
Concurso en Brasil 2014 

O Projeto La Scrittura della Differenza, organizado pela Cia. Metec Alegre, com sede em Napoles, Itália, e dirigido 

pela dramaturga Alina Narciso, nasceu em 1999, visando à promoção e valorização da presença e da voz 

feminina na sociedade e na cultura.  Projeto de que o Brasil foi  convidado a participar, aliando-se aos 8 países 

em que já se desenvolve. 

 Sua atual atividade, o Concurso de Dramaturgia  Feminina, encerrou sua 1ª etapa, com a divulgação das 

premiadas e finalistas na VII Bienal do Projeto, realizada em Havana, Cuba, com curadoria de Lilian Ojeda,  de 8 a 

15 de março p.p.  E prepara no momento a 2ª etapa: edição das 3 peças premiadas em livro, suas versões  para 

espanhol e inglês em e-books, Leituras Dramatizadas de 10 peças finalistas no  Instituto Italiano de Cultura do RJ 

e Gravação dessas peças na Rádio Nacional para veiculação a ser por ela programada em 96 rádios públicas e 400 

rádios  comunitárias do país.   

Na qualidade de Representante do Projeto no Brasil e, como tal, de Coordenadora do Concurso, estamos 

divulgando seus resultados (Cfr. release de divulgação ao final) e, considerando que todas as 104 Autoras, de 14 

estados, que enviaram peças para o Concurso merecem nosso respeito e atenção pelo simples fato de se 

disporem a participar do Concurso, mas que, embora houvesse inúmeras peças boas e interessantes, nem todas 

puderam ser selecionadas para as Leituras e Gravações previstas, esboçamos o registro que segue abaixo, para 

uma visão de conjunto de sua abrangência e características. 

 

                                                                                          

                              Re-trato de um tempo e espaço 

                                                      Maria Helena Kühner 

 

A uma visão de conjunto, o Concurso de Dramaturgia Feminina do Projeto La Scrittura della Differenza permite 

de pronto uma primeira e inesperada constatação da rica e multifacetada diversidade sociocultural brasileira e, 

nela, dos traços que marcaram a evolução da Mulher nas últimas décadas. 

Foi abrangente a visão permitida pelo Concurso: 104 Autoras, de 14 estados diferentes,(*) do extremo norte 

(Rondônia) ao extremo sul do país (Rio Grande do Sul) e, por vezes, de diferentes cidades e/ou regiões dentro 

de um mesmo estado (caso de São Paulo, Rio de Janeiro. Minas Gerais e Paraná). E foi provocante ler, em 

sequência, uma peça espelhando uma cidade pequena do sertão nordestino em que todos se conhecem, e, em 

seguida, outras cuja ação transcorre em um dos maiores centros urbanos do país, a capital de SP e seus 12 

milhões de habitantes, com as diferenças sociais reveladas na variedade de histórias, de costumes, de meios de 

vida e trabalho que exibem as vivências dos seres humanos de cada região. Ou ver como sente, pensa e age a 

mulher de uma comunidade de área rural ainda dominada pelos “senhores” latifundiários, donos das terras, ou 

a de outra pequena cidade do litoral nordestino, ou a de uma aldeia de pesca baiana, e compará-las com as 

vivências urbanas de cidades maiores centros, que mostram, por sua vez, toda uma variação, no caso, segundo 

as classes sociais. Ou perceber que, nas formas de expressão adotadas, se esboça também uma panorâmica 

das raízes culturais que nos definem como povo e nação: uma peça da região Norte, ou do Centro Oeste traz 

uma visão de mundo e uma linguagem permeadas por raízes índias; no Nordeste, as raízes ibéricas darão 

características próprias às expressões, 



 

(*) N.A.: Como as Autoras se inscreveram, inicialmente, sob pseudônimo, e não tendo autorização para revelar 

seus nomes e/ou sua participação no Concurso, as peças serão citadas apenas por seus títulos. No caso de, pela 

referência ou citação feitas, alguma interessar a um possível leitor, produtor, diretor, ator etc.etc., a abertura 

dos envelopes de identificação, por mim feita, me permite informar ao interessado o nome e endereço da 

Autora, para um contato pessoal e direto:  mhkuhner@gmail.com.    

quase sempre carregadas de um matiz popular; na Bahia e Rio de Janeiro, as raízes afro marcarão a 

importância da raça e da cultura negra em nossa formação; no Sul, a influência da imigração italiana, alemã, 

polonesa deixarão seus traços na expressão social, histórica e cultural.  

O que despertou em mim a curiosidade de ver e sentir não só essas reveladoras diferenças, como perguntar 

por seus denominadores comuns – presentes, por exemplo, nas lutas por liberdade, pela transformação da 

mulher de objeto (visto por, falado por) em sujeito das próprias ações, lutas que transformaram o papel social, 

as condições, manifestações e expressões da mulher a partir as décadas de 60 / 70 do século passado. 

 

Para nós, mulheres de hoje, soa absurdo o “modelo” dado por Hécuba a suas Troianas: “uma boca silenciosa, 

um rosto sempre sereno, eis o que eu oferecia a meu esposo”, traçando como exemplo e ideal de mulher, essa 

imagem de silêncio, passividade e submissão. Que seria, no entanto, a imagem feminina ao longo dos 3.000 

anos em que a Mulher teve sua voz “silenciada”, e foram rara exceção mulheres como Ildegarda Di Bingen (séc. 

XII), cuja voz se projetou, talvez, menos por ser filósofa, teóloga e musicista, que por ser Abadessa de um 

mosteiro italiano e Doutora da Igreja em um tempo em que a Igreja Católica romana tinha grande poder. Como 

fala por si o fato de a Universidade, ao ser criada,  no século XV, ter tido desde o inicio seu acesso negado às 

mulheres. Ou, aqui mesmo no Brasil, constatar que das 52 mulheres que publicaram livros no século XIX, 

somente 3 (três) não usaram pseudônimos  

masculinos. Ou que até um século atrás, como prova o Código Civil de 1916, tenham vivido sob “tutela legal” 

do pai, marido ou tutor, que, embora questionada e gradativamente alterada,  só seria plenamente revogada 

com a Constituição de 1988.  

 

O que me sugeriu buscar nas linhas de uma evolução o denominador comum pretendido. Que, por sua vez, 

tem coerência com os fundamentos mesmos do Projeto La Scrittura della Differenza, que, mais que denunciar e 

negar a desigualdade, ou exigir a uma igualdade de direitos, afirma a Diferença trazida pela presença, visão e 

ação da Mulher, patentes também em suas formas de expressão e manifestação. 

Se as lutas que trouxeram aquela transformação se iniciaram com uma luta por direitos, quase de imediato se 

ampliaram para uma luta maior, por liberdade. Pois, como bem disse Hegel, o que define a liberdade é o ser-

para si, e a servidão, o ser-para-o-outro. Ser livre é uma dimensão do sujeito , que só se afirma como tal pela 

emergência, em si, da consciência. 

 

Mas o que é ser consciente? Consciência é, antes de tudo, sciencia, conhecimento, capacidade de se 

(re)conhecer, de distinguir-se das outras consciências e do mundo; capacidade de estruturá-lo em forma 

humana; de nele situar os objetos e suas relações; de fazer dele lugar de encontro com os demais consciências, 

suas iguais. Ou seja, consciência é uma atividade permanente, de reflexão, (pois distinguir-se é compreender) e 

de ação, de transformação, pois sendo consciência de um sujeito é dele que parte o sentido a ser dado ao 

mundo. 



 

Nada de estranhável, portanto, no número de peças voltadas para a consciência-de-si,  para esse 

(re)conhecimento, para um (re)ver-se, analisar-se, interrogar-se sob as mais diferentes formas: em monólogos, 

por vezes poéticos, que podem contrapor, como, por exemplo, em “Cemitério dos pássaros”, a falta de 

coragem, a decrepitude física, velhice e solidão trazidas pelo tempo, e até a tentação do suicídio, à própria 

visão da vida e da morte, e à esperança, que também faz parte da vida; ou  levar a uma revisão do passado, das 

experiências vividas, sua história, suas perdas, como em “No Lugar de casa”; ou, como em “Pedaço de carne”, 

aí incluindo uma reflexão sobre valores e opções, assumidos ou possíveis.  Revisão que pode também assumir a 

forma de um psicodrama, como em “As mulheres, os hormônios e eu”, em que um ginecologista que vê nas 

pacientes apenas objetos movidos a hormônios, ao ser levado a terapia ter que encenar suas relações 

emocionais / afetivas conflituosas como forma de cura de sua neurose; ou se desdobrar em drama em que um 

fator externo, “A Rachadura” em uma casa, desencadeia uma revisão de relações familiares vividas e leva à 

explosão da sexualidade e intensas descobertas, ou a partilha de uma herança (“Ultimo pedido”) ocasiona o 

reencontro de duas irmãs, que trará revelações surpreendentes. Ou pode ainda se apresentar como um 

musical (“Fé Menina Terra”) em que cantora conta/canta fatos e vivências, marcadas por sua ligação com sua 

terra de origem, e figuras e expressões da cultura popular; o que faz igualmente um pescador que conta/ canta 

“Histórias  

de Mar” que falam de sua gente, de sua infância e família, da vida comunitária e seus ‘heróicos’ pescadores, ao 

som das canções de Dorival Caymi (em ambos, a inserção em, e ligação com as próprias raízes e a cultura 

popular, sempre freqüente). Ou pode abrir a uma narrativa oral cênica, como a de “Rosina borboleta”, em que 

uma mulher do sertão deixa seu estreito casulo familiar e empreende jornada para a cidade que a leva por 

estradas, pousos e encruzilhadas novas, em transição marcada por sua busca de poder sonhar e sua vontade de  

ser feliz; o que acontece igualmente em “Quanto mais respeito...” com uma jovem do interior de Minas Gerais 

que vem para a capital em busca de emprego e de se alfabetizar, e vai atravessar com dificuldade a época de 

tendências libertárias da década de 60. Ou, em outro tom e linguagem, gerar um texto como “As 

extravagâncias de uma anciã”, que traz à cena o processo de criação de uma escritora, em que se confundem 

ficção e realidade, seu eu e suas personagens; con-fusão vivida também por duas idosas diante da televisão, 

que fundamenta também a trama de “Ultimo capítulo”. Mas pode também dramatizar toda uma revisão 

existencial, como a de “Contrária: do vulto das mulheres selvagens”, em que uma engenheira, que se sentia 

ótima e superior, ao cometer grave erro e saber-se com câncer, revê e questiona suas perdas, suas relações, e 

decide buscar seu significado de vida (que ainda não sabe qual é) e enfrentar o por-vir desconhecido. Revisão 

que pode surgir ainda de um olhar indagador e atento às etapas da vida humana, alinhando, do útero à 

velhice, experiências, relações, conflitos, medos, perdas que vão embasar decisões adotadas (“O Vencedor 

suicida”); ou fixar-se em um momento ou fase da vida (“A Crise dos 30 anos”) para revisitar anseios e dilemas 

vividos que induzem a perguntar, ou ter que responder a questões cruciais: é o tempo, ou somos nós que 

escolhemos o que queremos ser? Qual o verdadeiro valor que permeia toda a vida?  

 

Mas, como assinalamos, se esta consciência-de-si exige distinguir-se das outras consciências e do mundo, exige 

igualmente nele situar os objetos e suas relações, para fazer dele lugar de encontro com as outras consciências, 

suas iguais. O que leva a outro tema recorrente (que é o do próprio teatro): as relações humanas. Acrescidas 

em importância em um tempo em que o social ampliou, e muito, seu valor e peso, até mesmo como forma de 

realização de tarefas ou enfrentamento de desafios que ultrapassam as possibilidades individuais; ou se 

multiplicou e se tornou mais complexo com a quebra de fronteiras, limites e barreiras, que é um dos 

paradigmas do mundo atual. Levando à sua revisão tanto no cotidiano mais banal - como em um episódio 

(“Joana descabelada”) ocorrido em uma escola com uma professora injustamente acusada, ou, no outro 

extremo, gerando um “Processo de mortificação” capaz de deixar marcas na própria saúde mental -, quanto na 



apresentação de relações inéditas, ou quase, em termos dramatúrgicos, como na irônica trama de 

“Intermezzo”, em que duas mulheres decidem compartilhar, na mesma casa, o marido / amante e, como este 

se assusta e foge dali, resolvem buscar outro homem que aceite esse trato; ou do tragicômico encontro de 

duas outras (“Desfaçatez”) em conflito de frustração e ódio recíprocos quando a amante vem buscar com a ex-

esposa cartas de amor que escrevera a seu falecido marido; ou da mãe que, mesmo depois de morta, se recusa 

a ir embora e insiste em conviver com a família entre as festas de aniversário e um jantar que nunca está 

pronto na hora (“Ninguém merece). Ou dando especial destaque e atenção às relações de gênero, quer 

enfocando-as nas relações familiares, como em “Tetéia”, ou em “Caçadoras de borboletas”, questionando seus 

limites e possibilidades, ironicamente postos em relevo diante dos novos papéis sociais do homem e da 

mulher, que igualmente serão vistos, mas em tom diverso, poético-literário, em “Poema do amor ferido”. Ou 

denunciando a deturpação das relações humanas em “Frágeis nós”, que isolam cada um em seus próprios 

interesses, e mesmo um fato como um assassinato ocorrido e denunciado em uma delegacia pode ser visto 

com descaso e desatenção; ou expondo relações que, apesar de serem corriqueiras e aparentemente ‘normais’ 

vão gerar um universo preconceituoso, caótico e neurotizante, que afeta a vida e o desenvolvimento das 

crianças, como mostram as cinco histórias apresentadas “Sobre Crianças, mas é melhor não trazê-las”; ou, 

mesmo quando vistas sob um ângulo risível (“Receita di famiglia”), em divertidas conversas e situações 

cômicas, alicerçam conflitos e desentendimentos infundados que afetam as  próprias relações familiares.  

 

Como as simples citações já mostram, essa visão das relações interpessoais ou grupais vai se ampliando e 

englobando o político, que vai atingir também o cultural, gerando toda uma visão critica de suas formas de 

ação e sua face ainda atual: do famoso “jeitinho” brasileiro, que a tudo atropela na ânsia de levar vantagem 

(“Questão de ponto e vista”), às predatórias conseqüências de ações como a dos gananciosos forasteiros (“A 

Árvore que chorava”) que invadem as terras indígenas e agridem a Natureza desmatando florestas, exigindo 

dos locais enfrentá-los como podem, com ajuda dos conhecimentos e experiências delas recebidos; ou o 

choque cultural e as consequências de mudanças, como as que trazidas pela instalação de uma indústria de 

pesca em uma pequena aldeia de pescadores (“Mariá  ou Canto para Mandim”), que passam a trabalhadores  

submetidos às condições impostas pelos empresários, alterando a ordem social e cultural que ‘lideranças’ 

locais ainda tentam preservar ou defender; ou situações de vida que desencadeiam ou acentuam a violência 

física ou simbólica, a prepotência, a intolerância, a ignorância e a falta de empatia, o desconhecimento do 

passado e desatenção ao presente comprometendo o futuro, como visam mostrar as histórias trazidas em 

“Canção de ninar ou Faça o que tem que fazer”. Enfim, espelhando uma política que supõe ou busca pôr as 

forças do poder dominante, ou do governo, acima e além do controle social, mesmo quando dizem que 

vivemos em uma “democracia” e a escolha de cada um é livre, até o momento em que se implanta 

abertamente uma ditadura – como a ditadura militar de 1964 a 1985, mostrada em diferentes peças e sob 

diferentes ângulos: quer nas relações interpessoais (“A Conspiração do silêncio”) com uma psiquiatra 

recebendo em seu consultório um ex-torturador que ora sofre de pesadelos e de seu diálogo surgem dados e 

revelações sobre o que ocorreu na época; ao registro de fatos reais ocorridos, “Stuart Wright - Desaparecido”, 

que fala de ativista político preso em 1973, que tentava, como muitos mais na época, unir suas idéias religiosas 

à prática socialista em busca de um mundo melhor para todos, mas “desapareceu” nos porões da ditadura; ou 

“A Caixa preta da Ditadura Militar”, que traça uma visão de conjunto, abrangendo da Amazônia e questão 

indígena à cassação dos direitos humanos e à repressão nas ruas, até os ‘estilhaços’ ainda presentes nos dias 

de hoje; ou à revivência de relações vividas que levaram muitos ao exílio no exterior, a que se viram obrigados 

para escapar da ditadura. (“La Bohème”); ou mostra a jornada de Fátima, vinda de cidade do interior, onde vira 

a prostituta local ser morta por ordens do Monsenhor local, para a Capital, onde vai estudar Direito e entrar 

para o movimento estudantil em luta conta os militares no poder. 

Buscando atingir o essencial, algumas Autoras se detêm na apresentação de atitudes, comportamentos, 

princípios e valores, buscando destacar seus aspectos mais positivos e/ou possibilidades, como em “O Aviador”, 



em que um menino internado em hospital, com doença grave que o distancia dos pais, encontra, na amizade 

com um voluntário, novas motivações para a vida, como a poesia e o amor; ou em que mãe e filha que não se 

identificam e conflitam têm seu duelo emocional permeado por enigmático personagem que vai lhes ensinar 

“Passo a Passo” o jogo do ‘coletivo de instantes’ de que é feita a vida. Outras Autoras, pelo contrário, preferem 

questionar os pseudovalores em voga: uma “liberdade’ que não ultrapassa o campo individual ou psicológico, 

forma fácil de ser assumida ou trazida à tona em uma sociedade que nos envolve em toda uma gama de 

aspectos alienatórios: sucesso, poder, dinheiro, em “Desta vez comédia” vistos pelo ângulo da produção teatral 

do momento que visa “anestesiar pelo riso”; ou “duelo intelectual” entre um crítico e um artista plástico, que 

põe em foco a própria arte, hoje (“Visceral”). Ou a autoridade anônima da opinião pública, dos “outros”, que 

“Neura, muito prazer!”descreve, gerando a busca de ser aceita, de ter o corpo perfeito, o encontro perfeito, e 

todas as “neuras” nascidas da ânsia de aprovação dos outros, mais do que a própria, e um ‘modelo’ que cria 

seres adequados, mas não felizes. Ou o anonimato e o isolamento, doenças sociais contemporâneas, sobretudo 

dos grandes centros, que em “Da obesidade de suas antenas” são mostrados em situações de vida de três 

mulheres – uma prostituta imigrante, uma andarilha ex-classe média e uma dentista sofrendo de TOC 

(transtorno obcessivo-compulsivo); ou esse isolamento e a superficialização das relações constatados mesmo 

com o progresso da tecnologia e o aumento das relações virtuais – o que leva, em “Coleta e plantio”, um 

homem e uma mulher a se encontrarem... em uma clínica de inseminação humana. Ou enfocando (“Di 

Repente”) um grupo imigrantes nordestinos tornados operários de obras em SP seus sonhos, amores, 

expectativas, como a de um deles, de tornar-se cantor e compositor famoso, o que vai acontecer quando 

conhece uma empregada doméstica por quem se apaixona, passando a freqüentar com ela sua igreja e compor 

hinos religiosos – cujo sucesso o decide a fundar sua própria seita: a Igreja do Santo Cifrão, onde sucesso e 

dinheiro podem acontecer juntos... 

 

Esse mesmo questionamento e critica à alienação decorrente podem ser vistos nas relações de gênero, a que 

acima aludimos, mas ora examinada em sintonia com questões outras, visíveis na generalização e influência de 

preconceitos vigentes que mantêm uma sociedade hierárquica e dividida, ou levam a uma divisão interna que 

paralisa ou condiciona comportamentos e atitudes, e se evidencia, por exemplo, na questão homossexual 

(como no” Poema do amor ferido”, supracitado). O que leva à necessidade de revisão de conceitos 

generalizados e ainda dominantes, como, por exemplo, a imposição de dogmas e “normas”, ou da própria 

conceituação do que é “normal”, e do que é sanidade ou loucura, já enfocada na premiada “Fora do Tempo”, e 

igualmente vista em “Ela e o Outro ou O Hospício”, a partir de uma situação real vivida em um hospital 

psiquiátrico por uma paciente internada, que descreve o ambiente, as formas de repressão e violência vistas, e 

até mesmo na crítica plural que deles faz um psiquiatra junguiano que atende aos internados.   

Revisão que introduz ou tem ligação com a abordagem de temas atuais: ecologia, num infantil em que os 

elementos da Natureza agredida pelas conquistas humanas decidem ajudar os Sábios a fazer o Mundo e a Lua 

entrarem novamente em sintonia, pelo amor (“Lunik”). Também infanto-juvenil é a peça que discute as drogas 

(“O espelho de Cristal”), a partir do fato de uma delas estar usando maconha e das imprevistas conseqüências 

disso em sua vida. Ou são abordados e objeto de discussão e reflexão, mas agora vistos com humor crítico e 

riso inteligente, num diálogo entre uma Avó que morre e o Diabo que a encontra na antesala do inferno (“O 

Diabo e a Avó”), e discutem temas como o aborto, assédio sexual, política, sonho, morte, amor...  

  

Mas, sendo a consciência uma atividade permanente de reflexão, é também impulso à ação e à transformação, 

pois sendo consciência de um sujeito é dele que parte o sentido e significado dados a essa ação. E o 

questionamento desse sentido e significado informa explicitamente alguns textos (por exemplo, “Canção de 

ninar” e “Coleta e plantio”, supracitados). Fazendo ver que a liberdade é ativa: não só libertar-se de, mas  

libertar-se para. É válido e necessário partir de si mesma, das próprias perplexidades, medos, ansiedades, 



inibições, conflitos, tensões, ou seja, é necessário interiorizar e refletir. Mas o primeiro passo de uma libertação 

autêntica se dá no relacionamento com outras consciências, em comunicação e reconhecimento mútuos, e em 

uma relação também verdadeira com a natureza e o trabalho, capaz de conhecer criticamente os dados da 

situação para saber optar e agir no sentido desejado. Pois a consciência é situada, só se aprofunda e se atualiza 

como consciência histórica: o mundo não se reduz à consciência, pois assim como ela constrói o mundo, este a 

modela segundo o conteúdo de sua realidade. O que pode impelir a rever momentos de uma História, quase 

sempre mostrada ou ensinada apenas como um registro de datas, fatos e nomes, para retratá-la em momentos 

significativos de opções, ações ou relações humanas: como em “Guerra entre irmãos”, sobre a guerra do 

Paraguai, que envolveu paraguaios, argentinos, uruguaios e brasileiros ao longo de seis anos e é aqui mostrada 

em vivos monólogos de seus maiores personagens entremeados de música, poesia e dança; ou em “Ventre 

heróico”, que retrata um episódio real da época da escravidão; ou em “Tarantella” em que, durante a chamada 

“revolução de 1924” em SP, uma noitada familiar é interrompida pela chegada de uma mulher estanha e um 

presidiário nu que vão modificar a vida da família. 

Curiosa e involuntariamente as três peças premiadas sintetizam em um mesmo texto aspectos ou traços da 

evolução vista: em “Chegança - o cordel do bem-querer”, um Romeu e Julieta  ingênuo e sertanejo, vai 

desvelando os contrastes campo x cidade, tradição x  inovação , domínio  patriarcal masculino x resistência 

feminina fundada na terra e na cultura popular, (que o maracatu cenicamente presente ilustra), e abrindo aos 

valores permanentes da fé, esperança e amor. Em “Fora do Mundo” um fato real – a dona de uma das maiores 

fortunas de SP mantida, pela família, enclausurada em sua casa por 42 anos, impedida de gerir os próprios 

bens, sob acusação, assinada por médicos, de “desequilíbrio mental” – é apresentado em linguagem 

contemporânea, em dois tempos, e comprova como a moral burguesa e seu estereótipo do feminino, 

assentados na tradição, na família e no casamento, e aliados a uma interessada concepção de normalidade ou 

sanidade mental, serviram para a apropriação,  administração e controle da propriedade. Em “Quarta-feira de 

cinzas”, a liberdade sexual e as relações sociais e interpessoais dela decorrentes introduzem novas formas que 

ocasionam reações e sentimentos diversos, comentados e sublinhados pela música popular e o carnaval.   

Em suma, essa retrospectiva englobante do conjunto de peças inscritas no Concurso não só revela diferenças e 

contrastantes realidades sociais, como vai mais fundo, ao expressá-las em diferentes gêneros teatrais e 

linguagens diversas, fazendo sentir a importância de perceber os pontos críticos de uma evolução que permitiu 

a emergência de mudanças qualitativas, em uma complexificação progressiva.  Pois se a consciência é histórica, 

é prospectiva, voltada para o futuro, o por vir. Quem não percebe o sentido da corrente, até seu mergulhar 

será um afogamento, ou um deixar-se arrastar de bicho ou árvore.  É insuficiente apenas a independência 

econômica ou a liberdade sexual, reivindicadas, buscadas, e conseguidas, se velando a dependência político- 

cultural, em comportamentos, atitudes, preconceitos, valores.  Libertar-se para é não ser joguete do entorno, 

das circum-stantias, de outras forças que levam ao conformismo a regras e “normas” vigentes sem questionar 

o sentido mesmo de tais normas ou o próprio conceito de “normal”. 

É óbvio que desse total de peças nem todas apresentam igual qualidade em termos de dramaturgia. Pelo 

contrário, há as que se ressentem da falta de melhor elaboração dramatúrgica e, embora apontando um tema 

ou idéia interessante, esta se dilui no fio condutor de um roteiro frágil, cuja estrutura cênica é esquemática e 

repetitiva,  em que a situação dramática  não evolui, em que a fabulação é débil e insuficiente, e a ação 

dramática, pouco ou nada desenvolvida, é substituída pela ênfase em diálogos cheios de gags, piadas, 

brincadeiras supostamente engraçadas, ou por falas em que o lugar-comum é a tônica e os clichês se repetem. 

E do qual ficam excluídos o jogo de relações, contradições, revelações, peripécias e todos os demais elementos 

que compõem a seqüência de acontecimentos cênicos produzidos em função da ação de personagens. Ação 

que, obviamente, também se dilui ou se esvazia se esses personagens são estereotipados, sem consistência, 

indefinidos, se a mudança de cenas tem uma pontuação deficiente, equívoca ou gratuita, sem nada que possa 

provocar a imaginação, enriquecer a percepção e a sensibilidade do espectador, ou estimular seu senso crítico 

e sua reflexão. A falta de uma dramaturgia cuidada também se evidencia em alguns textos destinados a 



crianças e jovens que ainda insistem em manter uma postura doutrinária ou moralista, em que uma trama ou 

narrativa banal, sem um mínimo de inventividade e de originalidade, é mero pretexto para uma “mensagem” 

ou “moral da história”, em que a relação adulto / criança (ou jovem) é ainda uma relação autoritária, vertical, 

manipuladora, que as trata como “massa de manobra” oca e moldável, a ser normatizada e dirigida.  

Porém, felizmente, a busca de uma (nova) dramaturgia também se fez sentir e as tentativas mais relevantes 

que vimos se mostram: 

                  - Em termos de renovação / inovação no  tratamento dos temas. Como dado mais auspicioso, no caso, um 

humanizador resgate de elementos esquecidos ou desqualificados por esta racionalista “civilização ocidental 

cristã”: o imaginário, a fantasia, a afetividade, o lirismo e um humor lúdico e crítico, muito próximo, por vezes, 

da visão crítico-cômica da cultura popular. Fato que, alias, eu já havia observado em  outros concursos e 

festivais de teatro: essa ligação com a cultura popular, na pesquisa / adaptação de narrativas de diferentes 

raízes  (indígenas, ibéricas, afro); ou no apelo ao folclórico, tomado como ponto de partida e com resultados 

tanto mais felizes quanto mais lhe foram acrescentados elementos novos e criativos capazes de fazer emergir 

sua teatralidade; ou em uma escrita cênica pautada nos folguedos populares e incorporando, por vezes de 

forma inventiva e inovadora, seu humor, sua inversão de foco/ visão da realidade, sua síntese narrativa – 

mesmo que às vezes correndo o risco de assim reproduzir também os preconceitos de uma visão tradicional e 

conservadora. 

                  - No uso da narrativa e resgate da palavra em sua oralidade e valor expressivo. Não cabe aqui a discussão da 

intertextualidade, ou do duplo, ou do falar simultaneamente em 1ª e 3ª pessoa que marcam a literatura (e não 

só dramática) contemporânea. Mas a inserção de traços narrativos, ou o trabalho com a narrativa oral cênica 

foi uma das tendências mais marcantes. O melhor resultado, no caso, ficou visivelmente ligado à capacidade de 

entender o que é uma linha de ação dramática e o que são os aspectos narrativos da ação, ou seja, de não 

abandonar os recursos efetivamente dramáticos e cênicos.  

                  - Na hibridização ou seja, incorporação / fusão de diferentes linguagens, ora gerando um espetáculo multimídia 

(com projeções, vídeos, formas animadas); ou com inserção de técnicas de animação (bonecos/atores) e de 

técnicas circenses; ou com a dança, a música, a linguagem gestual /corporal como elementos ativos da 

expressão; ou fazendo do ator um performer, centrado em sua presença física e autobiograficamente 

estabelecendo uma relação pessoal e direta com os objetos cênicos e a situação em foco.  

  Do dito se depreende que tivemos o prazer de ler bom textos, com uma carpintaria geradora de boas 

possibilidades cênicas; com um adequado domínio da língua – não só em termos de sua correção, mas de 

criatividade da expressão; com uma temática sugestiva, não só enquanto idéia ou assunto, mas na própria 

forma de seu desenvolvimento. Textos que podem dar encenadores e intérpretes alicerce sólido para um 

desses trabalhos que são um presente para o espectador de todas as idades. Se o resultado final não apresenta 

um todo acabado e homogêneo, e sim irregular e díspar, nem por isso essa diversidade deixa de ser 

significativa, de revelar uma viva inquietação – sempre mais saudável que a apatia, o “vale-tudo”, ou o 

massificador comercialismo ainda (infelizmente!) presentes nos palcos.  

 

Razão por que a Scrittura Feminina exibida no Concurso, mesmo que nem sempre dramaturgicamente bem 

elaborada, ou apenas suscitando temas que mereceriam maior aprofundamento, ou exigindo complementação 

e apuro em uma dramaturgia cênica capaz de explorá-la, no entanto registra, ilustra e comprova a contribuição 

decisiva das mulheres na criação de uma sociedade mais livre e aberta, mais igualitária e justa para todos.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                    



                                                Release de divulgação 

 

O Projeto La Scrittura della Differenza, organizado pela Cia. Metec Alegre, com sede em Napoles, 

Itália, e dirigido pela dramaturga Alina Narciso, nasceu em 1999, visando à promoção e valorização 

da presença e da voz feminina na sociedade e na cultura. Do Projeto faz parte o Concurso de 

Dramaturgia Feminina, de que o Brasil foi, em 2014, convidado a participar, aliando-se aos 8 

países em que já se realiza o Projeto. 

O concurso foi realizado com sucesso: inscreveram-se 104 autoras, de diferentes pontos do país, 

com peças de gêneros teatrais diversos, e temas que retratam multifacetadas realidades sociais e 

culturais. O júri foi formado por Maria Helena Kühner, autora teatral, ensaísta, contista, 

Representante do Projeto e Coordenadora do Concurso no Brasil; pela professora, ensaísta e 

pesquisadora Beti Rabetti, e pelo diretor, autor e ator Sérgio Fonta. Os resultados foram anunciados 

publicamente na VII Bienal do Projeto (que aconteceu em Havana – Cuba, com curadoria de Liliam 

Ojeda, de 8 a 15 de março de 2015), juntamente com os de cada um dos demais países coligados. 

E a partir dessa data, está sendo feita ampla divulgação dos resultados, nacional e 

internacionalmente. 

  

Resultados do Concurso no Brasil: 

  

1º. lugar:  “Chegança- O cordel do bem querer”, de Zanny Adairalba, de Rondônia 

  

Comédia romântica juvenil, espécie de Romeu e Julieta do sertão, com ambientação, personagens e 

linguagem típicos da cultura popular (chegança é um folguedo popular cantado e dançado). O amor 

dos protagonistas se mescla à força da terra e à força e voz do povo, com seu poder de trazer 

esperanças e possibilidades de um futuro melhor. 

  

A Autora, embora praticamente desconhecida no resto do país (Rondônia é um pequeno  estado no 

extremo norte do Brasil) tem já vários prêmios por seus trabalhos musicais e literários. É também 

ativista cultural, e uma das fundadoras do Coletivo Caimbé de Arte e Literatura, visando fomentar a 

criação e ação na área artística e literária em sua região. 

  

2º. lugar: “Fora do Mundo (Tramas da Memória”, de Analy Alvarez Pinto,  de São Paulo”   

  

Drama baseado em uma história real, contada em 2 planos, realidade e memória, com a 

personagem central em 1ª. pessoa (idosa) e em 3ª. pessoa (jovem). Lança luz sobre o preconceito 

existente no início do século XX contra as mulheres declaradamente independentes, e sobre a visão 

das doenças mentais na época, encenando a vida de uma das mulheres mais ricas e mais ilustres 

da alta sociedade paulistana, que viria a ser mantida enclausurada (pela família) em sua própria 

casa durante 42 anos (dos 32 aos 74), acusada de “estar sofrendo das faculdades mentais” e 

“incapaz de gerir seus bens”, de ter  “comportamentos e princípios estranhos que indicam 

desequilíbrio emocional (recusar o casamento, dirigir automóveis, morar alternadamente em  duas 

casas, ora na cidade, ora em sua fazenda no campo, aceitar ter em casa vários dependentes etc)”, 



além de “uma personalidade demasiado independente e voluntariosa” – como registram os laudos 

de dois médicos  trazidos pela família para examiná-la. 

Ou seja, história que desvela comportamentos humanos e sociais que ultrapassam o próprio tempo 

e lugar. 

  

A Autora é Assessora de Artes Cênicas, Professora de Artes Cênicas, Diretora e Produtora teatral, 

Dramaturga e Atriz com 15 importantes Prêmios nacionais, inúmeros textos encenados, além de 

adaptações de outros para teatro e TV. Coordenadora do Núcleo de Dramaturgia da TV Cultura de 

SP. Professora de Técnicas de Dramaturgia e Prof.de Interpretação e Laboratório de Montagem na 

Faculdade Paulista de Artes de 2003 a 2010. Assessora de Artes Cênicas na Secretaria de Estado 

da Cultura de SP desde 1995, onde vem desenvolvendo inúmeros projetos. Fundadora da 

Sociedade Lítero-Teatral Gastão Tojeiro. Atual Presidente da APETESP - Associação dos 

Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo.  

  

3º. lugar: “Quarta-feira de cinzas”, de Morena Cattoni, do Rio de Janeiro 

  

Fim de Carnaval. Após o enterro de seu marido, Vivian acorda no quarto de  Sérgio, filho dele com 

sua primeira mulher. E conversam pela primeira vez. A morte e ausência do pai / companheiro os 

aproxima, exibindo, com sensibilidade, a forma de cada um  ver, viver e sentir suas relações. Em 

meio às músicas de Carnaval  eles estabelecem uma intimidade e um diálogo inesperados, 

sublinhado pela entrada da mãe de Sérgio no quarto e levando a um imprevisível final entre as duas 

mulheres. 

  

A Autora formou-se em Direção Teatral na UFRJ em 2009. Até 2013 fez parte do corpo docente da 

escola ArtCênicas dirigida por Antonio Amâncio. Em 2013/2014, pelo Projeto SESC Dramaturgia - 

Leituras em Cena, ministrou oficinas em vários estados (Paraíba, Bahia, Alagoas, Sergipe e Mato 

Grosso). Em junho/2013 participou do Director’s Lab (Laboratório de Direção) do Lincoln Center, 

Nova Iorque. Como Diretora trabalhou em vários espetáculos. Como Atriz está no momento em 

cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil com peça de Nelson Rodrigues (janeiro a março/2015) 

  

As 3 Premiadas deverão ter suas obras publicadas em livro a ser distribuído nos países 

participantes do Projeto La Scrittura della Differenza e versões para o espanhol e o inglês postadas 

em e-books. 

  

Além dessas três, foram selecionadas mais 7 peças, que comporão com elas o Ciclo de 10 

Leituras Dramatizadas a serem realizadas no segundo semestre, e que terão a 

seguir Gravação  em Rádio, para veiculação em rádios públicas e comunitárias de todo o país. 

  

São elas ( pelo número de inscrição no Concurso): 

No. 10 -“Cemitério dos pássaros”, de Eliane Ganem 

       17- “Fogo de Monturo”, de Luciana Lyra 



       22- “Ventre heróico”, de Miriam Halfin 

       24- “Ultimo Capítulo”, de Ana Maria Moretson 

       26- “O Aviador”, de Renata Mizrahi 

       32- “Tarantella”, de Renata Pallottini 

       79- “A Conspiração do silêncio”, de Teresa Briggs 

 

Em ambos os casos, uma apresentação da autora será feita na abertura e no encerramento da 

Leitura Dramatizada e da veiculação na rádio, de cada obra em foco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


