição do Festival:

Verônica - […] por exemplo, na segunda edição, tinha um espetáculo em que havia
era uma mulher em cena, uma atriz maravilhosa, Martina Sivori. E nós convidamos
sempre as atrizes para participarem de uma roda de conversa, onde as incluímos.
Então o diretor me chamou e disse que, na verdade, ele queria participar da roda de
conversa, porque ela atuava muito bem, mas era ele que falava bem […] e dissemos,
sim, ele pode participar como espectador, mas na mesa estão as mulheres. Então,

78 Antonieta  e  Veronica  comentaram  que  através  da  oficina  mencionada,  pode-se  realizar  a  inserção  de
aproximadamente 12 mulheres desta comunidade - junto de uma equipe técnica e alguns familiares – como
partes da  programação de  uma das edições do festival. Todas e  todos foram de ônibus até o espaço do
evento, se apresentaram e propuseram uma ação-provocação-interação para as artistas do Magdalena, que
proporcionou um momento de troca entre elas.

79 Ações como a oficina discutida aqui também foram mencionadas pelas articuladoras do Ellas-Campinas –
quando elas propuseram uma roda de conversa sobre violência contra a mulher na Mostra realizada em 2017
– e também no comentário das artistas do Rubro Obsceno sobre a articulação do evento Mujeres en Cena por
La Paz, realizado na Colômbia pela artista e ativista social Patrícia Ariza, como sendo ações paralelas ao
Magdalena Project, pelo seu fator/objetivo “mais social” do que propriamente artístico.
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chamamos  a  Martina  e  ela  falava  maravilhosamente  bem,  ou  seja,  ele  era  um
machista...80.
Antonieta  – Nós  víamos  como quando  nós  mulheres  integramos  os  espaços  de
trabalho  no  mundo  cênico,  muitas  plataformas  já  existiam  e  estavam
majoritariamente ocupadas por homens. Porque era o que se permitia na realidade,
não havia permissão para que as mulheres tomassem este espaço. Então nós mesmas
geramos este espaço de visibilidade e também de pensamento, e que sejamos nós
mesmas que façamos críticas de nossos trabalhos,  sobre nossas questões. O mais
importante é como impulsionar a visibilidade do trabalho feminino não só para estas
mulheres que estão sendo visibilizadas, mas sim para que se  gere  um estado de
visibilidade81.

A partir  dessas  falas,  é  perceptível  que ainda se  torna necessária  a  construção de

espaços de articulação e criação entre mulheres que se coloquem como agentes ativas de suas

produções artísticas, epistêmicas, reflexivas e ativistas. Identifico que, em torno das redes de

colaboração entre mulheres artistas, há a necessidade de as artistas se fizerem presentes para

além  da  visão  romantizada  ou  essencialista  sobre  estas  reuniões,  com  o  objetivo  de  se

comprometerem com enunciação  das  próprias  obras,  mas  também,  com  a  denúncia  dos

machismos  presentes  nas  relações  de  trabalho  no  campo  artístico,  como  evidenciam  as

articuladoras do Mestiza.

Desse modo, agindo sobre o machismo, é possível trazer à compreensão de nossos

companheiros de cena a importância de respeitar as perspectivas de mundo, vida e arte que

emergem de suas parceiras. E mais, criar fissuras nas linhas históricas e nas práticas do fazer

artístico para instaurar um campo de visibilidade mais amplo para a produção das mulheres,

em seus múltiplos fazeres e saberes.  A percepção da necessidade de ampliar o alcance de

nossas produções é aspecto que associo a uma consciência política despertada pelo encontro

com a  Rede  e  adensada,  pelas  próprias  integrantes,  através  de suas  ações  e  experiências

cotidianas.

Uma das minhas questões sobre a articulação da Rede Magdalena, principalmente no

contexto da América Latina, diz respeito aos modos de apoio que ela oferece para a realização

dos eventos. Respondendo à pergunta, Verônica e Antonieta comentaram que o Magalena não

80 Veronica - […] por ejemplo, en la segunda versión tenía un espectáculo que había una mujer ensena, uma
actriz maravillosa, Martina Sivori. Y nosotras invitamos siempre a las actrices a participar de una rueda de
conversación y las incluimos. Entonces el director nos dice que en realidad él quería estar en el conversación
porque en realidad el hablaba muy bien ella actúa muy bien, pero el que hablaba muy bien […] y dicimos si
él puede participar como espectador, pero no en la mesa están las mujeres. Llamamos la Martina y al final
ella hablaba maravillosa, o sea, él era un machista ...” - Trecho da entrevista concedida em janeiro de 2021.

81 Antonieta - Nosotros veíamos como cuando las mujeres integramos los espacios laborales al mundo escénico
muchas de las plataformas ya existían y estaban mayoritariamente ocupadas por hombres, porqué era lo que
se permitía en realidad, no había permiso para que las mujeres tomar ese espacio. Entonces ,qué que nosotras
generemos estés espacios de visibilidad y también de pensamiento y seamos nosotras que hagamos críticas
de nuestro trabajo sobre nuestras questións. Es muy importante és como impulsar la visibilidad del trabajo
femenino, no sólo para estas mujeres que son siendo visibilizadas, sino para qué se genere un estado de
visibilidad. Trecho da entrevista concedida em janeiro de 2021.
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conta com apoio institucional, sobrevivendo de ações, projetos e doações de suas integrantes

ou de pessoas que são suas apoiadoras. Assim, a maior forma de apoio às ramificações latino-

americanas seria sua vinculação à Rede, o que abre portas devido à sua extensa trajetória, já

validada  no  meio  artístico.  Além  disso,  o  vínculo  estabelece  colaboração  entre  suas

integrantes que, muitas vezes, aceitam participar da programação dos eventos, de graça ou

com cachê reduzido, com a finalidade de possibilitar que o encontro de fato aconteça.

Ainda segundo elas,  o  Mestiza não trabalha com financiamento institucional:  suas

ações são subsidiadas normalmente por editais de competição ou por verbas de financiamento

público disponibilizadas em Santiago del Chile. Verônica e Antonieta relatam que, durante a

construção da segunda edição do Festival, elas não conseguiram financiamento público para

fazer o evento, tendo apenas uma pequena verba que receberam diretamente da prefeitura para

apoiar a realização do Festival,  perante a sua importância para a  cidade e mediante muita

negociação. Elas ainda relatam que Violeta Luna, uma das artistas que integram o Magdalena,

sabendo que o Mestiza estava para acontecer, mas que não tinha muitos recursos financeiros,

se ofereceu para dar uma oficina e apresentar um espetáculo, o que convocou a inscrição de

mais  mulheres  interessadas  no  evento.  Tal  fato  demonstra  o  fortalecimento  dos  vínculos

estabelecidos no interior da Rede, trazendo outras formas de resistência e sobrevivência que

funcionam. No entanto, penso que esses eventos deveriam ter o mínimo de reconhecimento

por parte dos órgãos públicos, por sua incidência nas produções culturais locais.

Diante  deste  contexto  de  descaso  — que,  infelizmente,  se  apresenta  em diversos

países, estados e cidades da América Latina — perguntei quais seriam as suas percepções,

dentro do Mestiza sobre a construção de estratégias para a inclusão de mulheres de outras

classes sociais, raças, etnias e identidades de gênero no interior das produções e articulações

realizadas por elas. Tal questão tem lugar em razão de minha percepção de que, no interior da

maioria  dos  eventos  destinados a mulheres artistas,  há uma  predominância da presença e

protagonismo de mulheres cis, brancas e de classes mais elevadas que, no continente latino-

americano, nem de longe representariam a diversidade da categoria “mulheres artistas”.

Essa questão, que normalmente gera um incômodo por parte de quem é indagada, foi

respondida  de  muitas formas  ao longo de  nosso  diálogo.  Desde  o comprometimento das

articuladoras em participarem de outros eventos, dentro e fora da Rede – a fim de conhecer de

perto o que está circulando em festivais locais e internacionais – até o compromisso de olhar

para o próprio país e realizar um encontro voltado ao reconhecimento das produções feitas nas

diversas localidades do Chile, criando e fortalecendo redes em seu próprio território. Ambas

salientaram a  decisão  de  não exigir  envio  de  materiais  videográficos  para a  seleção  dos
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espetáculos que vão integrar a programação dos eventos, uma vez que não estão interessadas

em um “refinamento  técnico”  ou  na  “proximidade  estética  com suas  produções”  para  a

definição  de  quem  estaria  apta  ou  não  a  participar  da  experiência  proporcionada  pelo

encontro.

No caso do Festival Mestiza, suas gestoras têm assumido uma postura sempre aberta

ao acolhimento de quem queira participar,  independente das condições financeiras,  que as

pessoas interessadas ou o evento, possuam. Assim, elas buscam refletir continuamente sobre

essas questões e construir diálogos com as produções artísticas oriundas dos mais diversos

contextos e  camadas sociais.  Desse  ponto de vista,  Verônica compreende como “posturas

patriarcais” os movimentos de limitação,  ou ainda, de falta de solidariedade que algumas

artistas e produtoras assumem na construção de espaços de visibilidade circunscritos e, muitas

vezes, relegados às produções do próprio grupo.

Especificamente  sobre  a  presença  das  mulheres  transexuais,  ambas  se  colocaram

muito abertas ao questionamento. Antonieta, que parecia ter um pouco mais de proximidade

com a discussão,  comentou sobre a  importância  da  linguagem neutra inclusiva  e sobre a

importância de,  constantemente,  nos questionarmos  se termos como “teatro feminino” ou

“rede  de  mulheres”  seriam  os  mais  corretos,  salientando  a  necessidade  de  construirmos

“juntes”. Ambas comentaram que, na cena chilena, as pessoas trans têm conquistado maior

visibilidade e que elas estavam cogitando em convidar,  para a  4.ª  Edição do Mestiza,  um

espetáculo chamado Cassandra, realizado por uma atriz em transição de gênero.

Comentei com elas que, no Brasil, existe um movimento chamado Representatividade

Trans, que tem fomentado o debate acerca da necessidade de criação de espaços, no campo

das artes, para artistas trans, tanto na distribuição dos papéis geralmente destinados às pessoas

cis, quanto no exercício de outras funções presentes em nossa área. Este movimento escreveu

o manifesto “Representatividade Trans, Já! Diga sim ao talento trans”82, em que sugere que ao

longo de 20 anos, diretoras(es) ou atores e atrizes cis não aceitem ou proponham convites para

executar papéis destinados a temas e pessoas trans, como uma maneira concreta de contribuir

para reverter o processo de invisibilidade e aumentar a taxa de empregabilidade de artistas(es)

travestigeneres83. Segundo a atriz-pesquisadora Renata Carvalho, em uma entrevista de 2018:

O corpo trans ainda é criminalizado, folclorizado e sexualizado pela sociedade, além
de ser retratado pela mídia e pelas artes de forma estereotipada, caricatural, errônea,

82 Disponível em: «https://www.facebook.com/RepresentatividadeTrans/posts/1857260104543557/» Acessado
em 28 mai 2021.

83 Travestigeneres é um termo cunhado pela  travesti e ativista Indianara Siqueira para incluir  e identificar
pessoas trans, travestis e não-binárias.
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o  que  colabora  para  a  sua  marginalização.  A  nossa  presença  somente  será
naturalizada, e nossa identidade humanizada, quando estivermos em todos os lugares
e espaços.84

No meu entendimento, Carvalho reivindica a potência da presença trans como modo

de reeducação do olhar, além da necessidade de uma re-construção de narrativas acerca das

vivências trans, escritas pelas próprias artistas85.

No diálogo com as gestoras do Mestiza, elas mencionaram a importância de “não falar

pelas outras, mas sim, de criar espaços de afeto e inclusão onde cada uma possa falar por si”.

Para isso, seria “preciso um comprometimento pessoal e coletivo”, de modo que essa e tantas

outras  intersecções  já  mencionadas  aqui,  como  classe,  raça  e  sexualidade,  entre  outras,

possam ser de fato apresentadas pelas próprias artistas que as vivenciam. Entendo esse como

um caminho de diálogo que  a articulação em rede propicia.  Partindo dessa compreensão,

enfatizo, mais uma vez, a importância da abertura de espaços de fala e de espaços de escuta

que as redes de solidariedade política promovem em seu interior. Segundo a filósofa brasileira

Márcia Tiburi:
É nesse cenário que surge o tópico contemporâneo do “lugar de fala”, fundamental
no contexto em que a politização de grupos e sujeitos se faz por meio de marcadores
opressivos,  redefinidos  como  mote  de  politização.  Aspectos  heteroconstruídos,
signos  de  opressão,  são  vistos  do  ponto  de  vista  da  sujeição  vivida.  Daí  a
importância da ‘fala’, como expressão e autoexpressão no contexto do poder. [...]
Audre  Lorde alerta que não podemos  lutar  levando adiante  a  armadilha  de  uma
hierarquia de  opressão,  como se  o sofrimento fosse um capital  -  mas ao mesmo
tempo é preciso permitir a solidariedade entre os discursos que exigem direitos. A
solidariedade não pode ser descartada, ao contrário, em certos contextos ela deve até
mesmo ser exigida. (TIBURI, 2020:54-55).

Tiburi destaca conceitos e estratégias feministas ligadas à perspectiva interseccional,

evidenciando que as intersecções presentes entre os diversos marcadores da diferença (ou de

opressão,  como ela  denomina)  instalam campos  de  enunciação  também distintos  para  as

variadas formas de ser/estar mulher no mundo. Salienta ainda que, embora opressões sejam

84 Entrevista  disponível  em:  «https://www.institutoclaro.org.br/cidadania/nossas-novidades/reportagens/
movimento-de-artistas-trans-defende-importancia-da-representatividade-nas-artes/»  Acessado  em:  28  mai
2021

85 Esse  debate  nas  Artes  da  Cena  no  contexto  brasileiro,  tem  sido  travado  por  diversas(es)  artistas(es)-
pesquisadoras(es) trans, tais como:  Renata Carvalho, Dodi  Leal, Vulcanica Pokaropa, Ian Habib, Fredda
Amorim, entre outras(tres), que seguem desenvolvendo pesquisas acadêmicas, criações artísticas e espaços
de visibilidade e formação que contribuam para a emergência de artistas(es) trans nos circuitos artísticos de
nosso território.
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vivenciadas  de  maneiras  diferentes  em decorrência dessas  intersecções86,  seria  necessário

instaurar alianças e vínculos de solidariedade entre as pessoas oprimidas.

Deste  ponto  de  vista  -  ao  adentrar  no  campo  complexo  das  relações  objetivas,

subjetivas e intersubjetivas presentes nestas redes de colaboração entre mulheres artistas -,

observo  a necessidade  de  construção  de espaços favoráveis  à  inclusão  da  diversidade  de

mulheres artistas existentes em nosso território, o que incluiria, fundamentalmente, a presença

de  espaços  de  fala  —  e  sobretudo,  de  escuta  —  que  possibilitassem  não  apenas  à

experimentação artística ou discussões estéticas, mas também o direito de existir perante uma

comunidade.

Ainda sobre “lugar de fala”, Tiburi lembra que “a escuta política não é dócil”, pois

quando  fala  e  escuta  são  políticas,  elas  tensionam  experiências  distintas  de  mundo  e,

exatamente por isso, “geram um campo de forças dentro do qual é possível romper com os

poderes estabelecidos”(TIBURI, 2020:56). Aspecto que, em meu entendimento, faz parte das

dinâmicas das redes complexas.

Por  fim,  no  que diz  respeito  à  articulação do  Festival  Mestiza,  perguntei  às suas

gestoras os motivos da escolha deste nome e o que ele significava para elas. A seguir, cito

suas respostas:

Antonieta - Podemos contar que elegemos Mestiza como nome porque falava de
uma mescla, não? Dessa mescla, dessa  diversidade. Porque quando se é mestiço,
você não é nem de um lado e nem do outro. Mestiça talvez e híbrido. Talvez, algo
que te diferencia, que te faz particular, mas que abraça também. Queríamos abraçar
esta diversidade que seja cultural, intercultural e intergeracional, com mulheres que
tenham 28 anos e que tenho 70 e que estejam aí, quem sabe pensando a mesma
coisa,  tentando  dar o mesmo golpe,  por  exemplo… Porém se  estiverem  juntas,
possam encontrar algo, não?!

Verônica – Família, não?! Família Mestiza. É uma grande família e também uma
grande festa. Um encontro assim… que te nutre e te da força para seguir adiante
também,  não?!  E  saber  que  uma  não  está  só.  Aqui  há  uma  irmandade,  uma
sororidade, que juntas podemos ser muito poderosas. Para mim teria muito sentido,
como dizia  Amaranta  Osório,  que  também  é  uma  integrante  da  rede  que  “nos
ensinaram a competir entre nós mesmas”, não?! E eu acredito que o que buscavam
era nos separar. Porque quando competimos, nos separamos, e eu creio que temos
que caminhar juntas, de mãos dadas, incluindo. Não?! Incluir, incluir, incluir, com
generosidade.87.

86 A pesquisadora e feminista brasileira Carla Akotirene em seu livro Interseccionalidade, aborda este conceito
através  a  imagem-conceito de  “avenidas  identitárias”,  nas quais  as  “somatórias”  desses  marcadores  da
diferença,  tais  como  raça,  gênero,  classe,  sexualidade  etc.,  em  um  contexto  racista,  patriarcal,
heterocisnormativo e classista,  acabam por determinar os níveis de vulnerabilidade à violência que uma
pessoa estará  exposta.  Possibilitando a  identificação das  estruturas  de  violência  que  se  interseccionam.
Assim  ao  identificá-las,  seria  possível  então  a  construção  de  estratégias  para  o  enfrentamento  dessas
violências, em que o fator racial é preponderante.

87 Antonieta – “Podemos contar que elegimos mestiza como el nombre, porque habla de esta mezcla no, de esa
mistura de esta diversidad. Porque cuando eres mestizo no eres ningún lado ni otro y cuando 100 mestiza
quizás  e  híbrido.  Quizás  algo  que  te  diferencia  que  te  hace  particular  también  pero  abrazar  también.
Queríamos abrazar esta diversidad qué será sea cultural, intercultural e intergeneracional, con mujeres que
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Em suas respostas é possível perceber que o Festival Mestiza, ao mesmo tempo em

que se apresenta como um desdobramento da Rede Magdalena, também possui diversos graus

de contaminações e transformações em relação ao projeto original. Ao se instalar em Santiago

Del Chile, a aproximação com os aspectos contextuais do território possibilita a construção de

uma  identidade  e  modos  de  operação  específicos,  que  consideram  a  diversidade  local.

Percebe-se  também  como  a  assunção  de  uma  abordagem  feminista  por  parte  de  suas

articuladoras  foi  sendo  construída  junto  às  experiências  da  Rede,  mas  também  pelas

necessidades, alianças e embates travados pelas mulheres e as comunidades de seu entorno,

produzindo ações e diálogos com diversas camadas sociais, culturais e relacionais dentro de

seu próprio território.

A identidade Mestiza, tal como descrita pelas artistas, apresentou-se por muito tempo

como uma marcação racial  que  se refere à  mistura  de  raças  como algo  não “puro,” não

“verdadeiro”, não “original”, com um caráter pejorativo que tanto serve para oprimir quanto

para apagar as marcas de violência que o processo moderno/colonial operou sobre os corpos

das mulheres em toda Abya Ayala. Todavia, como parte dos processos de empoderamento e da

apropriação simbólica de termos e expressões,  a  palavra “mestiça” tem sido utilizada por

ativistas latino-americanas, incluindo artistas como a escritora chicana Glória Anzaldúa, na

definição de suas identidades e práticas. 

A escritora é figura importante na construção das epistemologias dos feminismos das

diferenças,  por  conceber  novas  interpretações  acerca  da  mestiçagem.  De  acordo  com

Anzaldúa  (2015),  foi  necessário  começar  a  pensar  em  termos  de  consciência  mestiça,

buscando encontrar  por  conta própria um termo que  descrevesse o nacionalismo,  mas de

maneira a abranger outras categorias de identidade; criando assim, uma teoria de existência

nas fronteiras a partir das seguintes reflexões:

Sim, sou chicana,  mas isso  não define  quem eu sou.  Sim, sou mulher,  mas isso
também não me define. Sim, sou lésbica, mas isso não define tudo que sou. Sim,
venho da classe proletária, mas não sou mais da classe proletária. Sim, venho de uma

tienen 28 años y que tenga 70 están ahí y quien sabe pensando lo mismo, intentando dar el mismo golpe, por
ejemplo, pero que esas juntas pueden encontrar algo, no?! / Veronica -  familia no, familia mestiza. És una
gran familia y también es una gran fiesta me encuentro así como te nutre y te da fuerza para seguir adelante
también no y saber que una  no estás sola aquí a una hermandad 'una sororidad, que junta Podremos ser muy
poderosas.  A mi tenia muy sentido como decía Amaranto Osório, que también es una integrante de la red,
que  nos  enseñaron  a  competir  entre  nosotras  siempre,  no?  y  yo  creo  que  lo  que  buscaban  alas  eran
separarnos. Porque cuando competimos nos separamos y yo creo que tenemos que caminar juntos de la
mano,  incluyendo  no?!  Incluir,  incluir,  incluir  con la  generosidad.”  Trecho da  entrevista  concedida  em
janeiro de 2021 por Antonieta Muñoz e Verônica Moraga à autora.
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mestiçagem, mas quais são as partes dessa mestiçagem que se tornam privilegiadas?
Só a parte espanhola, não a indígena ou negra. (ANZALDÚA, 2015:691).

Observo  a  presença,  no  Festival  Mestiza,  de  muitos  dos  aspectos  descritos  por

Anzaldúa, pois em suas ações vejo emergir novos modos de criação e articulação situados

entre os interstícios e as liminaridades que abarcam as concepções de gênero e a relação com

as tensões sociais/culturais de seus territórios. Tudo isso reforça o pressuposto de onde parte

esta investigação: pensar as redes como modos de agenciamento para transformações sociais

micropolíticas, em que as artistas envolvidas reiteram e reafirmam os laços com seu entorno

para modificá-lo.

3.2 RAMIFICAÇÕES BRASILEIRAS

A primeira célula da Rede Magdalena a ser articulada dentro do contexto brasileiro foi

o evento Vértice Brasil, realizado desde 2008 na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.

A partir  deste marco,  tem sido  possível  observar,  no  Brasil,  uma intensa proliferação de

eventos  realizados  em consonância  com  o  Vértice  ou,  mais  diretamente,  com o  Projeto

Magdalena. Articulados, em sua maioria, por artistas brasileiras em parceria com artistas de

outras nacionalidades, entre eles posso destacar: Solos Férteis, em Brasília; Multiplicidade -

Festival Internacional de Mulheres das Artes Cênicas, no Rio de Janeiro e Levante! - Festival

Internacional de Mulheres em Cena, em Belo Horizonte. Além desses eventos, alguns outros

aconteceram de  forma  esporádica,  mas,  por  levar  o  nome ou  o  apoio  da  Rede  em seus

materiais de registro, ou divulgação, também os menciono aqui:  DNA- Arte e Identidade –

Encontro Internacional Magdalena 3a geração, em Jundiaí/SP, ELLAs -  Encontro de Artistas

Latino-americanas, em Campinas/SP; e também o  OCUPAÇÃO MAGDALENA – Encontro

internacional de Mulheres nas Artes Cênicas, realizado em São Paulo no final de 2019.

Cada  um  desses  eventos  apresenta,  no  meu  entendimento,  particularidades

interessantes de serem observadas, tais como núcleo gestor, a relação com a Rede Magdalena,

a relação com a cidade em que foi articulado, assim como os seus modos de apresentação e

divulgação, seu processo de curadoria e as atividades que o compõem. Esses elementos dão

alguns indícios de como tem sido o processo de articulação das discussões e práticas oriundas

da rede em território brasileiro, considerando as contaminações ocasionadas pela relação dos

eventos  com a cidade e o contexto social  e  cultural  em que estão inseridos.  Tendo esses

aspectos como horizonte, tecerei a seguir algumas reflexões a partir das entrevistas realizadas
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com as  articuladoras dos eventos,  para compreender  as  especificidades da rede em nosso

território.

3.2.1 Vértice Brasil

O evento Vértice Brasil foi iniciado pelas artistas, técnicas, professoras e articuladoras

Marisa Naspolini, Barbara Biscaro, Cleide de Oliveira,  Glaucia Grigolo,  Monica Siedler e

Nilce Silva, em Florianópolis/SC, a partir do convite recebido por Naspolini para participar da

IV Edição do evento Roots in Transit, realizado em Holstebro, na Dinamarca em 200488. Em

seu retorno ao Brasil, ela trouxe a proposta de criar uma versão brasileira do projeto, iniciando

a  articulação  por  meio  de  jantares  e  encontros  com  algumas  das  estudantes  para  quem

lecionava na Universidade de Santa Catarina (UDESC), a fim de compartilhar as experiências

vivenciadas  na  Dinamarca  e  estabelecer  um  movimento  em  rede.  Após  alguns  anos  de

conversas, estudos e investigações pessoais junto às estudantes,  a proposta foi direcionada

para a produção de um pequeno espaço de partilhas de processos, que contaria com a presença

de Varley para haver, assim, uma conexão direta com o Magdalena Project.

Na  entrevista  que  realizei,  Naspolini  relatou  que  a  ideia  inicial  era  realizar  uma

reunião, com as estudantes e outras artistas convidadas, numa pequena pousada durante um

final de semana. No entanto, ao conversar com Varley sobre o que seria preciso para firmar

uma parceria com a Rede, foi informada de que seria necessária a presença dela e da diretora

artística, Jill Greenhalgh. Cito:

Mas  daí  quando  eu  estive  com  a  Júlia  eu  perguntei  o  que  precisava  ter  nesse
encontro, que teria mais um modelo de um "gazing", que é um dos modelos que
Magdalena trabalha, muito mais do que um evento ou de um festival.  Eu falei:
“Então Júlia, o que que eu preciso?” E ela falou: “Precisa ter a Jill”.  E naquela
época eu não tinha muito contato com a Jill, meu contato tinha sido mais com a
Júlia. Eu tinha conhecido a Jill meio superficialmente. E aquilo caiu meio pesado,
porque aquilo significaria pagar a Jill, trazer uma passagem de Gales... Aí a coisa
tomou outro formato.  De repente eu falei: “Nossa  eu não estava contando com
isso!”, eu estava querendo fazer um final de semana em uma pousada, cada uma ira
apagar o seu pronto. Daí já virou 10.000 (reais), assim de cara o negócio89.

Diante  dessa  exigência,  Naspolini  iniciou,  junto  às  estudantes  da  UDESC  que  a

acompanhavam, a elaboração de um projeto para a captação de verbas, além da articulação de

uma programação e da organização de agendas,  parcerias e fontes de recursos financeiros

outros que possibilitassem trazer as artistas necessárias para que o evento acontecesse. 

88 Este festival, ainda hoje, se configura como o maior ponto de encontro para as integrantes do projeto.
89  Trecho da entrevista concedida por Marisa Naspolini à autora em janeiro de 2021.
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Assim, em 2008, conseguiram realizar sua primeira edição, que contou com a presença

das fundadoras Julia Varley e Jill Greenhalgh90. O evento se destacou por ser o primeiro fio de

ligação entre o  Projeto Magdalena e o  Brasil  e,  segundo Naspolini,  para acontecesse,  foi

importante  contar  com a participação das atrizes  brasileiras  como Ana Cristina  Colla,  do

grupo LUME de Teatro, e Mônica Montenegro, que também se tornaram cofundadoras do

Vértice, por terem dedicado tempo e energia para a sua realização.

Segundo  Naspolini,  em  2008  ainda  não  se  tinha,  nos  espaços  acadêmicos,  uma

produção significativa de mulheres que relacionasse os estudos de gênero às investigações

cênicas. Tanto ela quanto a atriz Stela Fischer mencionaram, durante as entrevistas, que foi a

tese da artista e pesquisadora brasileira Lúcia Romano (2009) que possibilitou as primeiras

fundamentações para que suas investigações pudessem emergir nas artes da cena91.

Segundo  Romano,  em 2008,  durante  o  Seminário  Internacional  Fazendo  Gênero,

realizado na Universidade Federal  de Santa Catarina (UFSC),  “apenas 8% dos simpósios

temáticos abordavam a questão da representação das mulheres na cena teatral, com a adesão

de pesquisadoras e artistas da área”,  afirmando que, se fossem computados os números de

comunicações  apresentadas  no  evento,  essa  porcentagem  decairia  consideravelmente.

(ROMANO, 2009: 335-336). Tal afirmação evidencia a existência de uma lacuna, no que diz

respeito  a  estudos feministas ou de gênero, dentro das investigações das artes da cena no

contexto brasileiro. Naspolini relata brevemente algumas das impressões que teve durante a

realização do primeiro evento:

Então no primeiro, a gente teve uma exposição muito linda de mulheres na cena.
Foram poucos espetáculos, foi tudo dentro da UDESC. Eu ainda dava aula lá, então
utilizei  bastante  estrutura  da  UDESC.  Depois  que  a  gente  foi  se  separando  da
UDESC e assumindo a nossa cara para Cidade. E claro, o primeiro teve todo um
inaugural, ou seja, a gente não tinha passado por essas ondas feministas que a gente
passou em 2015 aqui no Brasil, pouco se falava nisso aqui em todo lugar. Eu ainda
tinha que responder muito para mídia qual a diferença entre feminino e feminismo.
Tinham entrevistas em que o repórter dizia coisas como "o sexo frágil vai à luta",
era um horror esse tipo de tratamento dado. Eu ia para a rádio e o locutor perguntava
“mas porque fazer uma coisa só para mulheres?”. Algo que me parece que ninguém
questionaria esse tipo de coisa que, em 2008, a gente ouviu muito. Foi quebrar a
parede mesmo92.

90 Informações  colhidas  do  blog  oficial  do  projeto  Vértice  Brasil.  Disponível  em
<<http://verticebrasil.blogspot.com/p/sobre-o-vertice.html>>27-mar-2020

91 Se torna importante mencionar, que os estudos de gênero e também feministas encontravam terreno fértil
nos estudos sociais, com a articulação de núcleos de pesquisa, eventos e investigações continuadas entre
graduações e pós-graduações, todavia quando estes eram voltadas para o campo das artes, se privilegiava a
literatura e as artes visuais nunca chegando às artes cênicas.

92 Entrevista concedida à autora, em janeiro de 2021.
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Em sua segunda edição, em 2010, o evento — já definido como bienal — tomou como

tema  o  subtítulo  “Travessia”,  privilegiando  a  construção  de  pontes  entre  artistas  de  13

países93.  Contou  com  cerca  de  40  participantes,  inscritas  para  apresentar  espetáculos  ou

performances,  ministrar  workshops ou realizar  demonstrações  de  trabalho, sendo todas  as

atividades protagonizadas por mulheres.  Segundo Naspolini, a realização desta edição teve

como objetivo  apresentar  as  mestras  de teatro  oriundas  de outros  países,  numa travessia

inversa da que as integrantes brasileiras da Rede vinham fazendo rumo a outros continentes.

Realizá-las  presentes  em nosso  território  era  uma  forma  de  construir  novas  pontes  e  de

fortalecer a cena teatral local.

Então a gente buscou todas as nossas mestras europeias, que a gente quis apresentar
para o Brasil, essas mulheres do além-mar… então queríamos que elas fizessem essa
travessia em direção a gente. [...] Foi um pouco caótico, poque a gente criou um
corredor cultural ao redor da praça 15, a gente usou 13 espaços culturais e a ideia é
que todo mundo fizesse tudo a pé. Então a gente criou um mapa desses 13 espaços e
entregou para as pessoas. A nossa intenção era chamar a atenção para a cidade, desse
caminho imaginário desses espaços culturais ao redor da cidade, […] para  estes
espaços que precisavam ter mais visibilidade94.

Com esse segundo evento, o Vértice Brasil tomou uma proporção muito grande, tanto

em estrutura quanto financeiramente, se tornando uma importante referência para as artistas

da cena. Sua realização só foi possível em razão da experiência com produção cultural que

Naspolini possuía, além de contar com o trabalho das estudantes que também assumiram as

funções  de  produção  e  realização  do  evento.  Todavia,  devido  ao  tamanho  do  evento,  à

quantidade  de  atividades  propostas  e  de  espaços  ocupados,  houve  muitos  problemas  e

dificuldades relacionadas aos deslocamentos, condições climáticas e condições de saúde de

algumas articuladoras e também de participantes.

Assim, em 2012, sob o tema “T(i)erra Firme”, as mulheres do Vértice optaram por

construir pontes com países mais próximos, aqui da América Latina (Argentina,  Uruguai,

Chile,  Costa  Rica,  México),  e  propuseram,  além  das  diversas  atividades  já  realizadas

anteriormente,  um  espaço  de  criação  coletiva  chamado  “Filha”,  coordenado  por  Jill

93 Foram 13  países  presentes no encontro (Argentina,  Peru,  Italia,  França,  Dinamarca,  Noruega,  México,
Cingapura, Nova Zelândia, Costa Rica, EUA, etc) e mais de sete Estados do Brasil (Rio Grande do Sul, São
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Paraíba etc.). Foram 6 oficinas internacionais,
6  palestras  e  19  espetáculos,  demonstrações  de  trabalho  e  performances.  Dentre  os  grupos  e  artistas
convidadas estavam Claudia Contin (Scuola Sperimentale dell'attore), Brigitte Cirla (Voix Polyphoniques),
Jill Greenhalgh, Julia Varley (Odin Teatret), Geddy Aniksdal (Greland Friteater), Michele Minnick, entre
outros.

94 Entrevista concedida à autora, em janeiro de 2021.
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Grennhalgh95 junto  às  participantes  inscritas  no  evento96.  Naspolini  relata  que  o  grande

objetivo dessa edição foi evitar deslocamentos das participantes, o que foi possibilitado pelo

apoio do SESC de Florianópolis. Centralizando o evento em um único local, foi possível que

todas as participantes, inclusive suas articuladoras, pudessem experimentar uma imersão na

proposta. Assim, os espaços do SESC foram adaptados para as oficinas e bate-papos, bem

como alguns espaços alternativos próximos, utilizados para a realização de outras ações.

A partir  dessa  edição,  o  Vértice foi  construindo  os  pilares de seu funcionamento,

centrados  em apresentações  de  espetáculos,  demonstrações  de  trabalho,  workshops,  bate-

papos  e  conversas  multiplicadoras  —  que  seriam  destinadas  às  trocas  de  experiências

vivenciadas pelas participantes — além da roda de compartilhamento final que, nos encontros

Magdalena,  costuma  ser  o  momento  em  que  cada  uma  das  participantes  firmam  um

compromisso pessoal de levar à frente aquela experiência.

Assim como aconteceu com o Mestiza,  com o passar  dos anos as articuladoras do

Vértice Brasil decidiram assumir um caráter mais feminista. Decisão que ocorreu, segundo

Naspolini,  pela  contaminação  com  o  contexto  social  e  político  brasileiro97,  a  partir  das

manifestações feministas que começaram a ganhar maior visibilidade nas redes sociais e no

espaço acadêmico, repercutindo em discussões ocorridas durante os eventos do Vértice. Desse

modo, é possível observar, em seus encontros bienais, uma modificação de seus interesses e

também um processo de conexão com as discussões e  práticas de gênero de seu entorno,

criando  pontes  com  artistas  (inter)nacionais  para  ampliar  e  aprofundar  esse  espaço  de

formação e criação.

95 Que foram se tornando uma parte de seu trabalho de atriz e diretora desde os anos iniciais do Magdalena
Project, como observamos na parte do contexto de criação.

96 O evento contou com aporte financeiro do Iberecena e funcionou num formato um pouco menor do que o
anterior.

97 A história  do  Movimento  Feminista  no  Brasil  ainda  encontra  distâncias  entre  o  espaço  acadêmico,
majoritariamente centrado nas experiências do Norte Global (Europa e Estados Unidos), e os movimentos
sociais de resistência, ligados às mulheres periféricas, ao movimento negro, ao movimento campesino, de
resistência indígena, mulheres migrantes, de travestis e transexuais entre outras experiências comunitárias
com pautas que dizem respeito a vida das mulheres em nosso país. Entretanto, tem sido aos poucos que essa
realidade tem sido modificada, através da ampliação das discussões decoloniais e dos estudos brasileiros que
chegam tardiamente às artes da cena, nos convocando a uma problematização constante sobre os limites de
nossas  lutas,  práticas,  discursos e a  construção de  alianças e estratégias para  que essas  questões sejam
abarcadas de forma cada vez mais plural e segundo as suas agentes, respeitando assim, seus lugares de fala,
que aqui prefiro chamar por territórios de enunciação.
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Em  2014,  o  Vértice  abandona  o  formato  de  festival  para  adotar  o  modo  em

“residência”,  voltado à imersão das participantes no encontro,  realizando oficinas voltadas

para grupos menores, saraus e demonstração de trabalhos, além de experiências de observação

e  intervenções  performáticas  nas  ruas  da  cidade.  Durante  o  Vértice  em  Residência,  foi

realizada a primeira oficina que reunia as três atrizes do Grupo Lume de Teatro98 — Ana

Cristina Colla, Naomi Silman e Raquel Scotti — que, embora trabalhassem no mesmo grupo

há  anos,  ainda  não  tinham  conduzido  uma  oficina  juntas.  Também  houve  a  oferta  da

residência  “Hackers  de  gênero”,  ministrada  pela dançarina  e  coreógrafa sueca Clara Lee

Lundberg, que gerou reverberações importantes para a inserção de discussões de gênero, com

mais  profundidade,  acerca  da  presença  das  mulheres  na  cena  contemporânea  brasileira.

Segundo Naspolini, a modificação do formato do evento se deveu a diversos questionamentos

internos,  ocorridos  após  a  realização  da  edição  2012,  num  momento  em  que  ela  e  Jill

Greenhalgh  fizeram  uma  avaliação  dos  caminhos  do  Vértice.  Cito  um  trecho  de  nossa

conversa:
Quando terminou 2012, a Jill, na roda final, falou algumas coisas e a gente pediu
uma reunião secreta depois com ela [...] para ela nos dar um feedback. E ela disse:
"Nossa foi tudo tão bom, tão legal, tão um máximo, que está redondo demais. Vocês
precisam errar. Vocês precisam ousar mais. Vocês precisam ir mais para o limbo,

98 O Grupo Lume de Teatro se caracteriza por ser um grupo que se desenvolveu sob a perspectiva do Terceiro
Teatro, que mantém sua sede em Barão Geraldo, um distrito da cidade de Campinas/SP. Fundado por Luís
Otávio Burnier (1956-1995), em 1985. A presença das atrizes: Ana Cristina Colla, Naomi Silman e Raquel
Scotti tem sido de extrema importância para a formação de jovens atrizes tanto com sua produção artística,
com os cursos e  oficinas e com a  produção intelectual,  que contempla  a  publicação de  livros que vão
adentrando as bibliografias e estantes do Brasil.

Figura 4: Oficinas Vértice Brasil 2010 - Registro: Cleide de Oliveira (fonte: blog
oficial do vértice)



85

para desorganizar um pouco, porque ficou super redondo, lindo… Mas para onde
vocês vão agora? Vocês querem fazer espetáculos e festivais super lindos e bonitos?
Querem  se  tornar  especialistas  em festivais  ou  como é  que  a  gente  puxa  esse
tapete?!”.99

A provocação feita por Greenhalgh gerou reflexões interessantes para as gestoras do

Vértice que, a meu ver, apresentaram soluções condizentes com as características próprias de

uma articulação  em rede.  A descentralização  da  figura  de  Naspolini  na  organização  dos

eventos permitiu maior protagonismo para as outras três articuladoras, tanto na escolha das

oficinas  (entre  temas  e  artistas  convidadas)  quanto  na  participação  junto  às  artistas

convidadas. Desse modo, elas passaram, inclusive, a atuar como coministrantes das oficinas.

Além disso, a opção por oficinas com mais tempo de duração, sugerida por Naspolini, tinha a

intenção  de diluir  a  relação  de  hierarquia  entre “mestra”  e  “discípula”,  aspecto  que já  a

incomodava nos eventos anteriores. Por fim, a ausência das fundadoras europeias como modo

de garantir maior autonomia às articuladoras do Vértice e criar independência em relação ao

projeto de origem. A essas alterações,  Marisa Naspolini, Barbara Biscaro, Gláucia Grigolo e

Mônica Siedler,  deram (posteriormente) o nome de Vértice em Movimento. Abarcando as

ações e movimentos que “escapavam” e se desdobravam para além dos eventos e festivais

articulados por elas, em consonância com a Rede Magdalena, inclusive depois do término das

atividades do Vértice Brasil.

[…] nós só paramos de  fazer  em 2015,  porque todos os projetos que havíamos
mandado  para  os  editais  públicos  haviam  sido  cancelados.  Foi  ali  no  início  do
impeachment da Dilma, foi um ano muito difícil. A gente ganhou edital nacional, um
edital de 90.000, através do qual iríamos realizar um monte de ações, mas o edital
foi cancelado depois da gente ganhar. 

[…] A gente achou que não daria para lutar contra aquilo e, como o Vértice tinha
ficado grande, não dava mais para  realizar sem dinheiro também…  teríamos que
reinventar muita coisa, então a gente resolveu esperar.  E daí entramos nesses três
últimos  anos  que  chegam  2020.   3  anos  de  desconstrução  total,  de  muitos
movimentos  políticos fortes,  então a  gente criou uma coisa  que temos chamado
Vértice Em Movimento.

É possível perceber, nesta fala de Naspolini, os aspectos favoráveis e desfavoráveis de

tentar sustentar uma estrutura de evento que correspondesse às diretrizes estabelecidas pela

Rede Magdalena. Pois, ao mesmo tempo, em que a experiência de articular um encontro que

priorizasse espaços de troca e formação entre mulheres artistas de diversos países se constituía

como tarefa  importante,  era  extremamente  desgastante  dar  conta  do  volume  de  trabalho

exigido para que o evento ocorresse de modo a privilegiar mais o caráter relacional entre as

99 Entrevista concedida por Naspolini à autora em janeiro de 2021.



86

participantes do que propriamente a adesão do público. Isso incidia sobre a necessidade de

financiamentos públicos — nem sempre obtidos, como é perceptível no trecho citado — ou

implicava na definição de altos valores para a participação no evento, o que o tornava menos

acessível para artistas locais advindas de realidades mais desfavorecidas.  Diante dos fatos,

Naspolini continua:
Aí a gente falou “já que não está dando para a gente fazer o festival, tal e qual” - que
a gente também estava revisando modelo acreditando que tínhamos que trabalhar
com estruturas mais soltas -, a  gente começou a utilizar nossa energia para fomentar
outros coletivos, para ir para outros lugares, para fazer pequenas coisas com mais
constância, ao invés de investir toda nossa energia em único festival que precisava
de muito dinheiro… Então também elas começaram a fomentar outros núcleos, e a
gente achou que nosso papel principal era esse, não era exatamente da gente ficar
montando festivais, mas era da gente gerar ações de continuidade e ir atrás de outras
mulheres. E isso continua acontecendo. A gente continua recebendo bastante retorno
de  núcleos,  de  coletivos,  de  eventos  que  se  criaram  pautados  na  nossa
experiência100.

Assim, é imperativo que o fim das atividades do Vértice Brasil em nada modifica a

importância  do  trabalho  realizado  por  suas  articuladoras:  quatro  artistas  e  pesquisadoras

brasileiras que, juntas,  propiciaram espaços de encontro,  formação e fortalecimento mútuo

para diversas outras artistas que por eles passaram. Assim, este evento acabou se tornando um

ponto de disseminação da Rede  Magdalena no território brasileiro,  desenvolvendo outras

formas de organização das artistas da cena contemporânea em nosso contexto.

Figura 5: Ponto de Encontro: Pedagogias da Cena 2012. Registro: Gerusa Ansiliero. (fonte: blog oficial do

Vértice Brasil)

100 Entrevista concedida por Naspolini à autora em janeiro de 2021.
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Posso citar, como frutos das contaminações e reverberações geradas pela participação

no Vértice Brasil, o surgimento do coletivo Rubro Obsceno, coordenado pelas artistas Stela

Fischer  e  Letícia  Olivares,  e  a  articulação  da  OCUPAÇÃO  MAGDALENA  –  Encontro

internacional de Mulheres nas Artes Cênicas,  realizado pelo coletivo Gruta na vila Itororó,

ambos na cidade de São Paulo; além do  ELLAs - Encontro de Artistas Latino-americanas,

realizado em Campinas/SP, e do evento Multicidade - Festival Internacional de Mulheres das

Artes Cênicas, no Rio de Janeiro.

Outro feito relevante, propiciado pela expansão do Vértice Brasil, foi a inclusão de um

Grupo de Trabalho específico para o debate sobre a “Presença das mulheres na vida e nas

artes”,  que  passou  a  compor  as  edições  do  Simpósio  Internacional  Reflexões  Cênicas

Contemporâneas, realizado pelo grupo Lume de Teatro, em Campinas/SP, a partir de 2014.

Em  2017,  o  VIII  Simpósio  Internacional  contou  com  a  participação  da  atriz  Renata

Carvalho101,  convidada  a  integrar  uma das  mesas  do  evento.  Ela  pode,  então,  apresentar

problemáticas sobre a ausência/presença de pessoas trans na produção artística, dos espaços

de curadoria de eventos e festivais e em outros campos do fazer cênico, além de reafirmar

suas existências e atuações como produtoras de conhecimento e de estéticas, éticas e poéticas

próprias. A fala de Carvalho, aliada a outros movimentos de visibilidade para pessoas trans no

campo das artes no Brasil, contribuiu para a destinação do cargo de co-coordenadora do GT

“Mulheres da Cena”, da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas

(ABRACE), para a Prof.ª Dr.ª Dodi Tavares Borges Leal102, em 2019.

3.2.2 Das margens ao centro — um pensamento entre fissuras

A expressão “das margens ao centro” parte das proposições do livro Teoria Feminista:

Das Margens ao Centro, da professora, teórica feminista, ativista e artista negra estadunidense

Gloria Jean Watkins, conhecida pelo codinome bell hooks103. Nele, a autora argumenta sobre

as diferenças entre raça e classe que separam as mulheres no interior das discussões e práticas

101 Atriz, dramaturga, diretora  e transpóloga. Fundadora  do MONART e do Movimento Representatividade
Trans. Dentre seus trabalhos mais atuais, estão a atuação na montagem "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha
do Céu" e, atualmente, a criação e atuação do espetáculo “Manifesto Transpofágico”.

102 Dodi Leal é artista, pesquisadora e professora trans, performer, curadora, crítica e iluminadora teatral. Dentre
seus livros publicados, estão: Teatra da Oprimida: últimas fronteiras cênicas da pré-transição de gênero.
UFSB,  2019.  Gênero  expandido:  performances  e  contrassexualidades.  Annablume,  2018.  LUZVESTI:
iluminação cênica,  corpomídia  e  desobediências de  gênero.  Devires,  2018.  DE TRANS PRA FRENTE.
Patuá, 2017. e também Pedagogia e Estética do Teatro do Oprimido: marcas da arte teatral na gestão pública.
Hucitec, 2015.

103 O livro foi escrito em 1952, publicado em 1984 nos Estados Unidos, traduzido e publicado no Brasil apenas
em 2019.
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feministas. Isso, a partir da consciência de que os privilégios de raça e de classe promoviam

alianças entre mulheres brancas e os homens brancos das classes mais altas, em detrimento do

reconhecimento das pautas  específicas das mulheres negras  e  periféricas.  Estas,  somavam

suas pautas as dos homens negros que compunham suas lutas em comunidades, agenciadas

por raça e/ou classe, no contexto estadunidense.

hooks(2019) traça uma análise crítica para evidenciar o processo de apagamento das

diferenças  no  movimento  feminista  em prol  da  construção  de  uma  unidade  da  categoria

universal de “mulher”. Além disso, ela apresenta estratégias para a construção de uma luta

feminista que potencialize a emergência de pautas que partam das vivências periféricas (ou

das  margens)  da  sociedade  para  o  centro  dos  debates  feministas.  hooks  compreende  o

feminismo como uma luta coletiva contra o sexismo, mas também como uma luta coletiva e

ampla de transformação social.

Nesta sessão, parti  desse livro como inspiração para traçar um diálogo sobre essas

questões com as artistas e articuladoras da Rede Magdalena no contexto brasileiro, a partir de

uma  perspectiva  feminista  interseccional104.  Assim,  o  questionário  apresentado  às

articuladoras do Festival Mestiza foi também enviado paras as articuladoras brasileiras Marisa

Naspolini,  do Vértice Brasil;  Luiza Bitencourt,  fundadora do Magdalena  3.ª  geração105;  e

Stela  Fischer  e  Letícia  Olivares,  do  Coletivo  Rubro  Obsceno106.  A partir  das  entrevistas

realizadas, torna-se importante ressaltar que as percepções e considerações manifestadas por

elas  partem  de  experiências  e  conexões  bem  distintas  dentro  da  Rede.  Pois,  enquanto

104 Parte de autoras negras estadunidenses como Kimberlé Crenshaw (1989), bell hooks (1952),  e as feministas
negras brasileiras Lélia Gonzalez (1979) e Carla Akotirene (2019), entre tantas outras, se apresenta como
uma chave de  análise  para  identificar  as diferentes  formas  de  ser/estar  mulher no mundo,  levando em
consideração as diferentes formas de opressão a partir das quais suas subjetividades e identidades também
são formadas. Assim, o conceito de interseccionalidade compreende as intersecções nas quais se cruzam os
diferentes  marcadores  sociais,  tais  como  raça,  classe  social,  identidade  de  gênero,  orientação  sexual,
nacionalidade,  etnia,  capacidade  física  entre  outras  características  que compõem  as nossas  identidades,
estabelecendo os lugares de onde se fala, ou seja, os modos de olhar o mundo e a sociedade, de modo a
compor nosso território de enunciação.

105 Luiza é atriz, arte-educadora, produtora do Encontro de contadores de Histórias de Jundiaí/SP e articuladora
do Magdalena 3.ª  geração.  O disparador para  a  criação de  uma 3.ª  Geração surgiu entre  as discussões
realizadas no evento de 25 anos do Magdalena Project - intitulado Legado e Desafios - , aprofundadas em
outros festivais, pelos quais Luiza, junto às outras integrantes mais jovens do Brasil, do México e da Itália.
Assim,  a  ligação  de  Luiza,  seria  mais  aproximada  das  características  e  proposição  do  Magdalenas 2.ª
geração, fundado na Argentina por Ana Woolf, pensando na participação das mulheres, não só artistas, em
relação ao contexto social e as violências de gênero.

106 “O Coletivo Rubro Obsceno (2012) originou-se a partir da reunião entre as participantes paulistas do 3.º
Vértice Brasil - Festival e Encontro de Teatro realizado por Mulheres que integra o The Magdalena Project -
rede  internacional  de  mulheres artistas.  Fazem parte  do Coletivo:  Léia  Rapozo (Cia  Monalisa),  Leticia
Olivares e Stela Fischer (Cia Cênica Magna Mater) e Monica Siedler (ARCO). O Coletivo Rubro Obsceno
surge, assim, do desejo e necessidade de um grupo de mulheres artistas de compartilhar e criar ações no
meio artístico e social com ênfase na produção feminina e em atividades que chamem atenção para questões
de gênero.  O nome RUBRO OBSCENO é uma alusão/celebração à poetisa  Hilda  Hilst.”  ver mais em:
«http://rubroobsceno.blogspot.com/p/o-coletivo.html». Visualizado em 19 mar 2021.
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Naspolini tem um contato muito direto com a primeira geração europeia do Magdalena, Luiza

Bitencurt  tem  construído  seu  caminho  no  Magdalena  a  partir  das  referências  latino-

americanas,  principalmente em consonância com a segunda geração da Argentina. Quando

perguntada sobre a construção de estratégias para a inserção de artistas periféricas na Rede,

Naspolini dá a seguinte resposta:

A gente aqui no Vértice fez isso com meninas locais. A gente sempre fazia muitas
reuniões  antes  para  organizar,  promovia  cafés  para  trazer  mais  gente  para  o
pensarmos  juntas  e  muitas  vezes  acabávamos  por  incluí-las  na  produção.  Eram
normalmente atrizes da cidade que queriam participar do evento, mas não tinham
condições [financeiras], então elas trocavam por trabalho, como tu fizesses. A gente
teve algum apoio, por exemplo, de uma peruana uma vez […] Quer dizer a gente
teve  mais  de  uma  vez,  que  as  pessoas  diziam  estarem  com  dificuldade  e  nós
arrumávamos  meios  […],  mas  a  gente  também  teve  muita  dificuldade,  então
também tivemos que pedir meios.[…] Porque como não tem instituições por trás,
somos nós por nós mesmas e a gente também precisa de apoio, né, senão viramos
Mecenas de nós mesmas, e a gente não consegue. Muitas vezes coloquei dinheiro do
meu bolso para pagar as coisas. Então a gente sempre teve uma situação um pouco
crítica também no sentido de conseguir gerar algum tipo uma cota social, digamos
né… com valores menores ou sei lá o quê. A gente aqui não tinha uma estrutura por
trás… Eu acho que isso você deveria perguntar para cada organizadora por que isso
depende de  como cada um organizou porque aqui  penso que nós não fizemos o
suficiente nesse sentido, mas fizemos algo.107

Em sua fala, Naspolini evidencia que, no caso do Vértice Brasil, a inserção das artistas

que não possuíam recursos financeiros ocorria por meio da troca entre trabalho e participação

no evento. Ao mesmo tempo, aponta para a falta de um apoio institucional que possibilitasse a

construção  de  uma  “contrapartida  social”,  como  geralmente  acontece  nos  projetos

contemplados  por  editais  destinados  à  área  da  Cultura no Brasil.  Neste  ponto,  considero

importante ressaltar que a escassez de recursos destinados à área da cultura é um problema

concreto da realidade brasileira,  entretanto,  também percebo que o foco do Vértice estava

mais voltado ao objetivo de trazer as “grandes mestras da cena” ao Brasil, a despeito do alto

custo desta empreitada. Tal foco de atuação privilegiou a participação de quem pudesse pagar

o evento mais do que iniciativas de articulação com a comunidade local  ou atividades de

circulação e inserção. Assim, o evento acabou tendo um recorte de classe, numa perspectiva

diferente da que ouvimos, por exemplo, das articuladoras do Mestiza.

Ainda  sobre  o  recorte  de  classe,  Luiza  Bitencourt,  articuladora do  Magdalena 3.ª

geração, ressaltou a maneira como as integrantes da 2.ª geração têm se posicionado diante da

rede, quando suas fundadoras trazem, por exemplo, questões ligadas à estrutura precária dos

espaços e deslocamentos disponíveis para o evento. A resposta proferida pela 2.ª geração vem

107 Entrevista concedida por Marisa Naspolini à autora em janeiro de 2021.
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no sentido de apresentar para as mulheres da 1.ª geração, a realidade da América do Sul e

afirmar que, mesmo em condições difíceis, os eventos tem sido realizados com o objetivo de

priorizar o encontro e a expansão das participações.

Uma das coisas é que eu acho os festivais Magdalenas muito caros, e nesse sentido,
um  tanto  elitista.  No  sentido  de  que  precisa  ter  muito  dinheiro  para  conseguir
participar.  Na  hora  que  você  faz  as  contas,  você  fala  “ok,  tudo  incluso?  Para
participar de 5 oficinas, 500 espetáculos, dormir, comer, está tudo incluso…” Depois
você pega e faz a divisão e fala “ok, não é caro”, mas eu sinto que muitos tem apoios
financeiros gigantescos, que poderiam baratear ainda mais para as participantes… E
foi o que eu tentei fazer. A Ana, que foi minha artista convidada, ela não me cobrou
cachê, ela disse “eu não vou cobrar cachê de você, mas eu também não posso gastar
um centavo. Você me garante a passagem, a comida, transporte e hospedagem e eu
vou e fico quantos dias você quiser”.108

Bitencourt evidencia uma questão levantada por mim e também por outras integrantes

da Rede, como Pâmela Villanova e Beatriz Afonso, articuladoras do Ellas de Campinas: a

necessidade de ter um olhar mais atento para a questão de classe presente em nosso país, onde

nem todas as artistas possuem os mesmos recursos que possibilitem o acesso por igual aos

espaços de formação e a  eventos importantes realizados aqui.  Neste sentido, a criação de

“cotas”, mencionada por Naspolini, seria relevante como política de acesso e permanência nos

eventos para pessoas oriundas de escolas públicas, pessoas negras e indígenas ou para pessoas

trans. Tal aspecto pode ser pensado como uma ação mínima de reparação histórica, que visa

agir  nos  processos  de democratização e  reparação das  desigualdades.  Entretanto,  como é

possível perceber em minha colocação,  isso faz parte  de uma política de acesso e de um

projeto pessoal e coletivo de expansão dos meios de formação das pessoas menos favorecidas

economicamente, aspecto que precisa ser considerado pelas/os artistas em nosso país. Pois,

como mencionou Bitencourt, “é mais fácil eu conseguir ir para um festival na Argentina do

que ir para Brasília… muito mais barato…”109. Tal afirmação mostra como ainda se torna

necessária a construção de estratégias para o enfrentamento dessa e de outras dificuldades de

acesso e fruição que fazem parte das problemáticas do território brasileiro.

Outra  questão  levantada,  que  se  relaciona  com esse  último  ponto,  diz  respeito  à

presença de artistas racialmente marcadas nas ramificações da rede articuladas no Brasil110.

108 Trecho da entrevista concedida à autora por Luiza Bitencourt, em março de 2021.
109 Aqui a artista se refere ao evento Solos Férteis realizado por Luciana Martucelli em Brasília no Distrito

Federal, que foi por onde ela teve o primeiro contato com a Rede Magdalena em 2010. Segundo Luiza, o
festival  teve  um  grande  aumento  em sua  taxa  de  inscrição  desde  sua  primeira  edição,  e  que  mesmo
conseguindo  patrocínios  e  tendo  uma grande verba  envolvida,  esta  acaba sendo direcionada às artistas
convidadas que cobram seus cachês em dólares. Todavia é possível identificar que a mesma atenção ética
dada a estas artistas, não é pensada para medidas de inclusão das artistas de nosso próprio país.

110 Para isso é preciso ressaltar que no inconsciente social brasileiro ainda existe o mito da democracia racial,
pautado no advento da miscigenação, esquecendo que este processo foi oriundo de estupros sistemáticos de
mulheres negras e indígenas durante o período colonial. Outro pilar para a construção deste imaginário foi
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Visto que vivemos em um país em que as colonialidades ainda atuam, permeando-nos de

referências, práticas e pensamentos eurocentrados, que apagam não somente as questões de

gênero, como também a presença de artistas e pesquisadoras negras e indígenas. Enquanto

percorria as páginas e  blogs virtuais das ramificações da Rede na América Latina,  percebi

que, especificamente no Brasil,  havia pouquíssima participação dessas mulheres e, quando

existia,  eram oriundas de países vizinhos.  Quando perguntada sobre  a  questão,  Naspolini

responde:

O que a gente fez de importante nisso aí? Colaborei bastante com o Multicidade que
é um evento Magdalena do Rio e em 2015, quando teve o primeiro, tinha acabado
de começar (foi em outubro lá) aquela “Primavera das Mulheres”, que foi aquela
história do assédio sexual que todo mundo criou a Hashtag eu também fui assediada
(a #metoo). Então teve movimento ali Mundial que foi bem forte no Brasil, em que
as mulheres foram para as ruas. Tanto que eu tinha uma fala sobre redes, lá abrindo e
a minha fala, que foi totalmente trocada ali naquela tarde  para  dar  conta do que
estava acontecendo no Brasil.  O que estava acontecendo era muito intenso, então
aquele Magdalena foi muito contaminado por isso né e o Rio (de Janeiro) também…
Porque o Rio, é o Rio, e o Rio meu Deus, é um rojão né, um balão de gás pronto
para explodir.
E a Paola que é uma das organizadoras lá, italiana, a sócia dela, na organização, é
uma mulher da Croácia que veio para o Vértice… Ela já era do Magdalena lá e veio
para o Brasil.  Elas eram duas estrangeiras já naturalizadas no Rio de Janeiro e elas
trouxeram bastante a voz da periferia dos primeiros espetáculos de falas feministas
de teatro negro das mulheres da periferia no Rio. Então acredito que ali no Rio, a
gente, eu digo a gente, porque participei e ajudei… tive várias falas lá, então respirei
muito o Multicidade. O próprio nome né,  Multicidade tinha essa  perspectiva  de
trazer as múltiplas cidades presentes no Rio de Janeiro… penso que a cidade ficou
muito feliz em absorver isso que estava acontecendo no Brasil e no mundo… E de
novo, no Rio de Janeiro senão absorvesse também aonde iríamos parar né?! Porque
se tem um lugar em que tudo isso pulsa é o Rio de Janeiro né tem uma relação bem
tensa.

Nesta fala,  é  possível  identificar  os trânsitos ocorridos durante a  participação de

Naspolini no evento Multicidade, realizado no Rio de Janeiro como uma das ramificações

brasileiras  da  Rede  Magdalena.  O  evento,  como é  possível  notar,  encontrou  importantes

reverberações  na  sua relação com o contexto em que estava situado,  visto que o Rio  de

Janeiro, mesmo sendo um dos centros econômicos e turísticos do Brasil, é, ao mesmo tempo,

uma  cidade  que  expressa  boa  parte  das  desigualdades  sociais  que  assolam  o  país,

apresentando em sua  arquitetura  uma  nítida divisão urbana entre  centro  e  periferia,  com

Projeto de branqueamento endossado por João Baptista de Lacerda (1911), que dizia quem em cerca de anos
- com trazida de vários povos europeus de ascendência alemã, inglesa, espanhola, italiana, dentre tantas
outras- haveria um processo gradual de embranquecimento das pessoas em nosso continente, com o objetivo
de apagar os aspectos físicos e culturais dos povos originários de  Pindorama,  das populações africanas
escravizadas durante os três primeiros séculos de  colonização e as mestiçagens já ocorridas entre  essas
populações. A presença de um projeto racista moral e estruturalmente articulado e disseminado ainda hoje no
Brasil, tem contribuído por escamotear a presença do racismo dos epistemicídios, assim como a perpetuação
de  práticas  racistas  presentes  em  nosso  território.  Ver  mais  em:
«https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/tese-branqueamento.htm» Acessado em 8 Abr 2021.
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relações  raciais  e  sociais  extremamente  complexas111.  Respondendo  ao  contexto,  no

Multicidade houve uma presença significativa de artistas negras e de discussões feministas

candentes, naquele momento, no ambiente urbano.

Um  grupo  de  artistas  que  teve  grande  relevância  neste  evento  foi  o  Madalena

Anastácia, ramificação da Rede Internacional Ma(g)dalenas: Teatro das Oprimidas, centrado

na investigação cênica a partir do recorte racial entre pessoas socializadas como mulheres112.

Em um artigo intitulado Madalena-Anastácia: uma investigação cênica de mulheres negras

no Teatro Das Oprimidas, a artista e pesquisadora Carolina A. F. Netto apresenta como e por

que ocorreu essa subdivisão no interior da Rede:

Como  o  movimento  feminista  compõe  uma  parte  da  sociedade  onde  as
representações de classe estão postas o tempo todo e em choque muitas vezes, as
representações  de  raça  e  racismo  também  acontecem.  Dentro  desse  estrato,  há
intersecções de variadas ordens e pautas consideradas importantes para o movimento
feminista muitas vezes não contemplam mulheres negras e principalmente se essa
mulher negra é periférica.
[...]
Não aconteceu diferente dentro de um grupo do Rio de Janeiro, que já contava com
a maioria  de  mulheres brancas pertencentes à classe média, não periféricas, com
maior  facilidade  de  locomoção  e  flexibilidade  de  horários  para  ensaio  e
apresentações.  Mulheres  negras  que  compunham  o  grupo  foram  sentindo
dificuldades em acompanhar e acabaram se distanciando do grupo e da Rede como
um todo. Não havia tempo – muito trabalho, estudo (quando dava), filhos etc. - a
residência  distante,  transporte  ineficiente  e  caro.  Tudo era  um  fator  dificultante.
(NETTO, 2017: 5).

Netto evidencia as interseções entre raça, classe e gênero que situam o interesse do

Madalena  Anastácia  em  trabalhar  a  partir  de  uma  rede  de  opressões  que  incide,

principalmente,  sobre mulheres negras periféricas.  Assim, a  relação delas com o tempo, o

transporte,  a  maternidade  e  a  necessidade  de  empregos  formais  e  informais  funciona  de

maneiras distintas dos processos vivenciados por mulheres de outras classes e contextos que

ocupam espaços feministas, mas também espaços artísticos. Essa diferença se torna um fato

silencioso, não discutido nesses lugares, o que implica no afastamento das mulheres negras

dos espaços de formação.

111 Nesta cidade, em que a política de morte é direcionada, principalmente, para a população preta, pobre e
periférica,  assistimos  ao  genocídio  desta  população  pela  mão  do  Estado,  sendo,  em  sua  maioria,  o
assassinato de jovens negros e pardos entre 15 e 29 anos. Isto se reflete também na maior participação de
mulheres negras e periféricas nas frentes de enfrentamento às diretrizes estatais. Este diálogo entre periferias
e centro de maneira mais acentuada, certamente chamaria a necessidade de diálogo com outros modos de
expressão e criação em um evento Magdalena, refletindo parte do contexto brasileiro.

112 A Rede Internacional Ma(g)dalena é composta por diferentes coletivos de mulheres feministas e artivistas
praticantes do Teatro das Oprimidas, como explica o manifesto da Rede escrito no IV Encontro Latino-
Americano de Teatro do Oprimido em Matagalpa, Nicarágua: “Somos múltiplas em origens, em culturas, em
etnias e raças, em classe social, em orientação sexual… Nosso movimento está baseado no reconhecimento e
respeito  a  essas  especificidades.”  (Revista  Metáxis  n.º  8,  2016  p.130).  Ver  mais  em:
«https://teatrodelasoprimidas.org/». Acessado em 19 mar 2021.
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Em 2014, é realizada a primeira edição do Magdalena  3ª geração e, ainda sobre essa

questão, Luiza Bitencourt nos conta que a presença de artistas negras não era inicialmente

pensada como uma pauta de visibilidade: havia, sim, a participação delas como convidadas,

mas era realizada a partir da proximidade, do contato ou da admiração pelo trabalho. Hoje, no

entanto, isso tem sido pensado de outra forma: “hoje a gente tem essa consciência, mas na

época a gente não pensou, foi por afinidade de trabalho mesmo”113.  

Bitencourt salienta que há também a presença de mulheres indígenas, asiáticas e de

outras  etnias  subalternizadas  pelo  contexto  ocidentalizado  branco,  que  se  articulam  em

consonância com o Magdalena Project  em outras localidades.  Oriundas principalmente de

outros  países  da  América  Latina  –  nos  quais  a  questão  indígena,  as  tensões  coloniais  e

territoriais ainda possuem uma memória e uma cosmovisão que contaminam suas vivências e

suas  produções  artísticas  e  relacionais  –  elas  contribuem  para  a  emersão  de  práticas  de

resistência no interior da Rede.

Bitencourt  ressalta,  ainda  que  no  Brasil,  essas  questões  precisam  ser  mais

aprofundadas.  Neste sentido,  ela  destaca  a relevância  da conscientização política sobre o

papel da representatividade e das políticas identitárias, pois é preciso, segundo ela, cada vez

dar mais visibilidade a artistas trans, negras, ou seja, “a gente precisa trazer essa pauta para o

palco”. E como ela mesma afirma, essas reivindicações políticas e existenciais por espaços e

narrativas  têm,  cada  vez  mais,  orientado  os  encontros  da  Rede,  inclusive  nos  encontros

internacionais como o festival Transit, na Dinamarca. Cito:

Acho  importantíssimo.  Por  exemplo,  no  Transit  que  eu  estive  em  2019,  na
Dinamarca,  teve  uma  presença  massiva  (que  achei  bem  importante)  de  artistas
negras, brasileiras e latino-americanas que falavam sobre  as suas realidades. E a
Julia abriu o palco para esse debate. E eu percebi neste último, uma preocupação da
Julia (isso foi uma sensação minha) em dar voz para artistas mais novas como eu, a
Daniela Santana, do grupo Contadores de Mentiras, que é um grupo de Suzano, que
tem todo um trabalho com cultura popular brasileira. A Julia pediu que ela montasse
uma demonstração de trabalho sobre o trabalho dela, ela me pediu também para
estar em uma das mesas de debate e aí ela me deu alguns temas. Então eu acho que
ela sentiu essa necessidade de dar voz a artistas jovens e trazer mais diversidade. E
eu tive muito essa percepção nesse Transit, de muitas mulheres negras potentes em
cena114.

O reconhecimento das diversas mulheridades existentes no campo das artes da cena

implica em considerar seus diferentes contextos sociais, percepções políticas, dificuldades e

interesses em construir narrativas que partam das suas relações “corpo a corpo” com o mundo,

sejam produzidas individual ou coletivamente. Isso acaba por criar perfurações nos discursos

113 Trecho da entrevista concedida à autora por Luiza Bitencourt, em março de 2021.
114 Trecho da entrevista concedida à autora por Luiza Bitencourt, em março de 2021.
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e práticas cênicas hegemônicas, aproximando artistas de contextos e vivências diferentes para

repensar qual seria a importância coletiva de uma rede de mulheres artistas no campo das

artes da cena. O que abarca outras questões, tais como: quais mulheres? Quais contextos? E o

mais importante: como criar condições estruturais e estratégicas para que não se repita as

mesmas linhas de apagamento que invisibilizaram nossas presenças por tanto tempo nesses (e

outros)  espaços.  Pensando nesses  desdobramentos,  trago  a última  questão  das  entrevistas

realizadas nesta pesquisa, que tratava da presença de artistas trans no interior da rede. Quando

essa pergunta foi realizada à Marisa Naspolini, ela respondeu:

Acredito que de 2015 para cá gente teve uma mudança radical aí na cena, que teve
uma pulverização e,  ao mesmo tempo,  um aprofundamento dessas questões.  Em
2014 quando foi o último vértice, foi em abril, que como te falei, eu levei a Miriam
Grossi, que foi minha primeira professora de gênero lá na especialização nos anos
1990, a primeira pessoa que me falou sobre a perspectiva de gênero, e ela se tornou
uma sumidade no Brasil, na França. [...] E daí entrei no núcleo da Miriam a partir de
julho daquele ano que é NIGS - Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades,
onde a temática trans é muito forte e eu fiquei dois anos lá com ela e nesse período
coordenei vários projetos […]. Então assim né, eu mergulhei profundamente nesse
universo nos meses seguintes ao vértice. […] no projeto Madalena, a gente sempre
falou mais das perspectivas das mulheres sem entrar  no muito no mérito de  que
mulheres, de que plural era isso que a gente tava falando.[…] Tanto que na minha
tese eu nem entro muito nisso, eu tenho uma fala até mais ingênua ali sobre essa
questão, eu comecei a entrar nisso intelectualmente meio junto, mas como esse não
era  exatamente  um foco do Madalena ou algo que tivesse  muito insurgente  ali,
acabei  por não trazê-la  à tona.[…] em seguida por causa  do [pós]  doutorado de
subgênero e performance, eu convivi muito com essas questões […], dei aulas sobre
performance de gênero, entrando muito mais nas questões interseccionais. Porém. a
gente  nunca  fez  mais  nenhum  Vértice  depois  disso,  então  isso  não  chegou  a
contaminar positivamente as nossas… Isso contaminou muito as nossas discussões
internas, mas não contaminou a nossa organização porque nós não realizamos outro
Vértice.

Já para Luiza Bitencourt, a questão se apresenta da seguinte maneira:

Essa é uma percepção muito minha, é difícil falar da rede nesse sentido, porque é
uma percepção, muito minha experiência, mas tenho um respeito muito grande pela
Julia, pela Jill, pela Ana e por todas as maestras Magdalenas que conheço e vieram
antes de mim, então quem tenho medo de trazer essas questões e ser um rompante
muito grande dentro da Rede e eu não sei como elas reagiriam, mas sei que isso tem
que ser feito. […] Eu ainda me sinto muito tateando nesse lugar, eu quero trazer
coisas novas, a gente  quer trazer  novas reflexões,  mas ainda,  penso que a gente
ainda pensa muito no que, as que vieram antes de nós, pensarão sobre as nossas
“loucuras” atuais. A Ana me provoca muito, ela fala: “vocês precisam trazer para o
foco da conversa, quais são as questões de vocês?”.

A partir de suas respostas, se torna possível identificar que essa questão atravessa as

vivências e discussões realizadas pelo Vértice e pelo Magdalena 3.ª geração dentro da rede,

levando tanto Naspolini a investigá-la em suas pesquisas acerca de gênero – realizada em

escolas periféricas de Florianópolis, através do NIGS – quanto Luiza Bitencourt a debatê-la

em discussões internas realizadas com as integrantes do Magdalena 3.ª geração. No entanto,
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ambas ainda não chegaram a, concretamente, realizar uma ação vinculada à rede que busque

responder  à  questão.  Luiza,  inclusive,  salienta  que  pautas  como  identidade  de  gênero,

sexualidade e maternidade têm sido temáticas caras às proposições e reflexões da 3.ª geração,

mas que ainda não sabem como incluí-las nas atividades relacionadas ao Magdalena Project.

Ela também explicita  que sua conexão com a Rede acontece muito através do espaço de

escuta e do incentivo recebido de artistas mais experientes, que lhe possibilitaram “encontrar

sua própria voz”. Por fim, afirma que sua “luta” tem sido pela incorporação de jovens para

quem leciona no ambiente escolar, trazendo-as, inclusive, para compor os espaços de encontro

junto ao Magdalena.

A partir dessas entrevistas, é possível perceber também que há uma certa tensão dentro

da Rede, pois, ao mesmo tempo em que as fundadoras pretendem manter a continuidade dos

princípios do Magdalena na realização dos eventos atuais,  as  novas gerações têm trazido

outras demandas.  Dentre elas estão: a necessidade de maior inclusão da comunidade local

(que acaba sendo afastada dos eventos por conta dos altos valores, dentre outros fatores); a

necessidade  de  inclusão  de  questões  raciais,  como  ocorreu  apenas  uma  vez  com  forte

protagonismo no festival Multicidade, com a participação do Coletivo Anastácia: Teatro das

Oprimidas; e a  problematização de gênero que, segundo Luiza Bittencourt,  ainda enfrenta

muita resistência da 1.ª geração.

Por  mais  que  existam  frentes  assumidamente  feministas  dentro  do  Magdalena,

algumas delas encontram dificuldade de fazer com que esses fluxos atravessem a Rede, se

deparando com uma trama tensa, que constantemente reforça as relações de filiação com sua

origem europeia. Neste sentido, nota-se um certo bloqueio no fluxo de práticas que localizo

nas bordas do teatral, como as práticas liminares. Não apenas relativas às questões de gênero,

mas também nas concepções dos modos de se fazer e se pensar a criação artística a partir de

outras epistemes, menos eurocentradas e mais situadas no território latino-americano.

Ainda que não estejam presentes nos eventos “oficiais” da Rede  Magdalena, esses

fluxos podem ser  observados em agrupamentos organizados por  suas  integrantes,  como o

Rubro Obsceno.  Coordenado por  Stela  Fischer  e  Letícia  Olivares,  o  coletivo realiza suas

práticas artísticas em relação com o ativismo feminista no contexto brasileiro, com modos de

fazer,  pensar  e  produzir  cenas  e  afetos  em  perspectivas  emancipatórias  e  conectadas  à

sociedade.  Essa  característica  se  apresenta  em  trabalhos  como  o  projeto  “Mulheres

Possíveis”115 (voltado para a criação com mulheres no sistema carcerário) e “Para aquelas que

não mais estão” realizado em parceria com a performer mexicana Violeta Luna, cujo trabalho

115 Mencionados por elas em entrevista concedida para a autora em 2021.
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materializa de forma poética, estética e política a questão do feminicídio, violência perpetrada

cotidianamente contra mulheres de toda a América Latina (e do mundo).

Trabalhos como esses se relacionam com outras criações e elementos que aparecem

em manifestações sociais feministas da América Latina, possibilitando um maior diálogo com

as  novas  artistas  e,  em  simultâneo,  proporcionando  outros  modos  de  articulação  em

perspectivas mais interseccionais.

Este panorama de práticas e reflexões sobre os movimentos de articulação em rede

estabelecidos entre mulheres artistas no contexto latino-americano nos revela mais uma vez a

necessidade de descolonização do olhar e da escuta para o nosso próprio território. Quando

aliado  aos  estudos  e  práticas  decoloniais  e  interseccionais,  encontramos  ferramentas

conceituais  e  analíticas  para  cartografarmos  as  mulheres  artistas  de  nosso  contexto,  bem

como, traçarmos estratégias de conexão – menos pautadas numa “escola teatral eurocentrada”

– e mais engajadas nas necessidades de reconhecimento, valorização, validação, remuneração

e fortalecimento das práticas artísticas e culturais de resistência que habitam nossos corpos,

identidades e contextos.
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4. CAMINHOS POSSÍVEIS PARA UMA CRIAÇÃO E ARTICULAÇÃO EM REDE

Neste capítulo, apresentarei alguns meios e modos de articulação e criação em rede

que tenho experienciado, na condição de artista periférica. Estes surgem como um movimento

de  enunciação frente  às “portas de  entrada”116 que  por  vezes não encontrei,  seja  por  um

recurso financeiro que não dispunha, de um espaço que não ocupava ou por um público e

modo  de  relação  em  que  não  me  via  representada.  Ao  longo  dessa  investigação,  fui

percebendo, em um jogo tenso de aproximação e frustração, que essas portas não faziam parte

de uma questão individual (e individualista), mas sim de uma estruturação social (racial, de

gênero e econômica) e afetiva.

Há, neste movimento que a perspectiva decolonial nos convoca a realizar, a construção

de um olhar crítico sobre as estruturas do saber, do poder, do ser e do gênero, por dentro, em

que acabamos por reconfigurar a percepção de nós mesmas no mundo e em sociedade. Num

encontro  do  “Eu”  com  um  “Nós”  sendo  eminentemente  coletivo,  portanto,  atravessado.

Percepção esta que se traduz no ato de pertencer. Assim, quando li o livro de Varley, quando

participei da 1.ª  edição do ELLAS de Campinas e  me vi naquelas palavras e  corpos,  um

entrelaçamento de desejo e reconhecimento já estava começando. Ao invés de abortá-lo pela

não  proximidade  com  este  movimento  de  trânsitos  geográficos  e  interculturais  que  o

Magdalena realiza,  muitas  vezes precisei  inventá-lo para conseguir  vivenciá-lo em minha

realidade e com as pessoas ao meu redor.

Para além das experiências que se desdobram como ramificações ou filiações da Rede

Magdalena,  mencionadas  no capítulo anterior,  tem sido possível  observar  a  existência  de

redes  emergentes  no  contexto  latino-americano,  compreendendo  “emergentes”  tanto  no

sentido de emergirem de um contexto específico quanto no sentido de urgência. Em função da

necessidade de se buscar alianças entre pessoas e grupos sociais que compartilhem de desejos

e  necessidades  comuns  –  tais  como  o  desejo/necessidade  de  se  fazer  visível  perante  as

complexas camadas de apagamento presentes em nosso tecido social – enunciam-se novas

coletividades e práticas de intervenção/criação.

Também compreendo como redes emergentes algumas das experiências que vivenciei,

em diálogo com outras artistas e pesquisadoras periféricas, que tem fortalecido meu caminhar

desde minha  graduação  até  o momento  atual117.  Entre  essas  redes,  estão  o  Agrupamento

116 Mencionado por Renata Castrillo, integrante da Rede Magdalena Project, no capítulo 3.
117 Os atravessamentos dessa formação colaborativa, de fortalecimento mútuo e em constante contato com as

discussões políticas em relação ao meio social atravessam minha vida desde os 13 anos, quando ingressei em
uma oficina de Expressão Corporal no Centro Educacional Marista, situado na Zona Norte de Londrina/PR.
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MargináliaS  –  que  criei  com  amigas  da  graduação  –  e  o  NINFEIAS  –  Núcleo  de

INvestigações  FEminIstAS coordenado  por  minha  orientadora,  a  professora-artista  Nina

Caetano – além de  um agrupamento temporário,  chamado  Projetos de Gaveta,  articulado

virtualmente como espaço de conversa entre mulheres artistas, que organizei junto à artista e

produtora Letícia Pocaia no início da pandemia de Covid-19.

4.1 MARGINÁLIAS

Ano  de  2015.  A prática  no  curso  de  Artes  Cênicas  da  Universidade  Estadual  de

Londrina seguia seu trajeto, baseada no teatro físico e em referências teatrais pautadas nos

grandes encenadores e pensadores do teatro europeu do Século XX. Assim como acontece em

muitas universidades brasileiras, a carga teórica e prática sobre a história do teatro brasileiro e

sobre as manifestações artísticas, políticas e culturais do nosso país não tinha muito espaço no

referencial  bibliográfico  utilizado  no  curso.  Como  também  não  tinham  importância  as

produções e reflexões realizadas por mulheres do campo das artes cênicas: entre outras, há

Pina  Baush,  Ariane  Mouskine,  Roberta  Carreri,  Julia  Varley  e  Ana  Cristina  Colla,

mencionadas de modo muito espaçado ao longo dos meus cinco anos de formação. Assim, a

expressão que se perpetuava em nosso léxico de atrizes era “trabalho de ator”, bem como os

estudos acerca dos “homens de teatro”, raramente se pensando quais seriam as contribuições

de tantas atrizes e outras artistas trabalhadoras das artes da cena.

Carreguei de modo solitário esses questionamentos, entre os anos de 2012 e 2015, até

o encontro com uma amiga de graduação chamada Letícia Rodrigues, com quem, através de

conversas, percebi muitos interesses e questionamentos comuns. Decidimos unir forças para

iniciar  uma prática que colaborasse para a  elaboração de nosso trabalho de conclusão do

curso,  marcado  para 2017/2018.  Foi  nesse  percurso de  experimentação que o convite  foi

estendido a outras duas amigas de graduação: a atriz, produtora e figurinista Heloísa Goulart,

a atriz e arte-educadora Giovanna Fernanda Montagnini, com quem eu já havia compartilhado

momentos de criação e também vivências que me aproximaram do movimento feminista da

cidade de Londrina, tais como aquelas ocorridas no Movimento Estudantil, especificamente

no EME – Encontro de Mulheres Estudantes118 da UNE (União Nacional dos Estudantes), em
Naquele espaço, a vivência e o fazer artístico me foram apresentados como um modo de socialização, de
compreensão de mundo, assim como uma forma possível de modificar a minha realidade e das pessoas ao
meu redor. Ou seja, como uma prática relacional, estética e ética, com potência de transformação social, que
me  guia  até  os  dias  atuais.  O  recorte  temporal  aqui  apresentado  se  torna  uma  forma  de  objetivar  a
apresentação de meus movimentos atuais em consonância com o objetivo desta investigação.

118 O EME surgiu em 2005, por iniciativa da diretoria de mulheres da UNE, com o objetivo de ser um espaço de
organização e fortalecimento do debate feminista na entidade, contribuindo no combate ao machismo e todas
as formas de opressão sofridas dentro das universidades e no movimento estudantil. O encontro promove
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que vivenciamos encontros políticos vibrantes com estudantes cis e trans de todo o território

brasileiro.

Nosso intuito com a proposta de agrupamento era o compartilhamento de experiências

de  vida  tanto  quanto  de  técnicas  de  atuação  e  composição  que  experimentávamos

colaborativamente. Eu vinha com o treinamento físico e as provocações sobre a construção de

uma imagem autônoma de atriz; Letícia com as investigações mais direcionadas para o campo

da  criação  a  partir  da  memória  pessoal;  Heloísa  com suas  investigações  no  figurino,  na

palhaçaria e nos rituais de tradições populares e Giovanna Fernanda, que era a mais jovem

entre nós, com a vivacidade e as  playlists que guiavam por vezes nossas atividades. Juntas

acabamos por criar um espaço seguro que nos permitia nos apropriar dos modos de trabalho

que haviam sido ensinados nos anos anteriores de graduação para ressignificar o espaço da

técnica  como  um  espaço  de  compartilhamento  de  vidas,  atualizando  também  as  nossas

memórias e construções de mundo.

Ao dar  este  passo  coletivo,  acabamos por  envolver  outras  atrizes  e  estudantes  do

curso, que visitavam os ensaios, pensavam a iluminação ou participavam da produção e das

nossas rodas de conversa. Esse movimento, que parecia inicialmente ser só nosso, evidenciou

uma ausência  que outras estudantes  também sentiam:  a necessidade de se pensarem e se

afirmarem na  condição  de atrizes-criadoras de seus próprios trabalhos,  com referências  e

abordagens  feministas  mais  assumidas  do  que  observávamos  na  maioria  dos  trabalhos

produzidos  pelas  estudantes  de  anos  anteriores119.  Para  mim –  que  já  vinha  visitando  e

revisitando  os  textos  de  Julia  Varley,  Roberta  Carreri  e  acompanhando  as  atividades  do

Magdalena Project – esse movimento todo era percebido como uma rede, pois visava trazer

para  o  centro  das  discussões  e  práticas  das  artes  da  cena  desenvolvidas  no  curso,  a

contribuição das mulheres de seu entorno.

Esse encontro com outras mulheres foi o primeiro passo para eu poder  reconhecer

minha própria potência como artista,  descobrindo modos de criação coletiva que emergiam

mais  da presença  daquelas  que ali  estavam reunidas  do que qualquer  técnica existente  a

priori.  Assim,  o  trabalho  desenvolvido  no  agrupamento  já  se  apresentava,  no  meu

entendimento, como uma prática de articulação, criação e formação artística em rede, ocorrida

pautas como a legalização do aborto, o fim dos trotes machistas, a criação de creches na universidade e a
luta contra a mercantilização do corpo e vida das mulheres.

119 E foi na nossa  defesa de Trabalho de Conclusão de Curso que as professoras e professores presentes se
atentaram para a problemática acerca das questões de gênero que vínhamos levantando ao longo de todos
aqueles anos. E de como este trabalho conjunto havia nos proporcionado um amadurecimento pessoal e
também profissional,  que apresentamos enquanto  uma prática  de/em pesquisa.  Esta  experiência  acabou
contaminando outras estudantes do curso, deixando “vestígios” nas produções e pesquisas que se seguiram
após a nossa saída do curso.
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no  encontro  com  outras  mulheres  e  seus  contextos  que,  como  zonas  fronteiriças  de

experiências, se sobrepunham, se fortaleciam e voltavam ao mundo com mais força pessoal,

social e artística.

Ao longo das investigações práticas que desenvolvíamos dentro do MargináliaS120,

identificamos que nos guiávamos por uma perspectiva ainda muito essencialista da noção de

“mulher”,  associada a nossas buscas por  enunciar memórias e  narrativas das mulheres da

nossa família – cisgêneras e heterossexuais – para pensar o nosso ser/estar mulher no mundo.

Nessas narrativas, identificávamos várias formas de opressão e silenciamento patriarcal que

operavam  sobre  elas,  mas  que  também  eram  reproduzidas  em  nossa  criação,  ou  seja,

percebíamos  como  a  estrutura  patriarcal  também  era,  e  ainda  é,  reproduzida  por  nós,

mulheres, na construção de nossas identidades, subjetividades e relações. O trabalho sobre as

memórias de nossas mães, avós, irmãs e tias culminou na criação de um experimento cênico

intitulado “Eu me lembro quê…”. A cena se tornou um panorama dessas estratificações de

gênero em nossos corpos e subjetividades, sem necessariamente oferecer uma contraproposta

a esse modelo de vivência e relação.

Foi com o tempo, com o distanciamento desta experiência – que culminou, é claro, em

nosso  próprio  amadurecimento  como mulheres,  artistas,  arte-educadoras,  pesquisadoras  e

feministas  –  que  constatamos  a  necessidade  de  revisar  esse  posicionamento  reduzido  e

essencializado em nossas vidas, relações e trabalhos. No meu caso, culminou na identificação

das limitações de nossos modos e lugares de enunciação. Seja pelo fato de me reconhecer

como mulher cis, branca e periférica que cria, vê e se relaciona com o mundo a partir deste

corpo-experiência,  através  do  reconhecimento  da  existência  de  outras  mulheres  e  das

intersecções entre gênero, sexualidade, raça e classe que compõem outros modos de ser-estar

mulher no mundo. Romper com a ideia de uma arte “feminina” para assumir uma abordagem

feminista, articulada sob um viés decolonial e interseccional. Reconheço que este movimento

foi passo fundamental para reconhecer uma subestrutura de (des)privilégios e opressões que

120 Inicialmente, o agrupamento era nomeado como Marginália. Anos depois quando me propus a articular uma
oficina de expressão corporal voltada para atrizes e não atrizes, que foi acolhida pelo espaço do MARL –
Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, o Marginália acabou por ganhar um S no final, por considerar
essa  expansão do nosso projeto com outras mulheres.  Ali a oficina aconteceu pelo período de 3 meses,
passando  pela  preparação  do  corpo,  através  de  alongamento,  princípios  físicos  e  jogos  expressivos,  o
trabalho com a voz falada e cantada, a composição de pequenas células de cena que tinham a ver com
alguma questão pessoal das mulheres que ali estavam. Nossos encontros sempre tinham um momento de
café inicial e de escrita e conversa final, onde cada uma falava sobre a semana e sobre como havia sido a
experiência. Esta oficina contou com a passagem de 36 mulheres entre 18 e 51 anos, de diversas profissões,
classes e experiências distintas, que em sua maioria não tinham experiências anteriores com os modos de
expressão do corpo.
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imperam sobre  os  corpos  e  existências  de  mulheres  que são  bastante  distintas  de minha

própria experiência.

A filósofa  brasileira  Marcia  Tiburi  (2018)  afirma  que  as  expressões  “feminina”  e

“feminista” estariam situadas em lugares opostos na teia das relações e reflexões acerca das

construções sociais e culturais que tangem a noção de “mulher”, visto que as características

associadas ao termo “feminino” foram construídas em nosso imaginário como dispositivos de

subalternização e dominação das experiências mulheris. Cito:

Entre o elogio do caráter feminino e o feminismo há um abismo estético, ético e
político, um abismo antropológico que reproduz questões teológicas. Podemos nos
perguntar se o elogio ao feminino, tal como ele é desenhado na lógica patriarcal,
serve para esconder o ódio que se tem às mulheres e ao feminismo. Assim como o
ódio aos negros também é o ódio ao questionamento antirracista, assim como o ódio
ao  comunismo realiza-se  como  ódio  à  ideia  de  luta  de  classes  ou  à  crítica  ao
capitalismo,  o  ódio  ao  feminismo  acompanha  o  ódio  às  mulheres  (TIBURI,
2018:50).

A problematização apresentada por Tiburi nos auxilia a ver os diferentes processos de

articulação  das  produções  artísticas  realizadas  por  mulheres  cis,  seus  agenciamentos  e

discursos,  que podem tanto reproduzir padrões de feminilidade como fenômeno biológico,

essencializante, quanto tensionar essas construções, propondo caminhos possíveis de ruptura

dos signos e significantes expressos como materialidade artística para a produção de novas

identidades e subjetividades.

Minha  opção  pela  autodenominação  como  artista  feminista  parte  desta  chave  de

compreensão das diferenças teóricas e práticas que regem nossos modos de pensar, ser, fazer e

agenciar trabalhos e encontros entre mulheres  artistas.  Neste processo,  o  feminismo – ou

ainda  as  perspectivas  feministas,  principalmente  de  viés  decolonial  e  interseccional  –

possibilita a construção de reflexões mais aprofundadas sobre as teias de relações (de poder)

que compõem nossas experiências subjetivas e  intersubjetivas  de gênero e como,  a  partir

delas,  podemos  construir  pontes  de  solidariedade  política,  ética  e  estética,  abarcando  as

diversidades existentes entre nós. Nessa direção, a artista, pesquisadora e psicóloga brasileira

Roberta Stubs (2017, s/p) menciona seu próprio trabalho (de 2015) e o de Sílvia Bovenschen

(de 1985), para propor o que seria uma possível estética feminista:

[…]  uma  possível  estética  feminista  teria  como  característica  fundamental  a
liberação da imaginação das mulheres […]
Falamos,  pois,  do  modo  como a  capacidade  crítica/inventiva  que  caracteriza  o
movimento feminista como um todo, principalmente o feminismo pós-estruturalista,
figura  também  nas  artes  visuais  através  de  algumas  tendências  entre  as  quais
citamos:  a recuperação histórica  das artistas mulheres;  o uso do corpo de forma
autônoma  e  com  um  cunho  reivindicatório;  a  desconstrução  de  estereótipos;  a
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inovação da técnica pela  incorporação de atividades estritamente  relacionadas ao
universo  feminino  como  o  bordado  e  a  costura,  assim  como  a  utilização  de
elementos pouco valorizados ligados ao cotidiano; e a preocupação combinada com
as questões de  gêneros,  raças,  etnias e classes sociais.  Vale acrescentar  que uma
estética feminista se caracteriza também por um elo indissociável entre arte e vida,
entre arte e experiência e entre arte e produção de subjetividade.

Ou  seja,  ao  contrário  de  uma  abjeção  aos  elementos  e  modos  de  se  fazer-criar

relacionados ao “universo feminino”, seria a proposição de uma estética que surja a partir da

liberação  imaginativa  das  mulheres,  contendo um cunho  crítico  e reivindicatório  sobre  o

próprio  corpo  e  seu  espaço/modo  de  enunciação.  A fala  da  autora  nos  apresenta  uma

interpretação  marcadamente  política,  que  foge  de  um padrão  essencialista  de  feminino  e

deixa, inclusive, a possibilidade de novas fabulações sobre as feminilidades e masculinidades

vivenciadas por diversas pessoas que materializam suas experiências de gênero em seu fazer

artístico.

Neste sentido, tem me interessado particularmente as criações e reflexões artísticas de

caráter artivista, ou seja, que reúnem tanto a prática militante feminista – entendendo-a como

um modo de saber-fazer, relacionada às práticas políticas de intervenção social – quanto às

materializações estéticas dessas práticas,  que se voltam muitas vezes ao campo relacional,

como propositoras  de experiências.  Assim,  tendo esses aspectos  como eixo,  discorrerei  a

seguir  sobre  uma experiência que  foi  disparadora para o desejo de investigação que  deu

origem a esta dissertação.

4.1.1 Ato Contra A Cultura Do Estupro - 2016

“Ô companheira me ajuda que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas
com você ando melhor!” (Ciranda Feminista)

Para além da cena que elaboramos no MargináliaS no final da graduação, recebemos

no  ano  de  2016  um  convite  vindo  da  Profª  Drª  Martha  Ramírez  e  da  psicóloga  Carla

Pagnossim do SEBEC (Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL), para produzirmos uma

intervenção artística junto ao movimento “UEL contra a cultura do estupro”. O movimento

fazia parte de uma articulação nacional impulsionada pelas frentes feministas brasileiras, após

a divulgação de um caso de estupro coletivo ocorrido com uma adolescente de 16 anos na

periferia do Rio de Janeiro, e perpetrado por um grupo de 33 homens, sendo um deles o ex-

namorado da vítima.

Referenciadas por trabalhos desenvolvidos pela performer cubana Ana Mendieta na

série chamada Silueta Series (Silhuetas), Body Tracks (Trilhas do Corpo) e Rape Scene (Cena
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de  Estupro),  e  por  práticas  de  relato  pessoal  que  já  permeavam  o  nosso  processo  de

investigação/criação,  nós  do  MargináliaS  propusemos  um  percurso  de  ações  a  serem

realizadas  nos corredores do Centro de Ciências Humanas da Universidade antes de uma

palestra que aconteceria no Anfiteatro Maior do CCH121. A construção deste ato contou com a

presença de diversas estudantes recém-chegadas ao curso de Artes Cênicas da UEL e de

professoras,  estudantes  e  técnicas  da  Universidade  que  articularam  uma  comissão  de

divulgação do ato, realizando convites a outras professoras e estudantes através do “boca-a-

boca” e também através de um evento feito na rede social Facebook, divulgado um dia antes

da ação.

O percurso de ações visava a construção de uma instalação temporária, que contava

com duas silhuetas de mulheres desenhadas no chão, velas, um varal com roupas “femininas”

e relatos pessoais, além de uma carta escrita para a adolescente vítima de estupro (que seria

lida em todos os eventos articulados nacionalmente) e um vídeo produzido por uma estagiária

da TV UEL da área de comunicação, que continha imagens de novelas e propagandas que

reafirmavam a cultura do estupro. Nossa intenção é que a ação durasse apenas meia hora,

mas, na prática, esta experiência tomou outro rumo.

No dia 1.º de junho de 2016 entre 18 e 19 horas aconteceria, em cerca de 50 cidades

do Brasil,  diversas manifestações agenciadas pelos motes “por todas elas” e  “mexeu com

uma,  mexeu  com  todas”.  Na  Universidade  Estadual  de  Londrina,  a  ação  planejada  se

desenvolveria  nos corredores do Centro de Ciências Humanas que,  embora destinado aos

estudos sociais, abrigava denúncias e casos silenciados de assédio, estupro e outras violências

físicas e psicológicas cometidas tanto por professores quando por estudantes contra mulheres

que frequentavam o espaço.

Quando a ação se  iniciou,  estudantes chegavam para as aulas do período noturno,

enquanto duas mulheres estavam deitadas no chão, onde permaneceram durante algum tempo.

Depois outras duas mulheres, com um pote de tinta vermelha nas mãos, desenharam a silhueta

de seus corpos no piso, tal como uma cena de perícia policial, evidenciando tanto a presença

quanto a ausência de ambas. Simultaneamente, mulheres presentes acendiam velas, enquanto

outras se colocavam diante de um varal, composto por peças de roupas, relatos, manifestos e

palavras  de  ordem.  Com  os  relatos  nas  mãos  (seus  ou  de  outras  companheiras),  elas

começaram a lê-los em voz alta, enquanto caminhavam por entre os corredores retos e frios
121 O Prédio de  CCH,  denominado  atualmente  como CLCH – Centro de  Letras e  Ciências  Humanas,  foi

construído no período da ditadura militar no Brasil e carrega, ainda hoje, em sua arquitetura, as marcas de
repressão e silenciamento, oriundas deste regime. Com corredores retos que dão acesso à todas as salas do
pavilhão mais antigo, temos também as diferentes portas que marcavam a entrada separada dos professores,
dos estudantes e também dos militares, que acompanhavam as aulas atentos aos conteúdos ali debatidos.
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do pavilhão. Com o passar dos minutos, mais e mais mulheres se somaram à ação, fossem em

duplas  ou  trios  de  leituras  de  um mesmo relato,  fossem  em narrativas  audíveis  de  uma

memória vivida, remoída, presenciada ou escutada de alguma outra mulher.

Aquele encontro em ação diluía a separação entre quem propunha e quem realizava,

borrando  fronteiras  e  hierarquias:  todas  e  todos  apenas  vivenciavam  o  que  ocorria,  de

maneiras diferentes em um mesmo espaço-tempo. Aquelas presenças e relatos ecoavam pelos

corredores do pavilhão, enquanto passantes, principalmente homens, se encontravam atônitos,

observando aquele movimento mulheril  que,  gradualmente,  se  direcionava para dentro do

anfiteatro.  Na sala,  um vídeo, com imagens de novelas e propagandas que reafirmavam a

cultura do estupro através das mídias televisivas, era projetado na parede. Ao final do vídeo,

deu-se início à leitura da carta direcionada à vítima, lida e reafirmada pelas diversas mulheres

que estavam presentes122.

Quando a carta finalizou, todas as mulheres que se sentiram convocadas a compor o

ato, ocuparam a parte da frente do anfiteatro. Então, uma das participantes, a estudante de

Artes Cênicas Aimê Neumann, deu seu relato pessoal sobre algumas situações de abuso e

estupro vivenciadas por ela  ao longo da vida.  Os homens presentes seguiam colados  aos

bancos universitários, ainda atônitos diante da energia de dor, luta e coletividade que havia se

estabelecido naquele espaço. Uma ação de protesto que havia se transformado em um ritual

simbólico  e  coletivo  de  enunciação,  estabelecendo,  ainda  que  momentaneamente,  uma

communitas. Segundo Caballero:

A communitas representa uma modalidade de interação social oposta à de estrutura,
na  sua  temporalidade  e  transitoriedade,  onde  as  relações  entre  iguais  dão-se
espontaneamente,  sem  legislação  e  sem  subordinação  a  relações  de  parentesco,
numa espécie de  “humilde  irmandade geral”,  que estão fixadas através de  ações
litúrgicas ou práticas rituais. [...] Em todos estes casos a liminaridade é uma situação
de margem, de existência no limite, portadora de mudança, proponente de umbrais
transformadores. (CABALLERO, 2011, p. 38).

Não havia falas, explicações ou justificativas, havia apenas o ato. Ao final, como uma

das integrantes do movimento, pedi que não houvesse aplausos, porque o que realizávamos

era um manifesto e não um espetáculo. Feito isso, uma das companheiras puxou um canto de

resistência sobre a luta das mulheres, conhecido como ciranda feminista. Com a repetição do

canto, as mãos dadas e o olho no olho proporcionado pelos corpos presentes nesta reunião, a

dor pode ser revertida em força reparadora, em festejo e desejo de luta, propiciada não só pelo

122 O vídeo da ação poderá ser acessado através do link: «https://youtu.be/YiA5GUdFxMI». Disponibilizado em
8 jun. 2021.
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encontro, mas principalmente pela possibilidade de se falar a respeito de algo tão íntimo e, ao

mesmo tempo, tão recorrente em nosso cotidiano.

Figura 6: Sequência de Imagens do ATO UEL Contra a Cultura do Estupro - 2016. (registros: Eliel Machado)

Recordar  e  narrar  esse  momento  foi  fundamental  para  reconhecer  meu  interesse

enquanto artista que, posteriormente, se entrelaçou à investigação de movimentos de criação e

articulação em rede realizados por mulheres artistas. Pesquisa esta que, na pós-graduação, me

permitiu encontrar referências teóricas e artísticas que têm me auxiliado a compreender meu

próprio fazer no campo das artes da cena.

Como  artista  periférica  latino-americana,  muitas  de  minhas  questões  –  como  já

evidenciado  ao  longo  desta  dissertação  –  estão  relacionadas  às  desigualdades  sociais  de

gênero, acentuadas por marcadores sociais tais como sexualidade, classe, raça e etnia, em um

amplo espectro de opressões, mas também de formas de resistência, de potência criativa e de
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enunciações  de  experiências  e  vivências  dissidentes.  Enunciar-se,  neste  sentido,  se  torna

sempre uma ação coletiva, seja através de referências, de ancestralidades ou, até mesmo, por

criações que compreendam contaminações em espaços intersticiais, ou seja, nos espaços de

conversa, de trocas de afeto e das relações que se constituem no entre das identidades e das

subjetividades.  Penso  que  estes  espaços  intersticiais  possibilitam  a  emersão  de  atos  de

resistência,  ou  seja,  de  espaços  políticos  e  poéticos  em  que  haja  a  possibilidade  de

materializações estético-políticas coletivas de pessoas e grupos marginalizados. Espaços estes

que  através  do  encontro,  da  denúncia  e  do  acolhimento  vivenciado,  não  param  de  se

multiplicar,  constituindo  teias  de  relações  políticas,  artísticas  e  epistemológicas  com

perspectivas contra hegemônicas.

Portanto, apresento a seguir algumas das incursões performativas em rede nas quais

me lancei, de 2019 a 2021 como modo de adentrar o território das performances liminares e

das práticas artivistas feministas em consonância com minha investigação de mestrado.

4.2 UM CORPO DE MULHER ENCONTRADO

A ação Um Corpo de Mulher Encontrado tem seu ponto de origem em referências e

experiências que tive junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade

Federal de Ouro Preto,  um dos pontos mais importantes deste processo o encontro com a

professora,  pesquisadora e performer Nina Caetano. Em sua disciplina,  intitulada  Poéticas

Híbridas: Performance, gênero e feminismo,  tive as primeiras aproximações com práticas

liminares que resultaram na construção desta performance de rua, realizada inicialmente na

cidade  de  Ouro  Preto  e,  posteriormente,  em  Londrina,  contando  com  a  participação  de

outras/os  artistas  a  partir  da  proposta  de  uma  criação  artística  em  rede.  A ação  nasce,

sobretudo, da noção de que “mulheres são gente”, conforme mencionado pela pesquisadora

em seu artigo Ser estando feminista: práticas estético-políticas de rexistência:

Pensar mulheres como gente  é  tratá-las em sua condição de  sujeitos donos de
vontade e capacidade de decisão sobre si. É pensá-las como seres humanos, com
direitos básicos tais como o direito à vida. Se alguém, por exemplo, considera que
uma mulher mereceu morrer porque traiu um homem, pensamento bastante comum
na sociedade brasileira, o que está se negando é justamente a dimensão humana da
mulher:  não somente em suas falhas,  mas,  sobretudo, em sua potência de vida.
(CAETANO, 2018:9).

E  é  neste  sentido  de  potência  vital  que  afirmo,  mais  uma  vez,  a  importância  da

presença, na cena contemporânea brasileira,  de mulheres, pessoas negras e travestigêneres,

entre tantas pautas identitárias e  pós-identitárias articuladas por grupos e coletivos sociais
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através de materializações estéticas, políticas e relacionais que invadem o campo das artes da

cena. Num esgarçamento das fronteiras entre arte e vida, tais práticas performativas não se

ligam estritamente ao aspecto propriamente  artístico,  mas,  segundo  a  pesquisadora  Ileana

Diéguez Caballero, estariam diretamente relacionadas ao conceito de liminaridade. Caballero

traz a noção de “campo expandido”, ou ainda, de “cena expandida” que, segundo ela, estaria

situada  entre as teatralidades  que se encontram no limiar  entre o campo teatral  e  a  vida

cotidiana, ligados aos “gestos simbólicos que colocam vontades coletivas na esfera pública e

constroem de outras maneiras seu ser político” (CABALLERO, 2011, p. 14). Assim, tem me

interessado investigar:

a condição liminar que reside numa parte dessas teatralidades atuais, nas quais se
entrecruzam não só  outras formas artísticas,  mas  também diferentes  arquiteturas
cênicas, concepções teatrais, olhares filosóficos, posicionamentos éticos e políticos,
universos vitales, circunstâncias sociais. (CABALLERO, 2011, p. 20).

Segundo Caballero, o foco de seu estudo seriam as “escrituras cênicas e performances

experimentais” que exploram estratégias e procedimentos das artes visuais e também da arte

independente, desvinculadas de projetos que são institucionais ou oficiais e incluindo outras

modalidades  em  que  a  teatralidade  se  encontra  presente,  tais  como  as  performances,

intervenções  urbanas,  ações  cidadãs  e  rituais  (ibid.,  p.  13-14).  Para  tratar  desse  amplo

espectro,  ela  realiza  incursões  em  diferentes  disciplinas  que  amparam  seu  olhar  para  as

manifestações que já ocorrem na América Latina e são o cerne de sua investigação, mas parte,

sobretudo,  das  noções  de  liminaridade  e  communitas  desenvolvidas  pelo  antropólogo

britânico  Victor  Turner  (1920-1983).  Segundo  Turner,  liminaridade  é  uma  condição

transitória  onde  os  sujeitos  encontram-se  destituídos  de  suas  posições  sociais  anteriores,

ocupando  um  entre-lugar  indefinido  em  que  não  é  possível  categorizá-los  plenamente

(NOLETO; ALVES, 2015, s/p).

O  entrelaçamento  entre  práticas  artísticas,  políticas  e  identitárias,  próprio  da

contemporaneidade,  levou Caballero a emprestar,  também de Turner,  a  noção de “dramas

sociais” para pensar as relações entre teatralidade e performatividade existentes nos rituais

sociais,  assim como suas imbricações com a cena contemporânea.  No  caso específico da

América Latina,  Caballero aponta a  liminaridade  intrínseca às manifestações de protesto e

performances cidadãs,  ou seja,  situações “que colocam os sujeitos disparadores das ações

como inseridos nesse entre das antiestruturas”.

Qualquer tentativa de documentar ou estudar as contaminações na arte desvinculada
da sua relação com o entorno reduziria a sua complexidade e anularia uma parte do
espesso tecido arte/sociedade ou arte/realidade. Interessa-me insistir na liminaridade
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como  antiestrutura  que  coloca  em  crise  os  status  e  hierarquias,  associados  a
situações  intersticiais,  ou  de  marginalidade,  sempre  na  beira  do  social  e  nunca
fazendo comunidade com as instituições. Esta é a razão da necessidade de remarcar
a condição independente, não institucional e o caráter político das práticas liminares.
(CABALLERO, 2011, p. 22).

Essa expansão da cena contemporânea, que a autora apresenta a  partir  de práticas

liminares, se faz necessária para situarmos o ativismo e as performances identitárias no campo

das artes cênicas e implica,  no mínimo, em uma relação profunda entre estética e política.

Neste sentido, são exemplos de práticas artivistas alguns trabalhos feministas como Espaço do

Silêncio123, de Nina Caetano;  Para aquelas que não mais estão124, de Stela Fischer, Violeta

Luna e Letícia  Olivares;  Tapete Manifesto125,  de Thaís Medeiros;  Zapatos Rojos (Sapatos

Vermelhos), da arquiteta e artista visual mexicana Elina Chauvet126;  Muertas,  da diretora e

dramaturga  chilena  Maritza  Farías;  Bizarria:  substantivo  feminino,  do  Nós  Clandestinas,

grupo de teatro londrinense  integrado por  Mel  Campos,  Renata Santana, Raquel  Palma e

Drica Nunes; entre tantas outras ações de artistas e ativistas que instauram campos estético-

políticos e relacionais como ato de denúncia e de recordação coletiva de mulheres vítimas de

violência e de feminicídio na América Latina.

A ação Um Corpo de Mulher Encontrado surge, então, como um ato em memória da

artista visual Lua Pandovani, a quem as investigações policiais apontam como sendo a pessoa

reconhecida no caso de feminicídio e descarte ocorrido na manhã de 15 de setembro de 2017,

às margens do Lago Igapó, na cidade de Londrina.  Lua era estudante de Artes Visuais na

Universidade Estadual de Londrina e fora uma colega de movimento estudantil  que,  após

sofrer estupro facilitado pela inserção de drogas na sua bebida em uma festa universitária,

começou a desenvolver surtos de esquizofrenia e passou a morar na rua para, como ela mesma

dizia, “fazer arte para e com as estrelas”.  Mulher negra,  Lua era uma artista que teve seu

corpo e sua arte violados pela lógica de extermínio patriarcal, racista e elitista do tecido social

brasileiro.127.

123 http://www.focoincena.com.br/espaco-do-silencio/10812 Acessado em: 20 abr. 2021.
124 http://archive.hemisphericinstitute.org/excentrico/pt-br/1382/para-aquelas-que-nao-mais-estao/ Acessado em

20 abr. 2021.
125 https://galeriagruta.com/intervencao-performatica-tapete-manifesto/. Acessado em: 29 abr. 2021
126 https://www.pikaramagazine.com/2015/06/zapatos-rojos-arte-y-memoria-feminicidio/  Acessado em: 5 mai.

2021.
127 Se torna importante mencionar que as investigações policiais cessaram antes mesmo da identificação do

corpo da vítima, que segundo fontes próximas,  teria se dado por um pedido da própria família de  Lua.
Assim,  segundo  os  registros  oficiais,  ela  segue  como  uma  pessoa  desaparecida,  mesmo  todas  as
características do corpo e do crime, estarem ligadas a sua pessoa.
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4.2.1 Construções e reflexões a partir da performance Um Corpo de Mulher Encontrado.

Iniciei a construção do primeiro experimento reunindo notícias de jornais locais das

cinco regiões do país, todas contendo casos de feminicídio em que o corpo da vítima fora

descartado.  Eram notícias que começavam sempre com a frase “um corpo de mulher  foi

encontrado…”, seguido do local, das vestes e por fim, das fabulações sobre a situação que

teria levado ao assassinato. Essas histórias quase sempre reforçavam a hipersexualização da

mulher,  que  teria  atraído  a  atenção  do  assassino128. Editei  as  notícias  e  as  coloquei  em

sequência, em formato de áudio para serem ouvidas. Este foi o dispositivo que utilizei para

explicitar a cotidianidade do feminicídio, crime que ocorre em nosso país a cada 2 horas.

Junto aos áudios, coloquei a notícia sobre o caso de Lua e um texto que havia feito

quando soube do acontecido, intitulado “Um corpo de mulher”. Neste texto, apresento minhas

percepções sobre a matéria do jornal e sobre os sentidos contidos nesta expressão, sentidos

diariamente construídos sob e para olhares masculinos que percebem corpos de mulheres

como produtos  de  consumo.  Nesta  perspectiva,  a  morte  – ou melhor,  o  extermínio  –  se

apresenta para nós como mais uma forma de impor o estado de dominação de homens sobre

os corpos femininos. Relacionar a minha construção pessoal, na condição corporal de mulher

cis, à história de Lua e de outras mulheres, até então sem nome, foi um processo que revisitou

memórias dolorosas, não só para mim, mas também para outras mulheres que assistiram o

resultado do trabalho.

A ação foi realizada pela primeira vez no dia 9 de julho de 2019, na cidade de Ouro

Preto/MG, como trabalho final da disciplina ministrada por Nina Caetano. Sua proposta era a

construção e execução de uma ação performática no corpo da cidade e, entre os princípios

disparadores para as criações, havia a experimentação de uma prática de deriva por espaços

públicos de Ouro Preto.  Durante a  deriva,  instalei-me ao lado de um córrego/esgoto que

escoava por baixo de uma ponte, numa via de passagem do bairro do Pilar. Ao me deparar

com esse espaço, que tinha um aspecto de abandono, fui invadida por memórias referentes às

notícias sobre a morte de Lua Pandovani.

128 É importante ressaltar aqui que, assim como nos casos de feminicídio, que em sua maioria acontecem no
ambiente  doméstico,  os  casos  de  descarte  estão  também relacionados  aos  ex-companheiros,  amantes  e
maridos das vítimas. Contudo, os casos não registrados envolvem também flertes e até mesmo a simples
ação de homens aleatórios que decidem exercem sua agressividade sobre as vítimas, sendo o descarte a
expressão da objetificação do corpo. Contudo, mesmo comentários realizados nas mídias locais são ainda
expressões da misoginia que retroalimenta a cultura do machismo, do estupro, que em última instância, ao
nosso ver, se manifestam nos crimes aqui relatados, tirando da mulher-vítima não apenas seu nome, mas
também os aspectos culturais que contextualizam seu extermínio.
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Segundo as investigações, Lua teria sido levada por um carro desconhecido no meio

da noite. O corpo, que condizia com a sua estatura e aparência, foi encontrado nas margens do

Lago Igapó, na parte nobre da cidade, despido e já em avançado estado de decomposição.

Pelo  que se  sabe,  as  investigações  foram interrompidas  a  pedido  da  família.  Na  semana

subsequente ao ocorrido, outra mulher foi encontrada despida e morta, no Lago Cabrinha,

situado na Zona Norte da mesma cidade. A manchete da notícia, que iniciava com “um corpo

de mulher encontrado”, me fizera pensar que aquele poderia ser o corpo de qualquer mulher,

inclusive o meu.

Assim como nesse caso, várias vezes não há, nas notícias, a identificação das mulheres

assassinadas  nessas  situações.  Contudo,  apesar  da  dificuldade  de  reunir  dados  e  nomes

referentes  às  vítimas,  as  pesquisas  sobre  o  tema  explicitam  a  recorrência  dos  casos  de

violência contra as mulheres e, sobretudo, das situações que resultam na morte da vítima. Em

janeiro de 2019, foram registradas cerca de 119 mortes de mulheres no Brasil, enquanto outras

60 sofreram tentativas e  ameaças  de  feminicídio.  Com base   nos  casos  divulgados pela

imprensa, os números de feminicídios ultrapassaram 200 vítimas somente no mês de fevereiro

daquele mesmo ano.

Finalizei minha primeira ação deitada num canteiro embaixo da ponte, com 10 kg de

terra sobre  o  meu corpo imóvel,  enquanto aguardava  o  fim  da emissão  das  notícias.  Na

sequência, os presentes reuniram velas que estavam por perto e as dispuseram no formato de

um cruzeiro. “Sua ação me deu vontade de rezar por elas” - disse um colega de turma que

acompanhava o trabalho.

O comentário feito por ele e a reação de todos os presentes me aproximaram de ações

de reivindicação de movimentos feministas,  tais como o  ni una menos e os atos  contra a

cultura do estupro, já mencionados aqui. Em todos eles, mulheres se reuniram para expor as

violências de gênero que são mascaradas e encobertas pelo cotidiano. São observados, nesses

espaços de manifestação, falas e relatos pessoais de violências sofridas, cartas de acolhimento

para as vítimas, frases de repúdio não só para os agressores, mas também para centros de

poder que não tornam efetivas as leis já estabelecidas, como a lei Maria da Penha e a lei do

Feminicídio129, que implicam diretamente na qualidade de vida das mulheres brasileiras.

Poderia  dizer  que  esse  primeiro  experimento  se  aproximou  também da  noção  de

communitas, em que uma ação, que pode ser de manifestação cidadã ou artística, possibilita a
129 A lei Maria da  Penha,  foi feita com o objetivo de  criar  mecanismos para coibir  e  prevenir  a  violência

doméstica e familiar contra as mulheres e segue inscrita na constituição federal sob o n.º11.340/2006. Já a
Lei do Feminicídio, foi criada em 2015, sob o n.º 13.104/15, e considera como feminicídio os casos em
assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da
vítima.
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construção de um espaço temporário de acolhimento entre pares, permitindo a oportunidade

de se “falar sobre”, seja dando nome e história para as mulheres que foram assassinadas, seja

para falar  do sentimento comum entre pessoas  que também vivenciam o medo diário do

“abate social”.  Como nos lembra Leandro Colling, a partir  dos escritos da filósofa Judith

Butler:

No entanto,  saibamos  que  o  feminicídio  não  envolve  o  assassinato de  todas  as
mulheres.  Algumas mulheres são mortas outras continuam vivendo, cientes dessas
mortes, cientes de que elas podem ser mortas.  E é precisamente pelo motivo de que
a  população  de  mulheres  que  vivem  está  aterrorizada  pela  existência  desses
assassinatos  que  práticas  de  dominação  podem  operar  da  maneira  que  operam.
Subordinar-se  ou  morrer  se  torna  uma  imperativa  enviado  às  mulheres  sob  tais
condições. (BUTLER apud COLLING, 2016, p. 39-40).

O autor mostra o contexto de dominação exercido sobre as mulheres, em que algumas

são severamente assassinadas, de forma que tantas outras se amedrontem com a possibilidade

de vir a ser, em algum momento, o nome ou corpo expresso nas notícias.  

Dessa forma, a proposta levantada para a realização da segunda ação foi levá-la para

os espaços turísticos de Ouro Preto,  como forma de tornar  visível  aquilo que permanecia

“oculto”  ou “não  dito”.   O caminho  encontrado para  isso  foi  fazer  um mapeamento  das

caçambas do centro da cidade, a fim de exibir um corpo (ou parte dele) como algo descartado.

Assim, a ação ganhou um caráter de  liminaridade, em que as camadas entre o privado e o

pessoal da performer entravam agora no corpo a corpo com o espaço público da cidade.

Após  a  construção  de  um  programa  performativo130,  levando  em  consideração  a

construção desse “corpo de mulher” como um objeto descartado, incorporei dados pessoais

em um vestido branco,  junto  ao  nome de  mulheres  que foram assassinadas em casos de

feminicídio nos anos de 2017, 2018 e 2019. Em folhas de sulfite, elaborei alguns enunciados

que  continham  palavras  como  “novinha”,  “assédio”,  “estupro”,  “agressão”  em  frases  ou

perguntas que pareceriam corriqueiras como, por exemplo, “quantas novinhas você assediou

hoje?”. Coloquei junto a essas frases nomes e notícias reais de feminicídio que dialogavam

com a questão, contendo o nome e idade da vítima, bem como o nome do agressor, a forma do

assassinato e o local onde o corpo fora descartado.

130  Segundo Fabião (2013, p. 4) “o programa é o enunciado da performance: um conjunto de ações previamente
estipuladas, claramente articuladas e conceitualmente polidas a ser realizado pelo artista, pelo público ou por
ambos sem ensaio prévio.”
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Figura 7: “Quantas NOVINHAS você assediou hoje?”. Registro: Fernanda Lina.

A segunda ação teve início ao lado de uma caçamba de lixo, comigo vestida com

roupas cotidianas. Pego uma fita adesiva transparente e, com ela, penduro um vestido branco

com dizeres em preto e vermelho. Colo também um cartaz com as frases que mencionei, junto

a notícias reais de casos de feminicídio em que os corpos das mulheres foram descartados.

Tiro minhas vestes cotidianas e as coloco em um saco de lixo. Envolvo algumas partes do

meu corpo com a fita (braços, coxas, cintura e boca), construindo uma imagem de mulher

artificial,  articulada, tal qual as bonecas de Hans Bellmer131. Olho para os presentes e me

instalo dentro da primeira caçamba. Feito isso, aguardo até que meu corpo relaxe e tome um

aspecto  de  “abandono”.  Após  alguns  minutos,  me  levanto  e  sigo  o  trajeto  que  havia

programado, me instalando nas diversas lixeiras da “Rua dos Bancos”, que compõe um trecho

turístico da cidade de Ouro Preto/MG.

Em  resumo,  o  programa  de  ação  era:  caminhar,  colar  o  papel,  me  instalar,  me

abandonar  pelas  caçambas  e  espaços  públicos  da  cidade.  Em um determinado  ponto  da

caminhada, inserir também um compilado de 3 áudios, já utilizado no primeiro experimento.

131 Artista  plástico  alemão,  conhecido  pela  construção  de  bonecas  em  tamanho  real  de  adolescentes
pubescentes.
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Figura 8: Um Corpo de Mulher Encontrado – Ouro Preto/MG. Registro: Fernanda Lina.

Como é possível observar na imagem acima, essa ação seguia a proposta de instalação

do corpo na rua. Como performer, eu não contava, a priori, com a relação direta do público

sobre o meu corpo. Imaginava que ele estaria jogado ao campo do abjeto, como algo a se

manter distância por conta do choque de informações: corpo, lixo, vestido, áudio e cartaz.

Todavia, a reação dos transeuntes foi completamente oposta. Quando saí da primeira caçamba

e dei início ao trajeto, percebi que diversas pessoas se assustaram. Algumas me perguntaram

se eu estava bem, outras se eu realmente havia “caído”, “me machucado”; gerando toque,

contatos,  fotos para registro.  Houve até a aparição da Guarda Municipal (duas vezes) para

“verificar uma denúncia”.

Essas interações nos dão indícios da dimensão liminar construída no espaço da rua,

onde os transeuntes que se co-implicaram com a ação reagiram de diversas formas, ao ponto

de provocar certa confusão entre real e ficcional naqueles que se aproximaram mais. Segundo

Caballero (2011, p. 185):

As práticas liminares que a partir da arte arriscam-se a intervir nos espaços públicos,
inserindo-se  em  dinâmicas  cidadãs,  ou  aquelas  que  são  construídas  em  zonas
intersticiais onde são atravessadas pelo real,  assim como aquelas outras que são
geradas  coletivamente  fora  da  esfera  artística,  transcendem  a  dimensão
contemplativa e, além de sustentar uma estética de participação, colocam em ação
"utopias da proximidade".

É possível que a proximidade apontada por Caballero tenha sido o que levou algumas
pessoas a se manifestarem verbalmente: um senhor que acompanhou parte da ação disse que
“o mundo tinha congelado os olhos e corações das pessoas”; uma das senhoras presentes disse
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“Eu entendi tudinho...Meu Deus., que tristeza!”; um professor que passava com sua turma de
discentes  pediu  que  parassem  e  acompanhassem  a  ação,  falando  para  as  alunas  sobre  a
violência contra as mulheres; duas senhoras me abordaram na lixeira, tiraram a fita da minha
boca e disseram que eu não poderia ficar ali (momento registrado na imagem a seguir).  Uma
dessas senhoras não se retirou até que eu dissesse a ela que estava bem. Outra entrou em
discussão com a professora da disciplina que me acompanhava, pois, achava inadmissível e
uma irresponsabilidade eu ficar naquele local.

Figura 9: Momento em que pessoas interagiram com a ação. Registro: Fernanda Lina.

Observo que o fórum de discussão provocado por essa performance não chegou a se

tornar  um espaço empático aos nomes das mulheres que trazia em minha roupa,  mas ao

contrário, continha um alvoroço que ia para além dos escritos, do áudio, das minhas vestes, e

se direcionava à minha específica presença. Reconheci ali meus lugares de privilégio, pois, na

condição de mulher cis, branca, “bem-vestida e penteada” segundo uma lógica pautada no

estatuto da brancura, para muitas daquelas pessoas eu não deveria estar nas lixeiras. Isso de

maneira  distinta  do  que  ocorre  com outros  corpos  –  possivelmente  de  outras  cores  e/ou

condições sociais  –  que,  mesmo “jogados”  nas ruas,  em outros contextos e  espaços,  não

provocam tamanha comoção.
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4.2.2 Criação em Rede - Reverberações

A fim  de  responder  aos  inúmeros  questionamentos  que  me  surgiram  a  partir  da

realização da performance  Um Corpo de Mulher Encontrado, decidi fazê-la novamente na

cidade de Londrina/PR e lancei um convite para que outras artistas pudessem participar de

forma propositiva, ou seja, permitindo que suas questões pessoais pudessem modular a ação.

Assim, buscava reunir dois aspectos que me interessavam dentro desta pesquisa: a articulação

de  uma  rede  entre  mulheres  artistas  e  a  experimentação  de uma criação  artística  que  se

pautasse nos princípios rizomáticos de rede. Tais como definidos por Gilles Deleuze e Félix

Guattari (1995), eles seriam: conexão, heterogeneidade, multiplicidade e cartografia. O ponto

de  partida para a  criação era um programa  performativo  que  desenhei  para ser  realizado

coletivamente:  “vestir  nomes e dados que dialoguem com violências cotidianas cometidas

contra corpos e existências pessoais e coletivas, caminhar pelos espaços centrais da cidade, se

deitar em pontos estratégicos e respirar, deixando a energia se esvair até que o corpo adquira o

aspecto de abandono”.

Tendo o programa elaborado, utilizei como disparador para o encontro a rede social

Facebook, colocando a chamada para uma conversa sobre a realização desta ação no grupo de

Artes Cênicas da UEL e no Grupo das Minas,  que reúne diversas mulheres de Londrina.

Responderam ao meu convite as artistas-pesquisadoras Samantha Nogueira e Dayane Anhaia,

a fotógrafa Natália Silva e o artista-pesquisador Erick Santos. No encontro, minha pesquisa

sobre feminicídios em contextos em que os corpos das vítimas são descartados somou-se a

temas como: a violência sexual sofrida por jovens na saída de festas, trazida por Samantha; a

violência sexual sofrida por crianças e adolescentes, trazida por Dayane e também a presença

de  Erick  que  fez  um cartaz  com a  frase  “não  recomendado  à  sociedade”,  se  colocando

enquanto um corpo de homem cis, negro e homossexual, que nos acompanhou ao longo de

toda ação como apoio, caso alguma manifestação de repúdio acontecesse em direção aos

nossos corpos na rua.

Como preparação, tivemos apenas um encontro presencial no calçadão de Londrina

dias  antes  em  que  a  ação  seria  realizada.  Nesse  dia  conheci  Samantha,  que  já  vinha

desenvolvendo algumas pesquisas e proposições feministas na universidade. Conversamos,

trocamos referências e experiências e lhe contei um pouco mais sobre a proposta da ação.

Com  Nathalia,  Dayane  e  Erick,  a  conversa  aconteceu  pelas  redes  sociais  em  conversas

privadas,  lapidando  as  propostas  individuais,  selecionando  quais  seriam  os  materiais  e

realizando  o  mapeamento  dos  locais  nos  quais  iríamos  nos  instalar  durante  o  percurso.
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Selecionamos as agências bancárias e igrejas situadas naquele perímetro central como sendo

importantes, tanto pela circulação de pessoas quanto por serem alguns dos lugares em que Lua

Pandovani frequentava quando estava morando na rua. Para a minha ação, selecionei nomes

de mulheres que tinham sido assassinadas na cidade nos últimos cinco anos, o que permitiu,

durante a realização da ação, o reconhecimento de algumas pessoas sobre os nomes em meu

vestido.

Figura 10: Preparação para a ação. Londrina/PR 2019 – Registro: Natália Silva

Identifico essa  ação como uma articulação e criação em rede,  principalmente pelo

princípio da conexão, pois éramos um grupo de pessoas que não se conheciam anteriormente.

Apesar da proximidade dos nossos campos de atuação na cidade, não éramos um grupo ou um

coletivo específico, mas aquilo que passei a chamar de agrupamento temporário. Havia ali o

caráter de auto seleção, pela predisposição das participantes a realizarem esta performance

segundo as questões que lhe atravessavam e o desejo de experimentá-la no espaço da rua. Um

agrupamento temporário que, apesar de ter apenas cinco pessoas participantes, já apresentava

uma heterogeneidade passível de inúmeras contaminações e perspectivas diversas. Inclusive,

destituindo  a  minha  centralidade  na  proposição,  o  que  poderia  apresentar  algum tipo  de

hierarquia,  para se reconfigurar como uma experiência  coletiva de experimentação de si e

com o espaço urbano.
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Figura 11: Colagem de momentos da ação. Samantha, Dayane e Amanda. Registro: Natalia Silva

Uma característica forte desta experimentação foi a recepção dos transeuntes da cidade

de Londrina que, diferente de Ouro Preto, propunham outros modos de interação com nossos

corpos. Por ser uma cidade muito pautada na brancura e na aversão às diferenças, os passantes

reagiam com agressividade e/ou apatia, tanto verbalmente como também relacional, à nossa

manifestação  silenciosa.  Por  diversos  momentos,  senti  medo  de  ser  agredida  porque,  de

maneira também distinta de Ouro Preto, as pessoas passavam muito próximas e proferindo

frases de incômodo em relação à imagem com que se deparavam. Frases misóginas, como a

de um moço, com cerca de 20-30 anos,  que acompanhava a ação na frente da Catedral de

Londrina e disse em voz alta: “se eu visse uma carne disponível assim na rua eu levava para

casa”. Assim, reafirmando o corpo feminino como um objeto de uso, apropriação e descarte,

se colocava muito próximo do imaginário social brasileiro que produz, sistematicamente, a

violação simbólica e concreta contra a vida das mulheres.
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Figura 12: Um corpo de mulher encontrado – Dayane Anhaia. Registro: Natália Souza

Figura 13:  Um corpo de mulher encontrado, Amanda Marcondes. Londrina/PR.
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A situação liminar na qual esta ação se instala permite, a meu ver, a criação de um

campo de denúncia e  de reeducação do olhar  no espaço urbano,  onde os transeuntes  são

convidados a olhar para a materialidade dos corpos expressos cotidianamente nas notícias de

jornais. Como a memória de um trauma social que irrompe o asfalto para dizer mais uma vez

“parem  de  nos  matar”.  Penso  que  se  fôssemos  mulheres  negras,  indígenas  ou  pessoas

tranvestigêneres,  os rumos que essas reações poderiam tomar tenderiam a ser  muito mais

agressivos nesta cidade132. Essa percepção reafirma para mim, como artista e pesquisadora, a

importância das articulações,  criações e intervenções coletivas no meio urbano, amparadas

por práticas e estéticas relacionais como forma de re-sensibilização em contextos endurecidos

e/ou  anestesiados  pelas  políticas  de  morte  dirigidas  a  pessoas  não  brancas,  não

heretocisnormativas e não circunscritas pelos privilégios de classe. 

132 A cidade de Londrina tem sido conhecida nacionalmente como um nicho de repressão à diversidade e às
atividades  artísticas  que  produzem diálogos  e  narrativas  contra  hegemônicas.  Ações  como “Revolução
Silenciosa”, performance coletiva proposta pelo performer e professor universitário Aguinaldo de Souza,
durante sua defesa no curso de Filosofia na Universidade Estadual de Londrina; o espetáculo “O Evangelho
Segundo Jesus, Rainha do Céu”, da atriz Renata Carvalho, durante o Festival Internacional de Londrina,
ambos em 2016 e também a performance “DNA de DAN”, de Maikon K durante do Festival de Dança de
Londrina,  em 2017,  sofreram tentativas de  censura  oriundas de grupos religiosos associados a  partidos
políticos de  extrema direita, assim como ameaças pessoais às/aos artistas e  também às instituições que
amparavam suas produções.

Figura 14: Um corpo de mulher encontrado, Samantha Nogueira. Londrina/PR. 
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A  ausência  de  privilégios  evidencia  a  necessidade  de  rearticularmos  as  nossas

existências em redes de afeto, em proliferações estéticas, poéticas e políticas, criando campos

mais amplos de acolhimento, empoderamento e reinserção no campo social, enquanto pessoas

dotadas de saberes, poderes e potência de vida. Os modos de articulação e criação de e em

redes se tornam, assim, um princípio vital para a nossa sobrevivência e afetividade e, no caso

des artistas, tornam-se também um meio de reconhecimento de suas/nossas práticas, visando

assim  caminhos  possíveis  para  a  remuneração  de  seus/nossos  trabalhos  enquanto

profissionais.

Também identifico, na estrutura desta experiência, o desejo de colaboração, de afeto,

de cuidado, de fortalecimento mútuo entre as pessoas que participaram de sua construção.

Durante o processo de criação e realização da ação, foi possível articularmos um espaço de

formação autônomo entre artistas, não dissociadas/o de nosso meio social e cultural, mas, pelo

contrário, reconhecendo as tensões entre o real, outras materialidades e relações possíveis, em

nosso corpo a corpo com o mundo.

Algumas reverberações surgiram dali, desde a produção da ação Mulheres que velam

mulheres e da foto performance  Às Margens, por Samantha Nogueira,  à maior inserção de

Nathalia  Silva  na  cena  fotográfica  da  cidade  de  Londrina,  além  da  repercussão  desses

trabalhos  na 1ª  Mostra Artística  do PPGAC/UFOP em 2019.  Nesta mostra,  compus  uma

instalação  chamada  Mulheres  em  Rede133,  em  que  os  registros  fotográficos  e  elementos

produzidos nas duas realizações de Um Corpo de Mulher Encontrado se somaram aos lençóis

resultantes da performance de rua Espaço do Silêncio, de Nina Caetano, e ao trabalho de foto

performance “Às Margens”, produzida por Samantha e seu colega, o artista João Mosso. Estas

reverberações me trazem a dimensão de que Lua Pandovani ainda está Presente!

4.3 PROJETOS DE GAVETA: ESPAÇO DE ESCUTA PARA MULHERES ARTISTAS

Um dos objetivos principais desta pesquisa sobre redes de colaboração entre mulheres

artistas era a experimentação prática de uma criação artística em rede, a partir de um evento a

ser realizado em Ouro Preto. Assim, tendo como foco a experiência vivenciada em Londrina,

eu  a  direcionaria  -  dando  continuidade  ao  programa  performativo  elaborado  para  a

performance Um Corpo de Mulher Encontrado - para uma oficina que integraria o evento

mencionado.  A oficina  tinha  a intenção  de  ampliar  as  formas de contágio e as reflexões

133 Como obtive poucos registros fotográficos que contemplassem as artistas participantes, disponibilizo aqui os
links  dos  vídeos  que  fiz  para  essa  instalação.  «https://youtu.be/co3DtS4BQ6A»
«https://youtu.be/nyC7kkvZDX4» Disponibilizado pela autora em: 8 jun. 2021.
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oriundas  da  experiência  de  criação  em  rede  desde  as  pessoas  que  passariam  por  esta

experiência, de modo a compor uma trama de afetos e pensamentos nascidos das condições

específicas vivenciadas por cada um dos corpos participantes. Entretanto, no dia 17 de março

de 2020, tiveram início as medidas de isolamento social resultantes da pandemia de covid-19,

que colocou o mundo inteiro numa precariedade vital sem data para acabar. Com o isolamento

social imposto pela pandemia, criou-se a  impossibilidade de aglomeração tanto em locais

fechados quanto em espaços abertos.

Na  impossibilidade  de  realizar  as  oficinas,  Projetos  de  Gaveta surgiu  como uma

resposta a este momento a partir de uma conversa com a atriz e produtora cultural Letícia

Pocaia, sobre as modificações que os festivais teatrais sofreram ao longo dos últimos anos na

cidade de Londrina, e quais seriam as possíveis estratégias de articulação, criação e produção

no meio digital. Depois desta conversa e de todos os  insights gerados, decidimos convidar

outras mulheres para pensarmos juntas uma criação em rede no ambiente virtual.

Heloísa  Goulart,  Caroline  Moraes,  Giovana  Fernanda,  Ana Bárbara Coura,  Letícia

Rodrigues e Vinna Amorim foram as artistas que por ali passaram. Ao longo de três meses,

durante as manhãs de quarta-feira, nos encontrávamos numa sala virtual do google meet para

conversar, trocar referências e experiências, e construir estratégias para dar continuidade às

nossas atividades artísticas em meio à suspensão provocada pela pandemia. Ali, conversamos

sobre  nossas  experiências  pessoais  e  grupais  durante  os anos  de  graduação,  algumas,  na

Universidade Estadual de Londrina e outras na Universidade Federal de Ouro Preto. Falamos

sobre as dificuldades enfrentadas na condição de jovens artistas,  tais como as situações de

assédios, estupros e silenciamentos vivenciadas por nós ou por colegas próximas que eram

estudantes de teatro. Além disso, compartilhamos referências textuais e artísticas, assim como

ideias  de projetos artísticos  “militudos” que estavam engavetados  por  diversos motivos e

tínhamos o intuito de fortalecer. O ponto que nos conectava era o fato de termos saído de

regiões e  contextos periféricos,  passado pela formação universitária  em artes cênicas e,  já

graduadas, estarmos próximas, não apenas em relação à faixa etária, mas também em fase de

nos afirmarmos como artistas em nossos territórios atuais.

Realizamos conjuntamente três atividades ao longo desses meses. A primeira delas foi

compor listas sobre “quem eram as maiores referências para as nossas criações?”; a segunda,

produzir um texto curto do que seria a “margem” para cada uma; e, a terceira, compor um

vídeo  a  partir  do  que esse  texto pudesse  disparar  como criação134.  Entretanto,  apesar  da

134 Ver Apêndice B. Neste questionário seguem algumas reflexões oriundas das discussões deste agrupamento
temporário que contaminaram a escrita desse  corpo-dissertativo,  sobretudo ao que tange das discussões
interseccionais.
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facilidade que o meio virtual proporcionava para o encontro entre pessoas que habitam em

regiões  diferentes  do  país,  havia  aspectos  agravantes  provocados  pela  pandemia.  Estes,

acabaram por criar oscilação das presenças durante os encontros ligados a alguns aspectos que

menciono  aqui:  saúde  mental  (como crises  de  ansiedades,  insônias,  falta  de  perspectivas

frente  ao  contexto sociopolítico  e cultural  no  Brasil);  desejo  pessoal  de  engajamento  em

outros projetos;  questões  materiais  como a necessidade de  participação em trabalhos  que

pudessem proporcionar um retorno financeiro para as integrantes, entre outros.

Durante nossos encontros,  percebi também que, principalmente por conta da minha

pesquisa de mestrado, era eu quem acabava propondo elementos disparadores para a criação e

me frustrando com a não receptividade das demais participantes. Assim, criavam-se pontos de

hierarquia entre nós, mas também expectativas frustradas sobre a formação desta rede. Após

três encontros marcados sem o comparecimento de ninguém, decidi encerrar a experiência.

Compreendi então que, para além da identificação, uma rede de fato só se estabelece quando

as  partes  envolvidas  se  retroalimentam,  pois  quando  há  apenas  a  demanda  sem

correspondência, as conexões não se sustentam… ou, pelo menos, não da forma e no tempo

que eu esperava.

Independentemente das circunstâncias, estes encontros proporcionaram a criação de

um  espaço  de  trocas  de  afeto  e  escuta  entre  pessoas  que  antes  não  se  conheciam,  nos

auxiliando a passar por um momento histórico tenso e repleto de perdas e  desesperanças.

Também, motivou o engajamento de algumas integrantes em outros projetos, como o caso da

atriz Letícia Rodrigues em Lucélia/SP, que em sua cidade natal atuou na reivindicação do

projeto de lei Aldir Blanc, que destinaria recursos para as/os agentes culturais de seu território

que estavam sem trabalho por conta da pandemia.

Assim como levantou a questão de “como seria uma criação em rede entre artistas,

através das redes sociais?”, o que possibilitou a produção do vídeo-poema-manifesto  Terra

Desolada135, em homenagem às vítimas da pandemia de covid-19 no Brasil,  e com ela um

maior fortalecimento de vínculos entre mim e Caroline Moraes, companheira de NINFEIAS,

e a dançarina, e pesquisadora Simone Mello, que também estava de quarentena na cidade de

Ouro Preto.

4.4 EXPERIMENTAÇÕES JUNTO AO NINFEIAS

135 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Uyc_H33OPc0 
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O  NINFEIAS  é  um  Núcleo  de  INvestigações  FEminIstAS  que  atua  em  Ouro

Preto/MG, sob a coordenação da professora Nina Caetano. Desde sua fundação, em 2013,

reúne  estudantes  oriundas  da  graduação  e  da  pós-graduação  em  Artes  Cênicas  da

Universidade  Federal  de  Ouro  Preto  e  tem  realizado  ações  –  oficinas,  performances,

cineclubes feministas, rodas de conversa – que visam “desnaturalizar o olhar para os padrões

heteronormativos e papeis de gênero que consolidam e normatizam violências sofridas por

mulheres,  adolescentes e  meninas na sociedade brasileira  atual”136.  Além de mim e Nina

Caetano,  atualmente integram o  Núcleo:  Caroline  Moraes,  Jackeline Análio,  Keila  Assis,

Giulia Oliva,  Marcinha Baobá (Márcia Sousa), B. Campos, Renata Santana e Danielle dos

Anjos.

A partir  de  seu  objetivo  central  e  de  uma  perspectiva  feminista  interseccional,  o

NINFEIAS  trabalha  em  diferentes  frentes,  que  se  desdobram  em  atividades  nas  escolas

periféricas de Ouro Preto e região; eventos como a Semana AfroFeminista e a Mostra Maria

Sapatão,  que  entrelaçam  artistas  da  região  com  atividades  voltadas  ao  diálogo  com  a

comunidade ouropretana; e também o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas voltadas ao

campo  da  arte-educação,  da  performance  e  do  artivismo,  culminando  em  trabalhos  de

conclusão de curso e projetos de mestrado.

Na condição de artista-pesquisadora oriunda de uma cidade conservadora localizada

na região sul do Brasil, eu não encontrava muitas referências teóricas e artísticas feministas

em  meu  local  de  origem.  Assim,  chegar  ao  NINFEIAS  foi  um  grande  momento  de

aprendizado, afeto e, principalmente, de escuta, pois ali me deparei com jovens artistas, arte-

educadoras e  pesquisadoras comprometidas  com um fazer  e  pensar  emancipatórios e  que

assumiam, sem muitos rodeios,  a  palavra F E M I N I S T A, de um modo que eu tinha

dificuldades de encontrar, ao meu redor, na cidade de Londrina/PR137.
136 Trecho  retirado  de  projeto  de  extensão  NINFEIAS  na  Escola:  gênero  e  educação  pela  igualdade

(CAETANO, 2020).
137 Um desses exemplos foi quando atuei como arte-educadora num Serviço de Convivência e Fortalecimento

de Vínculos na Zona Leste de Londrina, entre os anos de 2018 e 2019, que quando me assumi enquanto
feminista frente às educandas, educandos, coordenadoria e equipe pedagógica da instituição, recebi muitos
comentários de repúdio e vigilância, como se isso fosse oferecesse uma grande ameaça à formação das
crianças e adolescentes. Em 2017 cheguei a ter que assinar um termo de responsabilidade para não realizar
um circuito pedagógico sobre “igualdade de gênero”, por conta do projeto de lei chamado “Escola sem
partido” através do projeto de  lei  n.º26/2017 e  a Projeto de  Emenda  à  Lei Orgânica Nº03/2017. Estes
projetos  visavam instituir  no âmbito do sistema de  ensino do Município de  Londrina a vedação da  “a
adoção,  divulgação,  realização  ou  organização  de  políticas  de  ensino,  currículo  escolar,  disciplina
obrigatória, complementar ou facultativa, ou ainda atividades culturais que tendam a aplicar a ideologia de
gênero e/ou o conceito de gênero estipulado pelos Princípios de Yogyakarta.”(Art. 165-A, 2018), com o
objetivo de retirar temas relacionados a gênero e sexualidade nas escolas do município. Este projeto que fora
aprovado em 2018, terminou por ser reconhecido como inconstitucional e retirado de pauta em dezembro de
2019, deixando suas marcas de medo e repreensão nos contextos escolares e culturais da cidade. Ver mais
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Dentro deste Núcleo, um dos primeiros aspectos que me chamaram a atenção foi o uso

da expressão “mulheres” no lugar  da usual  “meninas”,  ao se referir  a  grupos de  pessoas

identificadas com o gênero feminino, tanto no tratamento entre as integrantes como frente a

pessoas que se aproximavam para dialogar com elas. Tal uso partia da compreensão de que,

em nossa sociedade as mulheres já são infantilizadas,  mesmo ocupando cargos de extrema

importância,  então assumir o termo “Mulher” se tornava um exercício de se colocar como

uma pessoa, em mesmo nível de debate e entendimento.

Cheguei ao NINFEIAS no final de 2019, para me integrar à equipe de produção da IV

Semana AfroFeminista, realizada de 22 a 25 de novembro no bairro Padre Faria, na periferia

de  Ouro  Preto.  Estar  naquele  bairro  e  participar  de  quase  todas  as  conversas,  festas  e

atividades que compunham a programação do evento, tendo a participação das pessoas do

bairro, me fez resgatar o sentido de comunidade, de afeto e de práticas feministas como meio

de transformação social que tanto atravessou as reflexões aqui colocadas. E fez com que eu

quisesse estreitar laços com as pesquisadoras que já estavam inseridas no Núcleo.

Em 2020, com o isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, o NINFEIAS

precisou  rearticular  o  planejamento  de  suas  atividades  que,  antes  pensadas  para  espaços

físicos de Ouro Preto, tiveram que ser redimensionadas para o meio virtual. Assim, surgiu a

série de podcasts chamada Pílulas Feministas, que discute pautas e temas importantes para a

agenda feminista e para o entrelaçamento dessas discussões com as pesquisas individuais das

integrantes. Neste redimensionamento, além de realizar o tratamento de áudio e a edição em

vídeo de trinta e quatro episódios da série, pude participar da elaboração de alguns deles e

também tive espaço para realizar discussões acerca das Redes de Colaboração e Criação entre

Mulheres Artistas,  propondo alguns disparadores de criação a serem experimentados pelas

integrantes, dentro de suas casas, para a criação de “pílulas manifestos”.

em: «https://www.cml.pr.gov.br/leis/2018/web/EL000552018consol.html» Acessado em: 20 set 2021.
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Figura 15: Integrantes do Ninfeias em Reunião. Print de tela outubro de 2020

Perante  a  situação  de  isolamento  social  e  as  constantes  notícias  relacionadas  a

sobrecarga de trabalho das mulheres durante a pandemia – principalmente as mulheres com

filhos, as mulheres negras e as trabalhadoras domésticas – observei a necessidade de abordar

essa temática como mote para minhas investigações  práticas junto ao NINFEIAS.  Assim,

trouxe  como  disparador  a  imagem  de  “soterramento”,  pensada  tanto  em sua  concretude

quanto  num  sentido  metafórico,  para  que  todas  as  integrantes  pudessem  articular  suas

percepções  sobre  o  tema  a  partir  de  materialidades  poéticas  concretizadas  em  foto

performance e/ou vídeo performance.

Assim, propus o prazo de duas semanas para concepção e elaboração das propostas de

cada  integrante e  disponibilizei  nos  grupos  restritos  do  núcleo  duas  referências,  sendo  a

primeira o perfil do fotógrafo Sandro Giordano na rede social instagram (@remmidemmi) –

onde ele trabalha com a sobreposição de elementos e situações cotidianas em seus trabalhos,

sempre direcionada a um contexto/tema específico – e, a segunda, algumas imagens da artista

Francesca Woodman, nas quais ela  apresenta formas de dialogar/interagir com o ambiente

doméstico, já que esse foi o ambiente utilizado durante o período de isolamento social. Ao

término das  duas  semanas,  iniciamos  um processo  de  apresentação  do primeiro  material

elaborado, em que cada artista respondia às seguintes perguntas:

- A partir  da proposta de “soterramento” e das referências apresentadas,  qual foi o

caminho que mais te interessou?

- Quais diálogos criou e como articulou a sua proposta?

- O que buscou enunciar com este trabalho?
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Após a apresentação do material, as outras integrantes do Núcleo iam comentando as

impressões que tiveram, apresentando outras referências, tecendo sugestões de modificação

de alguns elementos da ação, para que pudesse ser reelaborada e “refinada”, de modo a criar

mais relação com o que a performer enunciou ser de seu interesse. Ao fim, compartilhamos

alguns dos trabalhos na página do  instagram  do NINFEIAS, com uma breve descrição da

proposta desenvolvida pelas artistas. Foi possível perceber durante esse processo de criação

colaborativa um resgate do sentimento de pertencimento ao coletivo – que havia se perdido

com os atravessamentos da pandemia – estimulando o surgimento de novos processos de

criação oriundos das próprias integrantes,  fosse dando continuidade a essa proposta,  fosse

trabalhando com temáticas que interessavam a cada uma de nós.

Figura 16: NINFEIAS 2020 - Soterramentos Cotidianos. Print tirado do Instagram.

Soterramentos  cotidianos se  tornou,  assim,  uma  série  de  “pílulas  manifestos”

produzidas  por  artistas-pesquisadoras  feministas  brasileiras  e  se  apresentou  como  um

resultado e um registro,  em meio à pandemia de covid-19, desta pesquisa sobre redes de

colaboração e criação entre mulheres artistas.  Nos trabalhos expressos nas imagens acima,

seguem  ações  e  pensamento  complexos  e  sensíveis  das  artistas  Marcinha  Baobá,  com

Esperando por Justiça; Giulia Oliva, com O que é ser uma mulher?; Caroline Moraes, com

Isolamento  terminal:  feminicídio;  Amanda  Marcondes,  com   SobreCarga.  Além  deles,

também  foram  produzidos  os  trabalhos  Soterramento,  de  Keila  Assis;  Soterramento  de



127

Bonecas,  de Jackeline Análio e  Não era Amor,  de Nina Caetano – que não constam nas

fotografias.

Reconheço  esta  experiência  como uma prática  de  colaboração  e  criação  em rede

porque,  apesar  do  NINFEIAS  estar  situado  em  um  ambiente  institucional,  vinculado  à

Universidade Federal de Ouro Preto e  possuir aspectos hierárquicos ligados aos processos

burocráticos; ele se apresenta, de fato, como um núcleo de criação e investigação que acolhe,

potencializa  e  incentiva  o  caráter  de  autonomia,  de  multiplicidade,  de  ruptura  e  de

contaminação  entre  suas  pesquisadoras.  E  quando  apropriado  por  elas,  possibilita  a

emergência  de  novas  práticas  de  atuação  e  novas  articulações  a  partir  das  pesquisas  e

trabalhos propostos e desenvolvidos por suas integrantes.

Nas últimas reuniões ocorridas em 2020, conversamos muito sobre a dificuldade de

“se reconhecer como artista” ou, ainda, de ser reconhecida como tal, de se ver inserida dentro

da “classe artística”. Foi assim que lembrei do texto da pesquisadora chicana Glória Anzaldúa,

Falando  em  línguas:  cartas  às  artistas  do  terceiro  mundo,  em  que  ela  apresenta  uma

perspectiva da escrita e da criação como forma não só de expressão individual, de encontro

consigo e de um espaço de enunciação pessoal, mas também de enunciação coletiva. Através

do encontro com as NINFEIAS e com as palavras de Anzaldúa, resgato o sentido da arte

como espaço potencial de recriação de mundos, mais do que como extrato capitalístico de

objetos e/ou de status. Peço licença para finalizar a escrita deste capítulo com um trecho desta

carta (ANZALDÚA, 2000:234):

Na companhia de mulheres como estas, a solidão do escrever e a sensação de falta
de poder dissipam-se. Podemos caminhar juntas falando do que escrevemos, lendo
uma para outra. Quando estou sozinha, mesmo junto às outras, a escrita me possui
cada vez mais e me faz saltar para um lugar sem tempo e espaço, não-lugar, onde
esqueço de mim e sinto ser o universo. Isto é o poder.
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EPÍLOGO

Às/os/es artistas que estão por vir.

Construída e reconstruída ao longo desses três anos de investigação, a hipótese desta

pesquisa  era  que  as  ramificações  latino-americanas  das  redes  de  mulheres  artistas  nos

convocam  a  tecer  laços  mais  estreitos  com  os  territórios  em que  se  instalam,  passando

inclusive a habitar um espaço liminar,  entre o fazer  artístico e o campo social, rompendo

assim  as  taxonomias  teatrais  e  nos  revelando  práticas  estético-políticas  presentes,  por

exemplo, nas manifestações cidadãs e ações artivistas,  como nos remete constantemente a

pesquisadora Ileana Diéguez. 

Felizmente  esta  hipótese pode  ser  confirmada através  da revisão bibliográfica das

ramificações latino-americanas da Rede Magdalena, a depender muitas vezes de seu ponto de

contato com o projeto inicial e do nível de engajamento e articulação política de suas próprias

articuladoras. Não se trata uma característica geral, mas sim de uma análise caso a caso, que

solicitaria mais alguns passos adiante neste universo de pesquisa.

Neste trabalho uso de metodologias diversas: observação participante, que compõe a

parte  narrativa  conceitual  das  práticas  artivistas,  expressas  no  4.º  capítulo;  entrevistas

semiestruturadas com as integrantes latino-americanas do Magdalena Project, cuja seleção e

análise foram tecidas a partir das pistas cartográficas. Dessa forma, visando acessar não os

discursos comumente disseminados  pela Rede,  mas sim o “entre das falas”,  as  lacunas e

singularidades das experiências e posicionamentos de suas integrantes, de modo a apresentar

suas semelhanças e distinções e, principalmente, a pesquisa cartográfica.

Segundo a seção “A entrevista na pesquisa cartográfica: a experiência do dizer”, no

livro Pistas para o método da Cartografia: a experiência da pesquisa e o plano comum , a

“[…]‘Entrevista  busca  proliferar  a  questão,  mais  do que  obter  informação’,  é  importante

embarcar na conversa, tomando para si o assunto, deixando se afetar por tudo o que ali está

ocorrendo (fluxos de falas, ideias etc.)”, percorrendo com o entrevistado as diferentes linhas

que estão sendo traçadas (TEDESCO et al, 2016: 92-127).

Este  procedimento  de  conversa-entrevista  foi  fundamental  para  conhecer  as

particularidades  e  coletividades  dos  espaços  de  enunciação  das  integrantes  entrevistadas.

Minha intenção neste sentido foi proliferar as questões levantadas, tentando uma mediação

entre  a  fala  de  cada  integrante  e  a  abordagem  teórica  que  orientava  minha  perspectiva
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escolhida, sem necessariamente chegar a um posicionamento “total”, por compreender essas

questões ainda em ebulição/construção, tal como está apresentado no 3.º capítulo.

Outros aspectos cartográficos se apresentam na estruturação do trabalho, considerando

que o saber é articulado sempre em relação com o processo. Neste percurso nada é dado, tudo

é construído em relação ao campo estudado, nas discussões que dele emergem e através do

qual a pesquisadora-cartógrafa se guia e é guiada a partir dos movimentos que a pesquisa vai

desvelando, sempre implicada com o campo estudado.

Os  fatos  limitadores  desta  pesquisa  se  apresentam  nas  dificuldades  de  acesso

linguístico,  trânsitos  geográficos,  encontro  presencial  (restrição  imposta  pela  pandemia),

assim como transtornos de ansiedade gerados entre o contexto da pandemia e a identificação

das problemáticas apresentadas nesta pesquisa, a partir de uma dimensão estrutural. Conforme

Veronica Fabrini nos aponta, através da citação mencionada no início desta dissertação (p.

24): “Colonialidade dói  em Abya Ayala e  Pindorama, pois implica em racismo, opressão,

exclusão,  subalternidade,  desprezo,  silenciamento,  humilhação,  fetichização  não  só  de

culturas (como um conceito antropológico), mas de SERES HUMANOS”. Se ver diante desse

aparato colonial-estrutural que ainda nos mantém distanciadas dos espaços e encontros que

desejamos, é um movimento de muita dor, que me levou a transformar essa dissertação em

um front afetivo, a ser desbravado por, entre e para mulheres artistas e pessoas não binárias,

assim  como  o  compartilhamento  de  pistas  e  afetos  revolucionários  para  as/es  artistas  e

periféricas que estão por vir.

Como nos sugere Mignolo (2017), a perspectiva decolonial não pretende ser a nova

verdade,  mas  sim,  uma  dentre  outras  perspectivas  epistemológicas  que  nos  convoca  a

observar  a  vida  e  os  movimentos que realizamos  por  outros  vieses.  Neste  trabalho,  essa

perspectiva se apresenta a partir do olhar de uma jovem artística periférica que se propõe a se

debruçar  (durante horas,  dias,  meses e  anos) sobre o movimento em rede realizado entre

mulheres artistas do norte e do sul global, buscando uma aproximação entre estas ideias e

pensamentos com seu contexto de vida e ação.

A artista  e  pesquisadora sou eu, atravessada por tantas outras,  outros e outres que

também me compõem e existem para além da minha lógica de interpretação.

Ao longo deste trabalho busquei traçados históricos, conceitos operativos, práticas e

reflexões  feministas  decoloniais  e  interseccionais  para  analisar  os  movimentos  de

transformações  da  Rede  Internacional  Magdalena  Project no  contexto  latino-americano,

quase sempre entre fragmentos,  fissuras,  acontecimentos vividos,  mas não escritos… pelo

menos  publicamente.  Neste  movimento,  realizado  entre  tensões,  desejos  de  aproximação,
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conversas e  muitas  reflexões,  viu-se a  necessidade de  tecer,  ainda que inicialmente,  uma

abordagem crítica feminista sobre este  movimento em rede no sentido de aproximá-lo de

nosso contexto,  onde encontramos as  intersecções  entre gênero,  raça,  classe,  sexualidade,

etnia, entre outros.

Isso me levou, ainda que inicialmente, a ter que inquirir o próprio Magdalena em suas

potencialidades - de extrema relevância para meu/nosso aprendizado - e  em suas fissuras,

principalmente ao que tange os movimentos de inacessibilidade e multiplicidade de corpos,

presenças e práticas dissidentes e contra-hegemônicas.

Diferente da ideia de pertencimento como algo relativo nos processos de colaboração,

ou  seja,  que  pode  ou  não  fazer  alguma  diferença  nestes  processos,  penso  nas  redes  de

colaboração enquanto formas de fortalecimento e existência. Existência em seu sentido mais

concreto, ou seja, de vida vivente. Neste sentido, fazer parte, estar, falar, ser escutada(o)(e)

são maneiras de existir, de ser vista e de se ver com e através das outras pessoas. E por que

não entre pessoas que trabalham e passam por intempéries próximas de nós?

Esta pesquisa não está fechada e muito menos esgotada, pois ainda há muito o que se

problematizar,  se desfazer e  se construir.  Outras redes,  outras pesquisas,  outras formas de

estar, agir e criar no mundo.

Deixo assim às/es artistas periféricas,  meu abraço e desejo de mundo. Assim como

esse percurso-convite, escrito com lágrimas (em meio a este momento de isolamento social e

retrocessos políticos), mas também com muito desejo de abrir mais e mais caminhos para nós.

É preciso ter coragem para percorrer estes caminhos, pois a luta por espaços em que possamos

viver plenamente é uma luta que é anterior e posterior às nossas existências. A minha, neste

momento, me permitiu caminhar até aqui, mas como disse, é apenas o começo.

Nos vemos por aí, vivas, vives e vivos!

Com amor,

Amanda.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando  iniciei  esta  jornada  não  imaginava  que  iria  encontrar  tantas  referências

feministas e produzidas por diversas mulheres dentro e fora do ambiente artístico. Seguindo

apenas o desejo de  pesquisar como se articulavam as redes entre mulheres artistas, para então

realizar uma prática, acabei sendo apresentada a um grande universo de vivências e criações

que me permitiram tecer uma análise acerca dos estudos em rede, para além da análise das

redes em si, identificando tensões, localizando debates latentes, que apontam a necessidade de

expansão e interseccionalização entre as redes mulheris,  a fim de valorizar as existências,

articulações e criações realizadas entre as artistas no contexto latino-americano.

A abordagem teórica da pesquisa decorreu principalmente por influência dos debates

realizados  no  NINFEIAS acerca  dos  estudos  feministas,  principalmente  nas  perspectivas

decolonial e interseccional.  Outro fator que determinou redirecionamento da pesquisa para

uma dimensão majoritariamente teórica foi o advento da pandemia da Covid-19 e a imposição

da necessidade de isolamento social.

Com a pandemia, adoecemos de corpo e mente para que a “economia” seguisse seu

curso, trazendo benefícios e lucros apenas para uma pequena parte da sociedade, aquela já

amplamente abastada. A pandemia exacerbou diversas tensões e ampliou as desigualdades

inerentes ao sistema capitalista: do assassinato de George Floyd nos EUA à morte de Miguel,

filho da  empregada doméstica Mirtes Souza,  tensões de raça,  classe e  gênero alcançaram

patamares críticos neste período. As mais de 600 mil mortes causadas pela Covid-19, boa

parte  delas  decorrentes  da  negligência  do  governo  federal,  somaram-se  àquelas  já

institucionalizadas, como são os casos de feminicídios no contexto doméstico, os suicídios, o

genocídio da população negra e periférica pelas mãos do Estado e toda a carnificina genocida

e capitalística que segue minando nossas perspectivas de futuro neste país.

No âmbito da pesquisa, todos estes atravessamentos aparecem nas perguntas ao longo

desta  dissertação:  “quais  os  contornos  que  a  Rede  Magdalena  Project tem  ganhado  no

contexto latino-americano?”; “como as artistas de nosso contexto tem se articulado em rede e

como  esta  articulação  é  refletida  em  suas  criações?”;  “como  as  perspectivas  feministas

decoloniais e interseccionais auxiliam a observação das fissuras existentes nos processos de

agenciamentos entre mulheres artistas?”. Tais perguntas me permitiram evidenciar as tensões

latentes comentadas anteriormente.

Parti assim de uma abordagem assumidamente feminista, visando o debate acerca das

estruturas de invisibilização das mulheres artistas, apresentado inicialmente pela historiadora
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da  arte  feminista  estadunidense  Linda  Nochlin,  como  forma  de  olhar  essas  fissuras  no

contexto das artes da cena, adaptando-a ao contexto latino-americano. Neste sentido, este giro

epistemológico  trazido  pela  perspectiva  feminista  decolonial  e  interseccional  trouxe  a

necessidade de perguntar a respeito de quais mulheres artistas estamos falando, para então

responder:  mulheres  artistas  e  ativistas  negras,  brancas,  não  brancas,  mestizas,  caboclas,

indígenas, mulher cis, mulher trans e intersexos, heterossexuais, homossexuais, pansexuais,

jovens  e  maduras,  letradas  e  não-letradas,  portadoras  de  deficiência,  menos  ou  mais

favorecidas, entre tantas formas de se vivenciar e contrapor os modos de ser-estar mulher no

mundo e que reúno sob o termo “mulheridades”, cunhado pelo movimento transfeminista.

Assim,  a  ideia  de  estruturas  sociais  nitidamente  desiguais  que,  segundo  Nolchin,

contribuem  para  um  sistemático  apagamento  das  mulheres  artistas,  quando  pensadas  no

contexto  latino-americano,  traz  a  necessidade  de  um olhar  crítico  e  interseccional  a  ser

realizado  dentro  do  próprio  grupo  específico  de  “mulheres”,  em  que  encontramos  as

diferenças raciais, de gênero, de classe, de orientação sexual, étnica, assim como territorial e

cultural  enquanto  marcadores  de  opressões  a  serem  evidenciados.  Opressões  estas  que

coexistem  nos  próprios  movimentos  mulheris,  principalmente  quando  não  pensados

interseccionalmente. Por isso, fez-se necessário resgatar o termo “sororidade” a partir de beel

hooks,  ou  seja,  sororidade  como  um  processo  de  solidariedade  política  radical  entre  as

mulheres,  como  modo  de  empoderamento  coletivo  construído  a  partir  das  diferenças  e

alianças  que  se  estabelecem  nessas  relações  de  agenciamento.  Somente  a  partir  desta

perspectiva pode-se voltar à questão “como se articula uma rede de mulheres artistas” sem

replicar tais apagamentos.

Verificou-se que não há uma resposta única a esta questão, visto que as redes surgem

como  um  sistema  autônomo,  a  partir  das  necessidades  coletivas  destas  artistas.  Não  há

fórmulas,  mas há princípios,  como observamos nos estudos já  realizados pelas integrantes

brasileiras da Rede  Magdalena Project (ROMANO, 2009; NASPOLINI, 2011; FISCHER;

2013). Neles, foi possível acessar um histórico de encontros e construções colaborativas que

emergiram entre  artistas  da  cena  no  contexto  europeu  e  que  foram  se  expandindo  e  se

transformando.

Nesta empreitada,  encontramos definições  de rede como “um espaço vazio” a ser

preenchido por cada uma que se propõe a tecer movimentos de conexão, que no Magdalena

se  apresenta  enquanto  trânsitos  geográficos,  visando  o  compartilhamento  de  técnicas  de

trabalho,  partilha  de  processos  criativos  e  espetáculos  com  o  foco  majoritário  na

“experimentação de linguagem”. (NASPOLINI, 2011). Como vimos, fazem parte desta Rede
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os seguintes princípios:  conexão,  deslocamento,  colaboração,  criação,  trocas  profissionais,

vínculos afetivos, pluralidade de práticas artísticas, opções estéticas e abordagens políticas e

ideológicas distintas que visam o agenciamento de artistas de diversos lugares do mundo,

reunidas pelo campo teatral a partir de uma perspectiva intercultural.

Porém, ao analisar a Rede por uma perspectiva decolonial, identifiquei, através das

entrevistas realizadas com suas integrantes latino-americanas,  que ela  tem se expandido a

partir de uma lógica de  filiação, segundo algumas diretrizes estabelecidas pela chamada 1.ª

geração, majoritariamente europeia. Essas diretrizes se orientam por modos de trabalho do

Teatro Antropológico (também chamado “terceiro teatro”) e ocasionam fissuras e tensões nos

desdobramentos em outros contextos e territorialidades.  Isto aparece tanto no caráter  “não

ideológico”  que  a  Rede  se  outorga,  presente  na  esquiva  da  definição  entre  “linguagem

feminina ou feminista”, quanto na reiteração da separação entre arte e sociedade, aspectos que

ainda hoje atravessam o Magdalena Project.

Essas abordagens  e características são tensionadas  constantemente  nas células que

compõem a Rede em outros territórios, nas “novas gerações” que acabam por constituir novas

identidades  através  de suas nomeações,  assumindo posicionamentos político-ideológicos e

estéticos que acabam por modificá-la. Enquanto as integrantes da 1.ª geração, oriundas do

contexto europeu, priorizavam a investigação estritamente artística através da experimentação

da linguagem, sem a necessidade de um posicionamento ideológico comum, as integrantes a

partir da 2.ª geração assumem enfaticamente um caráter feminista.

Quando  entrevistei  as  artistas  gestoras  do  Festival  Mestiza  no  Chile,  consegui

identificar que elas possuíam um olhar mais atento às questões interseccionais e comunitárias,

no sentido de não dissociar o fazer artístico de um olhar comprometido e engajado com as

pessoas do seu entorno, inclusive no diálogo com comunidades periféricas e em situação de

vulnerabilidade social, expandindo suas atividades para além da comunidade artística. Esta

característica tem possibilitado o estreitamento de laços com as artistas e artivistas chilenas,

com  os  grupos  teatrais  sociais,  campesinos  e  periféricos  de  seu  entorno,  criando  uma

articulação interna em seu território que tem contribuído para a emersão e reconhecimento de

suas agentes locais.

Assim como o Mestiza, o Vértice Brasil também foi assumindo um caráter feminista

em sua identidade ao longo de suas atividades. Na entrevista com uma de suas articuladoras,

Marisa Naspolini, foi possível verificar uma modificação de sua programação com o objetivo

de inserir discussões e oficinas práticas sobre as questões de gênero dentro dos encontros da
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rede em Florianópolis/SC, o que proporcionou reverberações práticas e teóricas com outras

artistas da cena brasileira. 

Foi possível ainda identificar o auxílio e participação de suas integrantes na construção

de outros eventos realizados pelo Brasil,  como ocorreu com o Multicidade-RJ. Tal evento

obteve  um protagonismo  maior  de  artistas  negras,  por  meio da  participação  do  Coletivo

Madalena  Anastácia,  abarcando  assim  contornos  sócio-artísticos  junto  aos  coletivos  de

mulheres da cidade do Rio de Janeiro. Como vimos, tal interação com o contexto carioca nos

mostrou a existência de uma dinâmica diferente entre redes, presente no Madalena Anastácia

que,  dentro da  Rede  Internacional  Ma(g)dalena:  Teatro  das  Oprimidas,  emerge como um

grupo  no  interior  de  um movimento mais  amplo,  criando  diálogos  e  modos  próprios  de

articulação, possibilitando o fortalecimento de artistas negras e periféricas,  mantendo seus

lugares de fala e enunciação. Assim, tais modos de articulação não ignoram os recortes e as

diferenças existentes entre ambos, mas se nutrem da solidariedade radical, mencionada acima.

Este movimento potencializa a emergência de alianças mais abrangentes entre as artistas da

cena numa perspectiva decolonial e interseccional.

Já o Magdalena 3.ª geração, de Jundiaí/SP, partilha da autodenominação feminista da

2.ª  geração e tem um olhar mais voltado para as questões de classe e para a  inserção de

adolescentes de escola pública de sua cidade no interior das atividades da Rede, revelando um

comprometimento com a potencialização das mulheres e meninas que acaba por transbordar o

campo  da  arte  como  algo  restrito.  Esta  conversa-entrevista  também  trouxe  informações

relevantes  relacionadas  as possibilidades e  impedimentos  de  fluxos  dentro do  Magdalena

Project,  na qual Luiza Bitencourt,  articuladora da 3.ª  geração, reconhece a necessidade de

colocar em pauta no interior da rede discussões orientadas por uma perspectiva interseccional,

bem como de garantir maior representatividade para artistas mães, artistas lésbicas, artistas

trans, artistas negras e periféricas.

Bitencourt  também  trouxe  informações  importantes  acerca  da  articulação  da  2.ª

geração, destacando a interação constante entre suas integrantes sem que dependam de um

evento para estar em diálogo. Ela trouxe como exemplo uma prática feminista realizada pela

Bailarina-Performer Blanca Rizzo, que sempre que uma jovem é dada como desaparecida na

Argentina, ela realiza uma intervenção urbana nos centros e periferias de Buenos Aires. Para

isso, ela conta com a disseminação da informação por parte de outras integrantes, o que nos

dá a dimensão de uma forma de articulação e operação mais cotidiana e espontânea.

Assim,  identifico  que  existem  muitas  outras  ramificações  e  ações  oficiais  e  não

oficiais  da  Rede  que  estão  atuantes  no  contexto  latino-americano.  Estas  possuem  outros
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modos de se articular e operar,  criando campos de solidariedade, formação e fruição com

amplas camadas do tecido social, que se mesclam com a própria atuação e criação artística.

Considero  que  o  endereçamento  constante  ao  continente  europeu,  bem  como  a

obrigatoriedade da presença das integrantes da 1.ª  geração e a resistência por assumir uma

reflexão  crítica  acerca  das  discussões  ideológicas,  são  fatores  que  dificultam  os

atravessamentos de fluxos entre os pontos “centrais” da rede e questões que emergem de suas

“margens”,  e  poderiam  reconfigurar  suas  relações  por  meio  da  construção  de  práticas  e

estratégias antirracistas, anticlassistas e antilgbtqia+fóbicas que contemplem a diversidade de

mulheres artistas presentes nas artes da cena.

Para se pensar uma rede de mulheres artistas que considere a complexidade estética e

política na qual nossos corpos se encontram e criam, considero importante que as questões

apontadas acima sejam colocadas, pois possibilitariam o aprofundamento nos estudos sobre

cena  expandida  a  partir  das  práticas  liminares,  visto  que  estas  práticas  consideram  as

imbricações entre arte e política e arte e sociedade.

Ao  longo  deste  corpo  dissertativo,  inseri  essas  discussões  sem  desconsiderar  a

importância da Rede Magdalena Project e de suas ações, mas evidenciando que este modo de

agenciamento parte de uma necessidade pessoal e coletiva. Desta forma, quando a questão da

solidariedade não é pensada radicalmente, ela poderá ficar circunscrita a um grupo restrito,

contribuindo  para  a  perpetuação  de  privilégios  e  processos  de  apagamento  nos  circuitos

artísticos, a serem realizados agora pelas próprias artistas.

No 4.º capítulo, “Caminhos possíveis para uma criação e articulação em rede”, parto

dos estudos sobre os princípios de rede e das práticas liminares para pensar num caminho

mais autônomo. De maneira que a articulação de redes se emerja do próprio processo de

criação,  abarcando não só artistas,  mas  criando diálogos com diversas pessoas do campo

social através de proposições artivistas que fazem parte do meu percurso enquanto artista e

pesquisadora feminista.

Nesse sentido, a dimensão da rua e das práticas liminares me propiciaram o desejo por

redes num sentido mais efêmero, de agrupamentos temporários, em que não há a necessidade

de  se  estabelecer  ou  se  perpetuar,  diferenciando-se  assim  do  sentido  de  filiação  teatral,

ficando mais aberta ao fazer-saber em relação com o contexto territorial e social pelo qual

transitamos.

Desde 2016, com o ato “UEL contra a cultura do Estupro”, até 2019, com as ações

“Um  corpo  de  Mulher  encontrado”,  passando  pelo  agrupamento  temporário  “Espaço  de

Escuta  para  Mulheres  Artistas”,  assim  como  nas  experimentações  “Soterramentos
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Cotidianos”,  junto ao NINFEIAS, o que tem entrelaçado meus movimentos em redes é  o

sentimento de pertencimento, das lutas compartilhadas entre artistas e pesquisadoras ativistas

que desejam dialogar sobre as violências que atravessam seus/nossos corpos cotidianamente.

Mulheres do Sul Global, cujos marcadores sociais não se camuflam na aparente neutralidade e

que recusam, portanto, o “puramente estético”. Mulheres que visam um olhar estético-político

em suas/nossas proposições artivistas, como uma forma de agir e intervir no mundo.

Uma Rede  nesse  sentido  se  torna  um espaço  colaborativo  autônomo,  solidário  e

temporário que privilegia os encontros de afetações intensas entre artistas da cena, que têm a

possibilidade  de  criar  elos  e  modos  de  articulação  que  se  alastram  sem  parar,  gerando

movimentos  inclusive  distintos  daquele  que foi  seu  disparador.  A articulação  em rede  se

apresenta  assim  como  uma  forma  não  hierárquica  de  relações,  operando  por  conexão,

multiplicidade e  solidariedade  na criação de  espaços  em que novas mulheridades  possam

emergir e remodular os espaços de construção artística.

Pensar e fomentar redes de colaboração e criação entre artistas se torna, assim, uma

estratégia de aprendizado constante com vivências, experiências estéticas, éticas e políticas

que estão para além de uma visão hegemônica de arte e de mundo.
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APÊNDICE A

Como forma de valorizar o exercício de escuta presentes nas conversas-entrevistas realizadas
com as integrantes  latino-americanas  da Rede  Magdalena Project,  ao invés  de  realizar  a
transcrições  destes  materiais,  compartilho  este  link  que  contém  os  áudios  extraídos  das
videochamadas realizadas ao longo deste processo de investigação. 

Peço  encarecidamente  que,  caso  utilizado  em outras  investigações,  possa  ser  realizada  a
devida contextualização e referenciação desta pesquisa elaborada. Após, é claro,  a  devida
solicitação de uso deste material.

«https://drive.google.com/drive/folders/1rDuhpP0OKg1I0lW7P7sWy0cW5TUTH31U?
usp=sharing» 



143

APÊNDICE B

Apresento também as entrevistas colhidas com as integrantes do Agrupamento Temporário
“Projetos de Gaveta: espaço de escuta para mulheres artistas”, que compõem o conjunto de
práticas e reflexões apresentado ao longo deste corpo dissertativo. Tal material serve apenas
como exposição  dos  debates  tecidos  nesse  corpo  teórico  e  só  poderá  ser  utilizado  após
solicitação da autora.
Após esta experiência o Marginálias foi reconhecido enquanto uma articulação em rede, por
mim  e  pelas  demais  integrantes.  Assim,  apresento-as  enquanto  Marginálias  para
refe(ver)ênciar e registrar este momento de encontro entre Mulheres Artistas Periféricas da
cena contemporânea brasileira.
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ANEXO I

Ramificações Latino-americanas da Rede Magdalena Project

Roteiro utilizado para as conversas-entrevistas 

Nome:

E-mail:

Conte um pouco sobre você, sua formação, e sua trajetória artística.

1) Como foram suas experiências ao participar do Projeto Magdalena? 

2) Você identifica pontos de hierarquia dentro dos encontros realizados pelo projeto? Se sim,
qual/quais? 

3) O que te levou a querer ser multiplicadora do projeto?

4) Como foi o processo de articulação do evento do evento na sua cidade?

5) Como você vê o diálogo que tecido com o seu contexto/território? 

6) Você realizou algum tipo de ação que contribuísse para a inserção de artistas periféricas,
negras, indígenas ou trans?

6.1) Se sim, qual foi? 

6.2) Se não, como você vê essa questão? 

7) O que você teria a dizer para essas artistas?

8) Qual foi o modo de apoio que a Rede te ofereceu para que conseguisse realizar o encontro?

9) Como você vê as contribuições das discussões e práticas feministas contemporâneas para
as práticas realizadas pelas artistas e pesquisadoras na cena contemporânea?




