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RESUMO 

 

GRILLO, Camila Karla. A visibilidade lésbica nos espetáculos teatrais da cidade 
de São Paulo/SP entre 2012 e 2018. 2019. 184 f. Dissertação (Mestrado em 

Filosofia) – Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais, Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Versão 
Original. 
 

Com a discussão sobre as pautas LGBT vigentes na sociedade brasileira, no início 

do século XXI, encontram-se no teatro, diferentes temáticas que abordam aspectos 

do universo homoafetivo sobre diversas perspectivas. Entretanto, é possível 

observar que estes espetáculos contemplam identidades gays, trans e queer, 

enquanto pouco se fala sobre as temáticas lésbicas. Sendo o teatro um espaço 

simbólico de transformações sociais, a representatividade das pautas lésbicas se 

torna um assunto primordial a ser pensado e discutido como um meio de construção 

de memória e visibilidade na Pós-Modernidade, já que dialoga com a sociedade em 

geral, bem como com os Estudos Culturais. É nesta dimensão que se discute a 

visibilidade das temáticas lésbicas em contraponto a quantidade de produções de 

peças que abarcam a representatividade de outras identidades que se enquadram 

na categoria LGBT. Seguindo a corrente Pós-Estruturalista, a metodologia adotada é 

o construcionismo, de caráter qualitativo, utilizando da análise de práticas 

discursivas. Para tanto, adotou-se como procedimento um levantamento de peças 

com temáticas LGBT, servindo-se do banco de dados OFF – Guia de Teatro SP, 

com a coleta de dados de espetáculos decorrentes do período 2012 a 2018. Foram 

realizadas também seis entrevistas semiestruturadas com atrizes que atuaram em 

alguns desses espetáculos catalogados. Como resultado, compreende-se que existe 

uma visibilidade das temáticas lésbicas no teatro, do ponto de vista da interação e 

envolvimento do público, capaz de causar transformações sociais, mas que ainda é 

limitada pela reprodução da heteronormatividade e do machismo estrutural 

manifestado por meio da hegemonia gay, resultando, principalmente, na falta de 

incentivo e investimentos por produtores culturais. 

 

Palavras-chave: Teatro. LGBT. Lésbica. Estudos Culturais. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

GRILLO, Camila Karla. The lesbian visibility theatrical shows of the city of São 
Paulo / SP between the years 2012 and 2018, 2019. 184 s. Dissertation (Master‘s 

degree in Cultural Studies) - School of Arts, Sciences and Humanities, University of 
São Paulo, São Paulo, 2019. Original Version. 
 

With the discussion about the current LGBT agenda in the Brazilian society, at the 

beginning of the 21st century, different themes that approach aspects of the homo 

affective universe in different perspectives were found in the theater. However, it is 

possible to observe that these spectacles contemplate gay, transsexual and queer 

identities, while little is said about the lesbian themes. Since the theater is a symbolic 

space of social transformations, the representativeness of the lesbian agenda 

becomes a primordial subject to be thought of and discussed about as a means of 

building memory and visibility in postmodernity, since it dialogues with the society in 

general, as well as with Cultural Studies. It is in this dimension that the visibility of 

lesbian themes is discussed in counterpoint to the quantity of productions of pieces 

that encompass the representativeness of other identities that fall into the LGBT 

category. Following the poststructuralist flow, the methodology adopted is 

constructionism, of qualitative character, using the analysis of discursive practices. 

To do so, it was adopted, as a procedure, a collection of LGBT-themed pieces, using 

the database OFF - Guia de Teatro SP, with the gathering of data from shows within 

the period from 2012 to 2018. Six semi-interviews were also conducted - structured 

with actresses who acted in some of these cataloged shows. As a result, it is 

understood that there is a visibility of lesbian themes in the theater, from the point of 

view of interaction and public involvement, capable of causing social transformations, 

but still limited by the reproduction of hetero normativeness and structural chauvinism 

manifested through gay hegemony, resulting, mainly, in the lack of incentive and 

investments by cultural producers. 

 

Keywords: Theater. LGBT.Lesbian.Cultural Studies. 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

GRILLO, Camila Karla. La visibilidad lesbiana en los espectáculos teatrales de 
la ciudad de São Paulo/SP entre 2012 y 2018. 2019. 184 h. Disertación (Master en 

Estudios Culturales) - Escuela de las Artes, Ciencias y Humanidades, Universidad de 
São Paulo, São Paulo, 2019. Versión Original. 
 

 
Con la discusión sobre las pautas LGBT vigentes en la sociedad brasileña, a 

principios del siglo XXI se encuentran en el teatro diferentes temáticas que abordan 

aspectos del universo homoafetivo sobre diversas perspectivas. Sin embargo, es 

posible observar que estos espectáculos contemplan identidades gays, trans y 

queer, mientras poco se habla sobre las temáticas lesbianas. Siendo el teatro un 

espacio simbólico de transformaciones sociales, la representatividad de las pautas 

lesbianas se convierte en un asunto primordial a ser pensado y discutido como un 

medio de la construcción de la memoria y visibilidad en la posmodernidad, ya que 

dialoga con la sociedad en general, así como con los Estudios Culturales. Es en esta 

dimensión que se discute la visibilidad de las temáticas lesbianas en contrapunto a la 

cantidad de producciones de obras que abarcan la representatividad de otras 

identidades que se encuadran en la categoría LGBT. Siguiendo la corriente post-

estructuralista, la metodología adoptada es el construccionismo, de carácter 

cualitativo, utilizando el análisis de prácticas discursivas. Para esto, se adoptó como 

procedimiento un levantamiento de obras con temáticas LGBT, sirviéndose de la 

base de datos OFF - Guía de Teatro SP, con la recolección de datos de 

espectáculos en el período 2012 a 2018. Se realizaron también seis entrevistas semi 

estructuradas con actrices que actuaron en algunos de esos espectáculos 

catalogados. Como resultado, se comprende que hay una visibilidad de las temáticas 

lesbianas en el teatro, desde el punto de vista de la interacción e involucramiento del 

público, capaz de causar transformaciones sociales, pero que todavía está limitada 

por la reproducción de la heteronormatividad y del machismo estructural manifestado 

por medio de la hegemonía gay, resultando, principalmente, en la falta de incentivo e 

inversiones por productores culturales. 

 
 
Palabras clave: Teatro. LGBT. Lesbiana. Estudios Culturales. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo da história é possível encontrar fragmentos da memória lésbica em 

diferentes expressões culturais, a exemplo da literatura, pintura e fotografia, bem 

como no teatro, já que basta recorrer a alguns livros ou artigos que apontem para 

uma história homoerótica, com base na representação de gays, trans, queers, ou 

drag queens para observar uma peça com temática lésbica aqui e outra acolá. É 

justamente a ausência de referências bibliográficas sobre esse recorte o maior 

desafio na busca por informações que possam retratar a visibilidade das temáticas 

lésbicas nas produções teatrais e, com isso, criar um registro histórico das lésbicas 

no teatro de São Paulo. O pouco que se sabe vem ancorado na história do universo 

gay que, vez ou outra, cita alguma importante produção lésbica em períodos 

espaçados de tempo.  

 A existência de algumas produções teatrais com temáticas lésbicas, que são 

raramente citadas e encontradas apenas em alguns livros, a exemplo do clássico 

Devassos no Paraíso de João Silvério Trevisan (2018), publicado originalmente em 

1986, bem como em alguns artigos científicos e matérias midiáticas, disponíveis na 

plataforma Google, revelou, no processo inicial desta pesquisa, uma situação de 

invisibilidade devido à escassez de referências. Foi a partir desta ausência que esta 

jornada teve início, com a busca por uma resposta central por meio de uma 

pergunta-chave: qual é a causa da invisibilidade das temáticas lésbicas no teatro? 

Ainda que esta seja uma questão importante, trazer aspectos de visibilidade tornou-

se um ponto fundamental para este trabalho, já que as poucas referências, com 

temáticas lésbicas, encontradas no campo acadêmico, sempre tratam da questão da 

falta de visibilidade desses sujeitos.  

Com base nos Estudos Culturais, as relações de gênero e arte são analisadas 

por meio do teatro, ferramenta que certamente tem a função de trazer as pessoas à 

reflexão e ao debate para, que com isso, existam caminhos de mudanças sociais. 

Nesse sentido, esta pesquisa partiu em busca das temáticas da lesbianidade, em 

produções teatrais no início do século XXI, período histórico em que os sujeitos 

LGBT1 realizaram engajamentos que resultaram em conquistas sociais, a exemplo 

da união estável e do casamento igualitário. Neste cenário, a dissertação quer 

                                                
1
 Foi adotada a sigla LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) porque é a mais 

utilizada por instituições governamentais e movimentos sociais, no Brasil.   
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discutir a realidade LGBT e encontra no teatro um espaço de debate cujo objetivo é 

compreender quais assuntos são tratados em cena com maior frequência quando há 

uma abordagem da homossexualidade, bem como de qual forma essas produções 

retratam a sociedade brasileira. Nesse sentido, o teatro foi escolhido devido à 

proximidade da pesquisadora2 com esta manifestação cultural, que faz parte de sua 

formação, além de existir uma lacuna temática, já que os estudos de gênero, quando 

vistos pela perspectiva do teatro, evidenciam, quase sempre, uma parcela pequena 

de identidades de gênero, a exemplo de gays, travestis ou transexuais. Assim, esses 

aspectos assinalados tornam este estudo uma importante ferramenta para o registro 

histórico e a memória dos sujeitos lésbicos na contemporaneidade.      

 A experiência vivenciada entre os sujeitos durante a apresentação de um 

espetáculo é algo particular nas atividades teatrais e que torna este encontro uma 

oportunidade de transformação: enquanto o teatro reflete a vida cotidiana, entre 

amores e conflitos, ele também transforma os sujeitos com novos atravessamentos e 

possibilidades de escuta para que com isso exista a perspectiva de levar ao público 

a humanização dos sujeitos LGBT por meio da aproximação com este universo e, 

assim, combater a lesbofobia, homofobia e transfobia, além de todo o tipo de 

preconceito vigente em um dos países que mais mata LGBT no mundo3. É nesse 

contexto que o teatro LGBT acontece e cujas identidades são apresentadas, 

representadas e refletidas por diferentes atividades cênicas. Ademais, olhar mais 

profundamente para este aspecto traz a reflexão de como este espaço simbólico, 

que tem como proposta abarcar diferentes temas retratados na sociedade, tem sido 

utilizado para a representatividade dos sujeitos lésbicos e quais transformações 

esses trabalhos têm causado na sociedade brasileira. 

 A partir deste ponto iniciou-se uma jornada que começa com a investigação 

do que é ‗ser‘ mulher na atualidade. O capítulo 2, intitulado de ‘Ser’ mulher e lésbica 

no século XXI: uma visão geral, mostra a desconstrução da categorização da mulher 

por meio do binarismo e apresenta uma abordagem dos estudos de gênero através 

de alguns autores como Lauretis (1987), Butler (2003), Haddad (2017) e Fonseca 

(1999). A partir daí revelam-se aspectos da invisibilidade lésbica e do conceito de 

performatividade de gênero apontado pelos autores Barbieri (2008), Butler (2000), 

                                                
2
 Formada pelo curso profissionalizante de Habilitação de Ator pela Fundação das Artes de São 

Caetano do Sul, além de graduada em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade Paulista. 
3
 ―Brasil segue no primeiro lugar do ranking de assassinatos de transexuais‖ (QUEIROGA, 2018).  
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Drumont (1980) e Oliveira; Lima; Gomes (2018). O capítulo também trata das 

questões de dominação masculina e dialoga com Foucault (1996), Ferreirinha e 

Raitz (2010), Welzer-Lang (2001) e Lanzarini (2016), bem como das origens do 

preconceito de gênero por meio de exemplos míticos de Pandora, Hera, Eva e Lilith. 

Com isso, são trazidas reflexões sobre as narrativas judaico-cristãs e a ideia de 

mulher inserida em um contexto de impureza e temerosidade a partir de autores 

como Bulfinch (2002), Matos e Soihet (2003), Berquó (2014), Nogueira (2017) e 

Trigo (2015). Como esta discussão dá origem ao pensamento do patriarcado, há 

uma abordagem deste conceito a partir de Scavone (2006) e Martino (2017). Estas 

definições passam pela reflexão das questões de raça e a relação de trabalho, com 

Davis (2013), IPEA (2018) e Gomes (2018) como meio de contextualizar as 

diferenças entre a categoria mulher e a universalidade do sujeito em termos de 

desigualdades e privilégios sociais. A pigmentocracia também é tratada nesta parte 

do texto com base em Souza e Fernandes (2018). 

Já a abordagem sobre o sujeito inclui o pensamento de Foucault (1995/1998) 

e Hall (2006) que apresentam aspectos importantes sobre o sujeito do Iluminismo, 

sociológico e pós-moderno em diferentes tempos históricos e atravessado por 

diversas questões da Modernidade Tardia, a fim de se pensar a constituição do 

sujeito lésbico no século XXI, que se dá em diálogo com Louro (2000) e Carvalhaes 

(2011). 

Após estes aspectos teóricos, o subcapítulo 2.1, Higienização da lesbianidade 

e o teatro como construção histórica, traz uma abordagem de três momentos que 

relatam tentativas de destruição da lesbianidade ao longo dos séculos: Safo de 

Lesbos – Pacheco (2016), Mata (2009) e Swain (2000) –, Inquisição no período 

colonial do Brasil – Mott (1987) –, e os altos índices de lesbocídio no Brasil do século 

XXI, Dossiê sobre Lesbocídio no Brasil – Peres, Soares, Dias (2018) e Butler (2002) 

com os corpos abjetos. Após esta abordagem que engloba uma breve retrospectiva, 

com exemplos da sociedade, adentra-se nas questões do teatro como ferramenta de 

construção de memória da lesbianidade por meio dos trabalhos de Romano (2009) e 

Polesso (2018). 

 O capítulo 3, A busca pela mulher lésbica no teatro paulistano, fala sobre a 

dificuldade em encontrar textos e livros que tragam uma linha do tempo histórica 

sobre a existência das temáticas lésbicas no teatro. Também aborda a importância 

do teatro como espaço de debate e discussão (Soares, 2013) e possibilidade de 
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enfrentamento diante das questões de preconceito da sociedade (Ferreira, 2014). 

Traz um breve panorama histórico da presença de mulher hétero/homo ao longo da 

história do Brasil com base em Trevisan (2018). Para tanto, aborda-se a ausência de 

mulheres nas produções teatrais e, quando presentes, associadas à promiscuidade, 

ainda que no universo heterossexual, e discute-se a atuação dos homens por meio 

do travestimento, bem como da censura, tanto no período colonial, quanto na 

ditadura militar. Já no século XXI, foram localizadas as temáticas lésbicas no teatro, 

com registro de diversas peças da lesbianidade a partir de 2000 até 2018, que 

estiveram em cartaz na cidade de São Paulo/SP. Este percurso foi construído por 

meio de matérias jornalísticas consultadas em veículos como a Folha de S. Paulo e 

a revista Veja, pesquisadas na plataforma Google. 

 O subcapítulo 3.1, Os espetáculos LGBT entre 2012 a 2018, apresenta 

espetáculos LGBT, em cartaz entre 2012 a 2018, ao qual se dá uma primeira parte 

da pesquisa de campo por meio da coleta de dados de espetáculos com temáticas 

LGBT que ficaram em cartaz durante seis anos na cidade de São Paulo/SP. Para 

tanto, foi escolhido, como banco de dados, o OFF – Guia de Teatro/SP, por ser um 

veículo midiático de credibilidade e história dentro da divulgação teatral paulistana. 

Esta coleta de dados se deu, por meio de palavras-chave, nas edições digitalizadas 

que estão disponíveis no site do guia cultural, sistematizadas em tabelas 

apresentadas ao longo do texto e no Apêndice A.  

 Já o capítulo 4, intitulado A presença das temáticas lesbianas na cena 

paulistana, aborda o aspecto metodológico da pesquisa. A partir do pensamento de 

Spink (2010), há embasamento teórico para o trabalho de campo, por meio do 

conceito de construcionismo, disponível no livro Linguagem e produção de sentido 

no cotidiano. Com base nos exemplos de aplicação metodológica disponíveis na 

obra, foi realizada uma adaptação para um modelo teórico que melhor pudesse se 

adequar a esta pesquisa. Assim, o modelo abarcou entrevistas semiestruturadas 

com a criação de mapas de análise de práticas discursivas, sendo divididos em 

quatro blocos temáticos: 1) Temáticas dos espetáculos; 2) Relação com o público; 3) 

Relação com o mercado; e 4) Causa da invisibilidade lésbica no teatro.  

 Na sequência, o capítulo 5, denominado A voz da lesbianidade no teatro – 

Depoimentos, reúne seis depoimentos de atrizes que fizeram espetáculos com 

temáticas lésbicas a partir do século XXI. Entre as peças estão: Sereias da Rive 
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Gauche, Flores brancas e um pouco de O bote da loba4; Tem alguém que nos odeia 

e L, o Musical, ambas encenadas em São Paulo entre 2000 e 2018. Este capítulo foi 

dividido em seis subcapítulos contendo as entrevistas de cada atriz, organizados em 

blocos e de forma separada.   

O capítulo 6, Análise das práticas discursivas, traz os desdobramentos dos 

depoimentos coletados por meio da aplicação do modelo teórico proposto, com 

tabelas que reúnem os assuntos centrais de cada entrevista, analisando-se as 

Linhas Narrativas e as Árvores Associativas para cada bloco temático. Também 

apresenta uma análise entre as práticas discursivas das entrevistas e as teorias 

expostas nos capítulos 2 e 3.  

 A Conclusão debate as descobertas centrais apontadas pela pesquisa e dos 

pontos-chave que tratam da visibilidade/invisibilidade das temáticas lesbianas no 

teatro paulistano. Também traz aspectos da correlação entre a prática dessas 

produções e a quantidade de peças disponível no OFF – Guia de Teatro, além de 

indicar caminhos para um trabalho de continuidade, ou seja, alternativas apontadas 

pelo próprio trabalho de campo para a visibilidade das temáticas lésbicas no teatro e 

a legitimação de seus espaços de pertencimento. 

 Logo, a convicção nesta pesquisa é que ela possa abrir novos campos de 

estudo na academia e na sociedade, por meio da aplicabilidade e do 

desenvolvimento das produções culturais, bem como propiciar a continuidade para a 

solidificação deste campo de estudos, contribuindo para mudanças positivas na 

sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 O foco da entrevista é o espetáculo Flores brancas. Entretanto, a atriz faz uma breve menção sobre 

a atuação na peça O bote da loba. 
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2  „SER‟ MULHER E LÉSBICA NO SÉCULO XXI: UMA VISÃO GERAL 

 

Para falar sobre a visibilidade das temáticas lésbicas no teatro, no início do 

século XXI, e trazer elementos comparativos dessas produções, com base em 

espetáculos com temáticas LGBT que ficaram em cartaz entre 2012 e 2018, é 

preciso antes olhar para alguns fatores que são considerados pela sociedade como 

definidores do que é ‗ser‘ mulher e, após isto, compreender o que é ser lésbica em 

um momento histórico cuja sociedade vem passando por transformações, para, 

então, analisar como o sujeito lésbico está sendo representado na cena teatral da 

contemporaneidade brasileira.  

 Nesse sentido, ―partimos da premissa que a categoria mulher é uma variável 

histórica. A natureza humana não é essencial, mas socialmente construída, 

influenciada por vários marcadores sociais da diferença‖ (CASTRO, 2011, p. 3). 

Estes ―marcadores sociais da diferença são sistemas de classificação que 

organizam a experiência ao identificar certos indivíduos com determinadas 

categorias sociais‖ (ZAMBONI, 2014, p.13).  

Entre essas classificações, está a desigualdade de gênero que foi 

estabelecida por meio da construção cultural do masculino e do feminino já que 

―formam um sistema de gênero, um sistema simbólico ou um sistema de 

significações que relacionam o sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e 

hierarquias sociais‖ (LAURETIS, 1987, p. 211). Nesta condição, o sujeito ‗mulher‘ foi 

categorizado e produzido por intermédio da prática discursiva.  

 
Os modos de subjetivação das mulheres estão inseridos, portanto, 
em práticas discursivas e não discursivas, em coerções imediatas 
sob o signo da violência material ou na difusão e interação de 
imagens, procedimentos, regras, representações que as flexionam 

em direção ao modelo do ‗ser‘ mulher. (SWAIN, 2009, p. 13). 

 

Todavia, a forma de ‗ser‘ mulher é referenciada ao conceito de 

performatividade que ―é uma noção aplicada ao discurso coletivo que constrói os 

gêneros‖ (FIGUEIREDO, 2018, p. 44). Nas palavras de Judith Butler (2003, p. 48):  

 

Consequentemente, o gênero mostra ser performativo no interior do 

discurso herdado da metafísica da substância – isto é, constituinte da 
identidade que supostamente é. Nesse sentido, o gênero é sempre 
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um feito, ainda que não seja obra de um sujeito tido como 
preexistente à obra.  

 

 Portanto, ―o gênero é um ato que faz existir aquilo que ele nomeia [...]. As 

identidades de gênero são construídas e constituídas pela linguagem, o que significa 

que não há identidade de gênero que preceda a linguagem‖ (SALIN, 2002, p. 91). 

Não obstante, ―dizer que o gênero é performativo significa que gênero não é algo 

que nós somos, mas que continuamente fazemos, através da repetição das normas 

de gênero, que se cristalizam, imposto por práticas regulatórias‖ (HADDAD, M.; 

HADDAD, R., 2017, p. 3). Desta maneira, a produção discursiva estabelece a 

performatividade, resultando na ―remodelação da matéria dos corpos como efeito de 

uma dinâmica do poder, de tal forma que a matéria dos corpos será indissociável 

das normas regulatórias que governam sua materialização e a significação daqueles 

efeitos materiais‖ (BUTLER, 2000, p. 111). Nesse sentido, são estabelecidos 

padrões entre os corpos e as normas, de maneira a unificá-los.  

Por meio da perspectiva de performatividade, pode-se dizer que ‗ser‘ mulher é 

uma prática social que tem seu lugar definido a partir do machismo estrutural que 

―enquanto sistema ideológico oferece modelos de identidade tanto para o elemento 

masculino como para o elemento feminino. Ele é aceito por todos e mediado pela 

‗liderança‘ masculina‖ (DRUMONT, 1980, p. 81), com base no sexo biológico. Esses 

modelos vão produzindo os sujeitos desde o início da vida. 

 

Assim, na estrutura da sociedade, desde a infância, os sujeitos são 
levados a pensar de forma diferenciada a dinâmica de poder: de um 
lado, ao menino é apresentado um universo de possibilidades que 
denotam poder monetário, força física e superioridade e, por outro 
lado, à menina é apresentado o ―mundo‖ do cuidado, do espaço 
doméstico, da fragilidade e, por conseguinte, da necessidade de um 
―protetor‖. Esta relação desigual de gênero reproduz o machismo em 
sua perspectiva simbólica e cultural, uma vez que tal dimensão é 
perpetuada por intermédio da socialização através das gerações 
(OLIVEIRA; LIMA; GOMES, 2018, p.70-71).  

 

Esses discursos vão criando padrões de definição que normatizam o que é 

‗ser‘ mulher ao estabelecer uma condição binária e de dominação entre os gêneros 

ao designar a mulher como um sujeito que representa a fragilidade. Logo,  

 

A sensibilidade, o cuidado, a delicadeza, o detalhismo são social e 
historicamente embutidos como atributos dos sujeitos nascidos com 
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o corpo biológico fêmea, produzindo-os com características de 
feminilidade, o que o fará ser reconhecido como uma mulher 
(CARVALHAES, et al., 2011, p.95). 

 

Mas, nas palavras de Simone de Beauvoir (1908-1986) ―não se nasce mulher, 

torna-se mulher‖. Por isso, ―ser mulher revela os mais variados significados de uma 

cultura masculinizante e de uma história de lutas, sejam estas abertas ou 

camufladas, pela conquista de sua autonomia no campo das relações sociais e na 

construção de sua cidadania‖ (SILVA, 2006, p. 33). Desta maneira, a 

performatividade, que constitui o sujeito mulher, acontece a partir de uma cultura 

masculina que estabelece padrões de alta exigência em que ―não é mais possível 

ser simplesmente mulher, é preciso ser uma supermulher, com superdesempenho 

em todos os aspectos da vida‖ (BARBIERI, 2008, p. 2), ainda que tenha de se 

desdobrar em duplas jornadas entre o trabalho e as tarefas de casa, para que, com 

isso, possa ocupar alguns espaços sociais hegemonicamente preenchidos por 

homens.  

Com a construção de um modelo ideal de mulher, que atenda aos critérios da 

norma instituída para a produção desse sujeito em cada sociedade, ―a mulher 

perpassa a vida numa existência privada de futuro, porque o seu destino vai lhe 

sendo ensinado‖ (SANTOS; BEZERRA, 2017, p. 10). Nesta dimensão, 

 

As formas de ser homem e mulher têm se incluído no que se pode 
denominar 'formações históricas', ou seja, devem ser 
circunstanciadas ao espaço e ao tempo em que se manifestam, 
definindo-se, portanto, como construções sociais e históricas 
particulares de sujeitos femininos e masculinos (FONSECA, 1999, 
p.5).  

 

Esse aparente determinismo consolidado mostra que ―por mais que o 

discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem 

revelam logo, rapidamente, a ligação com o desejo e o poder‖ (FOUCAULT, 1996, p. 

10), desejo este legitimado por constituições sociais de base moral, religiosa e 

política, bem como de instâncias determinantes a exemplo da Medicina ou Judiciário 

cuja função é produzir sujeitos que correspondam às normas disciplinadoras.   

 

É pela disciplina que as relações de poder se tornam mais facilmente 
observáveis, pois é por meio da disciplina que estabelecem as 
relações: opressor-oprimido, mandante-mandatário, persuasivo-
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persuadido, e tantas quantas forem as relações que exprimem 
comando e comandados (FERREIRINHA; RAITZ, 2010, p. 371).  

 

Nesse sentido, ―os homens dominam coletiva e individualmente as mulheres. 

Esta dominação se exerce na esfera privada ou pública e atribui aos homens 

privilégios materiais, culturais e simbólicos‖ (WELZER-LANG, 2001, p. 461). Assim, 

as mulheres são inseridas em uma condição de passividade, não apenas no que é 

proposto nos aspectos de dominação relacionados ao sexo em meio a 

heteronormatividade, mas também dentro da sociedade, cuja inferiorização é 

vivenciada em detrimento da hegemonia masculina em diferentes esferas. Como 

resultado, vê-se que ―a passividade sexual é encarada como algo inferior, que deve 

obedecer às leis do dominante e que gera na sociedade uma série de preconceitos 

contra mulheres e homossexuais‖ (LANZARINI, 2016, p. 22). 

Esta relação de poder binário, que culmina na dominação entre os gêneros, 

está presente na sociedade contemporânea, bem como é advinda de tempos 

remotos. Basta analisar as narrativas da criação, a exemplo dos mitos gregos. Nesta 

abordagem, o processo de criação do mundo acontece com o homem sendo o 

primeiro a ser criado, como descrito no mito de Pandora, e apontado por Bulfinch 

(2002, p.20): 

 

Não se sabe se o criador o fez de materiais divinos, ou se na Terra, 
há tão pouco tempo separada do céu, ainda havia algumas sementes 
celestiais ocultas. Prometeu5 tomou um pouco dessa terra e, 
misturando-a com água, fez o homem à semelhança dos deuses.  

 

 Ainda segundo Bulfinch (2002), Prometeu, junto ao irmão Epimeteu, ficou 

responsável pela criação do homem e com isso garantir a ele, bem como aos 

animais, os atributos advindos para a preservação da espécie. Entretanto, era 

necessário que o homem fosse superior aos animais. Assim, após Epimeteu esgotar 

todos os recursos nesse processo de criação, com a escassez, foi pedir ajuda para 

Prometeu que, por meio de Minerva, pôde ir acender uma tocha no carro do Sol e 

com isso, trazer fogo ao homem.   

 A existência desse dom manifesto por meio do fogo trouxe algo que criou uma 

distinção do homem em detrimento dos outros animais, o que era considerado como 

                                                
5
 ―Era um dos titãs, uma raça gigantesca, que habitou a Terra antes do homem‖ (BULFINCH, 2002, p. 

20). 
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fator que o tornou superior. Este processo de criação do mundo e do homem só 

contou com a existência da mulher posteriormente.  

Bulfinch (2002, p.20) ainda nos conta que, com isso, ―Júpiter a fez e a enviou 

a Prometeu e a seu irmão, para puni-los pela ousadia de furtar o fogo do céu, e ao 

homem, por tê-lo aceito.‖ Esta mulher recebeu o nome de Pandora e foi enviada 

para Epimeteu, que guardava em casa uma caixa contendo atributos malignos que 

sobraram da preparação do homem. Embora recebesse dos deuses atributos como 

beleza e persuasão, Pandora é marcada por sua atitude de curiosidade que a fez 

abrir esta caixa que ―espalhou por toda a parte uma multidão de pragas que 

atingiram o desgraçado homem.‖ 6  

Existem outras versões para esta história mitológica. Entretanto, com esta, já 

é possível observar o aspecto da diferenciação entre homem/mulher e a condição de 

superioridade/inferioridade entre ambos, visto que Pandora surge como um 

elemento de punição. Nesse sentido, o mito estabelece que mesmo ―sendo 

‗semelhante a uma deusa‘, tem toda a aparência da sedução da jovem na véspera 

do matrimônio, porém oculta um coração ardiloso e numerosos outros defeitos‖ 

(MATOS; SOIHET, 2003, p. 130).  

Estes atributos definidores na mitologia grega, em detrimento do sujeito 

mulher, criam uma atmosfera de temerosidade como forma punitiva, que insere o 

homem, ainda que tenha feito algo que desagradasse às divindades, como um 

sujeito superior. Portanto,  

 
A mulher foi criada pelos deuses como punição pelas atitudes de 
Prometeu, que os enganou, roubando o fogo e oferecendo apenas os 
ossos e a gordura nos sacrifícios. Assim, a mulher seria ‗belo o mal 
em vez de um bem‘ e constituiria uma raça separada da dos homens. 
(BERQUÓ, 2014, p. 1986).  

 

Ainda que esta forma mítica manifeste elementos da criação da mulher como 

uma representação maléfica e submissa, o mito da deusa Hera traz outro aspecto da 

existência feminina. Na mitologia, ela é casada com Zeus. ―No entanto, Zeus teve 

muitas outras conquistas amorosas e, por esse motivo, deixava Hera muito 

enciumada. O deus teve amantes humanas e divinas‖ (WILKINSON; PHILIP, 2009, 

p. 42). Um pouco mais à frente, os autores tratam da vivência em um casamento 

conturbado; Hera tinha um comportamento furioso em relação ao marido: ―O apetite 

                                                
6
 Ibid., p. 20-21. 
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sexual de Zeus provocava ciúme descomunal em Hera, e ela perseguia suas 

amantes incansavelmente.‖ (WILKINSON; PHILIP, 2009, p. 43). Neste contexto,  

 

Hera, a esposa que vive sob assédio moral do marido, parece 
ensinar pelo contra exemplo uma divina lição: a mulher não é 
submissa por natureza. Essa ideia também está presente no mito 
judaico-cristão de Eva, a mulher submissa e ‗obediente‘. Mas essa 
representação é confrontada dentro do mesmo universo cultural 
judaico-cristão com o mito de Lilith (a primeira esposa de Adão, uma 
mulher insurgente e emancipada) (NOGUEIRA, 2017, p.14).  

 

O mito de Lilith também traz elementos relacionados à condição de temor 

relacionado ao sujeito mulher.  

 

Citada em vários textos da antiguidade como o Antigo Testamento, o 
mito de Lilith é encontrado em muitas culturas. Na mitologia da 
Babilônia, Lilith era um demônio com corpo de mulher que vivia no 
inferno. Entre outros documentos onde sua história pode ser 
encontrada, há uma referência na Cabala, em que ela é apresentada 
como a primeira mulher de Adão, personagem bíblico do mito de 
Adão e Eva. Em uma das passagens da história bíblica, o demônio 
feminino é acusado de assumir formas de serpente e influenciar Eva 
a provar o fruto proibido (ARAÚJO, [entre 2006-2019]). 

 

Voltando ao pensamento de Nogueira (2017, p.14), nesta abordagem litúrgica 

judaico-cristã, a dualidade Eva e Lilith indica as duas facetas de uma representação 

do feminino, cujo cenário evidencia Eva como a mulher responsável pelo pecado 

original e que deve aceitar a submissão para que exista o casamento, já que seduziu 

Adão. Desta forma, para Martins (2008, p.3-4), Lilith representa um modelo de 

mulher que não é adequado.  

 

Num dos mitos mais antigos e duradouros da História, a primeira 
mulher criada foi seduzida pelo diabo e induzida a desobedecer à 
ordenação divina segundo a qual deveria se abster de comer o fruto 
da árvore do conhecimento. Mais do que isso, ela levou a pecar o 
primeiro e mais puro dos homens: Adão. Portanto, além de passível 
a sedução diabólica, torna-se ela própria cúmplice do mal ao incitar 
seu marido ao pecado. Essa atitude irrefletida gera graves 
conseqüências e assim como a Pandora dos gregos, a Eva judaica é 
acusada de disseminar o mal no mundo. 

 
A esta transgressão entre Eva e Lilith, Luiz Gonzaga Godoi Trigo (2015, p.38) 

aborda que a existência de Lilith é anterior a de Eva: 
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O mito nos relata que a primeira mulher de Adão não foi Eva, mas 
sim Lilith. Não veio de um pedaço do homem, da costela de Adão, 
mas do pó, cheia de sangue e saliva (menstruação e desejo) e assim 
reivindicou sua igualdade ao homem, não se admitindo inferior e 
submissa, se negando a ficar sob o homem, inclusive durante o ato 
sexual. 

 

 Por esta perspectiva, Lilith é apresentada como a mulher que está equiparada 

ao homem, algo considerado proibido do ponto de vista de superioridade masculina 

que, para manter seu status de dominação, atribui à mulher todos os males do 

mundo. Neste ponto de vista, a única mulher que é aceita está representada na 

figura de Eva, a mulher submissa que existe para legitimar a condição de dominação 

dos homens e com isso estabelecer a relação de poder entre os gêneros.  

 Esta construção foi sendo incorporada, ao longo do tempo, por muitas 

culturas que deram base para a criação de um machismo estrutural, visto que, 

 

[...] a exclusão feminina não é um fenômeno regional ou atual, mas 
uma prática consagrada durantes séculos, fundamentada apenas em 
crenças ou opiniões que nada tem de científico ou razoável, mas sim 
escoradas na opressão e no desejo de controle de um gênero por 
outro, ou seja, das mulheres pelos homens (TRIGO, 2015, p.38). 

 

Esses elementos se tornaram presentes a partir de pensamentos criacionistas 

e de dominação masculina a exemplo das histórias de Pandora, Lilith e Eva, e a 

partir deles foi estabelecido o que é ‗ser‘ mulher por meio de práticas discursivas 

coercitivas que definem comportamentos, proibições, costumes e até vestimentas.  

Ainda que exista esta categorização definidora do que vem a ser considerada 

mulher, existem outros estudos que apontam para este sujeito como detentora de 

um poder central, em diferentes momentos da história e em diversas culturas. Sobre 

esse aspecto, Silva; Londero (2016, p.3) ressaltam que: 

  

No período chamado matriarcado, a centralidade da mulher na vida 
da comunidade não podia ser negada. Só ela tinha o poder de 
produzir e nutrir a vida. Sem ela, a nova vida extinguir-se-ia. Pode-se 
compreender que naqueles tempos, as mulheres possuíam papel de 
grande relevância no seio da sociedade.  

 

Embora esta centralidade matriarcal seja um fator essencial que desconstrói a 

ideia de inferioridade de um sujeito ‗mulher‘ categorizado como maléfico e que deve 

ser submisso, é possível observar que existe uma construção cultural histórica que 
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afeta a atualidade e, para compreender este aspecto, basta voltar à condição 

advinda de exemplos como as histórias míticas, visto que estas narrativas ainda 

estão presentes na relação homem/mulher na contemporaneidade e que resultou em 

uma cultura patriarcal7, machista e heteronormativa, que impõe às mulheres a 

submissão e a reprodução. Com isso, o ―texto seminal da cultura patriarcal pertence 

à sociedade do Ocidente e está no livro do Gênesis, no qual encontramos a primeira 

transgressão feita por uma mulher: Eva (PIRES, 2008, p. 9). 

Todavia, esse modelo não pode ser universalizado. Scavone (2006) traz uma 

referência da antropóloga Gayle Rubin ({1975}1998, p.19)8 e sua genealogia do 

patriarcado das sociedades de Nova-Guiné, com seus sistemas de parentesco, ao 

utilizar a abordagem de sexo/gênero e mostra que ―existem sistemas estratificados 

por gênero, aos quais a descrição de patriarcado não se adéqua‖ (SCAVONE, 2006, 

p. 91-92). Por essa abordagem, abre-se o olhar para um patriarcado não universal, 

―o que equivaleria à recusa de um corpo e de um sexo feminino universal e à 

aceitação de diferentes configurações possíveis do corpo e da sexualidade.‖ 9 

Ademais, revela-se uma não uniformidade feminina que desconstrói a ideia de 

fixidez na relação binária referente ao gênero. Nesse cenário, não é possível 

universalizar a categoria mulher, como é realizado em diversas narrativas míticas ou 

patriarcalistas, bem como em vertentes do feminismo, já que há uma pluralidade 

deste sujeito, principalmente do ponto de vista das questões de raça, classe, gênero 

e sexualidade.  

 

Não se pode pensar em um público feminino, por exemplo, e a partir 
daí reduzir as ideias em padrões de gênero como delicadeza e cor 
de rosa. Quando isso acontece, uma parcela considerável de 
mulheres são esquecidas e deixam de ser atendidas: as mulheres 
que não performam feminilidade segundo o padrão de gênero, são 
entendidas como ―não normativas‖ (MARTINO, 2017, p. 6). 

 

Desta forma, apresenta-se a desigualdade porque estabelece o que é ‗ser‘ 

mulher a partir do sexo biológico, de maneira a estabelecer uma categoria fixa e, 

com isso, manifesta-se a exclusão e a falta de representatividade dos diferentes 

sujeitos. Esta pluralidade do que é ‗ser‘ mulher pode ser vista por diferentes 
                                                
7
 ―Desde o final dos anos 1960, o conceito de patriarcado é um bom exemplo de uma concepção que 

pretende dar conta de um sistema único e universal de opressão‖ (SCAVONE, 2006, p. 90-91). 
8
 RUBIN, G. L´economie politique du sexe transactions sur lês femmes et systèmes de sexe/genre. 

Cabters du Cedref. Paris: 1998, n.7. 
9
 Ibid., p. 93. 
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exemplos, como as questões ligadas à raça e aos privilégios decorrentes desta 

condição. Basta observar o espaço ocupado por negras e brancas dentro do 

mercado de trabalho. De acordo com o IPEA (2018),10  

 

A vulnerabilidade das mulheres negras ao desemprego é 50% maior. 
Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra 
que a cada 1 ponto percentual a mais na taxa de desemprego, as 
mulheres negras sofrem, em média, aumento de 1,5 ponto 

percentual. Para as mulheres brancas, o reflexo é de 1,3 p.p.  
 

É possível observar que as mulheres negras sofrem mais com o desemprego 

e encontram menos oportunidades no mercado de trabalho em detrimento das 

mulheres brancas. Outro fator a ser considerado é a diferenciação de oportunidades 

de trabalho, que neste caso não abarca somente as mulheres, mas também os 

homens negros. Sobre esse ponto, os negros representam: 

 

[...] O grupo populacional no Brasil que ocupa a maioria das vagas 
em serviços braçais ou que exigem pouco preparo, como operador 
de telemarketing, vigilante e cortador de cana de açúcar. No grupo 
das profissões altamente qualificadas, como as de engenheiro de 
computação e professor medicina, a maioria dos trabalhadores é 

branca (GOMES, 2018). 
  

Esta ocupação de negros em trabalhos braçais também faz parte do universo 

das mulheres negras já que muitas começaram cedo em funções a exemplos de 

empregadas domésticas ou babás. Logo, este apontamento revela que ―o enorme 

espaço que o trabalho ocupou na vida das mulheres negras, segue hoje um modelo 

estabelecido desde o início da escravatura‖ (DAVIS, 2013, p. 10) e que, até os dias 

atuais continua vigente, instituindo uma desigualdade racial e de privilégios entre 

mulheres negras e brancas. 

Além disso, a pigmentocracia, também designada como colorismo11, revela 

uma desigualdade de privilégios entre negras de pele clara e negras de pele escura, 

fenômeno decorrente da pós-escravatura e que acontece em países que sofreram 

colonização europeia. ―Isso quer dizer que, ainda que uma pessoa seja reconhecida 

como negra ou afrodescendente, a tonalidade de sua pele será decisiva para o 

                                                
10 O estudo faz parte do boletim Mercado de trabalho: conjuntura e análise. IPEA, ano, v. 15, p. 19-
28, 2002.  
11

 ―O termo é relativamente recente. Foi cunhado em 1982 pela escritora Alice Walker, no ensaio If 
the present looks like the past, what does the future look like?‖ (DREHMER, 2017). 
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tratamento que a sociedade dará a ela‖ (DJOKIC, 2015). A passabilidade da mulher 

negra de pele clara, em detrimento de mulheres negras de pele escura, estabelece 

diferenças no trato social vivenciado por essas mulheres em meio aos privilégios 

ofertados com base na branquitude advinda de uma visão eurocêntrica. Portanto, 

―uma sociedade que valoriza a imagem do homem, do branco, e do europeu acaba 

deixando uma lacuna negativa e imprópria para o crescimento pessoal e social da 

mulher negra‖ (SOUZA; FERNANDES, 2018, p. 48). 

Este exemplo relacionado à questão de raça é apenas um dos fatores que 

aborda a pluralidade da categoria mulher, dentre outras condições a serem 

consideradas, e que aponta para o caminho da desconstrução de uma fixidez em 

relação à categorização, como visto nas narrativas tratadas anteriormente. Portanto, 

ao categorizar a mulher de forma fixa, exclui-se toda a pluralidade do sujeito, 

principalmente tratando-se do sujeito do século XXI, período em que se vive a Pós-

Modernidade. ―Partimos do pressuposto de que a noção de Pós-Modernidade 

emerge da composição das relações de saber, de poder e de subjetivação que se 

configuram no tempo e no espaço‖ (ESPERANDIO, 2007, p. 12). Logo, esses 

elementos fazem parte da constituição do sujeito que, na perspectiva da Pós-

Modernidade, passa por diferentes atravessamentos e não está unificado. 

No ensaio intitulado Sujeito e Poder12, Michel Foucault traz um aspecto geral 

de sua abordagem da definição do sujeito ao longo de 20 anos de trabalho tendo 

como objetivo apresentar como o ser humano tornou-se sujeito na cultura. Para 

tanto, divide essa periodicidade em duas partes. Na primeira, ele fala sobre ―os três 

modos de objetivação que transformam os seres humanos em sujeitos‖ 

(FOUCAULT, 1995, p. 231). E descreve: 

 

O primeiro é o modo de investigação, que tenta atingir o estatuto de 
ciência, como, por exemplo, a objetivação do sujeito do discurso na 
grammaire générale, na filologia e na linguística. Ou ainda, a 
objetivação do sujeito produtivo, do sujeito que trabalha, na análise 
das riquezas e da economia. Ou um terceiro exemplo, a objetivação 
do simples fato de estar vivo na história natural ou na biologia.  

   

Para além dessas três objetivações, em que transita da condição de seres 

humanos para sujeitos, Foucault também aborda algo que está na segunda parte do 

                                                
12

 FOUCAULT, Michel. Sujeito e poder. In: DREYFUS,H.; RABINOW, P. Michel Foucault, uma 
trajetória filosófica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 231-249. 
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trabalho realizado, em que revela: ―estudei a objetivação do sujeito naquilo que eu 

chamarei de ‗práticas divisórias‘. O sujeito é dividido no seu interior e em relação aos 

outros‖ (FOUCAULT, 1995, p. 231). Dentro deste ponto conceitual, o autor diz 

estabelecer um aspecto norteador mediante esta divisão interior do sujeito. ―Eu 

escolhi o domínio da sexualidade — como os homens aprenderam a se reconhecer 

como sujeitos da ‗sexualidade‘‖13. Logo,  

 

A causalidade no sujeito, o inconsciente do sujeito, a verdade do 
sujeito no outro que sabe, o saber, nele, daquilo que ele próprio 
ignora, tudo isso foi possível desenrolar-se no discurso do sexo. 
Contudo, não devido a alguma propriedade natural inerente ao 
próprio sexo, mas em função das táticas de poder que são imanentes 
a tal discurso (FOUCAULT, 1988, p.67-68). 

 

Portanto, é por meio do discurso que os sujeitos vão sendo produzidos e 

passam a existência envoltos na condição de um poder repressor. Desta 

perspectiva,  

 

[...] pode-se supor que há, muito regularmente nas sociedades, uma 
espécie de desnivelamento entre os discursos: os discursos que ―se 
dizem‖ no correr dos dias e das trocas, e que passam com o ato 
mesmo que os pronunciou; e os discursos que estão na origem de 
certo número de atos novos de fala que os retomam, os transformam 
ou falam deles, ou seja, os discursos que, indefinidamente, para 
além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda 
por dizer (FOUCAULT, 1996, p.22).  

  

 Em meio aos desnivelamentos discursivos, a questão do poder, que se 

desenvolveu a partir do século XVII, se faz vigente como mantenedora do controle, 

ao qual o autor divide em dois polos: 

 

O primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no corpo como 
máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na 
extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e 
docilidade, na sua integração em sistemas de controle eficazes e 
econômicos — tudo isso assegurado por procedimentos de poder. 
que caracterizam as disciplinas: anátomo-política do corpo humano 
(FOUCAULT, 1988, p. 130-131). 

 

 Na sequência, já o segundo polo, decorrente do século XVIII, exibe outra 

abordagem que se refere ao corpo-espécie, baseado na biologia e nos controles 

                                                
13

 Ibid., p. 232. 
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regulatórios a exemplo da duração da vida até os aspectos de saúde. Este modo 

disciplinar representa os aspetos de regulação da população e dos corpos, como 

aborda Foucault. 

 As intervenções e os controles que são manifestados por meio desses dois 

polos apontam para a existência de elementos que produzem os sujeitos numa 

perspectiva histórica, construída a partir de cada vivência em sociedade e, por isso, 

também de modo individual. ―Trata-se, portanto, de pensar o sujeito como um objeto 

historicamente constituído sobre a base de determinações que lhe são exteriores‖ 

(REVEL, 2005, p. 84). Logo,  

 

Desse modo, os períodos históricos são percebidos pela arqueologia 
foucaultiana como processos de rupturas que finalizam uma 
episteme e dá lugar a outra, no âmbito de determinações muitas 
vezes clandestinas, visto que raramente se tornam explícitas ao nível 
das consciências dos sujeitos históricos (BOAS, 2002, p. 42). 

  

Esse processo de ruptura em períodos históricos vai de encontro com o 

pensamento de Stuart Hall (2006) ao pontuar o declínio das identidades, que eram 

vistas como unificadas, para dar espaço ao surgimento de identidades 

desfragmentadas. Para o autor, há uma crise identitária que tem gerado um 

deslocamento das ―estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 

abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 

estável no mundo social‖ (HALL, 2006, p. 7). Essas mudanças, em relação às 

identidades, são decorrentes do início do século XX devido a uma alteração de 

estrutura, característica do que Hall define como Modernidade Tardia. Logo: 

  

Esta perda de um ‗―sentido de si‖ estável é chamada, algumas vezes, 
de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo 
deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no 
mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma ―crise 
de identidade‖ para o indivíduo14. 

 

 Ao olhar para a concepção das identidades em outros momentos históricos, 

se encontram três características de sujeito: do iluminismo, sociológico e pós-

moderno. Para tanto, Hall diz que: 

 

                                                
14 Ibid., p. 9. Embora Hall utilize a palavra ‗indivíduo‘, dentro do contexto aqui abordado, refere-se ao 
sujeito. 
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O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa 
humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado 
das capacidades da razão, de consciência e de ação, cujo ―centro‖ 
consistia num núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando 
o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo 
essencialmente o mesmo – contínuo ou ―idêntico‖ a ele – ao longo da 
existência do indivíduo (HALL, 2006, p.10).  

 

 A esta definição de sujeito era dada a referência de masculinidade designada 

por esses atributos estabelecidos. Após uma aparente complexidade vista no mundo 

moderno, surgiu a consciência de que fora de um centro unificado existia a relação 

com o outro da perspectiva cultural em que se estava inserido. Com isso, surgiu o 

sujeito sociológico. Portanto, para Hall: 

 

A identidade é formada na ―interação‖ entre o eu e a sociedade. O 
sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior, que é o ―eu real‖, 
mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os 
mundos culturais e as identidades que esses mundos oferecem.15 

 

 Esta abordagem do sujeito o tira de si para ligá-lo a uma estrutura social. 

Porém, esta unificação manifestou o processo de desfragmentação, ―composto não 

de uma, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias, outras não.‖16 

Além das duas concepções de sujeitos, o pós-moderno apresenta outras 

características a exemplo do deslocamento. 

 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas, ao redor de um eu coerente. 
Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão 
sendo continuamente deslocadas. Se sentimos que temos uma 
identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas 
porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma 
confortadora ―narrativa do eu‖17. 

 

 O aspecto que aborda as mudanças estruturais da sociedade, bem como a 

relação do sujeito com a cultura, por meio das migrações e da globalização, revela 

que as identidades estão em constantes atravessamentos, ou seja, são produzidas 

pelas práticas discursivas que são reguladas culturalmente em variação de tempo e 

espaço. Sobre esse aspecto, Hall traz três concepções de identidade para designar 

                                                
15

 Ibid., p. 11. 
16

 Ibid., p. 12. 
17

 Ibid., p. 13. 
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o sujeito em momentos históricos diferentes até chegar ao que denomina como 

Modernidade Tardia, cujo processo de mudança que atravessa as identidades 

também está ligado à globalização. ―As sociedades modernas são, portanto, por 

definição, sociedades de mudança constante, rápida e permanente. Esta é a 

principal distinção entre as sociedades tradicionais e as modernas‖ (HALL, 2006, 

p.14). 

 Nesse apontamento, o autor cita o conceito de ‗deslocamento‘ utilizado por 

Ernest Laclau (1990)18 e que aborda não apenas um único centro de poder, mas 

diversos. Logo, Hall destaca que: 

 

A sociedade não é, como os sociólogos pensaram muitas vezes, um 
todo unificado e bem delimitado, uma totalidade, produzindo-se 
através de mudanças evolucionárias a partir de si mesma, como o 
desenvolvimento de uma flor a partir de seu bulbo. Ela está 
constantemente sendo ―descentrada‖ ou deslocada por forças fora de 
si mesma.19 

  

 Nesse sentido, salienta a descontinuidade e ruptura, características da 

sociedade pós-moderna, que atravessam a identidade dos sujeitos. Para ele, a 

descentração dos sujeitos acontece em decorrência de rupturas dos discursos que 

foram marcos pontuais na História. Ele aponta, como primeira descentração, as 

tradições do pensamento marxista, decorrentes do século XIX, ao dizer que novos 

intérpretes de Marx fizeram uma leitura da qual:  

 

Os indivíduos não poderiam de nenhuma forma ser os autores ou os 
agentes da história, uma vez que eles podiam agir apenas com base 
em condições históricas criadas por outros e sob as quais eles 
nasceram, utilizando os recursos materiais e de cultura que lhes 
foram fornecidos por gerações anteriores.20  

 

 O segundo descentramento refere-se ao século XX, com Freud e a 

descoberta do inconsciente.   

  

A teoria de Freud de que nossas identidades, nossa sexualidade e a 
estrutura de nossos desejos são formadas com base em processos 
psíquicos e simbólicos do inconsciente, que funciona de acordo com 
uma ―lógica‖ muito diferente daquela da Razão, arrasa com o 

                                                
18

 LACLAU, E. New Reflections on  the Resolution of our Time. Londres: Verso, 1990. 
19

 Ibid., p. 17. 
20

 Ibid., p.34-35. 
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conceito do sujeito cognoscente e racional promovido de uma 
identidade fixa e unificada – ―o penso, logo existo‖, do sujeito de 
Descartes (HALL, 2006, p.36). 

 

 O terceiro descentramento está ligado à linguista estrutural de Ferdinand de 

Saussure, que 

[...] argumentava que nós não somos, em nenhum sentido, os autores 
das afirmações que fazemos ou dos significados que expressamos na 
língua. [...] falar uma língua não significa apenas expressar nossos 
pensamentos, mas interiores e originais; significa também ativar a 
imensa gama de significados que já estão embutidos em nossa língua 
e em nossos sistemas culturais. 21 

 

Nesse sentido, ele refere-se à língua como algo que já preexiste ao sujeito, ou 

seja, não é algo ligado a cada sujeito e sim ao social. 

 O quarto descentramento está relacionado a Michel Foucault por meio da 

concepção de sujeito e identidade, ao designar o poder disciplinar como um novo 

tipo de poder que ―está preocupado, em primeiro lugar, com a regulação, a vigilância 

é o governo da espécie humana ou de populações inteiras e, em segundo lugar, do 

indivíduo e do corpo‖.22 E aponta para instituições disciplinadoras a exemplo de 

prisões, escolas e hospitais.  

 O quinto descentramento apontado por Hall está relacionado ao feminismo, 

seja pelo movimento social, seja pela crítica teórica existente nesse movimento.  

 

O feminismo faz parte daquele grupo de novos movimentos sociais 
que emergiram durante os anos sessenta (o grande marco da 
Modernidade Tardia), juntamente com as revoltas estudantis, os 
movimentos juvenis contraculturais e antibelicistas, as lutas pelos 
direitos civis, os movimentos revolucionários do ‗Terceiro Mundo‘, os 
movimentos pela paz e tudo aquilo que está associado com ―1968‖ 23 

 

 Logo, ―o feminismo questionou a noção de que os homens e as mulheres 

eram parte da mesma identidade, a Humanidade, substituindo-a pela questão da 

diferença sexual,‖24 ainda de acordo com o mesmo autor.  

Em função desses pontos teóricos, Hall (2006) e Foucault (1988-1996) 

apresentam ideias que fazem referência à produção do sujeito, por meio das 

questões de discurso, poder, desejo e da descentração, visto que apontam para os 

                                                
21

 Ibid., p. 40. 
22

 Ibid., p. 42. 
23

 Ibid., p. 44. 
24

 Ibid., p. 46. 
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atravessamentos que os constituem, em diferentes tempos históricos, de modo a 

trazer compreensão de como há uma pluralidade para além da categoria mulher, a 

exemplo das questões de raça, classe social e sexualidade. 

Uma das pluralidades desse sujeito é a subjetivação da mulher lésbica, um 

sujeito que não está encaixado na construção social que lhe é designada pela 

heteronormatividade sobre como ‗ser‘ mulher. Nesse sentido, em relação à categoria 

mulher heterossexual, a mulher lésbica é instituída pela sociedade como uma 

subcategoria, condição esta que também é vivenciada por demais identidades 

homossexuais, no tocante à norma binária homem/mulher, visto que, "gays e 

lésbicas são descritos como desviantes da norma heterossexual" (LOURO, 2000, p. 

9).  

 

São considerados desviantes todos os sujeitos que não se encaixam 
nas tríades homem masculino-heterossexual e no seu complemento 
mulher-feminina-heterossexual. Assim, mulheres masculinizadas, 
homens afeminados, gays, lésbicas, travestis, transexuais e 

transgêneros ocupam o lugar dos corpos que carregam o peso dos 
significantes que dão sentido às suas existências, os quais 
rigidamente articulados representam as suas identidades 
(CARVALHAES, et al., 2011, p.94). 

 

Esta condição vivenciada, não só por mulheres lésbicas, mas por todos os 

LGBT, tem feito parte das discussões relacionadas à sociedade e aos estudos de 

gênero, bem como encontrado espaços de debate em manifestações culturais, a 

exemplo dos trabalhos realizados no campo da arte, já que, ―os parâmetros que 

regem a circulação de produções artísticas nas instituições culturais são os mesmos 

padrões hegemônicos que têm regido nossas sociedades em toda a história‖ 

(BARSOUMIAN; SPADA, 2018, p. 115). Ou seja, temáticas relacionadas à 

homossexualidade são discutidas no cotidiano da sociedade de inúmeras maneiras, 

incluindo o teatro como ferramenta de abordagem coletiva, reflexão e diálogo capaz 

de gerar transformações que resultem no combate à LGBTfobia por meio da arte. 
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2.1 HIGIENIZAÇÃO DA LESBIANIDADE E O TEATRO COMO CONSTRUÇÃO 

HISTÓRICA  

 

Antes de adentrar no tema teatro e a relação com as questões homoeróticas 

femininas, cabe ressaltar três exemplos que demonstram as tentativas de apagar a 

existência da lesbianidade ao longo dos séculos. 

O primeiro exemplo remete a uma condição histórica da lesbianidade e se dá 

com a existência da poetisa grega Safo de Lesbos (630 a.C - 580 a.C) fundadora do 

thiasos, escola de formação feminina criada em meio a uma época cuja presença 

das mulheres era significativa na sociedade e ―que permitia a expressão literária 

feminina, uma vez que uma mulher fazer literatura no século VII a.C. significava, 

enquanto fenômeno social, que havia na sociedade uma cultura que proporciona 

respaldo à educação da mulher‖ (PACHECO, 2016, p. 17). 

Residente da ilha grega de Lesbos, ―Safo de Lesbos destacou-se como uma 

dentre as maiores personalidades femininas da Antiguidade grega, foi considerada a 

maior poetisa eólica deste período‖ (MATA, 2009, p. 2). Além da rica produção de 

poesias, Safo aparece como ―a primeira a escrever sobre o amor e o sexo entre 

mulheres‖ (CATRACA LIVRE, 2017). Ainda que Safo tenha se tornado uma 

referência para a definição do termo ‗lésbica‘, esta terminologia, teve seu primeiro 

registro na literatura francesa em 1842, segundo Toledo; Filho (2011, p .41) que 

destacam: ―não se pode dizer de lesbianismo em um momento anterior ao século 

XIX ou de lesbianidade antes de fins do século XX, mas de outras formas que os 

discursos as fizeram existir,‖ já que não apresentava-se um movimento identitário 

anterior a este período. 

Embora Safo tenha marcado uma época e tratado da homossexualidade 

feminina em poesias, ―sua obra foi posteriormente destruída, queimada, esquecida 

na história oficial, apagada dos livros escolares, prova de que o amor entre mulheres 

deve ser negado pelo silêncio‖ (SWAIN, 2000, p. 30). Ao mesmo tempo, alguns 

atributos são relacionados às lésbicas a partir da existência de Safo. 

  

A identidade lésbica também guarda uma forte implicação com seu 
―mito de origem‖ e dele extrai muitas de suas verdades constitutivas. 
O caráter revolucionário do comportamento é uma delas, além da 
presença de uma ilha que, no imaginário atual, busca 
obstinadamente isolar, ao menos simbolicamente, a vivência lésbica 
da heterossexual (ALMEIDA; HEILBORN, 2008, p.231). 
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Ou seja, para além daquilo que é designado pela sociedade heteronormativa 

como ‗ser‘ uma mulher heterossexual, às mulheres lésbicas também são atribuídos 

padrões, seja de comportamento, seja da própria condição da existência. 

O segundo exemplo de apagamento da lesbianidade acontece durante o 

processo de colonização no Brasil, na Idade Média, com a perseguição de lésbicas 

pela Inquisição. Em O Lesbianismo no Brasil, Luiz Mott (1987, p.26) diz que: 

 

É contudo para as portuguesas e luso-brasileiras residentes na nova 
Colônia do Brasil que dispomos de mais informações sobre suas 
práticas safistas, e isto graças aos livros das Denúncias e confissões 
do Santo Ofício, pois a partir de 1591 a Inquisição esteve por 
diversas vezes devassando as principais Capitanias do Nordeste, 
inquirindo e prendendo os acusados em pecados-crimes contra a fé 
e a moral sexual. Foi sobretudo na Bahia onde os Inquisidores 
encontraram maior número de lésbicas, assim como as mais 
ousadas.  

 

Com o advento punitivo do colonizador, muitas mulheres lésbicas, de outras 

cidades do Brasil, também foram denunciadas. Esta forma de criminalizar as práticas 

homoeróticas, existentes por cerca de quase mil anos em Portugal, fez parte do 

processo inquisitório motivador de higienização da homossexualidade na sociedade. 

 

O complô do silêncio contra os homossexuais de ambos os sexos 
começava por determinação do Estado, proibindo que se desse um 
túmulo para os culpados no pecado contra a natureza: na França e 
noutros países da Cristandade Ocidental era costume queimar-se 
junto com a lésbica ou o sodomita o processo que os inculpou, 
perdendo por conseguinte inclusive os registros de execução.25 

 

Somente após 1646 ―a Inquisição deixa de perseguir o tribadismo26, apesar 

de manter a pena de morte aos homossexuais masculinos e o degredo às raras 

mulheres convencidas na prática da cópula anal heterossexual.‖27 Ademais, mesmo 

com esta mudança, que evitou que lésbicas morressem queimadas nas fogueiras, as 

fontes documentais com registros da lesbianidade também foram perdidas, conforme 

aponta Mott. 

                                                
25

 Ibid., p. 30. 
26

 ―Tribadismo é uma forma de praticar o ato sexual lésbico. Termo de origem grega para designar 
frotação ou esfregação, tem como definição de suas praticantes o vocábulo tríbade‖. Disponível em: 
<https://educalingo.com/pt/dic-pt/tribadismo>. Acesso em: 15 fev. 2019. 
27

 Ibid., p. 31. 

https://educalingo.com/pt/dic-pt/tribadismo
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O terceiro exemplo se dá, no início do século XXI, com os altos índices de 

lesbocídio na sociedade brasileira. Dados do Dossiê sobre Lesbocído no Brasil no 

período de 2014-2017 (PERES; SOARES; DIAS, 2018, p.76) revelam o aumento de 

crimes contra mulheres lésbicas ao longo dos anos. Tratando-se do percentual 

acumulado entre 2014 e 2017, o relatório apresenta dados de mulheres lésbicas 

mortas por região: Centro-Oeste, 14%; Nordeste, 26%; Norte, 14%; Sudeste, 32%; e 

Sul, 14%. Em relação às residentes mortas na capital há o número de 35% e, no 

interior, 65%.28 Já pela perspectiva dos fenótipos, as mulheres lésbicas feminilizadas 

mortas representam 45% enquanto as nãofeminilizadas, 55%.29 A pesquisa também 

apresenta dados por raça/etnia: mulheres brancas, 57%, negras, 42% e indígenas, 

1%. 30 Há também um crescimento do número de lésbicas assassinadas, no Brasil, 

com o transcorrer dos anos. Em 2014, foram 15%; em 2015, 22%; em 2016, 25%; e, 

em 2017, 38%.31 Em síntese, o dossiê ainda revela que o Sudeste (32%) é o lugar 

onde o lesbocídio mais acontece, bem como em cidades do interior (65%). Lésbicas 

nãofeminilizadas (55%) são as que mais morreram, bem como as mulheres brancas 

(57%). O maior número de mortes, ao longo dos anos, somando todos os tipos de 

mulheres lésbicas, foi em 2017 (38%).   

 Estes dados revelam dois fatores sobre a abjeção de mulheres lésbicas: o 

primeiro refere-se ao maior número de mortes entre lésbicas nãofeminilizadas, ou 

seja, ―não é simplesmente a questão do que é uma mulher própria ou imprópria, mas 

o que não é absolutamente concebível como uma mulher! E é aqui que retornamos 

para a noção de abjeção‖ (BUTLER, 2002, p.165). Ou seja, há maior abjeção a este 

corpo lésbico considerado pela heteronormatividade como impróprio, já que não 

atende ao imaginário fetichista masculino. O segundo diz respeito ao número maior 

de mortes entre mulheres lésbicas brancas, algo que contradiz com os dados do 

Atlas da violência 2018 reunidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA). Embora os dados do IPEA tratem de homicídios, cabe destacar esta 

comparação em detrimentos de mulheres negras e brancas, independente da 

orientação sexual. ―Em um período de uma década, entre 2006 e 2016, a taxa de 

homicídios de negros cresceu 23,1%. No mesmo período, a taxa entre os não-

negros teve uma redução de 6,8%‖ (DA VIOLÊNCIA, 2018, p.40).  

                                                
28

 Ibid., p. 77. 
29

 Ibid., p. 79. 
30

 Ibid., p. 80. 
31

 Ibid., p. 82. 
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Ora, esta diferença aponta para maior abjeção dos corpos de mulheres 

brancas como sujeitos lésbicos em detrimento das negras que, geralmente, já são 

consideradas como os corpos abjetos dentro de uma sociedade estritamente racista. 

Estas informações sobre lesbocídio trazem dados que revela o quanto as 

mulheres lésbicas continuam sendo marginalizadas e tendo vidas eliminadas, ainda 

que o início do século XXI seja um período em que a comunidade LGBT tenha 

ganhado mais espaço na sociedade. Nesse sentido,  

 

O lesbocídio precisa se tornar uma questão a ser combatida por meio 
das políticas públicas nacionais e internacionais referentes ao direito 
a uma vida digna, à segurança da população, aos direitos das 
mulheres, da população LGBT+ e principalmente aquelas referentes 
à educação e conscientização na luta contra todas as formas de 
discriminação e discursos que levem aos crimes de ódio (PERES, et 
al., 2018, p.12-13). 

 

  

Certamente existem outros exemplos de apagamento, perseguição e 

destruição da existência lésbica ao longo dos séculos, entretanto, essas três 

amostras, ainda que com fatos e momentos distintos, são aqui apresentadas e 

correlacionadas porque oferecem elementos capazes de revelar a abjeção da 

existência lésbica por meio da destruição, que culmina em uma questão central em 

comum: a tentativa de higienização da lesbianidade ao longo da história.  

Nesse sentido, mulheres lésbicas encontram cada vez menos espaços de 

representatividade e escuta, sendo estes meios de manterem suas memórias 

preservadas, conforme destaca Toledo (2008, p.32):  

 

Assim, partindo-se de uma visão estereotipada, socialmente 
construída, sobre mulheres lésbicas ou com relações/práticas 
homoeróticas, pode-se pensar que isso lhes acarreta o sentimento 
de não pertença a uma história e de exclusão social. Isso as 
colocaria em uma posição de vulnerabilidade ao sofrimento físico e 
psíquico, bem como lhes dificultaria o acesso a direitos, logo, de 
serem cidadãs, além de influenciar em outros aspectos relevantes de 
sua vida afetivo-sexual, tais como: os cuidados de si/do outro, o 
encontro de parcerias, sua relação com o prazer, o amor, o trabalho 
e outros aspectos importantes de sua socialização primária (a 
família) e secundária (o campo social).  

 

Por essa perspectiva, apesar da desfragmentação histórica, apresenta-se 

aqui um caminho possível para juntar partes de um quebra-cabeça e construir um 
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trajeto com elementos de resgate da história da lesbianidade que por muitas vezes 

foi silenciada. Para tanto, o percurso aqui a ser seguido tem como norte estabelecer 

um registro histórico da existência da produção teatral lésbica na cidade de São 

Paulo, Brasil, mesmo sabendo que ―o apagamento das produções artísticas das 

mulheres diz respeito às tentativas de silenciar outras representações que escapam 

à lógica androcêntrica e sua pretensão de dominação‖ (SELEM, 2007, p. 78).  

Por esta ótica, o teatro é aqui tratado como um elemento que contribui para a 

construção de memória da lesbianidade, já que ao longo do tempo foram 

desenvolvidas peças de teatro que trabalham as pautas LGBT. Por isso, "o teatro é 

visto como criação, ele organiza materialmente elementos significantes, para 

produzir um sentido que se formula na relação com o espectador‖ (ROMANO, 2009, 

p. 106). 

Assim sendo, localizar temáticas lésbicas em produções de teatro é uma 

forma de compreender como a mulher lésbica, desse início de século XXI, tem sido 

retratada nessas produções, e que aspectos da sociedade estão sendo produzidos 

em cena de maneira a compreender como esses trabalhos podem ajudar a criar uma 

memória lésbica, dar maior visibilidade e contribuir para o combate à violência por 

meio da relação com o público. Em outras palavras, abordar como o teatro pode ser 

uma ferramenta que contribui para as transformações da sociedade e dos sujeitos.  

Para tanto, foi elaborado um mapa, organizado por meio de tabelas, que identificam 

esses conteúdos, como um trabalho de localização geográfica no espaço/tempo. 

Com isso, aponta Polesso (2018, p. 6): 

 

As geografias lésbicas dizem respeito às possibilidades de encontrar, 
ressignificar e criar espaços onde o trânsito das lésbicas e/ou 
mulheres queer seja possível. As geografias de lésbicas fornecem 

uma crítica importante das interseções do patriarcado, dos sexos, da 
homofobia e do heterossexismo, bem como a garantia de que as 
lésbicas e as espacialidades femininas queer tornem-se visíveis.  

 

Nessa lógica, mapear as peças de teatro, que retratam em cena as temáticas 

da lesbianidade, é dar visibilidade e criar um registro histórico que possa legitimar a 

existência lésbica nos espetáculos cênicos e, com isso, evidenciar a importância da 

representatividade, capaz de gerar engajamento entre os sujeitos e contribuir para o 

combate à lesbofobia. Portanto, ―um mapa é também um discurso e, do mesmo 
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modo que um texto produz sentido, estes mapas são registros das narrativas 

impregnadas nos referentes do espaço‖ (POLESSO, 2018, p. 9). 

A partir desse pressuposto, é possível compreender quais práticas discursivas 

estão sendo produzidas por meio de peças com temáticas lesbianas, visto que, 

mesmo com a existência do histórico de apagamento, as mulheres lésbicas estão 

saindo cada vez mais do armário32 em busca de representatividade e visibilidade, 

como se pode encontrar no teatro paulistano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32

 Segundo Sedgwick (2007, p. 26), ―O armário é a estrutura definidora da opressão gay no século 
XX.‖  
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3  A BUSCA PELA MULHER LÉSBICA NO TEATRO PAULISTANO 

 

Devido a tamanha diversidade, presente na maior metrópole do Brasil, a 

cidade de São Paulo é considerada um local importante para as manifestações de 

arte e entretenimento, já que reúne ―inúmeras salas de cinema, teatros, centros 

culturais, museus, edifícios históricos, galerias de arte, espaços para grandes 

eventos e parques naturais‖ (GURGEL, 2019). Mesmo no grande leque de opções 

culturais, encontrar trabalhos de teatro paulistano que abordam as temáticas 

lésbicas é reunir um quebra-cabeça com peças espalhadas por diferentes momentos 

históricos. Além da falta de textos e livros que apontem para esse caminho, muitos 

agentes envolvidos na cadeia de produção cultural desconhecem as causas das 

poucas produções com temáticas lesbianas. Quando muito, lembram de uma peça 

ou outra que marcou a história do teatro, cujas práticas homoafetivas de mulheres 

estiveram presentes no enredo.  

 Mesmo com a escassez nos palcos brasileiros, as poucas produções que 

abordam esse universo revelam que o teatro também faz parte da história das artes 

lésbicas no Brasil e retrata a vivência da lesbianidade dentro da realidade social do 

país, visto que esta forma de manifestação, com enredos LGBT, geralmente, aborda 

temas do cotidiano marginal desse grupo, a exemplo da violência e preconceito. Por 

isso, antes de localizar onde estão as temáticas lésbicas no teatro, é preciso pontuar 

a relevância desta manifestação cultural como meio de preservação de memória das 

práticas homoafetivas femininas. 

O teatro se apresenta como uma ferramenta para o debate contemporâneo, 

haja vista que ―a partir das discussões, torna-se possível estabelecer relações e 

refletir sobre elementos que talvez permanecessem subliminares se não observados 

coletivamente‖ (SOARES, 2013, p. 111).  

 Esta manifestação cultural que cria uma relação de troca entre os artistas, 

que debatem em cena diferentes enredos, muitos relacionados à realidade da 

sociedade brasileira, e o público, que tem a experiência de adentrar em outros 

universos e conhecer diferentes aspectos dos sujeitos, tem o potencial de gerar 

interação em todas as etapas do processo de construção artística. Nesse sentido,  

 

O teatro transborda, portanto, de suas margens até aqui 
consagradas: a reflexão sobre o processo de criação, a realização de 
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oficinas, viagens, encontros, ensaios abertos, intervenções nos 
ambientes urbanos ampliam a envergadura daquilo que a cena dá a 
conhecer (PUPO, 2013, p. 153-154). 

 

Apesar desse aspecto, o teatro não é uma ferramenta das massas – o que faz 

dele um instrumento de comunicação mais restrito a determinados públicos que se 

reúnem em um espaço simbólico em que as inquietações da sociedade são 

retratadas. Esta efemeridade deu voz à humanidade durante diferentes períodos, 

conforme aponta Ferreira (2014, p. 9):  

 

Na história das artes, o teatro foi talvez a primeira grande arte da 
síntese. Sua forte relação com o espaço da cidade e sua intrínseca 
vocação para o enfrentamento das questões políticas foi fato também 
marcante em toda história, como prática e espetáculo. Por essas e 
outras questões, o pulsar do teatro foi sempre determinante para 
todo o ambiente cultural em que está enredado.  

 

 Por ser uma expressão na qual as questões da sociedade são atravessadas, 

desde a origem na Grécia, que se deu por meio da religiosidade, vê-se que, ao longo 

do tempo, o teatro transitou entre o sagrado e o profano, não se atendo apenas às 

questões da doutrinação utilizadas na Idade Média pelo Cristianismo, mas também 

para fora das portas da Igreja, abordando os conflitos do ser humano por diferentes 

perspectivas. Nesse sentido, como observa Filho (1968, p.11), ―o homem, afinal de 

contas, sempre sentiu o desejo de transfigurar-se, de transformar-se em outra coisa 

que não seja ele mesmo.‖ Esta necessidade de reproduzir identidades e conflitos 

sociais tem possibilitado aos artistas, durante séculos, não apenas uma 

transformação de si, mas também causar mudanças ao abordar em cena os 

diferentes sujeitos e levar ao público a reflexão para além daquilo que ele conhece. 

Em meio a esse espaço de discussões, ofertado pelo teatro, cabe trazer um 

breve histórico de como foi a participação das mulheres heterossexuais/ 

homossexuais nestas produções culturais ao longo da história do Brasil, para, em 

seguida, localizar a existência das temáticas lésbicas no teatro paulistano. 

Em Devassos no paraíso, Trevisan (2018) traça um panorama histórico no 

teatro advindo desde a época colonial. Em 1780, as mulheres foram proibidas de 

atuar, devido a um decreto estipulado no reinado de Dona Maria I. A justificativa era 

a proteção da figura feminina, afinal fazer teatro era visto por uma perspectiva 

negativa e vergonhosa perante a sociedade, já que os portugueses não tinham bons 
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olhos para esta profissão, aponta Trevisan (2018, p. 221) que ainda destaca: ―A 

eficácia do decreto é comprovada pela ausência de atrizes no grupo teatral 

português de Antônio José de Paula, que visitou o Brasil no fim do século XVIII,‖ pois 

os poucos papeis femininos já eram interpretados por homens nos autos 

catequéticos, como ressalta o autor. Com isso, há o apontamento para a existência 

de uma tradição. Assim, 

 

É preciso admitir, no entanto, que a ausência feminina em palcos 
brasileiros do período colonial não se deveu pura e simplesmente à 
proibição de dona Maria I. Apesar de o referido decreto ter sido 
revogado só em 1800, antes disso há notícias de elencos 
organizados – no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre – 
que excepcionalmente incluíam mulheres.33 
.  

Com o registro da presença feminina em espetáculos, era preciso mostrar 

uma imagem positiva das atrizes, como feito no final do século XVIII por meio de 

óperas apresentadas na Casa de Ópera de Porto Alegre. A má fama era vivenciada 

por mulheres que subiam ao palco, cenário este que fez com que as atrizes 

precisassem atestar que não portavam doenças sexualmente transmissíveis34, até o 

início do século XX, de acordo com o autor. 

No lugar das mulheres, que não podiam atuar como atrizes de teatro, 

entraram em cena os homens para fazer papéis femininos. A partir de 1860, 

escândalos fizeram parte dos teatros de grandes cidades com a presença de atrizes 

francesas no país e muitas destroçaram lares e fortunas ao conquistar corações de 

políticos e ricaços brasileiros, conforme relata Trevisan. Outro fator que atribuía uma 

visão de ‗baixa qualidade‘ ao teatro, que era feito neste período, estava relacionado 

com a presença de negros em cena. 

 

Como os brancos, em especial das classes dominantes, 
desprezavam o teatro e os atores, nada mais natural que essa 
ocupação acabasse sendo preenchida, pouco profissionalmente, por 
negros e mulatos (escravos ou libertos), cuja condição social 
degradada casava-se à perfeição com a desclassificada arte cênica 
mesmo porque esses párias de então nada tinham a perder, diante 
da sociedade.35 

 

                                                
33

 Ibid., p. 222.  
34

 Esses atestados médicos eram solicitados pela saúde pública. 
35

 Ibid., p.222-223. 
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No início do século XIX, os negros passaram a perder espaço de atuação 

cênica para os brancos, fato este que ocorreu com a chegada de D. João de Lisboa 

ao país, segundo Trevisan. Porém, dois episódios trouxeram os negros brasileiros 

de volta ao teatro: o Movimento Cultural Nacionalista-Xenofóbico36 e a renúncia de 

d. Pedro I que culminou no afastamento de atores estrangeiros ao fazer teatral, 

trazendo assim um cenário de baixa qualidade nas atuações, devido às apressadas 

substituições, conforme reflete o autor. Este não é apenas um dos fatores que 

apontam para a pouca qualidade dessas produções.  

 

No período inicial da colonização, as representações teatrais 
geralmente ocorriam em praça pública ou no átrio das igrejas, 
consistindo em pantomimas e danças lascivas. [...] O teatro 
continuou tendo a função primordial de divertir o público, com 
resultados certamente opostos à edificação cristã pretendida pela 
hierarquia eclesiástica (TREVISAN, 2018, p.224). 

 

Ainda assim, o fazer teatral nas igrejas tinha como objetivo a catequização de 

índios, peças estas escritas por missionários jesuítas. O teor educacional também foi 

proposto pelos portugueses. ―Em 1771, o marquês de Pombal, então ministro de d. 

José I, recomendava que se criassem, em território brasileiro, teatros públicos‖.37 

Algo, que não deu certo, devido ao ambiente de promiscuidade vivenciado por 

prostitutas e frequentadores, o que continuou vigente em espaços teatrais, a 

exemplo da Casa de Ópera de Recife, como aponta Trevisan. 

 Ainda assim, a construção de novos espaços cênicos, no Brasil, tornou-se 

palco para a alta sociedade da época, tornando a visitação aos teatros um 

acontecimento social para desfilar roupas luxuosas e admirar pessoas.  

Entretanto, as apresentações de uma artista intitulada Joaninha Castiga, em 

meados de 1824, causaram certo furor entre o público, levando a um jornal local a 

publicar sobre a imoralidade, que resultou em censura nacional.  

Relatos da época dizem que nem mesmo a censura mudou o cenário: 

 

Os teatros no Brasil antigo caracterizavam-se como ambientes 
masculinos de tamanha má fama que os espetáculos chegaram a ser 
proibidos para estrangeiros, como ocorreu no final do século XVIII. 
[...] Pode-se imaginar como a ausência de mulheres no palco criava 
circunstâncias inesperadas e estranhas, num país distante de tudo, 

                                                
36

 Este movimento acontece no período da renúncia de D. Pedro I no ano de 1831. 
37

 Ibid., p.225. 
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onde as leis só eram levadas a sério quando conviesse (TREVISAN, 
2018, p. 226).   
 

Em meio a este contexto, sem a presença de mulheres em cena, ficava 

designada aos homens a interpretação de personagens femininos que resultou no 

travestimento. Ainda assim, esta prática profissional, 

 

[...] ocorria num contexto social nada inocente de disseminação da 
pederastia, que com certeza lhe adicionava conotações não 
exclusivamente profissionais. [...] Já na primeira metade do século 
XIX, era comum e escandalosa, numa cidade do Rio de Janeiro, a 
prática homossexual – sobretudo no baixo comércio, onde impe-
ravam os imigrantes portugueses, que muitas vezes, mantinham 
casos de amor com seus empregados caixeiros38. 

 

 Nesse cenário, Barão de Moreira, o cônsul de Portugal, ―andava tão 

preocupado em erradicar a prostituição masculina no setor comercial português do 

Rio de Janeiro que promoveu a importação de uma leva de prostitutas lusitanas.‖ 39 

Entretanto,  

Assim como a vivência homossexual no Brasil não estancou por 
causa da institucionalização da prostituição feminina, também o 
travestimento masculino não morreu com o crescimento da presença 
de mulheres nos palcos, conforme os costumes foram se 
liberalizando.40 

  

Com esta mudança, as mulheres voltaram a ocupar os palcos também dando 

espaço para artistas lésbicas no Rio de Janeiro, em meados do século XIX, a 

exemplo das atrizes Suzana C. e Blanche41.  

Essas duas personagens têm um significado importante para a história 

lésbica do Brasil porque, segundo Figari (2007, p. 331) ―são elas, como as 

meretrizes, que iniciaram as virgens virtuosas e castas aos prazeres sáficos, 

imagem recorrente na literatura e até na Medicina que encara a questão do 

homoerotismo entre as mulheres‖. 

Já no século XX, ainda que com o travestimento e mulheres dividindo a cena, 

existia na sociedade uma rejeição às práticas homossexuais, reflexo do 

conservadorismo presente na sociedade brasileira, que ficou evidente durante a 
                                                
38

 Ibid., p. 229. 
39

 Ibid., p. 230. 
40

 Ibid., p. 231. 
41

 Segundo FIGARI (2007, p.331) Suzana C. era escritora e abolicionista. Já Blanche, era uma atriz 
renomada da época que tinha interesse pelas jovens e repudiava os homens. 
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ditadura militar, no Brasil, a partir de 1964. Neste período, muitos espetáculos 

sofreram com a censura, já que as práticas homossexuais eram vistas como um 

hábito imoral, com base nos preconceitos do Cristianismo, presente e enraizado na 

cultura da sociedade.  

 

E é de se supor que a reiteração de cortes em expressões sobre os 
costumes, presentes nas intervenções do censor, apresente a forma 
capilar de manifestação do poder a que se referia Foucault: forma 
mais interferente, pois, afinal, atravessa e molda os corpos (COSTA; 
GOMES; PAULINO, 2006, p.13).  

 

Essa regulação dos corpos na manifestação em cena era instaurada por meio 

de um discurso de poder com a finalidade de dominação e intervenção de um 

Estado regulador e capaz de controlar esses sujeitos com base nos discursos da 

religiosidade cristã. 

 

Podemos pensar, então, que a censura é a manifestação de uma 
interferência nos discursos, buscando efeitos de poder, que as 
palavras censuradas são as manifestações de uma relação que 
atinge os discursos e, ao mesmo tempo, o modo de emergência dos 
discursos do poder constituído (GOMES; MARTINS, 2009, p. 2).  

 

Por meio da análise do Arquivo Miroel Silveira42, atesta-se que havia uma 

censura a qual era designado o que poderia ser considerado como impróprio, com 

base em quatro campos temáticos: censura de ordem moral; censura de ordem 

política; censura de ordem religiosa e censura de ordem social. Nesse sentido, a 

palavra homossexual também sofreu considerável censura na esfera teatral, visto 

que ―os cortes aos temas homossexuais continham uma particularidade 

interessante: ele só era vetado quando o tema era tratado de forma diferente ao 

aceito na época: como vício ou doença a serem saneados‖ (GOMES; MARTINS, 

2009, p.4) ou seja, a conotação de homossexualidade relacionada à doença não 

sofria censura. 

Mesmo com este cenário de moralidade cristã, preconceituosa e machista, o 

teatro prosseguiu com sua história resistindo à opressão estabelecida pela 

                                                
42

 Projeto Temático denominado A cena paulista: um estudo da produção cultural de São Paulo de 
1930 a 1970 a partir do Arquivo Miroel Silveira, desenvolvido na Escola de Comunicações e Artes 
(ECA-USP), coordenado pela Profª. Maria Cristina Castilho Costa com apoio da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).  
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sociedade e autoridades. É o caso do travestimento nos anos 1960, que continuou 

fazendo parte da cena do país. 

Já nos anos 1970, um marco para o teatro LGBT foram os trabalhos de Dzi 

Croquetes e o Vivencial Diversiones. Enquanto os integrantes do Dzi Croquetes 

―apresentavam-se androginamente no palco, vestidos com símbolos masculinos e 

femininos; barbas e batom, soutien e cueca‖ (MORENO, 2002, p. 313), o Vivencial 

Diversiones trabalhava com temáticas voltadas para os marginalizados. Ambos os 

trabalhos contribuíram para um movimento de transgressão do teatro homoerótico 

brasileiro. 

Os anos 1980 foram marcados pela questão da AIDS devido à epidemia do 

HIV, principalmente dentro do universo gay, e foi necessário um novo 

posicionamento dos homossexuais, que sofreram com o estigma da ‗peste gay’, por 

causa do grande número de homens contaminados com a doença. Com isso, surgiu 

o Aids Drama43 com textos americanos fazendo parte dos espetáculos no Brasil, 

como descreve Moreno (2002, p. 314): 

 

Ironicamente, através da dramaturgia sobre a Aids cresce a 
visibilidade em torno do mundo gay e sua produção cultural é 
alavancada. Os chamados Gay Nineties acolhem uma crescente 
oferta de títulos sobre o universo gay: Pobre Super-Homem, de Brad 
Fraser; Espelhos e sombras, de Avelino Alves; Sereias da Rive 
Gauche, de Vange Leonel; Esta noite ouvirei Chopin, de Sérgio 
Pires; Oscar Wilde, de Oscar Wilde (org. Elias Andreatto); Tango, 
bolero e cha cha cha, de Eloy Araújo; Violeta Vita, de Luiz Cabral; 
Nocaute, de Cláudia Schapira; Pólvora e poesia, de Alcides 
Nogueira; Vidas calientes, de Luque Daltrozo; Risco de vida, de 
Alberto Guzik; Deus sabia de tudo e não fez nada, de Newton 
Moreno; Dilemma, de Kris Niklisson; Estranho Amor, de Olair Coan; 

entre outros.  

 

Nos anos 1990, as drag queens entraram na cena teatral brasileira, ainda que 

com as encenações do travestimento em alta. Já dos anos 2000 em diante, outras 

identidades de gênero também passaram a estar mais presentes nos palcos nas 

produções brasileiras.  

 

Porém, dado o impacto que o eixo Rio de Janeiro – São Paulo tem 
em divulgar artistas e suas criações, além da força de seus veículos 
de comunicação, muitos profissionais e/ou companhias deixaram 

                                                
43

 Peças sobre homossexuais na era pós-Aids (MORENO, 2002, p. 314).  
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seus lugares de origem e fixaram suas sedes nessas cidades 
(PATRIOTA, 2005, p. 81). 

 

Este fato ocorreu, principalmente, no cenário paulistano, considerado como 

um dos eixos culturais mais importantes do Brasil devido à intensa vida cultural da 

cidade, que reúne aproximadamente, 190 salas de teatro44, especialmente reunidas 

na região central, e com constante apresentação de espetáculos em cartaz ao longo 

do ano. 

No agito das grandes encenações realizadas em diferentes espaços culturais 

da cidade, as identidades gay, drag queen e de travestimento fazem parte das 

produções com temáticas voltadas a esse público. Entretanto, onde estão as 

temáticas da lesbianidade representadas no teatro?  

Na virada do século XX para o XXI, desponta na cena LGBT a dramaturga 

Vange Leonel45 que, em meados dos anos 2000, traz aos palcos paulistanos, um 

trabalho voltado às temáticas lesbianas.  Com estreia no Centro Cultural São 

Paulo46, ―a peça As sereias da Rive Gauche, de sua autoria, gira em torno das 

histórias do salão literário liderado por Natalie Barney, a ― Safo de Paris ‖, que nas 

décadas de 1920-30 era ponto de encontro de artistas e libertárias‖ (ROMANO, 

2009, p. 383) e, com isso, Vange tornou-se uma referência no teatro, visto que dá 

abertura para um ―teatro lésbico nacional‖, como aponta Romano. 

Outras produções também marcaram esse período a exemplo da peça Joana 

Dark - A Re-Volta, com direção de José Possi Neto e atuação de Christiane Torloni. 

Em cartaz no ano 2000, a peça traz o enredo de uma jovem francesa do século XV 

que foi de heroína a lésbica. Com estreia no teatro FAAP, em São Paulo, ―a peça 

apresenta uma Joana d'Arc revoltada, que está disposta a quebrar a aura de santa e 

a promover um verdadeiro ajuste de contas com a sociedade, fazendo uma analogia 

entre a Idade Média e os dias de hoje‖ (POMBO, 2000).   

No ano de 2001, a peça Um porto para Elizabeth Bishop, com atuação de 

Regina Braga, que recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte 

(APCA) de melhor atriz, e direção de Marta Góes, e que ficou em cartaz no SESC 

Consolação, dentre outros lugares ao longo do tempo, fala sobre ―a poetisa 

                                                
44

 Salas de teatro em São Paulo. Disponível em: <http://atorcriador.com.br/salas-de-teatro-em-sao-
paulo/>. Acesso em: 5 fev. 2019. 
45

 Vange Leonel (1963-2014) foi uma importante ativista lésbica na história do Brasil, reconhecida na 
sociedade por ter sido cantora e compositora, além de escrever como jornalista e dramaturga. 
46

 Vange Leonel estreia peça sobre lésbicas dos anos 20 (PAIVA, 2000). 

http://atorcriador.com.br/salas-de-teatro-em-sao-paulo/
http://atorcriador.com.br/salas-de-teatro-em-sao-paulo/
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americana (1911-1979) que, em 1951, chegou ao Rio de Janeiro para passar uns 

dias. Ficou quinze anos, mergulhada num romance com a arquiteta Lota Macedo 

Soares‖ (VEJA, 2001).  

Em 2001, a peça Dia das Mães, com direção de Paulo Autran, em cartaz no 

Teatro FAAP, tem em seu enredo a presença de uma personagem lésbica, 

interpretada pela atriz Adriane Galisteu, embora não seja um espetáculo que tenha 

como tema central a homoafetividade. ―No primeiro ato da peça, Jeff Baron gasta um 

tempo considerável para apresentar os personagens e desenhar a teia no centro da 

qual reina a matriarca Estele. Em torno estão a filha lésbica (Leslie), o filho, a nora e 

a irmã‖ (ABREU, 2001). 

Também em 2001 ficou em cartaz, no Teatro Renaissance, o espetáculo 

Intimidade indecente, de Leilah Assumpção e direção de Regina Galdino, além da 

atuação de Irene Ravache e Marcos Caruso. ―Cinquentões separados 

consensualmente (ambos vão ao divã), Mariano (Caruso) apaixona-se pela melhor 

amiga da filha, enquanto Roberta (Irene) redescobre ou reinventa a sexualidade 

relacionando-se com uma mulher‖ (SANTOS, 2001). 

Ainda que o início do século XXI tenha sido marcado por expressivas 

produções de espetáculos com temáticas lésbicas, somente após alguns anos 

outras produções como estas entraram em cartaz. No ano de 2008 a peça Flores 

brancas, com texto de João Fábio Cabral e direção de Fabiana Carlucci e Rogério 

Harmitt, fez parte da cena paulistana. O espetáculo, que ficou em cartaz no Teatro 

do Centro da Terra, contou com a atuação das atrizes Luciana Caruso e Zeza Mota. 

―A peça se propõe a falar do universo feminino, da paixão e do amor entre duas 

mulheres. A cidade de São Paulo é o pano de fundo dessa história onde seus 

destinos se cruzam‖ (GUIA DA SEMANA, 2008). 

Em 2009, a peça A loba de Ray-Ban, com texto de Renato Borghi, direção de 

José Possi Neto e, no elenco, Christiane Torloni, Leonardo Francio e Maria Maya, 

estreou no Teatro Shopping Frei Caneca, em São Paulo. O texto original era de 

1987 e contava com atuação de Raul Cortez e Leonardo Franco. ―O autor Renato 

Borghi reescreveu o texto com um casal lésbico quase simultaneamente a versão 

original, a pedido de Dina Sfat (1938-1989). A atriz adoeceu pouco antes de poder 

subir ao palco‖ (CORREIO, 2009). 
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Em 2012, entrou em cartaz, no Teatro Shopping Frei Caneca, o espetáculo A 

partilha, de Miguel Falabella, peça que voltou aos palcos de São Paulo após 22 

anos. Embora o tema central da peça seja ―a história de quatro irmãs que se reúnem 

para fazer a divisão dos bens herdados após a morte da mãe – e, com isso, trazem 

à tona ressentimentos e alegrias da relação familiar‖ (AGÊNCIA ESTADO, 2012) o 

espetáculo conta com a presença da personagem Laura, que assume que é lésbica, 

interpretada pela atriz Thereza Piffer.  

No ano de 2013, o espetáculo Tem alguém que nos odeia ficou em cartaz no 

Teatro Augusta, em São Paulo. Com atuação de Ana Paula Grande e Bruna 

Anauate, ―a obra aborda a relação privada e amorosa de duas mulheres, Maria, 

brasileira, e Cate, estrangeira, que decidem morar juntas em São Paulo. Em meio a 

um ambiente turbulento, a violência e horror batem à sua porta, invadindo o seu lar‖ 

(GAZETA DO TATUAPÉ, 2013). Esta mesma peça ganhou nova versão em 2018, 

em cartaz no SESC Belenzinho e com atuação de Maíra De Grandi e Mariana 

Mantovani.  

Durante o ano de 2014, Cássia Eller – O musical, estreou no Centro Cultural 

Banco do Brasil, contando com 39 músicas cantadas por Cássia Eller, bem como 

outras que fizeram parte de sua história. A homenagem à artista retrata o universo 

marcante de Cássia: ―Em um cenário simples, equipado com cadeiras, Tacy revive 

momentos importantes da carreira de Cássia Eller, como a primeira paixão por uma 

menina, as experiências com drogas, o nascimento do filho e a parceria com Nando 

Reis‖ (GUIA FOLHA, 2014). 

 Em 2015, a peça Arrasada, com direção de Ricardo Leite, ficou em cartaz no 

bar do Hotel Cambridge. ―Entre goles de vodca com Coca-Cola e ao som de Ângela 

Ro Ro, uma mulher conta sua aventura de amor e ódio sobre duas pessoas que 

preencheram sua vida – seu ex-marido e sua atual mulher‖ (GUIA GAY SÃO 

PAULO, 2015).  O espetáculo já foi montado em outros dois momentos históricos: 

em 1995, com atuação de Suzana Borges e uma década mais tarde, com a atriz 

Edna Velho. 

 Já em 2016, a peça Alice, retrato de mulher que cozinha ao fundo, com 

direção de Malú Bazán estreou no SESC Consolação, São Paulo, com atuação de 

Nicole Cordery que dá ―voz a Alice B. Toklas (1877-1967), cuja ‘autobiografia’  foi 

escrita por sua companheira, a escritora americana Gertrude Stein (1874-1946), com 

quem viveu em Paris por mais de três décadas‖ (VEJA, 2016). 
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 No ano de 2017, estreou no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, 

L, o musical, com atuação de várias atrizes incluindo Elisa Lucinda e Ellen Oléria. 

―As personagens Ester, Rute, Anne, Simone, Elle, Filipa, Léa e Xena vivem as 

delícias e os conflitos de amar pessoas do mesmo sexo. Sem tom panfletário, L, o 

musical aborda importantes valores: liberdade, desejo, afetos e identidade humana‖ 

(LANNES, 2017). 

 Em 2018, a peça Se eu fosse mulher, com atuação de Bubiz Barros, ficou em 

cartaz no TOP Teatro, em São Paulo. ―Por meio de temas atuais, nordestina, lésbica 

e (quase) ex-gorda, Bubiz conta com uma carga de histórias hilárias desde a decisão 

de sair de casa até sua redução de estômago, que deu errado‖ (SYMPLA, 2018). 

 Também ficou em cartaz em 2018, no teatro Alfredo Mesquita, a peça Casa 

vazia, com texto e direção de Carolina Barres. ―O espetáculo conta a história de 

duas mulheres que se amaram, brigaram e se amaram de novo no período de 10 

anos‖ (GUIA GAY SÃO PAULO, 2018). 

 O clássico O rei da vela, texto de Oswald de Andrade, que foi encenado em 

1967, com direção de José Celso Martinez Corrêa, voltou a ficar em cartaz em 2018, 

no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, com atuação do Teatro Oficina. A 

existência de personagens como Heloísa de Lesbos revela que a obra de Oswald 

―está pontilhada por situações e personagens homossexuais sem meios-termos, 

mas criticamente apresentados, em geral associando-os à decadência burguesa‖ 

(TREVISAN, 2018, p. 262). 

 Este panorama, com produções que retratam as temáticas lésbicas no início 

do século XXI, traz uma perspectiva em que é possível localizar as pautas da 

lesbianidade nas produções teatrais, principalmente por meio dos veículos 

midiáticos, ainda que o volume de peças seja em menor quantidade em detrimento 

de espetáculos que tratam de outros conteúdos. Entretanto, mesmo com a 

existência dessas produções, que falam das práticas homoeróticas femininas, ao 

consultar um guia cultural distribuído na cidade de São Paulo, é possível examinar 

expressiva quantidade de peças com temáticas relacionadas às demais identidades, 

a exemplo dos gays e transexuais, em detrimento das produções homoafetivas 

voltadas às mulheres lésbicas.  

Nesse sentido, parte-se da visão geral de preconceito, vivenciado em meio à 

sociedade, como posto ao longo do capítulo, em relação ao espaço que as mulheres 

hétero/homo encontraram, ao longo do tempo, nas produções teatrais, para um 
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preconceito localizado dentro do próprio campo do teatro, entre as diferentes 

identidades LGBT. Logo, além de encontrar a presença da mulher lésbica, 

representada nas temáticas das produções, que culmina no início do século XXI, se 

faz necessário compreender por que o preconceito social se estende ao teatro, como 

será apresentado adiante.  

 

3.1 OS ESPETÁCULOS LGBT ENTRE 2012 A 2018 

 

Entender a dimensão das produções LGBT em termos de quantidade e 

representatividade requer uma sistematização histórica que se faz possível a partir 

do que foi divulgado em guias culturais, que correspondem a importantes 

ferramentas de comunicação do século XXI.  

Entre os diferentes meios de comunicação, de entretenimento e cultura, que 

divulgam espetáculos teatrais na cidade de São Paulo, o OFF – Guia de Teatro SP é 

um exemplo de mídia impressa e virtual segmentada de grande inserção no 

mercado, visto que divulga, mensalmente, produções teatrais em geral e apresenta-

se como uma fonte de informação cujo material propicia um filtro para coleta de 

dados de peças com temáticas LGBT, embora essas produções não estejam 

separadas por temas no guia cultural. Ou seja, o guia dispõe de variadas peças com 

temáticas em geral. Nesse sentido, o conteúdo reunido oferece a possibilidade de 

realizar um filtro que resulte em uma análise comparativa entre produções LGBT e 

suas temáticas, divulgadas e em cartaz, ao longo dos anos, nos teatros de São 

Paulo.  

Apresentando-se como uma revista impressa e em versão digitalizada, como 

um guia de bolso, é distribuído de forma gratuita mensalmente nos teatros, polos e 

centros culturais de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, já que esses dois 

eixos são bastante significativos para as produções culturais, devido ao grande 

número de salas de espetáculos disponíveis ao público consumidor. 

Dentro da perspectiva de coleta de informações sobre espetáculos com 

pautas LGBT, foi realizado um recorte temporal entre os anos de 2012 e 201847, 

                                                
47

 O período selecionado para análise foi escolhido porque as versões digitalizadas do OFF - Guia de 
Teatro SP iniciam-se no ano de 2012, e não havia versões anteriores disponíveis de forma on-line na 
plataforma. Embora existam versões impressas anteriores a esse período, a metodologia aqui 
apresentada abarca apenas a coleta de dados na versão digital, pois é a versão que está disponível 
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com a finalidade de mostrar informações relevantes sobre o espaço de ocupação 

dos sujeitos LGBT nas produções teatrais da cidade de São Paulo. Essa apuração 

se faz importante porque esta área de estudo, que engloba atividades culturais, não 

é detentora de produções lineares atualizadas e que tragam informações sobre esse 

setor de conhecimento, de maneira a equiparar quantidades de produções LGBT e 

relacioná-las com a representatividade no fazer teatral dos sujeitos dessa pesquisa. 

Para que esse filtro pudesse ser feito, foi criada uma busca por meio de 

palavras-chave que retratam o universo LGBT como homossexual, gay, lésbica, 

transexual, sapatão, viado, bicha, drag queen, transgênero, queer, HIV, Aids, 

travesti, transformista, sexualidade, DST, Feminismo, Homoerotismo, Identidade de 

Gênero, LGBT e Homofobia. A escolha das palavras-chave se deu pelo 

levantamento de possíveis termos que poderiam ser utilizados pelo público na hora 

de fazer uma busca por espetáculos LGBT na versão digitalizada do guia. 

Vale ressaltar que a análise do conteúdo disponível no guia cultural foi feita 

dentro do limite dos textos produzidos pelos editores do OFF – Guia de Teatro. 

Nesse sentido, a coleta de dados, com base nas palavras-chave, tem como 

resultado a apuração feita a partir das sinopses desenvolvidas pelo guia, visto que 

esse foi o método possível para coleta de dados, ainda que possa apresentar erros 

dos editores do OFF. 

Para melhor visualização, as peças foram organizadas em uma planilha com 

as seguintes colunas: edição, ano e mês do guia; nome do espetáculo; palavras-

chaves utilizadas para a busca; autor; direção; salas de teatro nas quais ficaram em 

cartaz e sinopse dos espetáculos, conforme Apêndice A. 

De forma resumida, é possível observar o crescimento das produções teatrais 

LGBT ao longo desses anos. Embora no Apêndice A apareçam espetáculos com o 

mesmo nome, já que ficaram em cartaz ao longo do tempo, os dados aqui 

apresentados são referentes a cada peça que ficou em cartaz ao longo do ano, sem 

repeti-las. (Tabela 1): 

Tabela 1 - Espetáculos Teatrais 

ANO NÚMERO DE PEÇAS 

2012 4 

                                                                                                                                                   
para acesso público no site. Já as edições impressas anteriores não estão disponíveis para consulta 
e pesquisa on-line. 
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2013 13  

2014 14  

2015 17 

2016 23 

2017 25 

2018 21 

Fonte: Criada pela autora (2018) 

 

No processo de busca, é possível apontar para as palavras-chave 

encontradas no OFF (tabela 2): 

 

Tabela 2 - Palavras-chave 

ANO PALAVRAS-CHAVE 

2012 Drag Queen, Homossexual e Travesti 

2013 Bicha, Travesti, Homossexual, Aids, Gay e 
Transexual 

2014 Homossexual, Travesti, Sexualidade, Gay e HIV 

2015 Homossexual, Gay, Bicha, Transexual, HIV, 
Travesti, Sexualidade, Homoerotismo e 

Transgênero 

2016 Homossexual, Drag Queen, Gay, 
Homoerotismo, Queer, Gênero, Homofobia, 
Sexualidade, Transexual, Travesti, Bicha, 

Transgênero, HIV, Aids, Identidade de Gênero e 
Sexualidade 

2017 Homossexual, Homossexualidade Sexualidade, 
Gay, Bicha, LGBT, Transexual, 

Transexualidade, Soropositividade, HIV, Drag 
Queen, Homoeróticos, Gênero, Travesti, 

Transgênero, Sexualidade, LGBT+, LGBTfobia 

2018 Travestis, Queer, Drag Queen, Gay, 
Transgênero, Homofobia, Homossexual, 

LGBTQ+, Bicha, Transexual, Homofóbico, 
Sexualidade, Gênero e Homoerótico 

Fonte: Criada pela autora (2018) 

 

Entre os títulos que ficaram em cartaz durante 2012 e 2018 estão nomeados 

na Tabela 3, a seguir: 
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Tabela 3 - Títulos das peças e autores 

ANO NOMES DAS PEÇAS E AUTORES 

2012 - Priscilla, a rainha do deserto (Flávio Marinho) 
- O pacto (Rodrigo Giacomin) 
- Luis Antonio - Gabriela (Nelson Baskerville e Verônica Gentilin) 
- Kabaret (Kleber Montanheiro) 

2013 - Réquiem para um rapaz triste (Mostra Réquiem para um rapaz triste – 10 Anos 

- de Rodolfo Lima - Produção, Adaptações e interpretação) 
- Cerimônia do adeus (Mostra Réquiem para um rapaz triste – 10 Anos - de 
Rodolfo Lima: Produção, Adaptações e interpretação) 
- Bicha oca (Mostra Réquiem para um rapaz triste – 10 Anos - de Rodolfo Lima: 

Produção, Adaptações e interpretação) 
- DESamaDOR (Mostra Réquiem para um rapaz triste – 10 Anos - de Rodolfo 

Lima: Produção, Adaptações e interpretação) 
- Kabaret (Kleber Montanheiro) 
- Acredite, um espírito baixou em mim (Ronaldo Ciambroni) 
- O pacto (Rodrigo Giacomin) 
- Irredenta (Não informado) 
- Paulinho Serra em pedaços (Não informado) 
- A mancha roxa (Plínio Marcos) 
- MCNA Meu corpo noite adentro (William da Silva e Rafael Carvalho) 
- Lou&Leo (Nelson Baskerville e Leo Moreira Sá) 
- Jingobel (Claudio Simões) 

2014 - Um certo machão (Wilson Coca) 
- Kabaret (Kleber Montanheiro) 
- OU Você poderia me beijar (Neil Bartlett e Handspring Puppet Company. 

Tradução e adaptação: Thiago Ledier) 
- O despertar da Primavera (Frank Wedekind) 
- Navalha nova (Tony Giusti) 
- Acredite, um espírito baixou em mim (Ronaldo Ciambroni) 
- A menina que gosta de meninos (Lucas Pitella) 
- Foi bom, meu bem? (Luiz Alberto de Abreu) 
- Navalha na carne (Plínio Marcos) 
- Tem alguém que nos odeia (Michelle Ferreira) 
- Cura ele, cura ela (Daniel Iasi) 
- Irmã Selma e seu terceiro insano (Gay) 
- Bicha oca (Marcelino Freire) 
- Todas as horas do fim (Rodolfo Lima) 

2015 - Bicha oca (Marcelino Freire) 
- As Mona Lisas (Wilson Coca) 
- Dentro de mim mora outra (Renata Carvalho) 
- Todas as horas do fim (Rodolfo Lima) 
- Um certo machão (Wilson Coca) 
- Consertando Frank (Ken Hanes) 
- Marica (Pepe Cibrián Campoy) 
- No silêncio das palavras escondidas (Marcos Lopes) 
- Acredite, um espírito baixou em mim (Ronaldo Ciambroni) 
- 10 coisas que eu amo em você (Marcio Motta) 
- Cabaré Falocrático (Glauco Mattoso e Horácio Costa) 
- O beijo no asfalto (Nelson Rodrigues) 
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- Mulheres solteiras procuram (Pitty Webo) 
- Navalha na carne (Plínio Marcos) 
- Irmã Selma e seu terço insano (Otávio Mendes) 
- Anatomia do fauno (Alexandre Rabelo) 
- O meu lado homem - Um cabaré D´Escárnio (Hilda Hilst) 

2016 - Consertando Frank (Ken Hanes) 
- Cabaré Falocrático (Glauco Mattoso e Horácio Costa) 
- As Mona Lisas (Wilson Coca) 
- Anatomia do fauno (Alexandre Rabelo) 
- Joelma (Alexandre Rabelo) 
- Comum de dois (Rhommel Bezerra) 
- Mulheres solteiras procuram (Pitty Webo) 
- Assis Valente - Um musical brasileiro (Zeno Wide) 
- O cortiço (Aluísio Azevedo. Adaptação: Augusto Valente) 
- O amante do meu marido (Carvalhinho) 
- Balada de Gilberta (Não informado) 
- Navalha na carne (Plínio Marcos) 
- Homens nas cidades (Chris Goode) 
- Rose, a doméstica do Brasil (Lindsay Paulino) 
- Uma empregada quase perfeita (Ronaldo Ciambroni) 
- Além da vida (Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco) 
- Bicha oca (Marcelino Freire) 
- Ecos do porão (Flávio Kenna) 
- Noites de verão (Julia Velloso) 
- O Evangelho segundo Jesus, rainha do céu (Jo Clifford) 
- Dark Room (Mário Viana) 
- Pobre Super-Homem - Avesso do herói (Brad Fraser) 
- Somente tu e eu (Nando Schweitzer) 

2017 - O amante do meu marido (Carvalhinho) 
- Ópera Uber - Peste contemporânea (Carlos Zimbher) 
- As Mona Lisas (Wilson Coca) 
- Luis Antonio - Gabriela (Nelson Baskerville e Verônica Gentilin) 
- Rose, a doméstica do Brasil (Lindsay Paulino) 
- Acredite, um espírito baixou em mim (Ronaldo Ciambroni) 
- Bicha oca (Marcelino Freire) 
- Mulheres solteiras procuram (Pitty Webo) 
- Eu em mim - Um documentário cênico (Fábio Eisner) 
- Desmesura (Ronaldo Serruya) 
- Noites de verão (Julio Velloso) 
- Bug Chaser - Coração purpurinado (Ricardo Corrêa) 
- Bruta flor (Vitor de Oliveira e Carlos Fernando de Barros) 
- Cabaré show Drag (Zé Carlos Gomes) 
- Cindy (Gabriel Miziara e Marcelo Lazzaratto) 
- Helena Black multicolor (Paulo Reis) 
- O Evangelho segundo Jesus, rainha do céu (Jo Clifford) 
- Nossa Senhora das transexuais (Marcio Tito Pelegrini Trigo) 
- Alair (Gustavo Pinheiro) 
- Em nome do filho (Dolores Del Rio) 
- Bendito seja seu maldito nome (Jean Drandhah) 
- Aqui jaz Henry (Daniell Maclvor) 
- Manifesto inapropriado (Cia. Histriônica de Teatro) 
- Navalha na carne (Plínio Marcos)  
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- Limonada (João Hannuch) 

2018 - Bendito seja seu maldito nome (Jean Drandrah) 
- Navalha na carne (Plínio Marcos) 
- Manifesto inapropriado (Cia histriônica de Teatro) 
- Além do que nossos olhos registram (Fernando Duarte) 
- Caecus - Um documentário cênico (Josemir Medeiros e Cia los puercos) 
- O assassinato do presidente (Paulo Faria) 
- Via S A 180KM/H (Fernando Soares e Nina Nóbile) 
- Acredite, um espírito baixou em mim (Ronaldo Ciambroni) 
- Eu sei exatamente como você se sente (Neil Bartlett) 
- Motel Marques (Casé Proença) 
- Demônios (Não informado) 
- Transex (Rodolfo García Márquez) 
- Agonia da morte das fadas (Everton Correia e Maria Fernanda Machado) 
- A cidade das máquinas - Tributo ao artista (Pedro Tudech) 
- Vincent Rive (Philip Ridley) 
- Nós (Elmo Férrer) 
- Guarde para os dias de chuva (Julio Adamanto) 
- Bicha oca (Marcelino Freire) 
- Luís Antonio - Gabriela (Mostra Repertório 10 Anos Cia mugunzá) (Nelson 
Baskerville)  
- Trajetória sexual: trilogia da perda (Álamo Facó) 
- Transcistada - Quantas identidades cabem em mim? (Não informado)   

Fonte: Criada pela autora (2018) 

 

Muitas peças iguais aparecem em anos diferentes porque ficaram em cartaz 

em um mesmo local ou em outros espaços culturais. Há também espetáculos com o 

mesmo nome e que foram dirigidos por pessoas diferentes e que ficaram em cartaz 

em outros espaços a exemplo da peça Navalha na carne, de Plínio Marcos. 

Na busca por palavras-chave é possível observar que nenhuma palavra se 

refere ao universo lésbico. Ainda assim, quando uma peça tem esta temática em seu 

enredo, aparece na sinopse com as palavras ‗sexualidade‘ ou ‗homossexual‘ a 

exemplo das peças O cortiço ou Tem alguém que nos odeia, que ficaram em cartaz 

durante o período analisado. 

Embora outras peças, com temáticas lésbicas, possam ter sido realizadas na 

cidade de São Paulo e divulgadas em outros veículos de comunicação nesse 

mesmo período, aqui são consideradas apenas as produções que foram divulgadas 

no OFF. Ademais, é uma amostragem relevante para comparação entre quantidades 

de produções que tratam das identidades LGBT, principalmente por mostrar a 

hegemonia de produções que representam as demais identidades em detrimento 

das temáticas da lesbianidade.  
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Ainda que este levantamento a partir do OFF revele uma ausência de 

espetáculos com temáticas lésbicas, estas produções existem, ainda que de forma 

espaçada, como observado no final do capítulo 3.  
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4  A PRESENÇA DAS TEMÁTICAS LESBIANAS NA CENA PAULISTANA 

 

Como visto por meio do levantamento de peças LGBT durante o período de 

2012 a 2018, é inegável que exista uma invisibilidade das temáticas lésbicas no 

teatro. Entretanto, ainda que o volume de peças com assuntos do universo gay, 

trans ou drag queen parece se sobrepor, os espetáculos que falam da lesbianidade 

existem e estão presentes na cena paulistana.    

Mesmo que o OFF – Guia de Teatro SP traga dados que retratem em forma 

numérica uma quantidade expressiva voltada à representação de outras identidades, 

somente por meio de uma análise mais específica é possível compreender a 

realidade deste universo. Nesse sentido, foi preciso pensar em um processo de 

escuta por meio de entrevistas com atrizes de teatro que participaram ativamente de 

produções com temáticas LGBT com o objetivo de fazer uma análise das práticas 

discursivas, a partir de uma perspectiva Pós-Moderna, e examinar quais 

atravessamentos culturais, sociais e econômicos estão invisibilizando as temáticas 

lésbicas no teatro.  

Voltada à análise das práticas discursivas, Mary Jane Spink (2010, p. 2) 

retrata em Linguagem e Produção de Sentido o conceito de construcionismo como 

―opção para falar de conhecimento‖ e apresenta um método de investigação que 

―resulta numa socialização do conhecimento que passa a ser algo que construímos 

juntos por meio de nossas práticas sociais e não algo que apreendo do mundo‖48. 

Com base nesta proposta de análise e exemplos de pesquisa de campo relatados 

por Spink, um modelo metodológico foi adaptado dentro de uma abordagem 

qualitativa e aplicado a este objeto de pesquisa, viabilizando a criação de Mapas de 

Associação de Ideias que possam mensurar práticas discursivas das atrizes 

entrevistadas. 

 A designação de mapas aqui apresentada não se trata de imagens 

geográficas com apontamentos de geolocalização de espetáculos, mas, sim, tabelas 

capazes de localizar e identificar as práticas discursivas em torno do objeto de 

pesquisa. Para Spink: ―os mapas são instrumentos de visualização do processo de 

interanimação que possibilitam, entre outras coisas, mostrar o que acontece quando 

perguntamos certas coisas ou fazemos certos comentários‖.49 

                                                
48

 Ibid., p. 9.  
49

 Ibid., p. 38. 
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 O método construcionismo possibilita localizar essas produções e responder a 

pergunta central desta investigação. Esse método será aqui aplicado para analisar 

as produções discursivas de atrizes que fizeram personagens lésbicos em peças 

com temáticas que tratam de assuntos ligados às práticas homoeróticas femininas. 

Dessa perspectiva, Spink (2010, p.12) aponta que:  

 

O construcionismo designa os vários projetos históricos, 
sociológicos, filosóficos que têm por objetivo demonstrar ou analisar 
interações sociais historicamente situadas ou os caminhos que 
levaram ao estabelecimento de algum fato ou entidade do presente.  
 

  
 Este conceito apresenta alguns pontos-chave de análise das práticas 

discursivas, a exemplo das Linhas Narrativas, Árvores Associativas e Interanimação 

Dialógica, elementos utilizados para análise e que serão detalhados posteriormente.

 Tratando-se do trabalho de campo, após o levantamento de espetáculos com 

pautas LGBT por meio do OFF - Guia de Teatro, como apresentado, e a constatação 

da quantidade de espetáculos que representam as demais identidades homoeróticas 

em detrimento da lesbianidade, partiu-se para a busca de espetáculos com 

temáticas lésbicas, na plataforma Google, e consulta de elenco, por meio das fichas 

técnicas, de forma a encontrar atrizes que atuaram nestas produções teatrais. Para 

tanto, esse processo teve como filtro apenas as produções que foram realizadas no 

início do século XXI e que ficaram em cartaz na cidade de São Paulo/SP.  

 Nesse sentido, ouvir atrizes que fizeram parte desses espetáculos se fez 

fundamental para o entendimento desse universo das temáticas lésbicas, no teatro. 

Assim, o trabalho foi iniciado com uma lista de 10 potenciais atrizes que fizeram 

personagens lésbicas no teatro paulistano dentro do período de recorte da pesquisa. 

O primeiro contato se deu pelas redes sociais Facebook e Instagram, pois se 

considerou ser natural que artistas utilizem as redes sociais para manter contato 

com o público. Das 10 atrizes contatadas, apenas 6 prontamente responderam. 

Outras, não deram retorno. Esses contatos resultaram em encontros presenciais ou 

por Skype para a realização das entrevistas descritas no capítulo 5, e que ocorreram 

entre agosto e setembro de 2018.  

Por este caminho em busca de fontes, algumas atrizes indicaram outras 

artistas, o que resultou em três indicações, que poderiam contribuir com este 

trabalho. Logo, a pesquisa de campo resultou em seis entrevistas gravadas e 



62 
 

 

transcritas com uma amostragem indicativa desse cenário na atualidade. Embora a 

amostra traga contribuições relevantes para a investigação, houve dificuldade em se 

encontrar mais entrevistadas, visto que não há muitos espetáculos com temáticas da 

lesbianidade realizados no início do século XXI.  

 Para a composição das entrevistas, foi criado um roteiro com perguntas 

(Apêndice B) semiestruturadas que se dividiram, inicialmente, em três eixos: 

Temáticas dos espetáculos; Relação com o público e Projeções/Evolução. 

Entretanto, após a coleta dos depoimentos em formato de pergunta/resposta, 

surgiram quatro eixos para um melhor desenho do Mapa de Associação de Ideias: 

  

● Bloco 1 – Temáticas dos espetáculos  

● Bloco 2 – Relação com o público 

● Bloco 3 – Relação com o mercado 

● Bloco 4 – Causa da invisibilidade lésbica no teatro 

 

 Esta concepção foi adotada para a formulação de um mapa (em formato de 

tabelas) com a compilação de assuntos centrais em frases curtas e palavras-chave 

encontradas nos discursos das atrizes. Neste formato de aplicação é possível 

analisar pontos em destaque, sejam de convergência, sejam de divergência, bem 

como correlacioná-los e chegar a uma resposta para a pergunta central da pesquisa. 

 Ainda que este modelo metodológico tenha sido aqui aplicado, as entrevistas 

apresentadas aparecem em tamanhos diferentes porque, embora tenha a existência 

de um roteiro com perguntas semiestruturadas, todas responderam em forma de 

depoimento, fato este que resultou em diferentes volumes de conteúdo útil dentro da 

perspectiva da pergunta central desta dissertação, como será abordado no próximo 

capítulo. 
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5  A VOZ DA LESBIANIDADE NO TEATRO – DEPOIMENTOS 

 

 Dar voz a quem vivenciou, nos palcos da cidade de São Paulo/SP, 

personagens do universo lésbico, foi fundamental para o entendimento do recorte 

aqui apresentado. Todas as atrizes concordaram em manter suas identidades 

verdadeiras divulgadas e, por meio de relatos, apresentam vivências relacionadas à 

atuação em espetáculos com estas temáticas. Por isto, cabe observar que a fim de 

valorizar a espontaneidade no depoimento dado pelas atrizes, manteve-se a 

transcrição fidedigna, mesmo com a eventualidade de repetições e outras 

ocorrências em suas frases. 

 Os trabalhos apresentados por essas artistas são importantes para a 

construção de memória dessas produções desfragmentadas ao longo da história. As 

peças que se correlacionam às atrizes desta pesquisa são: Sereias da Rive Gauche, 

texto de Vange Leonel e direção de Regina Galdino, um marco na história da arte 

LGBT brasileira. Flores brancas, texto de João Fábio Cabral e direção de Fabiana 

Carlucci e Rogério Harmitt, bem como O bote da loba, texto de Plínio Marcos e 

direção de Marcos Loureiro. Outro espetáculo é o Tem alguém que nos odeia, texto 

de Michelle Ferreira e direção de José Roberto Jardim, que faz parte da cena 

contemporânea e da composição desse cenário de construção de memória, bem 

como L, o Musical, texto e direção de Sérgio Maggio, que traz uma experiência 

significativa para a visibilidade das temáticas lésbicas no campo do teatro LGBT.  

  

5.1 MALU BIERRENBACH E AS SEREIAS DA RIVE GAUCHE 

 

 A entrevista concedida em 1º de agosto de 2018 por Malu Bierrenbach, 51 

anos, ocorreu em um café localizado na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na 

Avenida Paulista, em São Paulo/SP. Com o ofício de atriz, Malu iniciou a carreira 

profissional em 1992. Definindo-se como heterossexual, a artista é uma das atrizes 

que atuou no espetáculo Sereias da Rive Gauche, texto da dramaturga Vange 

Leonel (1963-2014).  
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Figura 1 - Espetáculo Sereias da Rive Gauche 

 

Fonte: fotografia do arquivo de Lenise Pinheiro. Atrizes Malu Bierrenbach e Gina Toccheto 

 

Dentre as produções teatrais que fizeram história, na cena do teatro, com 

temáticas lésbicas, este espetáculo ganhou força e visibilidade, já que Vange era 

assumidamente lésbica e exercia uma militância LGBT, bem como a luta pelos 

direitos das mulheres.  

 

5.1.1 Bloco 1 – Temáticas dos espetáculos  

 

 Malu iniciou a entrevista com o relato das temáticas abordadas no espetáculo. 

Ela disse que Vange Leonel desejava focar em um momento muito específico que 

era o começo do século XX, a partir da Primeira Guerra Mundial. Relatou que houve 

uma mudança mundial muito grande devido à guerra em relação aos americanos 

que foram para a Europa e ingleses que lutaram na França. Esse cenário fez com 

que Vange trouxesse alguns personagens reais para contar o que existia e o que 

havia da chamada liberdade sexual. 

 

Eu acho que a questão da guerra faz uma ruptura tão vertical no jeito 
de ser das pessoas que essas pessoas sempre estiveram aí, mas 
elas aparecem e se deixam ver de uma forma muito mais clara e, 
principalmente, no mundo das artes, que são geralmente as pessoas 
consideradas a vanguarda disso tudo sempre, que se expõem mais, 
que não têm medo, que já estão lá na rua dando a cara para bater. 
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Então ela fala de escritoras, de pintoras, dessas pessoas. É lógico 
que em torno delas transitam pessoas da alta sociedade, que 
também são lésbicas ou que têm essa coisa de curiosidade pelo 
feminino. Mas acontece essa experimentação. Então, eu acho que o 
que ela queria falar, quando a gente fez essa peça, no ano 2000, é 
como a gente já viveu coisas e como a gente anda para trás, 
entendeu? A temática é essa, da visibilidade, do falar o que eu 
penso, o que eu acho, o que eu sou e ser aceito assim. Você não 
tem que gostar, mas aceitar a diferença. É o básico do ser humano e 
que a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar. Eu acho que era 
apenas isso, era simples assim. 

 

Os assuntos centrais do espetáculo também levaram a atriz a falar sobre as 

temáticas no teatro LGBT em geral, em detrimento da representatividade de todas 

as siglas nesta modalidade de produção cultural. 

 

Eu acho que existe e sempre existiu uma facilidade, chamemos 
assim, maior de mostrar o gay masculino ou o homossexual 

masculino no teatro e nas artes em geral. Eu acho que isso é óbvio 
porque vivemos num mundo absolutamente machista e dominado 
pelos homens. Isso é ponto pacífico. Isso sempre foi, sempre não, 
mas há muito tempo é assim. E acho que por causa disso que é mais 
fácil. Porém, eu acho que por muito tempo essa visibilidade do gay 

masculino se dava sempre pela caricatura. É pelo viado, é pelo cara 
que é super drag queen, essas coisas todas.  É muito mais difícil 

você ver uma abordagem séria, chamemos assim, sobre essa 
questão, né? Mesmo no masculino.  

 

Em relação às práticas homoeróticas femininas representadas no teatro, Malu 

acredita que talvez existam poucas mulheres escrevendo sobre o tema. 

 

Porque eu acho que nessa hora você tem que ter uma mulher 
escrevendo. Não porque tem que, aquela coisa, o lugar da fala, o 
negócio que tem que ser a lésbica, não. Odeio isso. Qualquer pessoa 
de teatro odeia isso porque é aí que você corta e poda a arte, 
entendeu? Então se você é negra você não pode fazer o papel da 
negra; se você é branca, se você é japonês… Então é aquela coisa, 
se você é viado não pode… Enfim... Mas eu acho que falta… Porque 
eu acho que é de lá que vai começar a aparecer e voltar a ter uma 
obra que fale sobre isso. Se não são essas mulheres escrevendo, 
entendeu? E eu acho que a Vange foi isso. Mas eu acho que tem 
uma literatura gay muito maior na literatura ficcional, não só do 

teatro, entendeu? Tem muito mais.  
 
 

Para a artista, os homens ocupam um espaço de visibilidade que traz maior 

facilidade para a publicação de trabalhos, considerando que esta facilidade se dá 

pelo fato da masculinidade, algo decorrente na sociedade. 
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5.1.2 Bloco 2 – Relação com o público 

 

Em relação aos impactos das produções teatrais na sociedade, Malu 

destacou a repercussão da peça em relação ao público. Disse que todas as sessões 

ficaram lotadas e as comparou a um jogo de futebol.  

 

No final era um ‘urro’, uma coisa que as pessoas: ‘Sim, precisamos 

falar sobre isso’. Era muito bacana e emocionante. Eu acho que, até 

falei isso para a Vange, não era uma puta peça, era uma peça escrita 
de uma forma bastante careta no sentido que não tinha nenhuma 
super sacada dramatúrgica e de encenação. Mas era uma peça 
muito verdadeira e, historicamente, acho que relevante, de coisas 
que as pessoas não conheciam: essas mulheres, esse momento 
histórico.  

 

Comentou que, ao final do espetáculo, as pessoas se mobilizavam para falar 

com o elenco e voltavam para assistir mais de uma vez. 

 

Eu acho que o público em geral está aberto. As pessoas estão 
abertas a isso. A gente vive em um país onde a elite dominante é 
muito careta. Então temos a impressão de que o país inteiro é careta, 
mas não. Eu acho que as pessoas não são assim. Você dá um 
pouquinho e elas vêm atrás com fome. E o Brasil, com essa total 
incompetência e falta de vontade política de educar o seu público, 
digo o seu povo, a gente vive nesse mundo fechado, careta, sem 
essa possibilidade. Então penso que pessoas que escrevem sobre 

essa temática, muitas vezes falam: ‘será que vou escrever sobre 

isso?’ Eu acho que elas pensam isso… Eu, como não escrevo, não 
sei, mas imagino isso.  

 

A atriz desejou que as escritas dramatúrgicas, sobre as temáticas lésbicas, 

continuem a ser feitas em detrimento da quantidade de produções com temáticas 

gay, trans e queer, que na atualidade representam expressiva quantidade de peças, 

no segmento LGBT, em cartaz.  

Em função da presença do público no espetáculo, Malu disse que Vange já 

era bastante conhecida quando esta peça ficou em cartaz, principalmente por dar 

voz às lésbicas e à homossexualidade em geral. Ela se lembrou de um 

acontecimento pessoal: em uma viagem recente, viu uma postagem de um amigo 

homossexual na rede social Facebook. O post tratava-se de Hannah Gadsby: 

Nanette, stand up disponível na plataforma de filmes e séries Netflix, que abordava o 

universo de uma mulher lésbica. Ela comentou que o amigo disse que, quando todas 

as pessoas manifestaram a sugestão de ver Nanette, a vontade dele de assistir foi 
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‗zero‘. Malu ficou reflexiva sobre essa atitude, por ser uma manifestação de um 

amigo homossexual.  

―Eu achei meio assustador que é uma coisa que me bateu muito mal, quando 

você vê que nem os teus pares estão do teu lado, né? Enfim... Mas lá na peça era 

muito bonito, esse lugar era muito legal, porque era todo mundo,‖ ressaltou. 

Após estas palavras, Malu se emocionou e, com lágrimas nos olhos, lembrou 

dessa união presente no trabalho vivenciado com Vange Leonel. Ela contou que a 

conheceu por intermédio de uma amiga dramaturga, que namorava uma menina que 

morava com Malu. E por meio desse contato, Malu passou a fazer parte do elenco.  

 

5.1.3 Bloco 3 – Relação com o mercado 

 

O investimento financeiro é uma questão a ser considerada na hora de 

produzir espetáculos com temáticas lésbicas, principalmente do ponto de vista do 

mercado, público e produtores como possíveis fatores para a invisibilidade de 

temáticas lesbianas no teatro.  

 

Eu acho que as pessoas pensam que não vai ter público. Acho que 
elas gostam de apostar no que vai dar certo, no que acham que vai 
dar certo. Eu tenho essa dúvida sobre a produção literária que eu 
não sei te dizer. Uma boa pergunta para irmos atrás: como está essa 
produção literária? Por que eu não sei, entendeu? Pode ser que ela 
esteja adormecida. Então acho que é essa conjunção fatal que faz 
isso na verdade. 

 

 Por uma perspectiva mais cética, a atriz apontou para uma falta de interesse 

do mercado na realização dessas produções. Entretanto, ela trouxe o 

questionamento das produções literárias adormecidas, que podem contribuir para 

este cenário de invisibilidade.  

 

5.1.4 Bloco 4 – Causa da invisibilidade lésbica no teatro 

 

Diante de todas essas questões, Malu definiu que a invisibilidade lésbica se 

dá devido à falta de interesse e falta de produção, o que direciona para a preferência 

das temáticas dos gays em relação às lésbicas. Ainda assim, falou da relação das 

peças com temáticas lesbianas e a realidade. 

 

Eu acho que são coisas que têm que ser colocadas, tem que ser 
faladas. São coisas que estão aqui. Quando a pessoa escreve uma 
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coisa é porque quer falar aquilo. Porque ela quer tocar naquele 
ponto. Então sim, eu acho que se a gente ainda faz ou ainda não faz 
isso, é exatamente por causa disso, porque tem que falar ou não 
consegue falar porque não deixam você falar ou não estão 
interessados em que você fale. Mas sim, eu acho que o teatro é o 
teatro que a gente gosta, que é o teatro da temática da 
contemporaneidade, da vida, da sociedade, que está falando com 
você. Tem O fantasma da ópera, tem sei lá o que, esses musicais 

assim, em que é aquela coisa do vamos se divertir. Vamos ver uma 
coisa bonita e bem acabada e que legal. Mas penso que o teatro, 
sim, é uma conversa com o mundo agora. Mesmo sendo falando 
dessas mulheres de 1820. É uma conversa com o mundo de hoje, 
entendeu? Era uma coisa que a gente sentia, pelo menos, a 
realidade. A gente sentia e via a resposta que tinha. Então, sim, é 
esse teatro que eu acredito, pelo menos, e que eu quero fazer.     

      

Dialogar com Malu foi uma possibilidade de conhecer, para além da mídia, um 

pouco mais o trabalho de Vange Leonel e compreender a importância de seu 

trabalho para o teatro com temáticas lésbicas.  

 Nas palavras de Malu e nos olhos marejados, por reviver cada momento 

destas produções, foi possível sentir a força que este espetáculo trouxe no início do 

século XXI e como ele foi transgressor para a história da cena LGBT, no Brasil. 

  

5.2 LUCIANA CARUSO: FLORES BRANCAS E UM POUCO DE O BOTE DA LOBA 

 

 O diálogo com a atriz e locutora Luciana Caruso, 36 anos, heterossexual, 

presente na profissão desde 2004, ocorreu em um café no Conjunto Nacional, na 

Avenida Paulista, São Paulo/SP, em 10 de agosto de 2018. Entre diversos trabalhos 

feitos por Luciana, apenas dois espetáculos falavam sobre as temáticas 

homoeróticas femininas: Flores brancas ficou em cartaz no ano de 2008; e O bote da 

loba, em 2016, ambos na cidade de São Paulo.  

 



69 
 

 

Figura 2 - Espetáculo O bote da loba 

 

Fonte: fotografia do arquivo de Gal Oppido. Atrizes Anette Naiman e Luciana Caruso 

 

Além do teatro, Luciana fez trabalhos no cinema em que interpretou 

personagens lésbicas nos filmes Malícia e Linha de fuga. 

 

5.2.1 Bloco 1 – Temáticas dos espetáculos  

 

 Entre os dois trabalhos citados por Luciana, O bote da loba, com autoria de 

Plínio Marcos, tem apenas uma personagem que fala sobre sexualidade feminina. 

 

Ela fala sobre uma mulher que está deprimida, que não consegue 
sentir mais as coisas, não tem vontade de mais nada. Ela vai 
procurar uma cartomante para tentar uma solução para isso. E ela 
acha muito normal um marido que não dá prazer para ela, o jeito que 
ele faz sexo com ela, ela acha que é isso aí, que só o prazer dele 
que importa e o dela não. E ela começa a falar com essa cartomante 
porque tem que ter uma lógica já que o casamento dela está tudo 
certo. Ele dá presentes para ela, é isso, ‗meu marido é ótimo‘. 
Quando ela vai vendo que na verdade não, nem ela se conhece, nem 
ele conhece o corpo dela, nem ela faz ideia e ela tem a possibilidade 
com essa mulher. Ela começa a se sentir atraída. E aí a peça termina 
meio que nesse lugar. É a hora que ela se rende para essa 
cartomante, fisicamente mesmo. A princípio, elas estão meio que 
brigando e ela vai se rendendo para essa mulher, permite se 
conhecer. Daí a peça acaba com as duas juntas. E estou dando 
spoiler da peça (risos). Mas a peça já não está mais em cartaz. 
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Durante o diálogo, a atriz abordou aspectos relacionados ao espetáculo 

Flores brancas, já que o tema central da peça era a história de um casal de 

mulheres. 

 

Flores Brancas a gente chama até de ‗mela calcinha‘, porque era 

uma comédia romântica, com uma historinha bem simples de duas 
mulheres que se conhecem e se apaixonam. Isso tornava uma coisa 

muito diferente, não tinha nada demais. ‘Algumas pessoas ficam até 

chocadas porque são duas mulheres’, nossa, grande coisa. Mas, era 
isso. Só um casal. Se trocasse, funcionaria igualzinho. Eu fiz um 
vestidinho, tentei fazer uma coisa supermulher. Lembro que na 
época se ouvia muito que lésbica é caminhoneira. Não, eu fiz 
questão de fazer ela superfeminina para não ter esse estereótipo que 
obrigatoriamente tem que ser assim. Mas é isso, não tinha muita 
coisa não, é uma historinha romântica, ‗comedinha‘ romântica, que 
falava de amor, duas mulheres com diferença de idade, uma diretora 
de cinema, outra estudante de cinema, aquela coisa de admiração, 
se conhecem, se apaixonam e ficam juntas.  

 

 

A atriz também falou sobre a percepção que tem das temáticas LGBT 

abordadas no teatro. 

 

Eu não sei… Normalmente tem mais homem, é mais normal, e é até 
engraçado, vira talvez muito mais comédia, um gay, tem sempre 

aquela brincadeira, a travesti, uma coisa mais estereotipada que se 
torna engraçado. Sei lá, tem de todo tipo também, né? Não vou dizer 
o que mais tem, mas a gente mais vê a coisa mais estereotipada 
mesmo do homem gay. Acho que é o que mais eu vi, na verdade, 

não sei se estou certa ou errada. Agora, de mulher eu não tinha visto 
muita coisa não. Não tinha visto nada, por exemplo. Deixa-me 
lembrar de alguma peça agora… Posso tentar. Mas quando eu fiz 
essa, era uma coisa nova. 

 

Luciana apontou para a hegemonia de gays dentro de uma perspectiva do 

estereótipo engraçado, em detrimento das poucas peças com temáticas que 

retratam a lesbianidade em cena. 

 

5.2.2 Bloco 2 – Relação com o público 

 

 Ela apresentou alguns aspectos sobre esse tipo de temática e a relação com 

o público frequentador do espetáculo.  

  

Como elas se sentiram representadas, o nosso público era 
basicamente de mulher. Muita mulher. Veio um ônibus de 
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Florianópolis. Eu lembro que, nossa, lotava. Elas adoravam. A gente 
entrou uma vez num bar LGBT para ‗filipetar‘ e todas elas já 
conheciam a gente, aplaudiam, foi o maior bafafá. Saiu na Veja. 
Viramos ícones. Porque acho que foi uma única representação, 
sentiram que estava contando a história delas, foi uma delícia, foi 
muito divertido. Ganhamos bombom, fizeram camisetas com a nossa 
foto, com cartaz da peça, bem legal. A primeira temporada que a 
gente fez aqui, no Crown Plaza, que nem existe mais, voltava gente. 

Foi muito, muito boa mesmo. A gente ia aos bares lésbicos, 
divulgava e tentava ver onde elas mais se encontravam. Daí a gente 
ia lá, divulgava no ‗boca a boca‘ e entre elas.  

 

Sobre a representatividade, a artista disse que percebia um encantamento do 

público.  

 

Porque, a princípio, era meio novo, eu vi várias pessoas falando: 
‗nossa, nunca vi uma peça que fala da gente‘. No meio da peça elas 
comentavam ‗Ah, é assim mesmo‘ ou uma chamava a outra de linda 
‗eu também acho‘, ‗ai, eu sou igual‘. Eu ouvia umas coisas da plateia, 
delas se reconhecendo e era até bobo assim, uma peça tão ingênua. 
Mas muito bonitinho de ver isso. Eu acho que eu sentia mais 
encantamento.  

 

A atriz fez referência ao comportamento e interação da plateia durante as 

apresentações e ressalta que a peça não tinha força de militância, mas levava aos 

palcos o amor de forma simples e singela.    

 

5.2.3 Bloco 3 – Relação com o mercado 

 

 Os aspectos mercadológicos relacionados às produções com temáticas 

lésbicas foram citados pela atriz que disse acreditar que exista um mercado devido à 

quantidade de público que assistiu ao espetáculo. Entretanto, ela citou que existe 

uma falta de interesse e preconceito em relação ao investimento financeiro em 

trabalho com temáticas lésbicas. 

 

Se não me engano, faz muito tempo, mas eu acho que quem colocou 
dinheiro do nosso espetáculo foi o próprio produtor. Não acho que a 
gente teve algum patrocínio não. Mas, acho que o preconceito já vem 
de como se coloca o dinheiro. Eu já fiz peça antidrogas também, não 
só nesse tema. Quando há alguma coisa que é meio assim, eles 
preferem dar dinheiro para musical, para famoso da [TV] Globo, 
basicamente isso.  É mais fácil de ganhar dinheiro. Mas quando é 
uma peça antidrogas, ou alguma coisa que é tão simples como uma 
história de um amor entre duas mulheres, eu acho que tem um 
preconceito sim. De mercado, de edital. Talvez agora menos, né? Eu 
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não sei… Não sei como é que é… Eu fiz em 2008, já era uma 
realidade. Estamos em uma realidade bem diferente. Acho que a 
gente já deu uma boa avançada de lá para cá. 

 
 

Luciana ainda destacou que na atualidade tudo está muito mais exposto na 

televisão, o que considerou ser importante. 

 

5.2.4 Bloco 4 – Causa da invisibilidade lésbica no teatro 

 

Luciana mencionou que a causa da invisibilidade é o preconceito.  

 

As pessoas não acham normal. Elas consideram bonito quando são 
duas mulheres sexualmente se beijando, é sexy. Mas quando é um 
relacionamento é uma coisa como ‘oi?’. Deve ter um machismo aí, 
não é possível. É como se uma mulher só pudesse beijar a outra 
quando for para satisfazer outro homem. Quando é para satisfazer as 
duas mesmo, é esquisito. A sociedade é meio criada para isso. 
Quando uma mulher está com outra, parece que é sempre em 
função do homem. Quando, de repente, não é por causa de nenhum 
homem, dá uma assustada. Sei lá, a sociedade ainda é muito 
machista. Quem paga, muitas vezes ainda, todas as empresas, são 
pessoas machistas. Acho que isso tudo gera essa invisibilidade. Mas 
acho que isso vai diminuindo. A cada ano a coisa vai melhorando, 
sim.  

 

Em relação à realidade, Luciana disse que a ideia era fazer um trabalho muito 

simples, uma realidade com base em uma comédia romântica. 

 

Era isso que a gente quis fazer. Era uma historinha romântica, como 
se fosse um conto de fadas de duas meninas. Uma coisa bem na 
parte boa, né? Depois, no fim, veio um: ‘ai nossa, ela se machuca, 
tal, mas ela volta’. Mas é bem normalzinho, uma historinha bem 

simples de duas pessoas que se conhecem na rua e se apaixonam. 
Acho que tem aquilo que falei também, tentar não deixar 
estereotipado para mostrar que todo mundo pode ser e é 
supernormal, tem que se vestir assim ou assado. Poderia também 
está vestida de menino, com roupa e cabelo curtinho. Poderia 
também, não é esse o problema. Só que era para mostrar que 
poderia ser qualquer pessoa. Foi mais para esse lado. Mas também 
sem nenhuma regra. Foi o que a gente quis fazer na época. 

  

O diálogo com Luciana foi uma oportunidade para olhar o fenômeno da 

invisibilidade das temáticas lésbicas, em produções de teatro, por outra perspectiva: 

a da representatividade, interação e troca com o público.  
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5.3 ZEZA MOTA E A PEÇA FLORES BRANCAS 

 

 Parceira de cena da atriz Luciana Caruso em Flores brancas, a atriz, 

produtora, locutora e narradora de livros Zeza Mota, 49 anos, atua nos palcos há 19 

anos. Definindo-se como heterossexual, a atriz compõe o elenco do espetáculo com 

temáticas lésbicas. 

 

Figura 3 - Espetáculo Flores brancas 

 

Fonte: fotografia do arquivo de Lenise Pinheiro. Atrizes Zeza Mota e Luciana Caruso  
 
 

A entrevista foi realizada em uma padaria localizada nas proximidades do 

metrô Vila Madalena, São Paulo/SP, em 20 de agosto de 2018. 

 

5.3.1 Bloco 1 – Temáticas dos espetáculos  

 

 A atriz abordou quais temáticas foram discutidas na peça e ressaltou que não 

faziam nenhuma abordagem direta.  

 

Era um espetáculo que contava uma história de amor. Então, em 
alguns casos, às vezes, algumas pessoas do público no dia seguinte, 
que então achavam a gente no Orkut, falavam: ‗Pô, mas vocês não 

discutem o assunto‘, uma coisa assim de levantar bandeiras. Não era 
levantar bandeiras. A gente queria falar sobre o amor e o amor sobre 
todas as formas. Não tem essa. Não tem cor, não tem raça, não tem 
crédito. Não tem. Então, não tinha uma discussão propriamente. Era 
uma mulher mais madura e uma garota. Elas se conheciam, ela, a 
madura, já sabia o que ela gostava na vida e a garota, é o primeiro 
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amor dela e o primeiro amor dela é uma mulher. E aí tem esse 
encantamento e é essa a história. Então, não tinha uma defesa 
específica da causa. Era uma historinha assim: descobrir o amor. 
Não interessa quem é. Se você descobrir o amor já está de bom 
tamanho (risos), imagine o resto. 

 

Zeza também falou sobre a percepção em relação às temáticas trabalhadas 

em espetáculos LGBT e se há maior valorização de uma identidade em detrimento 

de outras da sigla. 

 

Não sei, sabia? As coisas são às vezes mais complexas do que 
simples, né? Porque às vezes carece de uma objetividade, ou da 
subjetividade. Por que as coisas também têm que ter esse rótulo? 
Por que a gente não pode simplesmente defender uma causa que 
seja o amor? Agora, é segmentado mesmo. Por exemplo, você vai 
pegar uma temática LGBT. Provavelmente vai estar em cartaz na 
Praça Roosevelt. Não vai ser em outro lugar que estará acontecendo 

isso.  
 

 A atriz trouxe a referência da Praça Roosevelt por concentrar localmente 

muitas salas de teatro, além de ser um ponto de encontro não apenas do público em 

geral, mas de muitos artistas, bem como da comunidade LGBT. 

 

5.3.2 Bloco 2 – Relação com o público 

 

 A atriz abordou os impactos que espetáculos LGBT podem causar na 

sociedade e sobre a relação com o público. Para tanto, disse que houve intensa 

divulgação do espetáculo no meio LGBT, além da midiática. 

 

A gente saiu em todos os jornais, revistas e isso acabou chamando a 
atenção também de um público completamente fora do mundo LGBT 
e que curtiu a peça. Eu fui encontrar pessoas que eu nunca imaginei 
que eu fosse encontrar e que foram assistir a peça porque viram que 
saiu na Vejinha50. E aí se saiu na Vejinha, eles foram ver. Porque 

não tinham nada a ver com o público LGBT. E saíram de lá assim: 
‗puxa, que bacana. Que legal, que história legal. O amor é o amor, 
ponto‘. Então sim, eu acredito que em partes até que modifica, mas 
eu não consigo te dizer, olha, é 10%, é 50%. Que é militância, é 
militância. Claro, você vai tocar no assunto para poder chamar a 
atenção e abrir essa folha de preconceito do mundo, entendeu? Mas 
eu não consigo te dizer especificamente: olha, é tanto, isso acontece 
mesmo. Acontece, mas o quanto acontece, eu não sei. É trabalho de 
formiguinha, mas que vale a pena. 

 

                                                
50

 A atriz se refere ao encarte cultural da revista semanal Veja cujo nome é Veja SP. 
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Durante a apresentação, o público feminino esteve mais presente. Entretanto, 

homens gays e pessoas héteros também. 

 

Eu acho que a gente teve, na época, um bom leque atendido. A 
gente fez nesse lugar, a gente fez nos Parlapatões, a gente fez 

naquele teatro que é aqui... É o Centro da Terra. E em todos teve um 
público bem eclético. De fato, a maioria eram meninas e eram 
lésbicas. Era um fã clube muito interessante, bem legal. Então, eu 
acho que o que mais atingiu foi isso, mas não foi só isso. Eu acho 
que a gente conseguiu levar para outros lugares. Mesmo, foi muito 
bacana. Está me dando saudades (risos).  

 

 Zeza destacou que a diversidade de lugares possibilitou levar o espetáculo a 

um público diverso, mas que o público lésbico foi bastante presente durante as 

apresentações. 

 

5.3.3 Bloco 3 – Relação com o mercado 

 

 Zeza falou sobre os desafios mercadológicos nas produções teatrais e a 

dificuldade em conseguir verbas. Citou como exemplo a adaptação dos contos de 

Edgar Allan Poe e o pensamento em acreditar que o artista tem uma boa história 

para contar e, com isso, vai em busca de verba. Nesse sentido, apresenta-se uma 

dificuldade. 

 

Eu não sei te dizer se o espetáculo com a temática lésbica vai ser 
mais difícil de conseguir verba do que com a temática de violência. 
Agora, se for uma comédia babaca, vai conseguir fácil. Essa é a 
verdade das produções, entendeu? Você consegue dinheiro fácil 
porque você está fazendo uma comédia ou porque você tem algum 
ator global. Em qualquer outra coisa fora disso, vai ser ‗suada‘.  

 

A atriz revelou que existem outras formas de captação de recursos que nem 

sempre estão ligadas a patrocínio ou leis de incentivo, a exemplo do crowdfunding.51 

 

Se você quer uma temática lésbica, tem todo um grupo que pode 
ajudar a montar isso e defender essa ideia. Não é uma coisa que fica 
completamente difícil. Mas tem preconceito, não dá para dizer que 
não tem. Agora, do público não. Como eu te disse, a experiência que 
a gente teve com Flores brancas foi bem gratificante. A gente acabou 
atingindo um público bem eclético, não foi só restrito a mulheres não. 
A questão da produção ela é um mistério. Para mim, é um mistério. 

                                                
51

 ―O crowdfunding (ou financiamento pela multidão, em tradução literal) é uma modalidade de 
investimento na qual várias pessoas podem investir pequenas quantias de dinheiro no seu negócio, 
geralmente via internet, a fim de dar vida à sua idéia. É o chamado financiamento colaborativo‖ 
(PERIARD, 2011).  
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Tem coisas que a gente acha que vai explodir, ‗bombar‘ e nada. Tem 
coisa que você acha que vai ser difícil e de repente não é. Eu não 
consigo ser definitiva para você nisso. Mesmo. Às vezes você acha 
que porque é uma coisa tão específica vai dar tão certo, e não dá.  
Quando a gente estava fazendo a produção para o Edgar Allan Poe, 
eu achei que todos os SESC52 iam brigar pela gente. Nossa, Edgar 
Allan Poe, literatura… E a gente ainda fez uma adaptação com 
crendices populares brasileiras, benzedeiras e não sei o quê. Nossa, 
foi o maior sufoco. A gente acabou conseguindo estrear no cemitério 
da Consolação e daí foi um sucesso. Aí você fala: ‗uau, foi‘. Já nem 
acreditava mais.  

 

Embora tenha relatado o desafio com este exemplo de produção teatral, Zeza 

justificou que, algumas vezes, por ser uma temática específica, a realização do 

espetáculo pode dar certo e com isso conseguir o apoio de um grupo que apóie esta 

produção.  

 

5.3.4 Bloco 4 – Causa da invisibilidade lésbica no teatro 

 

 A falta dessas produções no teatro foi uma reflexão feita pela atriz. 

 

Quando você perguntou se eu já tinha feito outra peça, eu até 
pensei: cara, claro que eu podia ter feito. Mas a mais forte foi Flores 
brancas e a gente realmente não vê. Vê mais quando é trans ou 
queer mesmo. É mais a temática gay, dos meninos, do que das 
meninas. Não pode ser falta de interesse em defender as lésbicas. 
De jeito nenhum. Porque a gente fez. Mas, depois disso, eu não me 
lembro de outros espetáculos. É invisível mesmo, tem razão. Não 
tem muito… O porquê eu não sei te dizer.  

 

Zeza destacou que não dá para dizer que não exista representatividade dos 

artistas, produtores e dramaturgos. Mas, ainda assim, é pouco produzido. 

 

A sensação que eu tenho é que na hora do preconceito as pessoas 
são menos preconceituosas com as meninas do que com os 
meninos. Socialmente falando, né? Mas por que então elas não 
estão lá falando sobre esse assunto, muito mais vezes, eu não sei 
dizer. Porque não é que não tenha aceitação. A experiência que a 
gente teve com Flores brancas é que tem e vale a pena. Então, está 

na hora de falar para essa mulherada trabalhar, né? (risos). Porque 
eu acho que tem espaço, não é que não tem não, tem espaço sim e 
a gente teve. Então é bacana, acho que é uma coisa que vale a pena 
investir. Porque não está sendo feito, eu não sei te dizer o porquê.  
 

 Para a atriz, o espetáculo Flores brancas traduz elementos do que acontece 

na realidade. 

                                                
52

 A atriz se refere às unidades teatrais presentes no Serviço Social do Comércio (SESC). 
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E eu acho que tem que ter essa pegada da realidade, se não, não 
faz o menor sentido. Uma coisa é fazer Edgar Allan Poe que é 
fantasia, a outra, é eu falar sobre esse assunto e sempre vai ter um 
dado de realidade. 

 

Embora Zeza tenha feito o mesmo espetáculo que Luciana, a entrevista com 

a atriz trouxe uma abordagem do ponto de vista mercadológico, já que, além de 

atriz, ela também possui um olhar para o trabalho como produtora. Nesse sentido, 

ela relatou a possibilidade do crowdfunding, um facilitador para captar recursos em 

tempos de mídias digitais. 

 

5.4 ANA PAULA GRANDE E A PEÇA TEM ALGUÉM QUE NOS ODEIA 

 

 O contato com Ana Paula ocorreu por meio da rede social Facebook e, 

depois, pelo Whatsapp. Como a atriz reside atualmente em Brasília, a entrevista foi 

realizada por Skype, em 16 de agosto de 2018.  

 Ana Paula Grande, 35 anos, é atriz e publicitária. Está na profissão há 25 

anos. Heterossexual, fez apenas um espetáculo com temáticas lésbicas intitulado 

Tem alguém que nos odeia, que ficou em cartaz na cidade de São Paulo, além da 

turnê por diversas cidades. 

 

Figura 4 - Espetáculo Tem alguém que nos odeia 

 

Fonte: fotografia do arquivo de Lenise Pinheiro/Folhapress. As atrizes Ana Paula Grande e Bruna 
Anauate 
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Além do teatro, Ana Paula já fez cerca de 20 curtas metragens e, entre eles, 

dois personagens lésbicos. 

 

5.4.1 Bloco 1 – Temáticas dos espetáculos  

 

 A conversa iniciou com uma abordagem dos temas trabalhados no espetáculo 

centrado na violência contra um casal de lésbicas. 

 

Elas começavam a sofrer uma violência psicológica com uma série 
de ameaças que aconteciam dentro do próprio apartamento delas. 
Recebiam bilhetes de ameaça, pichavam a porta do apartamento 
delas. Até que essa violência vira uma violência física. Alguém batia 
na porta da casa e quando elas abriam, uma delas tomava um soco 
no nariz e ficava sangrando. Então, a grande temática da peça era a 
violência contra o homossexual, a incapacidade do outro de 
compreender e de aceitar o diferente. Era uma peça bastante 
engajada nesse cenário da violência, do homossexual no geral, mas, 
no caso, sendo representado por duas mulheres lésbicas, 
extremamente femininas, com uma postura que geralmente é muito 
socialmente aceita: duas mulheres brancas, bonitas, magras. Então o 
estereótipo que é a mulher bonita para o que vende a televisão para 
a gente e, apesar disso tudo, elas não são só o fetiche da vida das 
pessoas, elas também são o foco de intolerância. Acho que essa era 
a temática da peça. 

  

Os aspectos de abordagem de temas LGBT no teatro e a valorização de uma 

das letras da sigla em detrimento de outras também se encontra na reflexão da atriz, 

que já faz teatro há muitos anos. 

 

A coisa que eu mais vejo no teatro, em cima do palco ou da plateia, é 
essa representação ser extremamente estereotipada. Ela é feita sem 
muito cuidado, reforçando uma série de preconceitos, de estigmas e 
de paradigmas. Eu fiz comédia durante muitos anos e eu fiz muita 
peça onde o ser central cômico do espetáculo era o gay exagerado, 
afetado ou mal representado. Esse gay também existe, por que não? 

Pode existir da maneira que ele quiser. Quem sou eu para definir o 
quão gay a pessoa é ou ela vai demonstrar sua própria sexualidade, 
sua própria identidade. Mas eu acho que, na maioria das vezes, das 
coisas que eu vi, e das coisas que eu fiz, é uma representação 
estereotipada, preconceituosa e, de fato, negativa para essas 
pessoas fora do teatro porque elas não veem e não se identificam 
com o que é aquele ser ali, porque se sou gay tenho que ser 

engraçadão, eu sou isso aí… Então eles não servem para 
representar esse público, não tem representatividade porque ele não 
se enxerga ali. Ele também não se enxerga no papel do hétero e 
acaba sendo esse alienígena que não encontra um eco para as 
questões próprias dele.  



79 
 

 

 

 Embora apresente esta realidade, Ana Paula disse que, quando foram montar 

a peça, procuraram pessoas que estavam tentando aliar representatividade e mais 

seriedade. 

 

Então a gente começou com um pessoal que fez um festival LGBT, 
participamos de um festival, inclusive, fizemos uma turnê no interior 
de São Paulo. A gente pegou um festival LGBT que fizemos a 
abertura e tinham muitas peças potentes, engajadas e que falavam 
sobre esse assunto. Eu acho que tem aumentado, mas 
proporcionalmente, é minúsculo. Hoje eu sou coordenadora de um 
projeto cultural que apoia, ampara produtores culturais e promove 
democratização de acesso à cultura, no Brasil inteiro. No primeiro 
ano do projeto, a gente amparou 900 espetáculos. Eu consigo contar 
nos dedos quantos deles tinham uma temática LGBT, 5, no máximo.  

 
 

Nesse sentido, Ana Paula trouxe a proporção de 900 para 5 espetáculos com 

esta abordagem, algo que ainda era pequeno, embora a atriz tenha destacado que 

havia um crescimento.  

 

 

5.4.2 Bloco 2 – Relação com o público 

 

Ana Paula relatou a experiência interessante de ficar em cartaz na cidade de 

São Paulo e viajar por diversos lugares com a peça. Em São Paulo, fizeram uma 

temporada de um ano e depois, ficaram por mais um ano em turnê pelo interior do 

Estado. 

 

 

A gente estava com muito medo de como seríamos recebidos nessas 
cidades. Ficamos muito assustados. Fomos para umas cidades muito 
pequenas, Bauru, Piracicaba… como será isso lá, né? Como serão 
essas pessoas dessas cidades? Será que a gente vai ter a mesma 
recepção que a gente teve em São Paulo? Porque, em São Paulo, a 
gente ficou em cartaz na Augusta. Então é um local onde a gente 
tem de fato o nosso público. A gente teve em cartaz, apesar de tão 
próximo a Paulista, onde ao mesmo tempo as pessoas andam ali 
livremente, muitas delas tomam lâmpada incandescente na cabeça, 
né? Enfim, o intolerante está em todos os lugares. Mas, foi uma 
surpresa absoluta.  

 

Ela comentou que nas 10 cidades que estiveram com o espetáculo, por meio 

do SESC, contaram com plateia lotada, com pessoas voltando para casa porque já 

não havia mais ingresso. 
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O tema era amplamente divulgado. Então, não era uma surpresa 
para essas pessoas chegar nele. E a gente sempre promovia um 
bate-papo no final. E o bate papo era muito enriquecedor porque a 
gente tinha chance de conversar com as pessoas, mesmo aquelas 
que ficaram incomodadas. Elas falavam: ‗eu não consigo entender 
porque que uma pessoa escolhe ficar com outra do mesmo sexo.‘ É 
um pensamento raso e superficial de pessoas que não têm um 
conhecimento mais profundo da sociedade. E as questões eram 
respondidas pelas pessoas da própria plateia. Então a gente abria 
esse bate-papo, a gente conversava com essas pessoas e a gente 
tinha tanta resposta de tanta gente que estava sentada ali na plateia 
e que falavam: ‗olha, vocês representam, acho que foi inteligente 
vocês terem representado um casal lésbico, a partir de duas meninas 
que têm todo o estereótipo do que é aceitável porque pessoas como 
essas, que estão aqui, que não conhecem, começam a se identificar 
com vocês.‘ E dizem: ‗mas por que essas meninas estão 
apanhando? Elas não fizeram mal para ninguém. Mas, eu, que sou 
uma lésbica, masculina, a minha postura é mais masculina, o meu 
corte de cabelo, o jeito de me vestir, eu tenho a postura da 
caminhoneira, né?‘.  

 

Ela continuou compartilhando mais relatos decorrentes do bate-papo após a 

apresentação do espetáculo. 

 

Outra colocou assim: ‗Eu tenho essa postura e é o que acontece 
comigo, o que culminou em soco na cara no final do espetáculo. Eu 
apanho quando eu uso o banheiro. Eu entro no banheiro de um 
shopping e as mulheres que estão lá se incomodam com a minha 

presença… A ponto de, um dia, eu já ter saído e uma mulher já ter 
ligado para o marido e, na porta do banheiro, o marido já estava 
esperando para me bater‘. E ela apanhou, foi agredida, fisicamente, 
até os seguranças do shopping irem separá-las.  

 

Diante do retrato da realidade relatado por meio das experiências de vida da 

plateia, Ana Paula disse que o teatro é um espaço de representação e que tem de 

ter representatividade, abrir ecos, conversas e debates. 

 

Para nós foi extremamente valioso para de fato fazer essa militância. 
Mas eles tinham que ficar, tinha que ouvir a história e se compadecer 
dela. Entender a falta de lógica da não aceitação do amor e qualquer 
demonstração que ele tenha. Então eu acho que é um processo de 
resistência. São Paulo de público foi muito difícil. Nosso público era 
extremamente fechado no público de artistas e LGBT. A gente não 
teve uma participação ativa do heteronormativo, dessa plateia para 
fazer essa conversão. A gente não teve em São Paulo, infelizmente. 
Mas na turnê a gente teve muito e o debate foi primordial para a 
gente conseguir desconstruir pensamentos preconceituosos e 
padrões. Desconstruir o que essas pessoas estavam indo para lá 
esperando ver ou ouvir. Teve um público muito diverso, e eu acho 
que a maneira como a dramaturga desse espetáculo construiu e a 
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maneira como o nosso diretor o moldou, fez com que o espetáculo 
servisse muito como uma peça fundamental de desconstrução, de 
mexer na ferida, de fazer as pessoas olharem para o próprio 
preconceito de forma crítica. O debate foi fundamental, mas o texto, 
a montagem e, porque não, o elenco e a escolha de ser um casal 
lésbico e não um casal gay ou de homens, acho que foi muito 

inteligente para a gente conseguir, devagarzinho, ir desconstruindo 
essas questões. 

 

Em relação à presença do público no espetáculo, a atriz disse que, na turnê, 

era predominantemente feminino e misto e havia a presença de LGBT em todos os 

lugares nos quais se apresentaram. Mas, a maior parte do público, em geral, era de 

mulheres lésbicas e homens héteros. Ao final da peça, diversos homossexuais iam 

conversar com o elenco.  

 

Em nossa peça, como a gente tinha uma questão muito relevante a 
ser tratada, a gente tirou toda a parte sexual desse assunto. Então, 
no máximo, tinha uma cena em que meu personagem tentava transar 
com a outra personagem, mas o relacionamento estava muito 
desgastado por essas agressões que elas estavam sofrendo, porque 
elas não conseguiam mais. Mas tinha uma cena em que minha 
personagem tentava provocar isso para tentar fazer com que elas 

voltassem a ser um casal; elas têm esse questionamento: ‘a gente é 
um casal, depois de tudo que a gente está passando, a gente ainda é 

um casal? Ou somos duas amigas?’ Então, a gente tinha uma 
menção de uma tentativa e só. Não tinha beijo, não tinha nudez, não 
tinha sexo, não tinha nada que pudesse tirar o foco da questão 
principal. O público se identificava muito com a gente. Tínhamos 
questões de casais muito cotidianas que todo casal vive. Primeiro, as 
pessoas se identificavam com a gente, gostavam da gente, para 
depois elas começarem a tentar criticar o que elas estavam 
passando, então, de fato, eles tinham um carinho muito grande pelas 
personagens. 

 

A atriz destacou que as personagens conquistavam o público, que virou 

defensor, algo que causava certo acolhimento do trabalho. 

 

  
5.4.3 Bloco 3 – Relação com o mercado 

 

Ana Paula abordou os bons acessos a grandes empresas na tentativa de 

conseguir patrocínio da Lei Rouanet53. Com projeto aprovado, antes de apresentá-lo 

                                                
53

 ―É o nome popular dado à Lei de Incentivo à Cultura, em vigor desde 1991 [...]. Ela prevê três 
formas de financiamento para eventos ou obras: o mecenato, o Fundo Nacional de Cultura e o Fundo 
de Investimento Cultural e Artístico (mas este último não saiu do papel). A maior parte dos recursos 
disponibilizados provém do mecenato, em que pessoas e empresas atuam como patrocinadores 
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completo ao patrocinador, recebiam respostas positivas das empresas. Entretanto, 

quando levaram o projeto com a explicação da abordagem e do tema, todos 

negaram apoio com recursos. 

 

Todo mundo foi embora e a gente só conseguiu montar esse 
espetáculo porque a gente fez um crowdfunding onde a gente 

conseguiu 40 mil reais de quase 300 pessoas que fizeram seu aporte 
e quiseram ver o espetáculo ser montado. Mas assim, empresas não 
se interessaram em colocar o seu próprio nome relacionado a esse 
tipo de tema. Então, eu sei que é muito difícil, no entanto hoje, o 
teatro não paga mais minhas contas. Eu posso falar sobre o que eu 
quiser. Então, com toda certeza, a intolerância, a desigualdade e 
todas as suas vertentes, é um assunto que me interessa bastante, 
que eu pretendo continuar com eles.  

 

A atriz afirmou que as empresas têm medo de falar sobre esse tema e 

quando vão escolher um espetáculo para patrocinar, via Lei Rouanet, optam por 

outros temas considerados ‗mais superficiais‘. 

 

Quanto menos polêmico, melhor. Ninguém quer se posicionar em 
cima disso. Então, as empresas fogem. Se passar com qualquer 
pessoa de departamento de marketing, que não seja alguém de 
cultura, alguém que entenda sobre mercado cultural, que seja o lado 
social, de responsabilidade social dessas empresas, esqueça. Então 
acho que a grande responsável por essa falta de produções com 
essa temática são as próprias empresas que não oferecem 
patrocínio. Isso vai tirando o interesse dos produtores. É uma vida 
muito difícil sabe? Ser artista é difícil, ser produtor cultural é muito 
difícil, geralmente a gente está pagando para trabalhar, a gente sofre 
para montar um espetáculo, a gente sofre para ter plateia, é um 
sofrimento muito grande. É muito difícil viver de teatro no Brasil. 
Então, se você já vai fazer um espetáculo que é muito difícil de ter 
um aporte de uma empresa, de ter uma tranquilidade em passar dois 
meses ensaiando, mas três meses em temporada, com suas contas 
pagas, o produtor não vai querer fazer mais isso. O produtor vai fazer 
um musical, vai fazer a comédia, vai fazer o stand up novo porque 

são muitos. Ele não vai fazer o espetáculo polêmico em que é de fato 
irrelevante socialmente.  

 

Ela ressaltou que as empresas desestimulam os produtores culturais. Mas 

que, do lado da dramaturgia e quanto ao interesse artístico, há pleno interesse em 

realizar essas produções. ―Existem pessoas sedentas para falar sobre assuntos que 

mudam o mundo e isso é cada vez mais urgente‖, disse Ana Paula.  

 

                                                                                                                                                   
(‗mecenas‘) ao investirem em atividades culturais, como exposições, festivais de música e produção 
de livros‖ (BARBOSA, 2017). 
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5.4.4 Bloco 4 – Causa da invisibilidade lésbica no teatro 

 

 Ao assistir o documentário Hannah Gadsby: Nanette, disponível na Netflix, 

Ana Paula diz que ficou pensando muito sobre a questão da invisibilidade e atribuiu 

a invisibilidade da mulher lésbica ao enraizamento existente na sociedade. Assim, 

ela citou uma experiência vivenciada por ela em um diálogo com uma manicure. 

 

Hoje veio uma manicure fazer minha unha aqui e a gente estava 
conversando sobre uma amiga nossa e, uma cliente dela em comum, 
que foi casada durante muito tempo. Se separou, não deu certo com 
o marido e está namorando uma mulher. E ela falando sobre isso: 

‘Olha, eu acho que é porque ela está frustrada com o cara’ aí eu 

falei: ‘eu acho que não, acho que ela sempre foi lésbica ou bissexual, 
porque ela foi casada com o cara e ela tem esse interesse e tudo 

bem,’ Então eu identifiquei muito isso no Nanette, dessa coisa de 
lésbica não agride ninguém né? É só uns beijinhos ali, aqui, enfim. A 

pessoa que vê a lésbica, diz, que: ‘ah, não achou um homem bom o 

suficiente né?’ Ou: ‘teve um homem tão filho da puta que daí virou 

lésbica’. Então, a sociedade aceita pouco, enxerga pouco ela. Essa 

invisibilidade vem de todos os lugares. Vem do mercado de trabalho, 
vem do teatro, vem da TV, vem do cinema, vem de todas as 
expressões artísticas, vem da música, vem de todos os lugares. Eu 
acho que a lésbica é muito invisível porque é muito necessária para 
povoar esse imaginário heteronormativo do cara que quer muito ter 
duas mulheres com ele numa cama, sabe? Então a lésbica é 
socialmente necessária para esse cara. Quem é muito masculinizada 
não serve para o imaginário dele. Então essa precisa ser apontada, 
tomar tapa na cara e precisa ser corrigida. Mas a lésbica feminina e 
vaidosa, que é bem cuidada, ela é muito necessária para manter 
esse status quo, essa mentalidade mesmo.   
 

 

Do ponto de vista da realidade, esse espetáculo trouxe temáticas vivenciadas 

por muitos homossexuais. A atriz comentou que a peça foi escrita após alguns 

acontecimentos reais, a exemplo do ataque a um homossexual, com lâmpada 

fluorescente, na Avenida Paulista, e do pai e filho que sofreram agressão por serem 

confundidos com um casal gay. 

 

Todo o meu espetáculo foi feito com base na realidade. E foi 
impressionante porque a temática foi feita de forma imaginativa. 
Então, eu acho que a arte imita a vida e a vida imita a arte, sim, 
porque é muito impressionante e revoltante que isso aconteça no 
mundo real. Mas, de fato, tudo que a gente botou no nosso 
espetáculo, acontecia. Eu acho que foi tudo feito com muita 
preocupação e muito compromisso com a veracidade daquilo, sabe? 
Com o respeito por quem estava sendo representado.  É isso que eu 
vejo de paralelo entre realidade e ficção em nosso espetáculo. 
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Mesmo a entrevista sendo feita a distância, a conversa com Ana Paula ficou 

marcada por ela trazer tamanha preocupação em fazer um teatro sério, capaz de 

abordar questões relacionadas aos preconceitos vivenciados por mulheres lésbicas 

e que eram retratados em cena. O aspecto da representatividade, bem como da 

relação com o público, também foi ponto crucial nesta conversa.  

Por ter vivido a experiência de mercado, seu relato foi intenso na medida em 

que destaca o preconceito mercadológico, ainda que apresente o crowdfunding 

como possibilidade de captação de recursos para a execução de produções com 

temáticas lésbicas e afins. 

 

5.5 Luiza Guimarães em L, o Musical 

 

 A entrevista realizada com Luiza Guimarães, 36 anos, atriz há 10 anos, 

ocorreu na Galeria dos Pães, padaria localizada no bairro Jardins, São Paulo/SP, em 

1º de setembro de 2018. Definindo-se como heterossexual, durante o tempo de 

carreira, Luiza participou apenas de um espetáculo com temáticas lésbicas, 

intitulado L, o musical, que ficou em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, em 

São Paulo e demais cidades brasileiras, entre os anos de 2017 e 2018. 

 

Figura 5 - Espetáculo L, o musical 

 

Fonte: fotografia do arquivo do Centro Cultural Banco do Brasil. Luiza Guimarães (à esq.) e elenco  
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 Durante a entrevista, Luiza apresentou aspectos que abordam as temáticas 

lésbicas no teatro e a relação com a vida social de mulheres invisibilizadas. 

 

5.5.1 Bloco 1 – Temáticas dos espetáculos  

 

Luiza tratou sobre a diversidade de identidades lésbicas trabalhadas no 

espetáculo e os conflitos vivenciados por essas mulheres. Ela contou que a peça 

tentou contemplar diversas temáticas em uma produção teatral com duração de 

duas horas.  

O enredo da peça foi composto por personagens diversificados neste 

universo: uma mulher que entende que o casamento está equivocado; quer ficar 

com um homem, mas deseja ficar com a chefe, entre outras personagens com 

peculiaridades das relações homoafetivas femininas. 

 

A gente tem uma relação de amizade e cuidado que é muito presente 
em um relacionamento entre mulheres, que acontece entre duas ex, 
que é o personagem da Elisa Lucinda e da Éllen Oléria. Elas já não 
estão mais juntas, mas a partir do momento que a personagem da 
Elisa fala: ‗eu tenho uma doença muito séria e vou morrer‘, a outra 
retorna para esse lugar. Ou seja, acho que poderia ter alguma coisa 
de sororidade envolvida nisso que é muito típico dos relacionamentos 
entre mulheres.  

 

 No espetáculo, também apareceu a temática da mulher mais nova que se 

envolve com a mulher mais velha, algo que causou certo estranhamento na plateia. 

Outras formas de relacionamento também foram trabalhadas, a exemplo do 

poliamor, com o casamento de três mulheres.  

 Outra temática abordada na peça está relacionada a uma mulher que termina 

o espetáculo como um homem trans. Além da representação dessas identidades, a 

peça foi protagonizada por duas mulheres negras, tendo como fio condutor músicas 

cantadas por mulheres lésbicas, a exemplo de Marina Lima e Maria Bethânia.  

 Em relação à abordagem das temáticas LGBT, no teatro, e como as 

identidades da sigla são representadas, Luiza apontou para um favorecimento de 

alguns sujeitos em detrimento de outros. 

 



86 
 

 

Nessas camadas de invisibilidade que existe no meio LGBTQI+54, eu 
acho que os gays têm um lugar, eles têm mais acesso, mais 
espetáculos com temática gay, poucos espetáculos com temática 
lésbica, e agora, pelas cotas, alguns espetáculos com temáticas 
trans. Me dá uma sensação de que os homens gays se organizaram 

mais cedo nessa coisa do entretenimento para eles, sabe? As festas, 
as Paradas, tudo tem a cara deles, tudo é para os homens gays. Não 
que as mulheres lésbicas não estejam aí, mas assim, você vê uma 
Parada Gay, o que acabei de falar, uma Parada Gay. 

Automaticamente você pensa nos homens de sunga, felizes 
dançando horas em cima de um trio elétrico com balões e coisas 
coloridas. E a gente tem uma imagem da mulher lésbica de um jeito 
louco. É como se essas mulheres estivessem lendo, sei lá… Judith 
Butler e gozando só de ler, guardando o livro na cabeceira e 
dormindo. É muito louco assim, essas produções estão muito 
limitadas. Me dá uma sensação de que nesse grupo de muita 
invisibilidade, os gays são mais articulados, têm mais entretenimento 
para eles, shows e filmes.  

 

 Dentre as produções cinematográficas, Luiza disse que procurou muitos 

filmes para estudá-los e que os trabalhos são uma catástrofe. Já no teatro essa 

temática é raríssima.  

 

A gente teve o mesmo iluminador que iluminou a estreia de Lágrimas 
amargas de Petra von Kant. É tão bizarro, que o iluminador é o 
mesmo. ‗É a segunda peça lésbica que vou iluminar na vida‘. É um 
senhor de cabelo branco. Você fala assim: ‗como assim?‘. A última 
foi essa: Lágrimas amargas de Petra von Kant, com a Fernanda 

Montenegro. E você fala: ‗e o resto? ‘ ‗Não, nunca mais fiz‘. Ok... 
Temos um problema aqui.  

 

 Para Luiza, esta escassez decorre da organização social vivenciada pelas 

identidades LGBT. 

 

Os gays têm mais ascensão que as lésbicas e os gays e lésbicas 
têm mais ascensão que as pessoas trans. Socialmente falando. Essa 
diferença você vai encontrar no mercado, no trabalho, no teatro, você 
vai encontrar em tudo. O teatro replica mesmo a imagem do que a 
gente vive socialmente.  

 

 

Além deste aspecto social, a atriz destaca que os gays têm mais espaço, 

ainda que sejam marginalizados. 

.  

                                                
54

 Sigla que significa Lésbica, Gay, Bissexual, Transexual, Travestis, Transgênero, Queer e o ‗mais‘ 
refere-se às outras variações de identidade a exemplo de Intersexual e afins. Foi mantida esta grafia 
para manter a fala original da atriz. Entretanto, na dissertação, como um todo, a sigla utilizada é 
LGBT em virtude dos órgãos oficiais do Brasil que assim a adotam.  
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5.5.2 Bloco 2 – Relação com o público 

 

 O teatro, como agente de transformação social, também foi um ponto 

destacado pela atriz, que ressaltou esta informação de forma empírica. Ela 

considera que L, o musical trouxe respostas que ela nunca havia vivenciado em 

outros espetáculos.  

 Luiza Guimarães citou a história do senhor Sérgio, 75 anos, que ficou 

esperando-a ao final da apresentação. 

 

Ele quer falar comigo, e fala assim: ‗minha filha, será que algum neto 
meu é isso assim, que é homem que é mulher, que é mulher que é 
homem?‘ porque eles perguntam assim. Aí eu digo: ‗não sei, como o 
senhor chama?‘; ‗Sérgio‘. Falei: ‗Seu Sérgio, eu sei…‘ Eu lembro do 
nome dele, porque foi tão louco, ele falou: ‗não queria que se 
sentissem mal.‘ Eu falei: ‗que bom que o senhor não quer, eles não 
devem se sentir mal mesmo‘. Ele diz: ‗eu acho que vou fazer um 
almoço, vou chamar todos os netos e netas e vou dizer: se alguém 
tiver aqui, nessa dúvida, se é uma coisa ou outra, se vai virar de um 
para o outro, me avisa, está tudo bem, o avô quer dizer que está tudo 
bem‘. (risos) Eu falei: ‗Seu Sérgio, depois a gente vai melhorando 
esse discurso aí porque ninguém vira nada, todo mundo já é, né? 
Não é virou mulher, já é uma mulher certamente. Mas seu Sérgio, o 
senhor faz essa merda desse almoço, que é maravilhoso que o 
senhor está pronto‘. Um homem de 75 anos querer unir os netos e 
netas para dizer que quem for trans ali ele está de boa, que se quiser 
levar a namorada ou namorado no almoço de domingo ele quer 
aceitar porque ele ficou muito impactado.  

 

Mesmo com essa história de impacto positivo do público após a experiência 

ao ver o espetáculo, ela comentou que há níveis positivos e negativos de impacto. 

Ou seja, que há tolerância para algumas temáticas em cena e, para outras, não.  

 

A gente teve dificuldade de dialogar, muitas vezes, com o público. 
Tivemos pessoas saindo do teatro. Uma vez no Rio de Janeiro, tinha 
uma fileira de pessoas saindo do teatro. Filhas que levavam a mãe: 
‗Oh, assumi há pouco tempo, tive dificuldade de ver a peça aqui e 
trouxe minha mãe para ver‘. Uma mulher que entra super arisca no 
teatro e que sai falando assim: ‗muito obrigada viu, minha filha? 
Legal ver isso‘. Meu pai, que é um homem de quase 80 anos, que foi 
assistir, obviamente, porque eu estava no palco, mas saiu com uma 
frase na cabeça que ele não conseguia parar de pensar: ‗como assim 
o Brasil é o país que mais mata homossexual, transexual, 
transgênero no mundo?‘ Essa frase aparece no meio do espetáculo, 
ele entrou nela como um espiral e nunca mais conseguiu sair. Acho 
que se eu pensar, ele está agora nela. Não consegue sair, ele ficou 
nessa informação... Então eu penso que, na verdade, este 
espetáculo especificamente, que trabalha em uma camada mais 
superficial, é até didático em alguns momentos. Ele tem a 
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capacidade de tirar algumas pessoas da ignorância e eu acho que 
talvez essa seja a questão. As pessoas estão vivendo em uma 
ignorância. Mas acho que o teatro é transformador. E se eu me 
disponho a fazer teatro, me disponho a fazer transformações.  

 

Luiza também compartilhou outra experiência sua com o público. Além dos 

que vão ao teatro sabendo o que irão assistir, há outras que assistem todos os 

trabalhos que são feitos em um determinado espaço cultural. 

 

As pessoas entram para assistir, muitas focadas no que vai ver 
enquanto outras dizem assim: ‗não faço a menor ideia do que vou 
assistir, mas é no CCBB e vou assistir‘. Essa, na verdade, foi a maior 
vantagem para a gente, enquanto produção lésbica. Fazer um 
espetáculo com essa temática, que é difícil, num espaço teatral que 
tem muito destaque. Aqui em São Paulo eu ouvia a seguinte frase: ‗a 
senhora precisa de ajuda para sentar no seu lugar?‘ Ela falava 
assim: ‗não, eu sento na J10, eu só sento nessa‘. Ela vai, ela compra 
o ingresso J10, de tudo quanto é espetáculo que vai passando. 
Então, ela não fazia a menor ideia do que ela ia ver. Quando três 
mulheres começaram a se beijar em cena, essa mulher escorregava 
na cadeira e ficava olhando com uma cara, mas eu pegava ela rindo. 
É uma forma de você inserir essas pessoas nesse contexto, nesse 
tema, nesse lugar, de uma forma menos bruta, talvez. As minhas 
personagens todas eram muito cômicas, e esse é um lugar que eu 
consigo ganhar as pessoas. Já foi perguntado para mim: ‗de onde 
veio isso de trabalhar o riso numa temática dessa?‘. Eu falei: ‗o riso 
relaxa‘. A pessoa ri e ela relaxa. Relaxa para eu enfiar nela um tema 
tenso. Porque quando ela está rindo é a hora que eu falo: ‗o Brasil é 
o país que mais mata transexual, transgênero, travesti e os 
homossexuais no mundo‘. Então, o espetáculo fazia isso. Ele tinha 
essa possibilidade de ser leve e denso quando precisava.  

 

 Outra experiência com o público, compartilhada por Luiza, referiu-se à 

presença de mulheres lésbicas ocupando a platéia. 

 

Chegava uma van com 50 sapatão velha para assistir o espetáculo, 
falando assim: ‗a gente não está nem acreditando que vamos ver 
uma peça de teatro em que o personagem é tudo igual a gente‘. Uma 
mulher de 50 anos que está vendo pela primeira vez um caso com 
uma história de amor que ela poderia viver. Isso era o mais 
emocionante. Muitas mulheres lésbicas, muitas, inúmeras, 
incontáveis. Eu terminava o espetáculo e saía do palco, tirava o 
microfone, voltava para a plateia, porque eu tinha visto alguém 
chorando muito e eu queria entender o que estava acontecendo. 
Tinham pessoas que choravam meia hora assistindo o espetáculo. 
Ele termina para cima, é um musical. Muitas pessoas choram. ‗Cara 
é a primeira vez que vejo uma peça em que eu poderia participar de 
todas as histórias. Eu podia ser a mulher mais velha, a mais nova, eu 
podia ser a mulher que se entendeu lésbica com um tempo de 
relacionamento, saiu de casa, eu podia ser aquela ali que fica com 
todo mundo, eu podia ser aquela que está doente…‘ E elas choram, 
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pela identificação. Você fala assim: ‗está triste?‘ Ela diz: ‗não, estou 
muito feliz, finalmente!‘. Daí você fala: ‗nossa, gente... é urgente!‘  

 

Um ponto destacado pela entrevistada foi a quantidade de lésbicas 

participantes como público e a forma que elas se organizavam para assistir aos 

espetáculos. Luiza disse que de 90% aproximadamente 80% eram mulheres 

lésbicas. Outra característica é que elas compareciam em grupos. 

 

Quando a gente começou a fazer esse espetáculo, as mulheres iam 
assistir 8 vezes, 12 vezes. Teve uma mulher que assistiu 13 vezes, 
acho que no Rio. Elas levavam 10 pessoas juntas, 12, sabe? Ou 
seja, me mostrou que é escasso. Tão escasso que quando tem eu 
vou ver 12 vezes a mesma peça. É uma loucura, isso nunca me 
aconteceu em nenhum momento da minha carreira, nunca. A Elisa 
morria de rir, dizia assim: ‗gente, eu faço espetáculo há anos, que é 
um monólogo meu e nunca ninguém foi assistir 17 vezes‘ (risos). Eu 
acho que isso é realmente muito atípico. É surreal. Elas faziam festa 
depois da apresentação: ‗sessão de L, o musical e depois a gente vai 

dançar sei lá onde‘. O negócio virou um evento. É muito estranho. ‗A 
gente se encontra no final da sessão de L, o musical’. Eu falava: 

gente, o que é isso? Lugar de marcar ponto. Mas eu acho que é isso, 
um primeiro momento você tem um público clássico do teatro que vai 
naquele espaço. Eu não sei qual experiência seria fazer em um 
teatro alternativo. Talvez eu não conseguisse deslocar o seu Sérgio, 
com 75 anos para ir lá. Ele vai para o CCBB, que fica ali, ao lado da 
rua da Quitanda, já conhece, ali pertinho. E eu percebia isso nas 
outras cidades também, porque o CCBB assume esse mesmo lugar. 
No centro de Belo Horizonte, um teatro ‗classicão‘, um prédio incrível, 
lindo, maravilhoso. Em Brasília, o CCBB também tem público. No 
primeiro momento, um público geral do teatro, depois começa a vir 
um público lésbico grande misturado com outras letras do LBGTQI+. 
Eles falam para mim: ‗a gente veio ver porque nunca tinha visto um 
espetáculo de lésbicas‘.  

 

Além da grande interação com o público e a presença de muitas lésbicas na 

plateia, a atriz ressaltou que os espetáculos contaram também com a presença de 

pessoas heterossexuais. 

 

5.5.3 Bloco 3 – Relação com o mercado 

 

A questão de investimentos financeiros, em função das poucas produções 

teatrais com temáticas lésbicas e LGBT, em geral, também foi abordado por Luiza. 

  

Um grande boom de empresas privadas entendeu que o grupo 

LGBTQI+ é rentável. Eu não acredito em gente boazinha, 
principalmente quando elas estão atrás de uma mesa mexendo com 
o dinheiro dos outros. Eu não concordo, eu já fico achando que vai 
ter alguma coisa estranha. Mas quando essas pessoas se 
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movimentam em prol desse público, para eles entender esse público, 
dá prejuízo. Eu não acho que são pessoas incrivelmente 
maravilhosas, que querem um mundo melhor, não. Eles querem mais 
dinheiro e entenderam que isso é rentável. Então eu acho que você 
tem um grupo privado, que entende da necessidade de investimento 
desse grupo, porque é rentável. Você tem um Poder Público cada 
vez mais acuado para esse tipo de produção, eu tenho achado, mas 
eu vivo em Brasília, não sei. Eu percebo os festivais fazendo uma 
curadoria um pouco mais extensa com relação à diversidade, mas 
fica me parecendo que se for polêmico demais aí: ‗não tem um 
musical não? Que fala sobre o público gay? Não tem uma coisinha 

assim com exposição bonitinha, com uns desenhos menos 
agressivos, não tem esse negócio de peito de fora?‘, a sensação é 
essa. Eles querem fazer, eles querem ajudar, só o que para eles é 
rentável.  
 

Luiza destacou o fato de que o público LGBT é rentável, algo que é benéfico 

para o mercado. Logo, para ela, o interesse se dá por conta da lucratividade e não 

apenas porque se quer fazer este tipo de produção.  

 
.   

5.5.4 Bloco 4 – Causa da invisibilidade lésbica no teatro 

 

Luiza disse que a causa da invisibilidade lésbica no mundo é um dos fatores 

centrais refletidos no teatro e afirmou que a sexualização da mulher também fez 

parte desse contexto. Nesse sentido, ela apresentou alguns exemplos sociais dessa 

invisibilidade, começando pela ginecologia. 

 

Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque sou uma mulher 
hétero e quando chego lá e falam: ‗você tem uma atividade sexual?‘. 
Eu falo: ‗sim‘, e eu deito para fazer um exame, e ela faz um 
Papanicolau. Para mim parece tão simples. E uma amiga minha, 
lésbica, falou assim: ‗Quando eu disse que era lésbica, perguntaram 
se eu era virgem‘. E aí eu falei: ‗o que você falou? Você perguntou 
para ela se ela era médica? Gata, você é ginecologista, mas você é 
médica?‘. É quase tão absurdo quanto. De onde ela tirou que sexo 
entre duas mulheres lésbicas, necessariamente, não tem uma 
penetração, por exemplo, porque quando ela está falando de 
virgindade, ela está falando disso. Então, elas são invisibilizadas em 
todo lugar. Você tem uma ginecologista que não sabe atender essa 
mulher. E aí você quer uma peça de teatro... ‗Essas mulheres são 
invisibilizadas em todo o processo. Então, ela falou: ‗esse lugar 
ginecológico é um negócio esquisitíssimo‘.  

 

 Quando havia roda de conversas, ao final do espetáculo, Luiza disse que 

esse tema aparecia com bastante intensidade. 
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Faziam questão de falar. Eu não sabia. Eu, sou uma mulher hétero, 
vou ao médico e faço exame. Disseram: ‗Cara, já saí de lá sem a 
mulher querer fazer um Papanicolau porque eu era lésbica. Aí eu 
falava: ‗meu amor, o que está acontecendo, eu quero fazer os 
exames normais, sabe?‘. Ou não falava sobre saúde ginecológica.  

 

Destacou também que não queriam fazer os testes de doenças sexualmente 

transmissíveis devido à mulher lésbica não ter atividade sexual com um homem. 

 

Quando elas falaram disso para mim, era muito inédito. Eu achei que 
elas não estão só no teatro, elas não estão em lugar nenhum. Uma 
mulher andando de mão dada com a outra você pensa assim: ‗ah, 
são amigas, são amigas. Abraçou, está com frio. Se gostam, está 
com frio‘, é isso. Eu não quero ver a sexualização dessa mulher, eu 
não quero. E tem o vão, a exceção desse ‗rolê‘, que é: ‗beleza, eu 
topo ver duas mulheres se pegando, para o meu prazer‘. Então, você 
tem um pornô que é uma invisibilidade. Elas falam sempre: ‗não 
temos conteúdo erótico e pornográfico que nos apoia. Eu odeio o que 
tenho que ver‘. Mulheres sensuais, com unhas imensas, fazendo 
uma dança do acasalamento que é nítido que é para um homem se 
entreter ‗não é para mim, não acho bonito, eu não gosto‘, sabe? É 
isso, elas são invisibilizadas em todos os ‗rolês‘, todos.  

 

Outro espaço social apontado por Luiza está ligado ao ambiente de trabalho. 

Logo, ela assinalou mais referências de invisibilidade lésbica. 

 

No último trabalho que eu tive, houve dois comentários de mulheres 
dizendo: ‗É... Quando eu sou muito mal-arrumada e eu sou uma 
mulher lésbica, as pessoas falam: Você não é sapatão? Não era para 
você estar usando uma camisa e uma bota? Ha ha ha.‘ A vaidade 
delas é invisibilizada, sabe? O autocuidado. Por que eu não posso 
ser uma mulher que se relaciona com outras mulheres e ser linda e 
arrumada, e maquiada, se eu quiser? ‗Lésbica nem é muito feminina, 
porque não passa batom‘. O que vocês estão lendo, pelo amor de 
Deus, que não estou conseguindo acompanhar? Então elas são 
invisibilizadas nesse lugar. A outra reclamou porque falou assim: ‗eu 
não posso me vestir como um cara, se eu quiser. Não posso usar 
uma calça social com uma camisa social porque eu nunca vou ser 
promovida no meu trabalho. Espera-se que eu ande de vestido, mas 
aí eu boto um vestido e eles falam: ‗ué, você não é lésbica?‘. É 
bizarro. A invisibilidade delas está em tudo.  

 

Por meio dessas histórias da vida real, Luiza chegou aos atravessamentos 

sociais manifestados no teatro. 

 

É óbvio que está no teatro. Porque o teatro está invisível na 
sociedade em geral. Então, você está falando de expressar algo que 
é invisibilizado socialmente, dentro de um veículo, se eu puder 
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chamar assim, que é invisibilizado socialmente entre os outros. Se eu 
boto no cinema ou na TV é mais fácil das pessoas verem. Muitas 
vezes as pessoas estavam assistindo o espetáculo e, para tirar 
dúvida, faziam alguma relação com o personagem da novela. ‗É tipo 
aquela moça que era assim...‘ vai falar sobre intersexo, é a Buba, eu 
lembro dessa novela que tinha a Buba e a Buba é a representação 
de intersexo. As pessoas ainda chamam de hermafrodita. Ou seja, é 
um buraco sem limite, sem fim. E eu acho que talvez a lésbica, no 
teatro, seja invisibilizada dentro de um veículo invisível. Apesar das 
pessoas irem muito ao teatro ainda não se consome teatro como se 
consome todas as outras áreas.  

 

Com os relatos contados pela atriz, ela ainda destacou que L, o Musical era 

envolto na realidade das lésbicas, de maneira a levar para a cena elementos 

específicos desse universo. Um exemplo era o termo ‗rebuceteio‘, falados em cena e 

que causava repercussão entre o público.  

 

O rebuceteio é uma piada que essas mulheres fazem entre elas. As 
pessoas falavam: ‗gente, mas é assim que fala? Como assim? Mas, 
rebuceteio, como é isso? A mulher fica com outra, a outra fica com a 
outra, a prima da sicrana fica com a ex-namorada da fulana, que era 
casada com a sicrana... Isso é normal? Como é que chama? 
Rebuceteio?‘ Morrem de rir. Esse espetáculo, inclusive, que é muito 
realista, trabalho naturalista, é um musical, mas assim, nada 
fantástico, nada é bizarro, é tudo de acordo com o que se vive 
mesmo. A mulher fica doente, a ex-parceira que volta e cuida dela. 
Teve uma mulher lésbica que falou assim: ‗deixa eu te ajudar nessa 
dramaturgia aqui?‘. Muito possivelmente essa mulher lésbica foi 
companheira durante 10 anos, não abandonaria ela quando ela 
estivesse doente. ‗Não sei, nesse mundinho que vocês vivem hétero, 
que é bem desagradável, como que é, mas na gente, não.‘ E aí, um 
homem gay falando assim: ‗nossa, eu não tenho essa certeza com 
os homens gays.‘ Aí eu falei: ‗A gente está falando de mulher e 

mulher é cuidado, é afeto, é outro lugar‘. Sou bastante feminista, não 
estou falando isso para as mulheres ficarem em casa cuidando dos 
filhos. Mas a relação de afeto entre duas mulheres é infinitamente 
diferente. 

 

Luiza disse que foram feitos ajustes na dramaturgia para que o espetáculo 

pudesse ficar cada vez mais próximo ao real e, assim, sugerir uma identificação 

principalmente para as mulheres que nunca foram ao teatro ver uma peça lésbica. 

Logo, acontecia o encontro de mulheres lésbicas em cena vivenciando situações 

corriqueiras.  

Outros exemplos da peça, que retrataram o cotidiano, estão em uma das 

cenas que a atriz interpretou, que envolvia abraço e beijo. Ainda assim, ocorria um 
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constrangimento na plateia, bem como o envolvimento de uma mulher mais nova 

com uma mulher mais velha. 

 

 

Houve uma vez que uma moça falou assim (em um debate, depois 
do espetáculo): ‗olha, eu gostei, eu achei interessante assistir, mas 
na hora que aquela menina mais nova vem e beija aquela senhora, a 
Elisa é uma senhora, essa menina tem 20 anos, ah, eu achei que ali 
vocês passaram um pouco do ponto. Acho que para vocês irem 
amaciando o público é melhor ir com mais calma, mais calma. Isso é 
muita coisa‘. Daí eu falei: como a senhora chama? ‗Joana‘. ‗Joana, 
você assiste novela? Você viu uma novela que tinha uma trama boa 
que o Fagundes namorava a Vanessa Giácomo? Lembra, ela era a 
vilã, você lembra?‘. Daí ela falou: ‗Lembro, que ela envenenava ele‘. 
Falei: ‗Ela é 30 anos mais nova que ele, que o Fagundes, E isso não 
aparecia em nenhum momento de indignação de ninguém na revista. 
A gente é estimulada a olhar para os homens mais velhos e achar os 
cabelos deles brancos, lindos. ‗Que charmoso ele ficou, né? Você 
não está achando charmoso o meu, por quê? Por que eu tenho que 
passar Imédia Excellence na minha cabeça e você não tem que 
passar na sua?‘. E aí, você começa a perceber isso. O que aproxima 
e o que afasta. E acho que esse negócio da idade é bizarro. Isso 
para mim é a realidade. Os sustos da realidade foram os mesmos do 
teatro. Outros que a gente achava inclusive que na rua socialmente 
você faz assim: ahhh, para dentro, e no teatro você faz alto porque 
você fica ali no escurinho, com toda liberdade de fazer o que você 
quiser, né? Então, é a realidade. Muitas mulheres, ao terminar o 
espetáculo, falavam: ‗acho que eu sou a Anne, que está no 
casamento frustrado querendo ficar com a amiga‘. ‗Gente, esse 
espetáculo acabou com minha vida, o que vou fazer agora?‘. Falei: 
não acabou não, gata. Agora que vai começar (risos).  

 

A entrevista com Luiza Guimarães foi a mais longa e rica em detalhes. Em 

meio ao tom irreverente da atriz, ela manifestou tamanha disposição em fazer um 

depoimento cheio de detalhes ao trazer relatos de histórias lésbicas, bem como da 

relação com a plateia durante as apresentações. 

 

5.6 ELLEN OLÉRIA E L, O MUSICAL 

 

 O contato com Ellen Oléria, 35 anos, aconteceu por meio da atriz Luiza 

Guimarães. Após contatá-la, via aplicativo Whatsapp, a entrevista aconteceu em 

uma padaria no bairro Jardins, São Paulo, em 14 de setembro de 2018. Definindo-se 

como artista e musicista, atua profissionalmente, com música, desde 2000 e se 

aproximou do teatro em 2002 (por meio da Universidade de Brasília - Curso de Artes 

Cênicas). Começou a atuar em 2003. Como atriz, participou de duas montagens na 
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graduação e do L, o musical. Profissionalmente, canta desde os 17 anos. Também é 

apresentadora do programa Estação Plural, exibido na TV Brasil.  

 

Figura 6 - Espetáculo L, o musical 

 

Fonte: fotografia do arquivo de Patrícia Lino/divulgação. Elisa Lucinda e Ellen Oléria  
 

 Vencedora do programa The Voice Brasil, em 2012, Ellen definiu sua 

orientação sexual como lésbica. Mulher negra, protagonizou a peça ao lado da atriz 

Elisa Lucinda.  

 

5.6.1 Bloco 1 – Temáticas dos espetáculos  

 

 Ellen relatou que foram abordados assuntos universais a exemplo de afeto, 

solidão, rompimento, dedicação à vida profissional e como isso interfere na vida das 

personagens. 

 

A gente falou de uma forma muito afirmativa sobre uma paixão pela 
vida, né? A gente falou sobre morte. Falamos sobre relações 
reatadas, distância, afinidade. Falamos sobre arte, sexo, tabus, 
especificamente com uma relação amorosa com uma, não sei se 
existe, ex-enteada, que é um tabu. Esse tema no espetáculo é um 
tema que mexe muito comigo, como lésbica, porque a gente tem 
umas condutas, uma regra de conduta no coletivo, que a gente está 
sempre atualizando numa dimensão ética e moral. A ética e a moral 
são conceitos que a gente precisa mesmo atualizar constantemente 
e esse é um tema muito delicado porque tem muitas dimensões e, 
principalmente, em relação ao universo lésbico. Porque se a gente 
fala de narrativas que nunca aparecem em primeiro plano, elas 
aparecerem com essa carga, amoral, imoral. Eu acho que tem uma 



95 
 

 

dimensão contraproducente também no modo como a gente traz isso 
para a cena, contraproducente para a categoria lésbica, né? Como 
identidade que busca ainda a afirmação de seus direitos civis. Eu 
acho que a gente tem muitos pontos tocantes, interessantes de 
visibilidade e muitas dimensões no espetáculo também que 
explicitam que é um espetáculo dirigido por homens. Escrito e 
dirigido por homens. 

 

 Em função da percepção da atriz sobre o favorecimento de identidades dentro 

da sigla LGBT, ela enfatizou as diferenças de direitos conquistados na sociedade. 

 

A gente está falando de um universo que está inserido em uma 
sociedade fundamentalmente patriarcal. Então, dentro das 
identidades LGBT a gente tem um discurso vigente e expressivo de 
homens, homens gays, brancos. Eu acho que esse é um recorte 

muito latente, muito presente. Não só no teatro. Acho que a literatura 
conseguiu se alimentar dessas vivências também de homens 
brancos, burgueses, gays. Acho inclusive que o movimento LGBT foi 

muito usado em prol da afirmação dos direitos desse grupo, não 
necessariamente de todas as letrinhas. Mas acho que, sim, os 
homens gays conseguiram acessar muito os seus direitos civis, né?  

 

Para Ellen, os gays estão muito representados, embora não como os homens 

heterossexuais.   

 

5.6.2 Bloco 2 – Relação com o público 

 

 Tratando-se dos impactos perceptíveis, por meio do teatro LGBT, na 

sociedade, Ellen disse que não acredita que exista um teatro LGBT, mas sim 

atualizar em cena, de forma discursiva, uma experiência de vida de uma pessoa 

LGBT e, com isso, humanizá-la.  

 

É possibilitar uma aproximação com quem nunca teve essa 
possibilidade antes. Acho que a gente, como um povo muito diverso, 
de fato está muito restrito e muitas vezes a gente tem o nosso olhar 
costurado no próprio umbigo e não entende que, de fato, a gente não 
está, não vive com as mesmas oportunidades, né? Então acho que 
uma pessoa heterossexual que nunca teve a possibilidade de ter um 
contato com o cotidiano de uma pessoa lésbica, uma pessoa lésbica 
negra, que acho que é um recorte também importante para a gente 
pensar, e se ela consegue se afetar, se sentir tocada e se 
sensibilizar, fazer um exercício de alteridade em relação àquela 
personagem, acho que isso pode impactar o status quo e definir 
como aquela pessoa se relaciona com o próprio meio. Por isso, eu 
acredito que o teatro, a música e a arte, de fato é um caminho 
revolucionário para quem está nessa disposição de contar nossas 
diferenças. 
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Na vivência que teve nesta peça, observou a presença de um público muito 

diverso em relação à faixa etária, durante a turnê. 

 

Tem lugares onde o público de fato tem mais acesso, maior poder 
aquisitivo, mas isso sempre se mistura muito e a gente acaba não 
tendo esse controle. Acho que o teatro é uma arte que acabou se 
tornando, nos últimos anos, muito… o consumo é mais restrito, 
mesmo. Mas eu senti uma presença negra muito grande no teatro, 
uma presença intelectual, jovens estudantes muito presentes, muitos 
jovens, muitas cabecinhas brancas, muita gente contando muitas 
versões das suas histórias, seus pertencimentos. Muita gente 
altamente emocionada, famílias que a gente ouviu relatos de estarem 
despedaçadas por causa da orientação sexual, da identidade de 
gênero de alguém, de um ente querido. E a gente viu muita 
sensibilidade brotar nesse sentido, né? Muita aproximação. Tinham 
pedidos de perdão, pedidos de casamento. A gente viu um público 
muito diverso.  

 

Ellen destacou que achou muito interessante a diversidade do público e diz 

que viu muitas lésbicas assistindo ao espetáculo. 

 

5.6.3 Bloco 3 – Relação com o mercado 

 

Em meio a questionamentos das poucas produções de teatro com temáticas 

lésbicas, devido a questões como falta de investimento, interesse do público e de 

produtores, Ellen apontou para a percepção que tem diante dessas questões: 

 

Não sei se existe um mercado que consuma esse possível teatro. De 
fato, a gente não tem uma grande amostragem desse tipo de 
discurso em cena. Como lésbica, eu acho que a gente condensa 
muito as identidades repulsivas para o mercado. A gente falou sobre 
isso em alguns debates, depois do L, o musical, com o público, por 
exemplo, o fato de nós, como mulheres que transam mulheres, não 
temos nenhum processo, ou nenhuma tecnologia para sexo seguro, 
isso tem a ver com uma invisibilidade que a gente tem dentro do 
mercado mesmo. E acho que a única coisa que vai sanar isso é o 
nosso avanço e, quando a gente começa a ocupar as cadeiras 
mesmo, e interferir de uma forma mais ativa e pró-ativa nesses 
processos decisórios todos. E eu estou falando de lugares de poder, 
lugares de decisão, lugares de dinheiro. Infelizmente, quando a gente 
fala de patriarcado, a gente precisa falar também do sistema do 
capital que valora os nossos corpos. É isso. A gente tem menor valia 
no mercado. Nossos corpos sempre valem menos porque somos 
mulheres e porque somos mulheres que amam mulheres.  

 

Ellen acredita que é necessário ocupar diversos espaços sociais, a exemplo 

de centros de pesquisa, para começar a desenvolver tecnologias em prol do 



97 
 

 

desenvolvimento das mulheres, bem como ressaltou a importância de se fazer os 

próprios investimentos e apostar na ultraciência, considerando que é preciso que 

exista uma ciência que assista a todas, não apenas as lésbicas, e que tenha um 

olhar que as veja como pessoas humanas.  

 

5.6.4 Bloco 4 – Causa da invisibilidade lésbica no teatro 

 

Misoginia e lesbofobia foram dois pontos citados por Ellen sobre a causa da 

invisibilidade lésbica no teatro: 

 

A gente tem um projeto de nação brasileira que é racista, misógino, 
classista. Ele é LGBTfóbico, né? Mas acho que esses pilares todos 
fundamentam e justificam a nossa ausência discursiva. A presença 
da gente na academia é uma coisa relativamente recente, né? E 
quando eu falo a gente, eu também me percebo, novamente, como 
uma mulher, lésbica, como mulher, lésbica, negra… Acho que a 
gente está com uma articulação muito forte agora. Mas acho que isso 
tem também a ver com um interesse mercadológico, estão nos vendo 
como um grupo potencial de consumo. Estão se apropriando do que 
é discursivamente nosso e sempre foi desprezado, mas agora existe 
um interesse de venda e de lucro. Então, acho que quando a gente 
tiver discutindo de uma maneira mais aprofundada essa menor valia 
dos nossos corpos dentro do sistema de capital, a gente vai 
conseguir falar sobre misoginia, a gente vai conseguir falar sobre 
racismo de uma maneira mais assertiva, mais transparente também, 
sem tanta hipocrisia. Mas acho que hoje a gente tem ainda essa 
cena arcaica, né? Que é muito, muito misógina.  

 

 

Sobre as produções de teatro LGBT representar em cena a realidade, Ellen 

acredita que a ficção não tem o compromisso com uma ideia de real. 

 

 

Muito pelo contrário, acho que a ficção tem essa potência, essa 
possibilidade de expandir reais e de interferir, através dessa 
expansão de reais, de interferir no real. A partir de uma dimensão 
simbólica, a gente consegue atingir isso que a gente entende como 
real que é esse espaço compartilhado, que é articulado. Mas a gente 
tem problemas muito antigos que estão muito arraigados no modo 
como a gente pensa. A nossa língua materna é repleta de um 
discurso de misoginia e de invisibilidade. A gente reproduz às vezes 
sem pensar, frases e princípios racistas, nem sabe o que está 
dizendo. Mas acho que a arte tem esse poder de, através da criação 
de outros reais, de um real paralelo, a gente tem essa potência para 
interferir no status quo.      
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Ainda que Ellen tenha feito o mesmo espetáculo que Luiza, a atriz trouxe 

outra abordagem, dentro de um diálogo que não fala apenas das temáticas lésbicas 

tratadas em cena, mas de aspectos que também retratam a identidade da atriz, 

como as questões de raça e de orientação sexual.  
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 6  ANÁLISE DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS 

 

Devido às entrevistas serem muito longas, os Mapas, em formato de tabelas, 

aqui apresentados, têm como finalidade partir de um processo de análise baseado 

em uma transcrição sequencial, ou seja, ―trata-se de um resumo da entrevista onde 

é feita uma síntese da fala de cada interlocutor‖ (SPINK, 2010, p. 40). Nesse sentido, 

seguem os Mapas com os assuntos centrais extraídos dos depoimentos das atrizes 

que aparecerão por meio de palavras-chave ou frases curtas.  

 

Tabela 4 - Malu Bierrenbach 

Bloco 1 – Temáticas dos espetáculos  - Contexto da Primeira Guerra Mundial  
- Personagens: Escritoras e pintoras 
- Alta Sociedade 
- Retrocesso 
- Visibilidade 
- Aceitação 
 
Visibilidade das Temáticas das outras 
identidades 
 
- Maior produção de literatura gay 
- Facilidade de mostrar gay  
- Realidade com mundo machista 
- Hegemonia masculina 
- Visibilidade gay pela caricatura 
- Falta de abordagem séria 

Bloco 2 – Relação com o público - Público aberto à temática 

Bloco 3 – Relação com o mercado - Há falta de interesse pelo tema 
- Apostam no que vai dar certo 

Bloco 4 – Causa da invisibilidade lésbica no 

teatro 
 

- Falta de interesse pelo tema 
- Falta de produção 
- Não querem que o tema seja falado/tratado 

Fonte: desenvolvida pela autora (2018) 

 

Tabela 5 - Luciana Caruso 

Bloco 1 – Temáticas dos espetáculos - Descoberta da homossexualidade 
- Romance entre mulheres com diferença de 
idade 
 
Visibilidade das Temáticas das outras 
identidades 
- Presença de mais gays 
- Produções mais estereotipadas do homem 
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gay 

Bloco 2 – Relação com o público - Presença de muitas lésbicas 
- Público lésbico se sentiu representado 
- Presença de ônibus de outro Estado para 
ver a peça 
- Produção de camisetas com fotos das 
atrizes (feitas pelo público) 

Bloco 3 – Relação com o mercado - Falta de interesse e preconceito do 
mercado/edital 
- Mercado não aceita temas polêmicos  
- Investem mais em musicais  
- Apoia mais atores famosos de TV 

Bloco 4 – Causa da invisibilidade lésbica no 

teatro 
- Preconceito 
- Pessoas não acham normal 
- Acham sexy mulheres se beijando 
- Sentem estranhamento quando é uma 
relação 
- Veem duas mulheres em função de um 
homem 
- Sociedade machista 
- Investidores machistas 

Fonte: desenvolvida pela autora (2018) 

 

Tabela 6 - Zeza Mota 

Bloco 1 – Temáticas dos espetáculos - História de amor 
- Não levantava bandeira 
- Relacionamento entre mulheres de 
diferentes idades 
 
Visibilidade das Temáticas das outras 
identidades 

- Questiona por que é preciso ter rótulos 
- Nicho segmentado e centrado em região 
específica da cidade 

Bloco 2 – Relação com o público - Tiveram bastante visibilidade mediática 
- Parte do público foi assistir por ver 
divulgação na mídia 
- Acredita que o teatro em parte causa 
mudanças sociais 
- O público era eclético, mas a maioria, de 
lésbicas 
- Existência de movimento como um fã clube 

Bloco 3 – Relação com o mercado - Facilidade em conseguir verba com outras 
temáticas (comédia) 
- Produção é um mistério 
- Há preconceito de mercado 
- Grupo LGBT pode ajudar em produções 
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com temáticas lésbicas via crowdfunding 

Bloco 4 – Causa da invisibilidade lésbica no 
teatro 

- Inexistência de produções com temáticas 
lésbicas 
- Existência de mais peças gays 

- Não soube dizer a causa da invisibilidade 
- Espetáculos com temáticas lésbicas 
sempre terão dado de realidade 

Fonte: desenvolvida pela autora (2018) 

 

Tabela 7 - Ana Paula Grande 

Bloco 1 – Temáticas dos espetáculos - Violência psicológica 
- Ameaças na residência 
- Violência física 
- Violência contra o homossexual 
- Estereótipo da mulher bonita, mas foco 
da/na intolerância 
 
Visibilidade das Temáticas das outras 
identidades 

- Representações estereotipadas 
- Reforço de preconceitos, estigmas e 
paradigmas 
- Peças com o gay exagerado 
- Representações negativas para pessoas 
fora do teatro 
- Não identificação com os trabalhos 
- Aponta para um aumento de produções 
LGBT (mas há pouco crescimento) 
- Coordena projeto cultural: 900, apenas 5 
eram LGBT 

Bloco 2 – Relação com o público - Tema amplamente divulgado 
- Debate ao final do espetáculo com o 
público 
- Pessoas manifestavam falta de 
entendimento sobre a homossexualidade 
- O próprio público respondia questões da 
plateia 
- Respostas positivas da plateia 
- Representatividade  
- Público compartilhava suas histórias de 
vida 
- Público de São Paulo foi muito difícil  
- Em SP: público fechado na classe artística 
e LGBT 
- Não houve participação ativa 
heteronormativa em SP  
- Turnê por outras cidades muito positiva 
- Conseguiram desconstruir preconceitos  
- Presença de público predominantemente 
feminino e misto 
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- Presença de LGBT em todas as 
apresentações 
- Maior parte do público: mulheres lésbicas e 
homens héteros 
- Acolhimento do público 

Bloco 3 – Relação com o mercado - Tiveram projeto aprovado pela Lei Rouanet 
- Apoio negado pelas empresas devido a 
temática ser lésbica 
- Montaram a peça via crowdfunding (apoio 
de cerca de 300 pessoas) 
- Empresas não se interessam em associar 
o nome a peças com esse tipo de temáticas 
- Empresas escolhem temas mais 
superficiais 
- A grande responsável pela falta desse tipo 
de produção são as empresas que não 
oferecem patrocínio 
- Empresas desestimulam produtores 
culturais 

Bloco 4 – Causa da invisibilidade lésbica no 

teatro 
- Invisibilidade da lésbica devido a 
enraizamento social 
- Pouca aceitação da sociedade 
- Invisibilidade vem de todos os lugares 
- Invisível para povoar o imaginário 
heteronormativo de homens 
- Mulheres masculinizadas não servem para 
esse imaginário 
- Peça traz elementos de acontecimentos 
reais da sociedade 

Fonte: desenvolvida pela autora (2018) 

 

Tabela 8 - Luiza Guimarães 

Bloco 1 – Temáticas dos espetáculos - Casamento hétero equivocado/ Desejo 
pela chefe 
- Relação de amizade e cuidado entre duas 
ex 
- Envolvimento de mulher mais nova com 
mais velha 
- Mulher que assume a transexualidade 
- Músicas cantadas por mulheres lésbicas 
 
Visibilidade das Temáticas das outras 
identidades 
 
- Gays têm mais acesso 

- Maior existência de espetáculos gays 
- Poucos espetáculos com temáticas 
lésbicas 
- Homens gays se organizaram mais cedo 
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- Existência de mais entretenimento para 
gays 

- Teatro replica o que as pessoas vivem 
socialmente 

Bloco 2 – Relação com o público - Teatro como agente de transformação 
social 
- O público compartilhou muitas histórias 
- Diálogo com a plateia após o término da 
peça 
- Facilidade no diálogo com algumas 
pessoas e dificuldade com outras 
- Pessoas iam assistir à peça em grupos 
- Cerca de 80% do público eram de 
mulheres lésbicas 
- Pessoas iam assistir entre 8 a 13 vezes a 
mesma peça 
- Peça virou ponto de encontro para festas 
pós-espetáculo 
- Muitas pessoas repensaram suas vidas a 
partir do espetáculo 

Bloco 3 – Relação com o mercado - Empresas sabem que o público LGBT é 
rentável 
- Poder Público recudo para esse tipo de 
produção 
- Festivais fazendo curadoria mais extensa 
sobre esses temas 

Bloco 4 – Causa da invisibilidade lésbica no 

teatro 
- Causa da invisibilidade lésbica no mundo 
reflete no teatro 
- Sexualização das mulheres também é 
invisibilizada 
- Lésbica é invisibilizada até na ginecologia 
- Lésbicas são invisibilizadas no ambiente 
de trabalho 
- O teatro também está invisível na 
sociedade em geral 
- Lésbica é invisibilizada no teatro que é um 
veículo invisibilizado 
- O L retrata a realidade dessas mulheres 

Fonte: desenvolvida pela autora (2018) 

 
Tabela 9 - Ellen Oléria 

Bloco 1 – Temáticas dos espetáculos - Paixão pela vida 
- Temática da morte 
- Relações reatadas, distância e afinidades 
- Arte, sexo e tabus 
- Pontos tocantes de visibilidade 
 
Visibilidade das Temáticas das outras 
identidades 

- Universo inserido em sociedade patriarcal 
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- Discurso vigente dos homens gays/ 

brancos 
- Movimento LGBT em prol dos direitos 
desse grupo 
- Homens gays estão muito representados, 

mas não como os homens héteros 

Bloco 2 – Relação com o público - Possível aproximação com quem não teve 
contato com essas produções 
- Presença negra muito forte na plateia 
- Muitos intelectuais, jovens e idosos 
- Pessoas contando versões de histórias 
pessoais 
- Relatos de famílias despedaçadas 
- Muita aproximação com o público 
- Público muito diverso 
- Pedidos de perdão 
- Pedidos de casamento 
- Presença de muitas lésbicas na plateia 

Bloco 3 – Relação com o mercado - Não sabe se existe um mercado que 
consuma esse possível teatro 
- Não existe uma grande amostra desse tipo 
de discurso em cena 
- Invisibilidade dentro do mercado 
- Transformação desse aspecto por meio de 
atuação mais pró-ativa em processo de 
decisão 
- Lésbicas têm menos valia no mercado 

Bloco 4 – Causa da invisibilidade lésbica no 
teatro 

- Misoginia e lesbofobia 
- Projeto de nação racista e classista 
- Ausência discursiva 
- Ficção tem potência de expandir reais 
- Arte tem poder por meio da criação de 
outros reais, de intervir no status quo 

 

Fonte: desenvolvida pela autora (2018) 

 

 

6.1 LINHAS NARRATIVAS  

 

 É possível observar nas tabelas, de 4 a 9, o agrupamento dos assuntos 

centrais extraídos por meio da transcrição sequencial, ou seja, dos depoimentos 

coletados durante as entrevistas. Entretanto, além de chegar a essa unidade é 

preciso entender as linhas narrativas de cada atriz com base nas entrevistas, 

disponíveis no capítulo 5. 
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 Ao abordar o aspecto da nomeação, que se refere a como as entrevistadas 

denominam determinadas palavras, é possível encontrar nos depoimentos algumas 

reproduções sociais.  

Tratando-se do Bloco 1 – Temáticas dos espetáculos, a atriz Malu 

Bierrenbach faz a menção ao termo ‗gay masculino‘. No mesmo bloco temático, 

outras atrizes utilizam nomenclaturas mais próximas aos estudos de gênero, a 

exemplo da Ellen Oléria, que utilizou a expressão ‗homens gays’ para dizer, de 

forma geral, da homossexualidade masculina. Quando há a referência ‗gay 

masculino‘, apresenta-se uma designação de homossexual, referindo-se apenas à 

masculinidade, excluindo o gay afeminado do contexto apresentado no enunciado. 

 Esta colocação remete a uma analogia com a questão do binarismo 

comentado no capítulo 2 quando Lauretis (1987) fala sobre a construção cultural do 

masculino e do feminino, tendo o sexo relacionado a conteúdo cultural. Sob esta 

perspectiva, a categorização binária homem/mulher é atravessada, como visto na 

fala da atriz Malu, por meio de uma reprodução da heteronormatividade que pode 

ser remetida a categorização gay masculino/gay feminino. Logo, embora se esteja 

falando de um sujeito homossexual, esta fala revela a condição da 

heteronormatividade reproduzida no universo homoerótico. Isto se configura em 

trecho da entrevista relatado pela atriz: 

 

Eu acho que existe e sempre existiu uma facilidade, chamemos 
assim, maior de mostrar o gay masculino ou o homossexual 

masculino no teatro e nas artes em geral. Eu acho que isso é óbvio 
porque vivemos num mundo absolutamente machista e dominado 
pelos homens. Isso é ponto pacífico. 

 

Outro aspecto observado nas respostas das entrevistadas refere-se à atriz 

Luciana Caruso, que disse no depoimento do Bloco 1 a seguinte sentença: 

 

Eu fiz um vestidinho, tentei fazer uma coisa supermulher. Lembro 
que na época se ouvia muito que lésbica é caminhoneira. Não, eu fiz 
questão de fazer ela superfeminina para não ter esse estereótipo que 
obrigatoriamente tem que ser assim. 

 

Nesta fala, a atriz traz o pensamento da construção de uma performatividade 

da mulher lésbica admissível no imaginário heteronormativo fetichista da sociedade, 

em detrimento da mulher lésbica considerada masculinizada. Logo, apresenta-se 
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nesta fala uma reprodução da lesbianidade aceitável na sociedade e reproduzida na 

composição da personagem. Quando ela fala ―tentei fazer uma coisa supermulher‖, 

a expressão refere-se à produção discursiva da construção social daquilo que é 

considerado mulher, cuja performatividade exclui e estigmatiza o corpo lésbico 

masculinizado, que vai ao encontro com as afirmações de Swain (2009) e Butler 

(2000) , que aparecem no capítulo 2. 

Ainda que a ideia da atriz seja combater o estigma do pensamento vigente na 

época, de associar a mulher lésbica ao estereótipo masculino, não levá-lo para a 

cena é legitimar a performatividade da mulher lésbica considerada feminina como a 

que deve ser aceitável. Logo, essa performatividade feminina, ainda que expressa 

na condição de mulher lésbica, remonta à prática discursiva social daquilo que é 

normatizado como ser mulher, como apontado por Carvalhaes (2011) ao trazer 

elementos da ―sensibilidade, cuidado e delicadeza‖, como indicadores do que está 

ligado ao feminino. Ainda sobre essa questão, Butler (2000) fala sobre a 

―remodelação dos corpos‖ como ―indissociáveis das normas regulatórias‖, ou seja, 

ainda que mulher lésbica, ser uma mulher lésbica feminina é estar dentro das 

normas estabelecidas à condição do ser mulher na sociedade, o que torna esse fato 

mais tolerável, ainda que seja em cena. 

Tratando-se das linhas narrativas das atrizes Malu e Luciana, é possível 

observar uma abordagem mais dedutiva, com algumas reflexões voltadas à 

percepção que cada uma tem com base no repertório pessoal e de algumas 

vivências acerca da atuação nos espetáculos. A atriz Zeza Mota também transita por 

essa linha narrativa, principalmente da perspectiva do entendimento da causa da 

invisibilidade das temáticas lésbicas no teatro, ainda que traga um olhar mais voltado 

à produção teatral.  

 

Se você quer uma temática lésbica, tem todo um grupo que pode 
ajudar a montar isso e defender essa ideia. Não é uma coisa que fica 
completamente difícil. Mas tem preconceito, não dá para dizer que 
não tem. Agora, do público, não. 

 

  

Entretanto, este pensamento revelado pela atriz mostra que ela traz 

elementos da experiência que tem como produtora cultural, o que faz uma ponte 

com a linha narrativa da atriz Ana Paula Grande, que também tem um olhar voltado 



107 
 

 

às questões mercadológicas que envolvem as produções com temáticas lésbicas. 

Esse aspecto pode ser observado na narrativa da atriz: 

 

Todo mundo foi embora e a gente só conseguiu montar esse 
espetáculo porque a gente fez um crowdfunding onde a gente 

conseguiu 40 mil reais de quase 300 pessoas que fizeram seu aporte 
e quiseram ver o espetáculo ser montado. 

 

 A colocação das duas atrizes traz outro elemento importante e que está 

presente na linha narrativa: a liberdade das mulheres na atuação e produção nos 

espetáculos teatrais no início do século XXI, algo que pode ser comparado com o 

período colonial, como exposto no capítulo 3. Isso faz um contraponto com a história 

da mulher no teatro, conforme Trevisan (2018), que fala sobre a proibição das 

mulheres nesse período que, para estarem presentes no ambiente cênico, eram 

associadas a meretrizes.  

 Nessa perspectiva, ao fazer uma comparação entre esses dois momentos, 

identifica-se que no início do século XXI, ainda que com todas as disputas por 

espaços de pertencimento, as mulheres conseguem ter maior liberdade para 

produzirem trabalhos, principalmente aqueles cujo mercado não patrocina.  

 A prática de crowdfunding, também apontada por Zeza Mota, foi um meio que 

essas atrizes encontraram para criar produções independentes, cuja mobilização 

depende apenas da captação de recursos advindas de um grupo que apoie a 

iniciativa. 

 Embora exista uma transição entre a linha narrativa de Zeza e Ana, que as 

ligam por esse olhar mais voltado às questões do mercado de produção cultural, Ana 

tem uma linha narrativa bastante semelhante com a atriz Luiza Guimarães. Ana e 

Luiza trazem outra característica narrativa envolta em uma linguagem politizada e 

atravessada por muitos discursos que resultam em trazer vozes de outros sujeitos 

para os textos. Este ponto se sistematiza com a relação entre artista/público.  

No Bloco 2, relação com o público, Ana Paula traz a voz de uma espectadora 

ao término de uma das apresentações: 

 

Eu tenho essa postura e é o que acontece comigo, o que culminou 
em soco na cara no final do espetáculo. Eu apanho quando eu uso o 
banheiro. Eu entro no banheiro de um shopping e as mulheres que 

estão lá se incomodam com a minha presença… A ponto de um dia 
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uma mulher já ter ligado para o marido e, na porta do banheiro, o 
marido já estava esperando para me bater. 

 

A narrativa da atriz faz aparecer um atravessamento presente na fala de uma 

espectadora que manifesta uma das temáticas lésbicas que faz parte do universo da 

lesbianidade: o machismo estrutural revelado por meio das próprias mulheres que 

frequentam o mesmo banheiro que uma mulher lésbica, visto que uma mulher se 

sente ameaçada por alguém considerado na sociedade como um sujeito desviante. 

Com isso, anuncia uma predisposição a corresponder à normatização masculina. 

Como citado por Welzer-Lang (2001, p.461) ―os homens dominam coletiva e 

individualmente as mulheres‖, a ponto de, mesmo em um banheiro, considerado 

como esfera pública, uma mulher reproduzir o machismo como um meio de 

submissão à hegemonia masculina.  

Neste caso, uma mulher que exala um comportamento de agressividade para 

com a outra, por conta da orientação sexual, está atravessada pelo machismo que 

lhe impõe passividade. Assim, essa mulher dominada não reconhece a lésbica como 

uma semelhante, fato que lhe causa estranhamento e repulsa tal qual Lanzarini 

(2016) argumenta quando se remete à identificação e proteção que ocorre entre 

semelhantes, especialmente sobre os aspectos da sexualidade. Tal atitude contribui 

para a existência de mais preconceitos contra os corpos que são considerados 

abjetos. 

Esta obediência também remete às histórias míticas relacionadas aos mitos 

da criação, pois advinda de um ‗pecado original‘, esta mulher precisa estar na 

condição de submissão para ser a ‗Eva‘, enquanto a mulher lésbica é vista como 

uma desviante, representada por uma ‗Lilith‘ liberta e equiparada ao homem, 

portanto, uma ameaça ao masculino heterossexual dominante.  

Nesse sentido, esta narrativa é atravessada por uma prática discursiva de 

uma ‗Eva‘ que, por meio de uma reprodução do machismo, manifesta o aspecto de 

culpa, tendo um ato corretivo, por meio da entrega de uma mulher lésbica ao marido, 

como reparação por ter cometido o ‗pecado original‘. Certamente, esta analogia traz 

elementos de discursos que já estão ―ditos, permanecem ditos e estão ainda por 

dizer‖, como menciona Foucault (1996, p.22). 

A questão da violência contra as mulheres lésbicas também aparece na 

narrativa da atriz Luiza Guimarães ao citar a relação da lesbianidade com a 

Medicina. 
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Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque sou uma mulher 
hétero e quando chego lá e falam: ‗você tem uma atividade sexual?‘ 
Eu falo: ‗sim‘, e eu deito para fazer um exame, e ela faz um 
Papanicolau. Para mim parece tão simples. E uma amiga minha, 
lésbica, falou assim: ‗Quando eu disse que era lésbica, perguntaram 
se eu era virgem‘. E aí e falei: ‗o que você falou? Você perguntou 
para ela se ela era médica? Gata, você é ginecologista, mas você é 
médica?‘. É quase tão absurdo quanto. De onde ela tirou que sexo 
entre duas mulheres lésbicas, necessariamente, não tem uma 
penetração, por exemplo, porque quando ela está falando de 
virgindade, ela está falando disso. Então, elas são invisibilizadas em 
todo lugar. Você tem uma ginecologista que não sabe atender essa 
mulher. E aí você quer uma peça de teatro... Essas mulheres são 
invisibilizadas em todo o processo. Então, ela falou: ‗esse lugar 
ginecológico é um negócio esquisitíssimo‘.  

 

 Esta fala também apresentou atravessamentos da marginalização da 

sexualidade da mulher lésbica e do quanto existe uma tentativa de invisibilizar este 

sujeito por diferentes práticas discursivas, a exemplo da frase: ‗Quando eu disse que 

era lésbica, perguntaram se eu era virgem‘. Logo, apresenta-se um discurso médico 

que exclui a sexualidade da mulher lésbica, com base em uma normatização de um 

modelo de atendimento voltado a mulheres heterossexuais.  

 Luiza e Ana trazem narrativas nas quais emergem práticas discursivas e 

atravessamentos advindos não apenas dos espetáculos, mas de um universo 

marginalizado, como o da homossexualidade.  Nesse sentido, Luiza registrou, então, 

outra manifestação, procedente da plateia: ‗Minha filha, será que algum neto meu é 

isso assim, que é homem que é mulher, que é mulher que é homem?‘.   

 Esta linha narrativa expressada por Ana e Luiza revela uma tentativa de 

construção argumentativa cuja legitimação da prática discursiva acontece por meio 

do que é denominado como a ‗Voz do Outro‘. Para Spink, a palavra é constituída por 

três dimensões, com base no teórico Bakhtin,55 chamadas de ‗Interanimação 

Dialógica‘. Nesse sentido, Spink (2010, p. 28-29):  

 

A palavra tem pelo menos três dimensões: a Palavra Neutra da 
Linguagem, ou seja, a palavra dicionarizada; a Palavra do Outro que 
é cheia dos ecos dos enunciados dos outros (como os outros 
utilizam) e a Minha Palavra, usada num plano de fala específico (ou 
seja, como eu a utilizo. 

 

                                                
55

 BAKHTIN, M. The problem of speech genres. In: Emerson, C.; Holquist, M. (Eds.), Speech Genres 
and other late essays. Austin, Texas: University of Texas Press, 1994. p.60-102. 
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 Nos três exemplos apresentados, a ‗Voz do Outro‘ aparece de forma explícita 

no texto. Entretanto, há outras formas dessas vozes na narrativa. Um exemplo está 

na fala da atriz Malu: ‗Eu achei meio assustador que é uma coisa que me bateu 

muito mal, quando você vê que nem os teus pares estão do teu lado, né?‘. 

A fala antecedeu um exemplo da atriz, ao ver um comentário de um amigo 

homossexual, em uma rede social, sobre a recusa em assistir o stand up Nanette. 

Logo, vê-se na expressão ―nem teus pares‖, mencionando um pensamento de uma 

crítica que poderia ter sido feita por um homossexual em detrimento à falta de apoio 

dentro do próprio universo homoafetivo por diferentes identidades. Com isso, a atriz 

manifesta a ‗Voz do Outro‘, ainda que sua orientação seja heterossexual. 

Entre as diferentes linhas narrativas, há um ponto que une todas as 

entrevistas, que é a dimensão que o público estabeleceu com os espetáculos e 

como estas falas foram aparecendo nas falas das atrizes: ―No final era um urro, uma 

coisa que as pessoas: ‗Sim, precisamos falar sobre isso‘. Era muito bacana e 

emocionante‖ (MALU). Na sequência:  

 
Como elas se sentiram representadas, o nosso público era 
basicamente de mulher. Muita mulher. Veio um ônibus de 
Florianópolis. Eu lembro que, nossa, lotava. Elas adoravam. A gente 

entrou uma vez num bar LGBT para ‗filipetar‘ e todas elas já 
conheciam a gente, aplaudiam, foi o maior bafafá [...] Ganhamos 
bombom, fizeram camisetas com a nossa foto, com cartaz da peça, 
bem legal (LUCIANA).  
 

E mais: 
 
Eu fui encontrar pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse 
encontrar e que foram assistir a peça porque viram que saiu na 
Vejinha. E aí se saiu na Vejinha, eles foram ver. Porque não tinham 
nada a ver com o público LGBT. E saíram de lá assim: ‗puxa, que 
bacana. Que legal, que história legal. O amor é o amor, ponto‘ 
(ZEZA). 
 

Outro exemplo:  
 
E as questões eram respondidas pelas pessoas da própria plateia. 
Então a gente abria esse bate-papo, a gente conversava com essas 
pessoas e a gente tinha tanta resposta de tanta gente que estava 
sentada ali na plateia e que falavam: ‗olha, vocês representam, acho 
que foi inteligente vocês terem representado um casal lésbico, a 
partir de duas meninas que tem todo o estereótipo do que é aceitável 
porque pessoas como essas, que estão aqui, que não conhecem, 
começam a se identificar com vocês.‘ E dizem: ‗mas por que essas 
meninas estão apanhando? Elas não fizeram mal para ninguém. 
Mas, eu, que sou uma lésbica, masculina, a minha postura é mais 
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masculina, o meu corte de cabelo, o jeito de me vestir, eu tenho a 
postura da caminhoneira, né?‘ (ANA). 
 
 
Filhas que levavam a mãe: ‗oh, assumi há pouco tempo, tive 
dificuldade de ver a peça aqui e trouxe minha mãe para ver‘. Uma 
mulher que entra super arisca no teatro e que sai falando assim: 
‗muito obrigada viu, minha filha? Legal ver isso‘ (LUIZA). 
 

E ainda: 
 

Mas eu senti uma presença negra muito grande no teatro, uma 
presença intelectual, jovens estudantes muito presentes, muitos 
jovens, muitas cabecinhas brancas, muita gente contando muitas 
versões das suas histórias, seus pertencimentos. Muita gente 
altamente emocionada, famílias que a gente ouviu relatos de estarem 
despedaçadas por causa da orientação sexual, da identidade de 
gênero de alguém, de um ente querido. E a gente viu muita 
sensibilidade brotar nesse sentido, né? Muita aproximação. Tinham 
pedidos de perdão, pedidos de casamento. A gente viu um público 
muito diverso. E, sim, eu achei muito interessante e a gente viu 
muitas lésbicas no teatro, muitas mesmo. Ave Maria, como era 
sapatão (risos) (ELLEN). 

 

Estas falas trazem uma produção discursiva que revela um potencial 

interesse do público por estas temáticas da lesbianidade e o quanto essas narrativas 

falam da necessidade de troca, escuta e representatividade que foram encontrados 

nessas produções teatrais. Enquanto a história em diferentes períodos, a exemplo 

da destruição das obras de Safo, da perseguição às lésbicas pela Inquisição no 

período colonial e com os inúmeros casos de lesbocídio no início do século XXI, no 

Brasil, mostra uma tentativa de higienização da existência lésbica ao longo dos 

séculos. Estas práticas discursivas dizem que as lésbicas existem e encontram um 

espaço de visibilidade nessas produções que abordam as temáticas da 

homoafetividade feminina para além dos palcos, ao abrir espaço para o diálogo seja 

após as apresentações, seja na divulgação das produções.  

Após abordar aspectos de ‗Palavra do Outro‘, apresenta-se também em uma 

das narrativas o conceito de ‗Minha Palavra‘, como visto na narrativa de Ellen Oléria: 

 

Acho que quando a gente tiver discutindo de uma maneira mais 
aprofundada essa menor valia dos nossos corpos dentro do sistema 
de capital, a gente vai conseguir falar sobre misoginia, a gente vai 
conseguir falar sobre racismo de uma maneira mais assertiva, mais 
transparente também, sem tanta hipocrisia. 
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 A prática discursiva de Ellen mostra o pensamento da atriz, o que ela acredita 

e está exposto na linha narrativa, não apenas como uma artista que atuou com 

temáticas lésbicas, mas também como um sujeito que estende essa discussão para 

fora dos palcos, devido à sua orientação sexual. 

    

6.2 ÁRVORES ASSOCIATIVAS  

 

 Além de alguns apontamentos quanto à linha narrativa das atrizes, os mapas 

apresentados trazem elementos que serão aqui utilizados para associar ideias e 

compreender como os pensamentos centrais aproximam-se entre as atrizes. Para 

tanto, como destaca Spink (2010, p. 43), esta análise parte das ―Árvores 

Associativas que possibilitam ainda – pela presença da fala dos entrevistados – o 

foco na coconstrução desses argumentos.‖  

 Para a construção dessa árvore, foi aplicado um resumo com base em 

palavras-chave que possam exibir os pensamentos centrais de cada bloco de 

entrevistas. O Bloco 1 foi separado em duas tabelas para melhor visualização,  já 

que ele trata de assuntos (Tabelas 10 e 11). 

 

  

Tabela 10 - Correlação de Dados - Bloco 1/A 

 Temáticas dos espetáculos 

- Contexto da Primeira Guerra Mundial 
- Personagens escritoras e pintoras 
- Alta sociedade 
- Retrocesso 
- Visibilidade 
- Aceitação 
- Descoberta da homossexualidade 
- Romance entre mulheres com diferença de idade 
- História de amor; não levantar bandeira 
- Violência psicológica; ameaças na residência 
- Violência física 
- Violência contra o homossexual 
- Estereótipo da mulher bonita, mas foco na intolerância 
- Casamento hétero equivocado 
- Desejo pela chefe 
- Relação de amizade e cuidado entre duas ex 
- Mulher que assume a transexualidade 
- Músicas cantadas por mulheres lésbicas 
- Paixão pela vida 
- Temática da morte 
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- Relações reatadas, distância e afinidades 
- Arte, sexo e tabus 
- Pontos tocantes de visibilidade 

Fonte: desenvolvida pela autora (2019) 

Tabela 11 - Correlação de Dados - Bloco 1/B 

Visibilidade de representatividade das identidades 

- Maior produção de literatura gay 
- Facilidade de mostrar gay 

- Realidade com mundo machista 
- Hegemonia masculina 
- Visibilidade gay pela caricatura 

- Falta de abordagem séria 
- Presença de mais gays 
- Produções mais estereotipadas do homem gay 

- Questiona por que é preciso ter rótulos 
- Nicho segmentado e centrado em região específica da cidade 
- Reforço de preconceitos, estigmas e paradigmas 
- Representações negativas para pessoas fora do teatro 
- Não identificação com os trabalhos 
- Aponta para um aumento de produções LGBT (mas há pouco crescimento) 
- Compara quantidade de peças: de 900 peças, apenas 5 eram LGBT 
- Gays têm mais acesso 
- Maior existência de espetáculos gays 
- Poucos espetáculos com temáticas lésbicas 
- Homens gays se organizaram mais cedo 
- Existência de mais entretenimento para gays 
- Teatro replica o que as pessoas vivem socialmente 

- Universo inserido em sociedade patriarcal 
- Discurso vigente dos homens gays/ brancos 
- Movimento LGBT em prol dos direitos desse grupo 
- Homens gays estão muito representados, mas não como homens héteros 

Fonte: desenvolvida pela autora (2019) 

 

 Ao analisar o Bloco 1/A (Tabela 10) é possível observar que as temáticas 

abordadas nos espetáculos, embora sejam diferentes, tratam de especificidades que 

revelam como o universo lésbico é trabalhado no teatro. Ao associar todas as 

temáticas das peças, apresenta-se um cenário em que as relações cotidianas entre 

mulheres que amam mulheres são evidenciadas de maneira que o público possa 

conhecer este universo. Os diferentes conflitos são tratados nessas produções de 

forma humanizada, sem estereótipos e com o objetivo de levar para a cena a 

constituição de relações, para além da heteronormatividade imposta pela sociedade.  

 Pode-se afirmar que este bloco traz uma ideia central das diferentes formas 

de viver o amor, seja por conta das diferenças de idade, seja em relação aos 
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conflitos pessoais e sociais que também englobam a questão da violência, ameaças 

e medo. Tudo isso representado em cena, sem estereótipos e com a finalidade de 

aproximar as pessoas do universo da lesbianidade. 

 Também abarca a desconstrução do imaginário, com mulheres lésbicas que 

apresentam, em sua maioria, um fenótipo considerado aceitável, do ponto de vista 

fetichista, contudo, com relações que não atendem às demandas da sociedade, visto 

que essas mulheres vivenciam suas relações sem a figura do homem como 

mantenedor de uma condição aceitável a este imaginário. 

Nesse sentido, ao voltar na questão do que é ‗ser‘ mulher, como abordado no 

capítulo 2, aponta-se aqui para o que pode ser considerado como ser lésbica, com a 

desconstrução da sexualização dessas mulheres, para o conhecimento das 

relações, aflições e conflitos vivenciados por esses sujeitos que, segundo Hall (2006) 

estão, na Pós-Modernidade, em constantes atravessamentos. Esta pluralidade 

mostra que o sujeito unificado está em declínio, fato que confere uma mudança 

decorrente do século XX e que pode ser observada no século XXI por meio das 

diferentes identidades de gênero que hoje lutam por legitimidade na sociedade 

contemporânea. Esta descentração do sujeito manifesta que as sociedades estão 

em constante mudança, como é apontado pelo autor, já que muitos discursos 

passam por rupturas conforme exemplos mencionados sobre os novos intérpretes 

de Marx, a teoria do inconsciente de Freud, a linguística de Ferdinand Saussure, as 

considerações do sujeito e da identidade estabelecidas por Michel Foucault e os 

movimentos feministas.  

Este processo de rupturas abriu espaço para novos atravessamentos e 

consequentemente para outras práticas discursivas, ainda que não se possa negar a 

existência dos discursos ligados à fixidez como forma de unificar novamente o 

sujeito sem levar em consideração que o início do século XXI representa outro 

tempo histórico. Com isso, é possível observar, nas temáticas dos espetáculos 

lésbicos, o combate aos discursos de fixidez do sujeito, em um processo de 

resistência para legitimar a existência da lesbianidade quanto à condição humana, 

por meio da arte.  

 Em um desdobramento, ainda no Bloco 1/B (Tabela 2), também há elementos 

das temáticas LGBT trabalhadas no teatro em geral, em um comparativo com maior 

visibilidade de representatividade das identidades.  
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 Ao analisar a junção de todas as ideias centrais manifestadas pelas atrizes, é 

possível observar que os gays ocupam um lugar de destaque em diferentes 

aspectos sociais, que também são refletidos no teatro. As entrevistas apontam para 

uma organização entre os gays e para um aumento de produções LGBT voltadas à 

representação dessa identidade. Essa hierarquização na condição binária remete à 

mesma circunstância vivenciada por mulheres ao longo dos séculos, manifestada 

também na história do teatro no Brasil, conforme capítulo 3. A esse aspecto, da 

construção cultural do masculino/feminino, na visão de Lauretis (1987), o sexo está 

relacionado a conteúdos culturais, ou seja, há um sistema de significações que 

estabelece e normatiza essa relação. Logo, as relações de dominação vigentes 

entre homens/mulheres heterossexuais vivenciadas na sociedade, são reproduzidas 

dentro do contexto teatral, ou seja, é possível mensurá-las pela discrepância na 

quantidade de produções de espetáculos LGBT e as temáticas trabalhadas.  

 De forma geral, esse bloco traz alguns apontamentos voltados ao movimento 

LGBT como a existência deste grupo em prol do direito de identidades, a exemplo de 

gays, travestis, transexuais e drag queens, fazendo com que lésbicas sejam pouco 

representadas. Mediante esta colocação, é possível compreender que as 

entrevistadas apontam para um teatro gay estereotipado e a falta de abordagens 

sérias, diferentemente dos aspectos temáticos trazidos pelas atrizes em relação às 

peças lésbicas. Logo, vê-se na fala das atrizes a diferença entre os universos gays e 

lésbicos devido à forma que essas identidades são representadas em cena. 

 Já o Bloco 2 traz elementos para uma análise do impacto das temáticas 

lésbicas em detrimento do público (Tabela 12).   

 

Tabela 12 - Correlação de Dados - Bloco 2 

Relação com o público 

- Público aberto à temática 
- Presença de muitas lésbicas 
- Público lésbico se sentiu representado 
- Presença de ônibus de outro Estado para ver a peça 
- Produção de camisetas com fotos das atrizes (feitas pelo público) 
- Tiveram bastante visibilidade midiática 
- Parte do público foi assistir por ver divulgação na mídia 
- Acredita que o teatro, em partes, causa mudanças sociais 
- O público era eclético, mas a maioria era lésbica 
- Existência de movimento como um fã clube 
- Tema amplamente divulgado 
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- Debate ao final do espetáculo com o público 
- Pessoas manifestavam falta de entendimento sobre a homossexualidade 
- O próprio público respondia questões da plateia 
- Respostas positivas da plateia 
- Representatividade 
- Público compartilhava suas histórias de vida 
- Público de São Paulo foi muito difícil 
- Em SP: público fechado na classe artística e LGBT 
- Não houve participação ativa heteronormativa em São Paulo 
- Turnê por outras cidades muito positiva 
- Conseguiram desconstruir preconceitos 
- Presença de público predominantemente feminino e misto 
- Presença de LGBT em todas as apresentações 
- Maior parte do público: mulheres lésbicas e homens héteros 
- Acolhimento do público 
- Teatro como agente de transformação social 
- O público compartilhou muitas histórias 
- Diálogo com a plateia, após o término da peça 
- Facilidade no diálogo com algumas pessoas e dificuldade com outras 
- Pessoas iam assistir à peça em grupos 
- Cerca de 80% do público eram de mulheres lésbicas 
- Pessoas iam assistir entre 8 a 13 vezes a mesma peça 
- Peça virou ponto de encontro para festas pós-espetáculo 
- Muitas pessoas repensaram suas vidas a partir do espetáculo 
- Possível aproximação com quem não teve contato com essas produções 
- Presença negra muito forte na plateia 
- Muitos intelectuais, jovens e idosos 
- Pessoas contando versões de histórias pessoais 
- Relatos de famílias despedaçadas 
- Muita aproximação com o público 
- Público muito diverso 
- Pedidos de perdão 
- Pedidos de casamento 
- Presença de muitas lésbicas na plateia 

Fonte: desenvolvida pela autora (2019) 

 

Os assuntos centrais trazidos pelas atrizes revelam que em todos os 

espetáculos houve uma aceitação positiva do público em relação às temáticas 

lésbicas. Muito além da existência como espectador, o público criou uma relação 

íntima com os espetáculos por se sentirem representados. Esta perspectiva é 

legitimada com a presença em massa do público lésbico e a forma que essas 

mulheres se organizaram para ver essas produções.  

 Outro aspecto a ser destacado são as transformações que essas produções 

causaram no público e a abertura ao diálogo, seja com homossexuais, seja com 

heterossexuais. Logo, como ressaltado por Soares (2013), as discussões são 

oportunidades que criam relações e a partir delas as temáticas lésbicas podem ser 
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compartilhadas não só por meio do trabalho das atrizes, mas pela riqueza de 

elementos que o público traz para o debate. 

 As ―intervenções nos ambientes urbanos‖, como cita Pupo (2012, p. 153-154), 

―ampliam a envergadura daquilo que a cena dá a conhecer‖, ou seja, o espetáculo é 

o processo de abertura para que o público possa se transformar. Essa relação 

evidencia a força do enfrentamento político que o teatro exerce (FERREIRA, 2014), 

um ponto fundamental para o debate das temáticas lésbicas capaz de dar voz aos 

sujeitos marginalizados e invisibilizados. 

 É possível também considerar que, do ponto de vista da relação com o 

público e da representatividade encontrada nessas produções, baseando-se nos 

relatos das atrizes entrevistadas, a visibilidade lésbica está presente, visto que 

houve uma considerável mobilização do público durante as temporadas dos 

espetáculos. Essa visibilidade garantiu plateias cheias, especialmente de lésbicas, 

além de outras identidades LGBT, com a possibilidade de ver o mesmo espetáculo 

por diversas vezes, fazendo de cada apresentação um ponto de encontro e 

acontecimentos para além da ficção, como a troca por meio de relatos de vida e a 

desconstrução de preconceitos.  

 Do ponto de vista mercadológico, como assinalado no Bloco 3, esta 

visibilidade começa a mudar negativamente (Tabela 13).  

 

Tabela 13 - Correlação de Dados - Bloco 3 

Relação com o mercado 

- Há falta de interesse pelo tema 
- Apostam no que vai dar certo 
- Falta de interesse e preconceito do mercado/edital 
- Mercado não aceita temas polêmicos 
- Investem mais em musicais 
- Apóia mais atores famosos de TV 
- Facilidade em conseguir verba com outras temáticas (comédia) 
- Produção é um mistério 
- Há preconceito de mercado 
- Grupo LGBT pode ajudar em produções com temáticas lésbicas via crowdfunding 

- Tiveram projeto aprovado pela Lei Rouanet 
- Apoio negado pelas empresas devido à temática ser lésbica 
- Montaram a peça via crowdfunding (apoios de cerca de 300 pessoas) 
- Empresas não se interessam em associar o nome a peças com esse tipo de temáticas 
- Empresas escolhem temas mais superficiais 
- A grande responsável pela falta desse tipo de produção são as empresas que não 
oferecem patrocínio 
- Empresas desestimulam produtores culturais 
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- Empresas sabem que o público LGBT é rentável 
- Poder Público acuado para esse tipo de produção 
- Festivais fazendo curadoria mais extensa sobre esses temas 
- Não sabe se existe um mercado que consuma esse possível teatro 
- Não existe uma grande amostra desse tipo de discurso em cena 
- Invisibilidade dentro do mercado 
- Transformação desse aspecto por meio de atuação mais pró-ativa em processo de 
decisão 
- Lésbicas têm menos valia no mercado 

Fonte: desenvolvida pela autora (2019) 

 

Neste bloco, atrizes apontam para as questões de investimentos em 

espetáculos com temáticas lésbicas como pode ser observado nestas produções 

discursivas: 

 

Eu acho que as pessoas pensam que não vai ter público. Acho que 
elas gostam de apostar no que vai dar certo, no que acham que vai 
dar certo. Eu tenho essa dúvida sobre a produção literária que eu 
não sei te dizer. Uma boa pergunta para irmos atrás: como está essa 
produção literária porque eu não sei, entendeu? Pode ser que ela 
esteja adormecida. Então acho que é essa conjunção fatal que faz 
isso na verdade (MALU). 

 

Em outro trecho: 

  

[...] acho que o preconceito já vem de como se coloca o dinheiro. Eu 
já fiz peça antidrogas também, não só nesse tema. Quando há 
alguma coisa que é meio assim, eles preferem dar dinheiro para 
musical, para famoso da Globo, basicamente isso. É mais fácil de 
ganhar dinheiro. Mas quando é uma peça antidrogas, ou alguma 
coisa que é tão simples como uma história de um amor entre duas 
mulheres, eu acho que tem um preconceito sim. De mercado, de 
edital (LUCIANA). 
 

Outro exemplo: 

 

Eu não sei te dizer se o espetáculo com a temática lésbica vai ser 
mais difícil de conseguir verba do que com a temática de violência. 
Agora, se for uma comédia babaca, vai conseguir fácil. Essa é a 
verdade das produções, entendeu? Você consegue dinheiro fácil 
porque você está fazendo uma comédia ou porque você tem algum 

ator global. Em qualquer outra coisa fora disso, vai ser ‗suada‘ 
(ZEZA). 
 

E ainda: 
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Quanto menos polêmico, melhor. Ninguém quer se posicionar em 
cima disso. Então, as empresas fogem. [...] acho que a grande 
responsável por essa falta de produções com essa temática são as 
próprias empresas que não oferecem patrocínio. Isso vai tirando o 
interesse dos produtores (ANA). 

 

Em outro ponto: 

 

 

Um grande boom de empresas privadas entendeu que o grupo 

LGBTQI+ é rentável. [...] Eu não acho que são pessoas incrivelmente 
maravilhosas, que querem um mundo melhor, não. Eles querem mais 
dinheiro e entenderam que isso é rentável (LUIZA). 

 

Por último: 

 

Não sei se existe um mercado que consuma esse possível teatro. De 
fato a gente não tem uma grande amostragem desse tipo de discurso 
em cena. Como lésbica, eu acho que a gente condensa muito as 
identidades repulsivas para o mercado [...]. A gente tem menor valia 
no mercado. Nossos corpos sempre valem menos porque somos 
mulheres e porque somos mulheres que amam mulheres (ELLEN). 

 

 

 Na correlação entre os aspectos abordados pelas atrizes é possível analisar 

que não existe um interesse mercadológico por investimentos em produções teatrais 

com temáticas lésbicas por diferentes aspectos apresentados pelas entrevistas.  

Estas definições revelam uma marginalização das temáticas lésbicas por 

parte de um mercado conservador, que contribui para a invisibilidade da existência 

da lesbianidade nas criações teatrais. Isto manifesta que há uma ―parcela 

considerável de mulheres que são esquecidas‖, como aborda Martino (2017, p.6). 

Nesse sentido, a existência de poucas produções com temáticas lésbicas mostra 

que esses corpos são menos representados no teatro como algo a ser apagado. 

Este movimento não é diferente do que vem sendo desenvolvido ao longo da 

história, a exemplo da destruição das obras de Safo, na tentativa de invisibilizar a 

existência da lesbianidade e eliminar os registros históricos, como ressalta Swain 

(2000). 

 Outro ponto a ser considerado a partir dos investimentos em cultura é o 

reconhecimento do poder aquisitivo do público LGBT, observado por uma parcela do 

mercado, mas que, em se tratando do sujeito lésbico, há um aparente preconceito 

em detrimento de uma temática a qual empresas não querem associar a imagem. 

Também aparece a justificativa por investimentos com temáticas que abordam 
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comédias ou atores famosos de televisão, sendo esses considerados rentáveis aos 

interesses do mercado, porque associar o nome da marca a um artista renomado é 

um meio de agregar maior rentabilidade para a marca, já que um (a) ator/atriz 

conhecido(a) pode abranger um maior número de pessoas na sociedade. 

 Além do investimento público/privado, aparecem, nesta tabela de correlações, 

soluções alternativas para o combate à invisibilidade instituída pelo mercado, por 

meio de ações como crowdfunding, possíveis de serem subsidiadas pelo público que 

apoia essas produções. Para tanto, utilizar as redes sociais, parcerias com casas 

noturnas do segmento LGBT, ou transitar em locais onde o público homossexual 

frequenta, é uma oportunidade para criar meios de coletar recursos financeiros. No 

caso do crowdfunding, utilizar a internet torna-se um caminho para viabilizar esta 

coleta. Isso porque é uma forma de mobilizar, não apenas o público lésbico, mas 

também de outras identidades que queiram contribuir para a realização de 

produções com temáticas da lesbianidade. Por meio do depoimento das atrizes, esta 

modalidade de captação de recursos apresenta-se como um meio mais assertivo, já 

que, como relatado, esta temática encontra resistência de verbas públicas e 

privadas. 

 Como resposta à pergunta central desta pesquisa, no Bloco 4, as atrizes 

expõem as convicções referentes à causa da invisibilidade lésbica no teatro, bem 

como de que forma esta modalidade artística retrata a realidade (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Correlação de Dados - Bloco 4 

Causa da invisibilidade lésbica no teatro 

- Falta de interesse pelo tema 
- Falta de produção 
- Não querem que o tema seja falado 
- Preconceito 
- Pessoas não acham normal 
- Acham sexy mulheres se beijando 

- Sentem estranhamento quando é uma relação 
- Veem duas mulheres em função de um homem 
- Sociedade machista 
- Investidores machistas 
- Inexistência de produções com temáticas lésbicas 
- Existência de mais peças gays 

- Não soube dizer a causa da invisibilidade 
- Espetáculos com temáticas lésbicas sempre terão dado de realidade 
- Invisibilidade da lésbica devido a enraizamento social 
- Pouca aceitação da sociedade 
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- Invisibilidade vem de todos os lugares 
- Invisível para povoar o imaginário heteronormativo de homens 
- Mulheres masculinizadas não servem para esse imaginário 
- Peça traz elementos de acontecimentos reais da sociedade 
- Causa da invisibilidade lésbica no mundo reflete no teatro 
- Sexualização das mulheres também é invisibilizada 
- Lésbica é invisibilizada até na ginecologia 
- Lésbicas são invisibilizadas no ambiente de trabalho 
- O teatro também está invisível na sociedade em geral 
- Lésbica é invisibilizada no teatro que é um veículo invisibilizado 
- O L retrata a realidade dessas mulheres 
- Misoginia e lesbofobia 
- Projeto de nação racista e classista 
- Ausência discursiva 
- Ficção tem potência de expandir reais 
- Arte tem poder, através da criação de outros reais, de intervir no status quo 

Fonte: desenvolvida pela autora (2019) 

 

Ainda que muitos pontos sejam abordados nesta correlação, para as 

entrevistadas, a invisibilidade está ligada não apenas ao teatro, mas ao que é 

vivenciado na sociedade em geral a exemplo do machismo estrutural, conforme 

algumas narrativas: 

 

As pessoas não acham normal. Elas acham bonito quando são duas 
mulheres sexualmente se beijando, é sexy. Mas quando é um 

relacionamento é uma coisa como ‗oi?‘. Deve ter um machismo aí, 
não é possível. É como se uma mulher só pudesse beijar a outra 
quando for para satisfazer outro homem. Quando é para satisfazer as 
duas mesmo, é esquisito. A sociedade é meio criada para isso 
(LUCIANA). 
 

Em outro trecho: 

 

A sensação que eu tenho, é que na hora do preconceito as pessoas 
são menos preconceituosas com as meninas do que com os 
meninos. Socialmente falando, né? Mas por que então elas não 
estão lá falando sobre esse assunto, muito mais vezes, eu não sei 
dizer (ZEZA). 

 

Em outro ponto: 

 

Eu acho que a lésbica é muito invisível porque é muito necessária 
para povoar esse imaginário heteronormativo do cara que quer muito 
ter duas mulheres com ele numa cama, sabe? Então a lésbica é 
socialmente necessária para esse cara. Quem é muito masculinizada 
não serve para o imaginário dele. Então essa precisa ser apontada, 
tomar tapa na cara e precisa ser corrigida. Mas a lésbica feminina e 
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vaidosa, que é bem cuidada, ela é muito necessária para manter 
esse status quo, essa mentalidade mesmo (ANA). 

 

Outro exemplo: 

 

Quando elas falaram disso para mim, era muito inédito. Eu achei que 
elas não estão só no teatro, elas não estão em lugar nenhum [...]. É 
isso, elas são invisibilizadas em todos os rolês, todos. [...] A 
invisibilidade delas está em tudo. É óbvio que está no teatro. Porque 
o teatro está invisível na sociedade em geral. Então você está 
falando de expressar algo que é invisibilizado socialmente, dentro de 
um veículo, se eu puder chamar assim, que é invisibilizado 
socialmente entre os outros (LUIZA). 

 

E mais: 

 

A gente tem um projeto de nação brasileira que é racista, misógino, 
classista. Ele é LGBTfóbico, né? Mas acho que esses pilares todos 
fundamentam e justificam a nossa ausência discursiva [...]. E quando 
eu falo a gente, eu também me percebo, novamente, como uma 
mulher, lésbica, como mulher, lésbica, negra… Acho que a gente 
está com uma articulação muito forte agora. Mas acho que isso tem 
também a ver com um interesse mercadológico, estão nos vendo 
como um grupo potencial de consumo. Estão se apropriando do que 
é discursivamente nosso e sempre foi desprezado, mas agora existe 
um interesse de venda e de lucro. [...] Mas acho que hoje a gente 
tem ainda essa cena arcaica, né? Que é muito, muito misógina 
(ELLEN). 

 

 Essas narrativas trazem a produção discursiva de um machismo estrutural 

presente na sociedade brasileira e que está atravessado nas produções teatrais 

LGBT. É notável que algumas atrizes trazem elementos da existência da 

lesbianidade para corresponder ao imaginário heteronormativo. Entretanto, outras 

abordam a invisibilidade em linhas gerais, ou seja, para além da esfera social e que 

é reproduzida nesta manifestação cultural. Outros aspectos também são apontados 

na correlação a exemplo do atendimento da mulher lésbica na ginecologia, bem 

como a relação dessa mulher com o mercado de trabalho, pontos que legitimam esta 

afirmação. Portanto, a questão do machismo estrutural, presente tanto no universo 

masculino, quanto feminino (DRUMONT, 1980), também aparece como um dos 

fatores, seja pela falta de interesse pela sexualização das mulheres lésbicas e a 

equiparação das relações homoafetivas femininas como uma atividade humana, que 

não está envolta na relação de poder instituída a exemplo das histórias míticas, seja 

pela existência de investidores culturais de cunho machista presentes na cadeia de 

produção cultural e nas funções de escolha dessas produções para investimento. 
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 Outro aspecto é a questão de raça e classe, envoltas na misoginia e 

lesbofobia, que potencializam a ausência dos temas lesbianos em produções 

teatrais, tratando o corpo lésbico como abjeto, não apenas do ponto de vista da 

negritude, mas dos corpos considerados masculinizados. 

  Além desses apontamentos, aparecem também nas produções discursivas 

uma comparação entre os espetáculos com temáticas lésbicas, que da perspectiva 

das entrevistadas retratam a realidade, e as produções de peças gays, consideradas 

por algumas atrizes como produções estereotipadas. Este dado remete à questão da 

violência sofrida por mulheres lésbicas no Brasil, como mencionado no subcapítulo 

2.1 por meio do Dossiê sobre Lesbocídio no Brasil. A região Sudeste é apontada 

como o lugar em que mais mulheres lésbicas são assassinadas. Ao mesmo tempo, é 

o lugar que mais produz peças LGBT. Logo, é possível correlacionar a necessidade 

do debate de forma séria, encontrado nas produções com temáticas lésbicas, como 

um trabalho de resistência a este cenário, em contrapartida a produções gays, que 

são muito mais incentivadas no mercado de Artes Cênicas, fruto de uma hegemonia 

masculina da sociedade. 

 Em função desta análise, para além das linhas narrativas, que transitam entre 

deduções e afirmações manifestadas nas palavras das entrevistadas, cujas vozes da 

lesbianidade dos criadores dos espetáculos, bem como do público, estão 

atravessadas, apresentam-se nesses blocos definições da questão central desta 

dissertação que é a causa da invisibilidade lésbica que está centrada em dois 

pilares: a reprodução do machismo do próprio universo LGBT, na esfera teatral, cujo 

espaço é sistematicamente dominado em sua maioria por gays, que estão mais 

organizados e corresponde a um mercado que viu neste público maior rentabilidade. 

A isso também se justifica a fala de algumas atrizes sobre essas produções serem 

mais estereotipadas, porque elas são mais vendáveis a um mercado que deseja ver 

nos palcos este formato de produção.  
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7  CONCLUSÃO 

   

 Por meio do levantamento de peças entre 2012 e 2018, mediante o OFF - 

Guia de Teatro SP, é possível observar o crescimento de peças com temáticas gays, 

travestis, transgêneros e drag queens, em detrimento dos assuntos lésbicos no 

teatro, ao longo do período, que teve seu auge em 2017, com 25 peças ao longo do 

ano, enquanto em 2018 houve 21 espetáculos em cartaz, na cidade de São Paulo. A 

hegemonia dessas identidades no teatro se consolida com a análise das palavras-

chave utilizadas para a busca no OFF. Palavras como gay, travesti, transexual e 

drag quen são as que mais aparecem como resultado da busca, ainda que exista 

uma evolução de palavras ao longo do tempo. A palavra lésbica torna-se 

praticamente inexistente nas sinopses do guia cultural. Ainda que poucos 

espetáculos com temáticas lésbicas tenham aparecido no guia, durante o período de 

recorte, a referência que se faz a eles é por meio da palavra homossexual. Nesse 

sentido, até mesmo as palavras relacionadas ao universo da lesbianidade continuam 

invisibilizadas. 

Após percorrer o caminho que contou com a construção de um quebra-

cabeça, cujas peças estavam espalhadas pela história, é possível concluir que o 

conceito de invisibilidade lésbica no teatro pode ser desconstruído e revisto por 

diferentes perspectivas. Afinal, as temáticas lésbicas existem, são trabalhadas no 

teatro e, como constatado pelos depoimentos, geram muitas mobilizações na 

relação artista/público. 

 Do ponto de vista do mercado e da sociedade, a invisibilidade lésbica tem a 

causa no machismo e não legitimação de um relacionamento entre mulheres que 

não seja para povoar o imaginário de homens heterossexuais. A deslegitimação 

desses sujeitos é a aparente aceitação de mulheres lésbicas dentro de uma 

performatividade cuja feminilidade entra no padrão do que é considerado ‗ser‘ 

mulher, enquanto lésbicas consideradas masculinas sofrem com punições corretivas 

e a desvalorização de suas identidades.  

 As duas formas de performatividade não ocupam, de forma igualitária, os 

espaços nas produções teatrais, porque o teatro vem sendo preenchido por 

trabalhos que contemplam outras temáticas relacionadas ao universo gay, travesti, 

transgênero e drag queen. Peças com temáticas lésbicas acontecem de forma mais 

espaçada, com algumas poucas produções em cartaz ao longo dos anos. Nesse 
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sentido, lésbicas são mais representadas em outros espaços de visibilidade, a 

exemplo do cinema.  

 Ainda que o teatro seja um espaço cultural de pouco consumo, em detrimento 

de outros canais de comunicação, a exemplo da TV ou da internet, a efemeridade 

encontrada desta prática cultural o torna um espaço simbólico único. As atrizes 

entrevistadas trouxeram exemplos de como as produções teatrais estabeleceram 

uma relação positiva com o público com o qual trocou experiências, contou histórias 

e repensou suas vidas. E sobre essa troca legítima se apresenta uma possibilidade 

para uma reconstrução do termo invisibilidade das temáticas lésbicas, no teatro. 

Afinal, qual é o objetivo da criação das produções teatrais com temáticas lésbicas? 

Trazer elementos do universo da lesbianidade por meio do retrato da vida de 

mulheres lésbicas cuja sociedade trata de forma marginalizada e com isso combater 

o preconceito. É levar ao público o entendimento acerca deste universo para a 

compreensão de como essas vidas sofrem consequências drásticas devido à 

sociedade não aceitá-las ao mesmo tempo em que mostra que as relações, sejam 

elas heterossexuais, sejam homossexuais, são humanas. 

 Do ponto de vista do público, não existe a invisibilidade. Existe sim, a 

representatividade. Mas como utilizar o teatro para mudar esse cenário e mostrar 

que essa visibilidade existe, já que o público sinaliza que ela é necessária? Como 

visto nos depoimentos, alternativas como o crowdfunding tornaram-se meios de 

investimento porque o próprio universo LGBT pode contribuir financeiramente para a 

construção dessas produções. Essa alternativa possibilita uma liberdade para além 

do mercado e dos editais. Esse espaço precisa ser explorado pela existência de 

mulheres hétero/homo que desenvolvam novas dramaturgias, que dirijam essas 

produções e levem para os palcos a representatividade esperada por muitos sujeitos 

lésbicos que encontram no teatro um espaço para serem vistas. 

 Do outro lado estão as outras siglas que atuam com as temáticas gays, queer, 

trans, drag queen e de travestimento em busca de espaços de representatividade 

amparadas pelo fator social da masculinidade, já que os homens têm um lugar social 

hegemônico dentro da sociedade. Essa reprodução se faz presente no teatro, cujas 

identidades saem do padrão heteronormativo, mas as relações continuam a seguir o 

padrão hegemônico vigente. Ou seja, homens gays continuam ocupando os espaços 

na cadeia de produção cultural enquanto as mulheres, sejam elas lésbicas ou 

héteros, constituem poucos espaços de atuação.  
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 Nesse sentido, a produção de peças com essas temáticas acontece de forma 

mais presente, enquanto espetáculos lésbicos aparecem em alguns poucos 

momentos da história. E os relatos apresentados pelas atrizes demonstram a 

urgência dessas produções e a importância dessas temáticas estarem em cena 

porque elas transformam vidas, porque falam de vidas.  

 Também é possível constatar que a abordagem aqui apresentada integra uma 

construção histórica, já que a relação de espetáculos e depoimentos reúne 

fragmentos de uma memória desconhecida por muitos dentro do campo teatral. E 

isso não significa que as temáticas lésbicas são inexistentes. Elas estão aí, pulsando 

no brilho do olhar de cada atriz que se lembra dessas vivências com muito afeto e 

saudosismo, ressaltando a importância da representatividade lésbica na cena na 

época em que as pautas LGBT se tornaram uma discussão social, cujos sujeitos 

estão presentes e atuantes.  

 Os sujeitos aqui apresentados passam por todos os atravessamentos da Pós-

Modernidade e lutam para viverem suas identidades em meio à produção de 

discursos normativos que, ainda no século XXI, se fazem presentes nas diferentes 

instâncias de dominação.   

 Enquanto o trabalho de Safo foi desfragmentado e posteriormente recuperado 

no decorrer da história, esta dissertação apresenta uma possibilidade de re-

significação da invisibilidade das temáticas lesbianas para uma coconstrução, 

conforme a visão construcionista, de visibilidade a partir do fenômeno 

público/crowdfunding. Isto porque há um público consumidor dessas produções, 

existente no núcleo lésbico. Do outro lado, está o crowdfunding que oferece uma 

produção independente e que pode ser sustentada por esse mesmo nicho ou 

sujeitos de outras identidades LGBT que queiram contribuir para a manutenção da 

memória lesbiana nas produções teatrais. Esses dois aspectos demonstram uma 

independência como fator de combate ao machismo de mercado e até mesmo do 

meio teatral porque se abre um caminho possível para a existência dessas 

produções. Entretanto, é preciso que existam pessoas engajadas para dar 

continuidade a esses trabalhos que retratam as temáticas lésbicas nos espetáculos 

e ocupar maior espaço dentro do campo teatral.  

 Do ponto de vista da invisibilidade social, ainda há muitas transformações que 

precisam ser feitas para que a lesbianidade seja vista de forma equiparada aos 

direitos sociais e de existência de todos os sujeitos. A própria questão da Pós-
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Modernidade e o sujeito desse tempo histórico revelam que há um grande conflito 

para que os sujeitos voltem a ser centrados no eu, como na época do Iluminismo. 

Entretanto, os atravessamentos vivenciados após o século XX, e que se estendem 

ao século XXI, apontam que é necessária uma conscientização da condição do 

sujeito, que está descentrado em um processo de muitas mudanças estruturais e 

comportamentais que interferem diretamente nas características cotidianas de cada 

sociedade. 

 Outro ponto a ser destacado é a questão do lesbocídio no Brasil. Esta 

realidade correlata ao feminicidio leva a entender a necessidade de combate a este 

tipo de violência. Portanto, levar ao teatro maior número de peças com temáticas 

lésbicas é uma forma de contribuir para a visibilidade dessas mulheres tão 

marginalizadas e assim causar transformações sociais que promovam a tolerância e 

o respeito à diversidade por meio da conscientização e do diálogo com o público.  

 Para que esse processo aconteça, é necessário que existam mais produções 

dramatúrgicas e que mulheres hétero/homo ocupem esses lugares na produção 

cultural, investindo-se em um trabalho de continuidade que possa fazer a 

manutenção da história das temáticas lesbianas no século XXI. Afinal, as temáticas 

lésbicas não estão invisibilizadas no teatro. Elas existem e são capazes de gerar 

mudanças, tanto na sociedade quanto no teatro, de maneira a ter maior 

expressividade e representatividade. É necessário, contudo, que o número de 

produções avance e que esse espaço de pertencimento seja ocupado de maneira a 

tornar esse cenário mais competitivo e atrativo para investidores. Mediante este 

ponto, a visibilidade precisa ser mantida para que a composição de peças com 

temáticas lesbianas, aqui apresentadas, possa continuar montando o quebra-cabeça 

dessa história.  

Nesse sentido, abrem-se novas perspectivas de estudos para a compreensão 

da representação do sujeito lésbico, por meio das temáticas representadas no teatro, 

recorrendo ao resgate de produções adormecidas e criação de novos trabalhos que 

retratem esse universo. 
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE A – ESPETÁCULOS LGBT EM CARTAZ NA CIDADE DE SÃO 

PAULO/SP 2012 - 2018 

 

COLETA DE DADOS. FONTE: GUIA OFF DE TEATRO - SÃO PAULO. PERÍODO: 2012 A 2018 
 

DADOS DIGITALIZADOS DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA ISSUU  
(https://issuu.com/guia-off/stacks/acf362660ef647c1a9550f611b50d761) 

PALAVRAS-CHAVE UTILIZADAS NA CONSULTA AO BANCO DE DADOS: 
 

HOMOSSEXUAL, GAY, LÉSBICA, TRANSEXUAL, SAPATÃO, VIADO, BICHA, DRAG QUEEN, 
TRANSGÊNERO, QUEER, HIV, AIDS, TRAVESTI, TRANSFORMISTA, SEXUALIDADE, DST, 

FEMINISMO, HOMOEROTISMO, IDENTIDADE DE GÊNERO, LGBT, HOMOFOBIA 

EDIÇÃO, 
MÊS E 
ANO 

ESPETÁCULO 
PALAVRAS-

CHAVE 
AUTOR / 
DIREÇÃO 

EM CARTAZ SINOPSE 

186 
 MAI 
2012 

Priscila, a rainha 
do deserto 

Drag Queen 

Flávio Marinho 
(Trad. e 

adaptação) / 
Miguel 

Briamonte 
(Dir. Musical) 

Teatro Bradesco 

Três drag queens vão 
de Sydney até uma 
cidade turística no 

remoto deserto 
australiano para 

realizar seu espetáculo 

O pacto Homossexual 

Rodrigo 
Giacomin / 

Poliana 
Pitteri 

Teatro Studio 
184 

Uma família negra má 
influenciada por 

pessoas brancas. 
Preconceito, 

homossexualidade e 
incesto 

187  
JUN 
2012 

Priscila, a rainha 
do deserto 

Drag Queen 

Flávio Marinho 
(Trad. e 

adaptação) / 
Miguel 

Briamonte 
(Dir. Musical) 

Teatro Bradesco 

Três drag queens vão 
de Sydney até uma 
cidade turística no 

remoto deserto 
australiano para 

realizar seu espetáculo 

188 
JUL 
2012 

Priscila, a rainha 
do deserto 

Drag Queen 

Flávio Marinho 
(Trad. e 

adaptação) / 
Miguel 

Briamonte 
(Dir. Musical) 

Teatro Bradesco 

Três drag queens vão 
de Sydney até uma 
cidade turística no 

remoto deserto 
australiano para 

realizar seu espetáculo 

189  
AGO 
2012 

Luis Antonio - 
Gabriela 

Homossexual 

Nelson 
Baskerville e 

Verônica 
Gentilin / 
Nelson 

Baskerville  

Teatro João 
Caetano 

Homossexual brasileiro 
desafia as regras de 

uma família 
conservadora dos anos 

1960 e parte para a 
Espanha sob o nome 

de Gabriela 
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190 
 SET 
2012 

Luis Antonio - 
Gabriela 

Homossexual 

Nelson 
Baskerville e 

Verônica 
Gentilin / 
Nelson 

Baskerville 

Teatro João 
Caetano 

Homossexual brasileiro 
desafia as regras de 

uma família 
conservadora dos anos 

1960 e parte para a 
Espanha sob o nome 

de Gabriela 

191  
OUT 
2012 ESTAS EDIÇÕES NÃO ESTÃO DENTRO DO PERÍODO DE COLETA, DIGITALIZADAS 

NO BANCO DE DADOS 192 
 NOV 
2012 

193 
 DEZ 
2012 

Luis Antonio - 
Gabriela 

Homossexual 

Nelson 
Baskerville e 

Verônica 
Gentilin / 
Nelson 

Baskerville  

Teatro Alfredo 
Mesquita 

Homossexual brasileiro 
desafia as regras de 

uma família 
conservadora dos anos 

1960 e parte para a 
Espanha sob o nome 

de Gabriela 

Kabarett Travesti 

Kleber 
Montanheiro  

/ Kleber 
Montanheiro 

Mini 
teatro 

Num cabaré em 
Berlim, em 1940, 

durante a ascensão 
do regime nazista, um 

travesti recebe seu 
público sob os olhos 
atentos dos soldados 

nazistas 

194  
JAN 
2013 

Réquiem para 
um rapaz triste 

(Mostra 
Réquiem para 
um rapaz triste 

– 10 Anos) 

Bicha 

Rodolfo Lima 
- Produção, 
Adaptações 

e 
Interpretação 

/ Rodolfo 
Lima –  

Produção, 
Adaptações 

e 
Interpretação 

Casa 
Contemporânea 

Conta a história de 
Alice, uma mulher 

quarentona que revê 
sua vida e questiona 

suas escolhas de 
forma crua e pontual, 
numa conversa direta 

e franca com a 
plateia. (Fonte: 

http://casacontempor
anea370.com/blog/m
ostra-requiem-para-
um-rapaz-triste-10-

anos/) 

Cerimônia do 
adeus (Mostra 
Réquiem para 
um rapaz triste 

– 10 Anos) 

Bicha 

Rodolfo Lima 
- Produção, 
Adaptações 

e 
interpretação 

/ Rodolfo 
Lima –  

Produção, 
Adaptações 

e 
interpretação 

Casa 
 Contemporânea 

Para as 
comemorações dos 

10 anos, Rodolfo 
Lima concebeu uma 
continuação para a 

personagem Alice, no 
solo batizado – a 

priori – como 
Cerimônia do adeus 

(Fonte: 
http://casacontempor
anea370.com/blog/m
ostra-requiem-para-
um-rapaz-triste-10-
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anos/) 

Bicha oca 
(Mostra 

Réquiem para 
um rapaz triste 

– 10 Anos) 

Bicha 

Rodolfo Lima 
- Produção, 
Adaptações 

e 
interpretação 

/ Rodolfo 
Lima –  

Produção, 
Adaptações 

e 
interpretação 

Casa  
Contemporânea 

Concebida a partir 
dos textos 

homoeróticos do 
autor pernambucano 
Marcelino Freire, em 
parceria com o ator 
João Pedro Matos 

(Fonte: 
http://casacontempor
anea370.com/blog/m
ostra-requiem-para-
um-rapaz-triste-10-

anos/) 

DESama-DOR 
(Mostra 

Réquiem para 
um rapaz triste 

– 10 Anos) 

Bicha 

Rodolfo Lima 
- Produção, 
Adaptações 

e 
interpretação 

/ Rodolfo 
Lima –  

Produção, 
Adaptações 

e 
interpretação 

Casa  
Contemporânea 

A partir do livro O 
amor esquece de 
começar, do autor 
gaúcho Fabrício 

Carpinejar. (Fonte: 
http://casacontempor
anea370.com/blog/m
ostra-requiem-para-
um-rapaz-triste-10-

anos/) 

195  
FEV 
2013 

Réquiem para 
um rapaz triste 

(Mostra 
Réquiem para 
um rapaz triste 

– 10 Anos) 

Bicha 

Rodolfo Lima 
- Produção, 
Adaptações 

e 
interpretação 

/ Rodolfo 
Lima –  

Produção, 
Adaptações 

e 
interpretação 

Casa 
Contemporânea 

Conta a história de 
Alice, uma mulher 

quarentona que revê 
sua vida e questiona 

suas escolhas de 
forma crua e pontual, 
numa conversa direta 

e franca com a 
plateia. (Fonte: 

http://casacontempor
anea370.com/blog/m
ostra-requiem-para-
um-rapaz-triste-10-

anos/) 

Cerimônia do 
adeus (Mostra 
Réquiem para 
um rapaz triste 

– 10 Anos) 

Bicha 

Rodolfo Lima 
- Produção, 
Adaptações 

e 
interpretação 

/ Rodolfo 
Lima –  

Produção, 
Adaptações 

Casa 
Contemporânea 

Para as 
comemorações dos 

10 anos, Rodolfo 
Lima concebeu uma 
continuação para a 

personagem Alice, no 
solo batizado – a 

priori – como 
Cerimônia do adeus 
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e 
interpretação 

(Fonte: 
http://casacontempor
anea370.com/blog/m
ostra-requiem-para-
um-rapaz-triste-10-

anos/) 

Bicha oca 
(Mostra 

Réquiem para 
um rapaz triste 

– 10 Anos) 

Bicha 

Rodolfo Lima 
- Produção, 
Adaptações 

e 
interpretação 

/ Rodolfo 
Lima –  

Produção, 
Adaptações 

e 
interpretação 

Casa 
Contemporânea 

Concebida a partir 
dos textos 

homoeróticos do 
autor pernambucano 
Marcelino Freire, em 
parceria com o ator 
João Pedro Matos 

(Fonte: 
http://casacontempor
anea370.com/blog/m
ostra-requiem-para-
um-rapaz-triste-10-

anos/) 

DESamaDOR 
(Mostra 

Réquiem para 
um rapaz triste 

– 10 Anos) 

Bicha 

Rodolfo Lima 
- Produção, 
Adaptações 

e 
interpretação 

/ Rodolfo 
Lima –  

Produção, 
Adaptações 

e 
interpretação 

Casa 
Contemporânea 

A partir do livro O 
amor esquece de 
começar, do autor 
gaúcho Fabrício 

Carpinejar. (Fonte: 
http://casacontempor
anea370.com/blog/m
ostra-requiem-para-
um-rapaz-triste-10-

anos/) 

Kabarett Travesti 

Kleber 
Montanheiro 

/ Kleber 
Montanheiro 

Espaço da Cia. 
da Revista 

Num cabaré em 
Berlim, em 1940, 

durante a ascensão 
do regime nazista, um 

travesti recebe seu 
público sob os olhos 
atentos dos soldados 

nazistas 

196  
MAR 
2013 

Kabarett Travesti 

Kleber 
Montanheiro 

/ Kleber 
Montanheiro 

Espaço da Cia. 
da Revista 

Num cabaré em 
Berlim, em 1940, 

durante a ascensão 
do regime nazista, um 

travesti recebe seu 
público sob os olhos 
atentos dos soldados 

nazistas 
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197  
ABR 
2013 

Kabarett Travesti 

Kleber 
Montanheiro 

/ Kleber 
Montanheiro 

Espaço da Cia. 
da Revista 

Num cabaré em 
Berlim, em 1940, 

durante a ascensão 
do regime nazista, um 

travesti recebe seu 
público sob os olhos 
atentos dos soldados 

nazistas 

198 
 MAIO 
2013 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Santo 
Agostinho 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

O pacto Homossexual 

Rodrigo 
Giacomin / 

Poliana 
Pitteri 

Oficina Show 

Uma história de 
preconceito, 

homossexualidade e 
incesto 

Irredenta Travesti 

Não 
informado / 

Não  
informado 

Espaço Cultural 
Pinho de Riga 

Três prostitutas e um 
travesti, em busca 

constante, esperam 
realizar seus sonhos 

e mais profundos 
desejos 

Kabarett Travesti 

Kleber 
Montanheiro 

/ Kleber 
Montanheiro 

Espaço da Cia. 
da Revista 

Num cabaré em 
Berlim, em 1940, 

durante a ascensão 
do regime nazista, um 

travesti recebe seu 
público sob os olhos 
atentos dos soldados 

nazistas 

199  
JUN 
2013 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Santo 
Agostinho 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

Kabarett Travesti 

Kleber 
Montanhe-iro 

/ Kleber 
Montanheiro 

Espaço da Cia. 
da Revista 

Num cabaré em 
Berlim, em 1940, 

durante a ascensão 
do regime nazista, um 

travesti recebe seu 
público sob os olhos 
atentos dos soldados 

nazistas 
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200 
 JUL 
2013 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Santo 
Agostinho 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

A mancha roxa AIDS 
Plínio Marcos 
/ Jairo Maciel  

Teatro Studio 
Heleny Guariba 

Cinco mulheres 
confinadas em uma 

cela, sem apoio 
moral, assistência 

médica, 
desesperadas diante 

de um beco sem 
saída e de uma 

doença até então 
desconhecida pelas 
mulheres, a AIDS 

Irredenta Travesti 

Não 
informado / 

Não 
 informado 

Espaço Cultural 
Pinho de Riga 

Três prostitutas e um 
travesti, em busca 

constante, esperam 
realizar seus sonhos 

e mais profundos 
desejos 

201 
AGO 
2013 

Paulinho Serra 
em pedaços 

Gay 

Não 
informado / 

Não 
 informado 

Teatro Procópio 
Ferreira 

Comédia stand-up. O 
show de humor 

retrata pedaços da 
vida do ator e traz um 

dos personagens 
mais marcantes, o 

Traficante Gay, além 
de apresentar outros 
papéis de sua autoria 

e cenas de muito 
improviso. A cada 

apresentação terá um 
comediante 
convidado 

apresentando um 
quadro musical seja 

música, dublagem ou 
paródia 

A mancha roxa AIDS 
Plínio Marcos 
/ Jairo Maciel  

Teatro Studio 
Heleny Guariba 

Cinco mulheres 
confinadas em uma 

cela, sem apoio 
moral, assistência 

médica, 
desesperadas diante 

de um beco sem 
saída e de uma 

doença até então 
desconhecida pelas 
mulheres, a AIDS 
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MCNA Meu 
corpo noite 

adentro 
Travesti 

William da 
Silva e 
Rafael 

Carvalho / 
Danilo 

Roxete e 
Eliane Rocha 

Espaço Cult. 
Walden 

Uma travesti narra os 
horrores e as delícias 
de um passeio pelo 
lado selvagem das 

ruas 

202  
SET 
2013 

LOU&LEO Transexual 

Nelson 
Baskerville e 
Leo Moreira 
Sá / Nelson 
Baskerville 

Espaço dos 
Satyros Um 

O artista e ativista 
Léo Moreira Sá narra 

sua trajetória em 
busca de sua 

identidade 

203  
OUT 
2013 

MCNA Meu 
corpo noite 

adentro 
Travesti 

William da 
Silva e 
Rafael 

Carvalho / 
Danilo 

Roxete e 
Eliane Rocha 

Teatro do Ator 

Uma travesti narra os 
horrores e as delícias 
de um passeio pelo 
lado selvagem das 

ruas 

204  
NOV 
2013 

Jingobel Homossexual 
Claudio 
Simões / 

Walter Lins  

Espaço Cult. 
Encena 

Apresenta e discute, 
entre tapas, tiros e 

beijos, temas como: 
solidão, violência 

doméstica, 
homossexualidade, 

abandono de idosos, 
religião e preconceito 

LOU&LEO Transexual 

Nelson 
Baskerville e 
Leo Moreira 
Sá / Nelson 
Baskerville 

Teatro do Ator 

O artista e ativista 
Léo Moreira Sá narra 

sua trajetória em 
busca de sua 

identidade 

205  
DEZ 
2013 

Jingobel Homossexual 
Claudio 
Simões / 

Walter Lins 

Espaço Cult. 
Encena 

Apresenta e 
discutem, entre tapas, 
tiros e beijos, temas 

como: solidão, 
violência doméstica, 
homossexualidade, 

abandono de idosos, 
religião e preconceito 

206  
JAN 
2014 

Um certo 
machão 

Homossexual 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um executivo, que 
mora sozinho num 
belo apartamento, 

mantém um 
relacionamento 

amoroso com sua 
empregada 

doméstica. Recebe 
um telegrama 

dizendo que herdará 
uma fortuna, mas 
uma cláusula no 
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testamento diz que 
ele só receberá a 

herança se 
comprovar ser 
homossexual 

Kabarett Travesti 

Kleber 
Montanheiro 

/ Kleber 
Montanheiro 

Espaço Cia. da 
Revista 

O enredo se passa 
em uma noite 

aparentemente 
normal, num cabaré 
em Berlim, durante a 
ascensão do regime 

nazista, onde um 
travesti recebe seu 

público sob os olhos 
atentos dos soldados 

da SS (guarda 
nazista). O público é 
conduzido para um 

autêntico cabaré dos 
anos 40, no segundo 
andar do teatro, todo 

à luz de velas, 
mesinhas redondas, 

vinho e piano-
armário. 

207 
 FEV 
2014 

Ou você 
poderia me 

beijar 
Homossexual 

Neil Bartlett e 
Handspring 

Puppet 
Company. 
Tradução e 

adap.: 
Thiago 

Ledier / Zé 
Henrique de 

Paula 

Teatro do 
Núcleo 

Experimental 

A difícil tarefa de um 
casal: lidar com a 
morte de um dos 

cônjuges depois de 
sessenta anos de 
relacionamento. A 

história centrada no 
amor, na passagem 

do tempo e nas 
dificuldades de um 
casal homossexual 
tem que enfrentar 
para construir sua 
vida em conjunto 

Um certo 
machão 

Homossexual 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um executivo, que 
mora sozinho num 
belo apartamento, 

mantém um 
relacionamento 

amoroso com sua 
empregada 

doméstica. Recebe 
um telegrama 

dizendo que herdará 
uma fortuna, mas 
uma cláusula no 

testamento diz que 
ele só receberá a 

herança se 
comprovar ser 
homossexual 
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208 
 MAR 
2014 

O despertar da 
Primavera 

Homossexual 

Frank 
Wedekind / 
Guilherme 
Marback 

Viga Espaço 
Cênico 

Na passagem para a 
vida adulta os 

desejos, prazeres e 
dúvida afloram nos 
inquietos jovens. 

Temas como estupro, 
masturbação, 

homossexualidade, 
suicídio e aborto 
fazem parte dos 

dramas vividos pelos 
adolescentes 

Ou você 
poderia me 

beijar 
Homossexual 

Neil Bartlett e 
Handspring 

Puppet 
Company. 
Tradução e 

adap.: 
Thiago 

Ledier / Zé 
Henrique de 

Paula 

Teatro do 
Núcleo 

Experimental 

A difícil tarefa de um 
casal: lidar com a 
morte de um dos 

cônjuges depois de 
sessenta anos de 
relacionamento. A 

história centrada no 
amor, na passagem 

do tempo e nas 
dificuldades de um 
casal homossexual 
tem que enfrentar 
para construir sua 
vida em conjunto 

Um certo 
machão 

Homossexual 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um executivo, que 
mora sozinho num 
belo apartamento, 

mantém um 
relacionamento 

amoroso com sua 
empregada 

doméstica. Recebe 
um telegrama 

dizendo que herdará 
uma fortuna, mas 
uma cláusula no 

testamento diz que 
ele só receberá a 

herança se 
comprovar ser 
homossexual 

209 
 ABR 
2014 

Navalha nova Homossexual 
Tony Giusti / 
Einat Falbel 

Top Teatro 

Na sala de visitas de 
seu apartamento, 

uma jovem de classe 
média revela-se 

prostituta para pagar 
a universidade de 

Odontologia. Expõe 
seus princípios 

perante seu melhor 
amigo e vizinho 

homossexual e seu 
amante, mais jovem 
que ela que vive às 

suas custas 
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Ou você 
poderia me 

beijar 
Homossexual 

Neil Bartlett e 
Hands-pring 

Puppet 
Company. 
Tradução e 

adap.: 
Thiago 

Ledier / Zé 
Henrique de 

Paula 

Teatro do 
Núcleo 

Experimental 

A difícil tarefa de um 
casal: lidar com a 
morte de um dos 

cônjuges depois de 
sessenta anos de 
relacionamento. A 

história centrada no 
amor, na passagem 

do tempo e nas 
dificuldades de um 
casal homossexual 
tem que enfrentar 
para construir sua 
vida em conjunto 

210  
MAI 
2014 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Fernando 
Torres 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

A menina que 
gosta de 
meninos 

Homossexual 
Lucas Pitella 

/ Lucas 
Pitella 

Teatro Cemitério 
de Automóveis 

Mescla 
homossexualidade, 

conflito de gerações e 
até máfia para contar 

a história de 
personagens ligados 

ao amor 

Navalha nova Homossexual 
Tony Giusti / 
Einat Falbel 

Top Teatro 

Na sala de visitas de 
seu apartamento, 

uma jovem de classe 
média revela-se 

prostituta para pagar 
a universidade de 

Odontologia. Expõe 
seus princípios 

perante seu melhor 
amigo e vizinho 

homossexual e seu 
amante, mais jovem 
que ela que vive às 

suas custas 

Ou você 
poderia me 

beijar 
Homossexual 

Neil Bartlett e 
Hands-pring 

Puppet 
Company. 
Tradução e 

adap.: 
Thiago 

Ledier / Zé 
Henrique de 

Paula 

Teatro do 
Núcleo 

Experimental 

A difícil tarefa de um 
casal: lidar com a 
morte de um dos 

cônjuges depois de 
sessenta anos de 
relacionamento. A 

história centrada no 
amor, na passagem 

do tempo e nas 
dificuldades de um 
casal homossexual 
tem que enfrentar 
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para construir sua 
vida em conjunto 

Foi bom, meu 
bem? 

Sexualidade 
Luiz Alberto 
de Abreu / 

Antônio Netto 

Teatro 
Commune 

A história da 
sexualidade partindo 

do ingênuo troca-
troca das brincadeiras 

de crianças, 
passando pelas 

primeiras descobertas 
do corpo e indo até o 

sexo rotineiro dos 
casais 

211  
JUN 
2014 

Navalha na 
carne 

Homossexual 
Plínio Marcos 

/ Marcos 
Loureiro  

Teatro Garagem 

A trama começa 
quando um cafetão 

se dá conta de que o 
dinheiro do programa 
de uma prostituta não 
foi passado a ele. A 

suspeita do roubo cai 
sobre o homossexual 
que faz a faxina da 

pensão 

Navalha nova Homossexual 
Tony Giusti / 
Einat Falbel 

Top Teatro 

Na sala de visitas de 
seu apartamento, 

uma jovem de classe 
média revela-se 

prostituta para pagar 
a universidade de 

Odontologia. Expõe 
seus princípios 

perante seu melhor 
amigo e vizinho 

homossexual e seu 
amante, mais jovem 
que ela que vive às 

suas custas 

Ou você 
poderia me 

beijar 
Homossexual 

Neil Bartlett e 
Hands-pring 

Puppet 
Company. 
Tradução e 

adap.: 
Thiago 

Ledier / Zé 
Henrique de 

Paula 

Teatro do 
Núcleo 

Experimental 

A difícil tarefa de um 
casal: lidar com a 
morte de um dos 

cônjuges depois de 
sessenta anos de 
relacionamento. A 

história centrada no 
amor, na passagem 

do tempo e nas 
dificuldades de um 
casal homossexual 
tem que enfrentar 
para construir sua 
vida em conjunto 
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212  
JUL 
2014 

Navalha na 
carne 

Homossexual 
Plínio Marcos 

/ Marcos 
Loureiro  

Teatro Garagem 

A trama começa 
quando um cafetão 

se dá conta de que o 
dinheiro do programa 
de uma prostituta não 
foi passado a ele. A 

suspeita do roubo cai 
sobre o homossexual 
que faz a faxina da 

pensão 

Ou você 
poderia me 

beijar 
Homossexual 

Neil Bartlett e 
Hands-pring 

Puppet 
Company. 
Tradução e 

adap.: 
Thiago 

Ledier / Zé 
Henrique de 

Paula 

Teatro do 
Núcleo 

Experimental 

A difícil tarefa de um 
casal: lidar com a 
morte de um dos 

cônjuges depois de 
sessenta anos de 
relacionamento. A 

história centrada no 
amor, na passagem 

do tempo e nas 
dificuldades de um 
casal homossexual 
tem que enfrentar 
para construir sua 
vida em conjunto 

213  
AGO 
2014 

Tem alguém 
que nos odeia 

Homossexual 

Michelle 
Ferreira / 

José Roberto 
Jardim  

Teatro Livraria 
da Vila - 

Shopping JK 
Iguatemi 

A violência contra o 
homossexual 

214 
 SET 
2014 

Tem alguém 
que nos odeia 

Homossexual 

Michelle 
Ferreira / 

José Roberto 
Jardim  

Teatro Livraria 
da Vila - 

Shopping JK 
Iguatemi 

A violência contra o 
homossexual 

215  
OUT 
2014 

Cura ele, cura 
ela 

Gay 
Daniel Lasi / 

Carlinhos 
Machado 

Teatro Ruth 
Escobar 

Em meio às 
manifestações, Copa 
do Mundo e véspera 
de eleição, o conflito 
central da peça gira 
em torno do esforço 

de um deputado 
federal e de sua 

esposa, uma socialite 
emergente, em tornar 

o filho gay em um 
heterossexual 

convicto 

216  
NOV 
2014 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 
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machista radical. 

Cura ele, cura 
ela 

Gay 
Daniel Lasi / 

Carlinhos 
Machado 

Teatro Ruth 
Escobar 

Em meio às 
manifestações, Copa 
do Mundo e véspera 
de eleição, o conflito 
central da peça gira 
em torno do esforço 

de um deputado 
federal e de sua 

esposa, uma socialite 
emergente, em tornar 

o filho gay em um 
heterossexual 

convicto 

Irmã Selma e 
seu terceiro 

insano 
Gay 

Octávio 
Mendes / 
Octávio 
Mendes  

Teatro Gazeta 

Uma freira humorista; 
uma apresentadora 

de um programa 
sensacionalista; um 
ex-gay, um cara que 
mudou de vez; e uma 

atriz e cantora 

217  
DEZ 
2014 

Bicha oca 
Homossexual 

/ Gay 

Marcelino 
Freire / 

Rodolfo Lima  

Casa 
 Contemporânea 

Numa cozinha, um 
homossexual 

envelhecido relembra 
sua história e casos 

amorosos, 
confrontando as 

atitudes atuais dos 
gays com hábitos 

antigos 
 

Todas as 
horas do fim 

HIV 
Rodolfo Lima 

/ Rodolfo 
Lima 

Casa  
Contemporânea 

Um homem volta a 
morar com mãe 

depois que o 
namorado morre em 
decorrência do vírus 
HIV. Imerso em suas 
lembranças e dores, 
entra em combate 

com a mãe 

218  
JAN 
2015 

Bicha oca 
Homossexual
/ Gay / Bicha 

Marcelino 
Freire / 

Rodolfo Lima  

Casa 
 Contemporânea 

Numa cozinha, um 
homossexual 

envelhecido relembra 
sua história e casos 

amorosos, 
confrontando as 

atitudes atuais dos 
gays com hábitos 

antigos 
 

As Mona Lisas Gay 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 

Teatro Ruth 
Escobar 

Em um apartamento 
vivem três gays, um 

bancário, um 
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cabeleireiro e um 
figurinista de TV. 

Adoram curtir a vida 
numa boa, são 

consumistas e estão 
sempre sem grana 

Dentro de mim 
mora outra 

Transexual 

Renata 
Carvalho / 

Renata 
Carvalho 

Casa 
Contemporânea 

A peça, 
protagonizada por 
uma transexual, 

aborda os conflitos 
para a construção de 
sua identidade sexual 
e social, permeando 

seus amores, 
alegrias, angústias e 

sacrifícios nessa 
busca por um novo 
significado para seu 

corpo 

Todas as 
horas do fim 

HIV 
Rodolfo Lima 

/ Rodolfo 
Lima 

Casa 
Contemporânea 

Um homem volta a 
morar com mãe 

depois que o 
namorado morre em 
decorrência do vírus 
HIV. Imerso em suas 
lembranças e dores, 
entra em combate 

com a mãe 

219  
FEV 
2015 

Um certo 
machão 

Homossexual 
Wilson Coca 
/ Sebastião 
Apolônio  

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um executivo, que 
mora sozinho num 
belo apartamento, 

mantém um 
relacionamento 

amoroso com sua 
empregada 

doméstica. Recebe 
um telegrama 

dizendo que herdará 
uma fortuna, mas 
uma cláusula no 

testamento diz que 
ele só receberá a 

herança se 
comprovar ser 
homossexual 

 As Mona Lisas Gay 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 

Teatro Ruth 
Escobar 

Em um apartamento 
vivem três gays, um 

bancário, um 
cabeleireiro e um 
figurinista de TV. 

Adoram curtir a vida 
numa boa, são 

consumistas e estão 
sempre sem grana 
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220  
MAR 
2015 

Consertando 
Frank 

Homossexual 
/ Gay 

Ken Hanes / 
Marco 

Antônio 
Pâmeo 

Mube Nova 
Cultura 

Um repórter, 
persuadido por um 

psicólogo, disfarça-se 
de paciente para 
conseguir uma 

matéria jornalística 
que denuncia um 

psicoterapeuta que 
desenvolveu um 

método de reversão 
da homossexualidade 

Marica Homossexual 

Pepe Cibrián 
Campoy / 

Marco 
Aurélio 

Teatro Leopoldo 
Fróes 

A história do poeta 
espanhol 

homossexual 
Federico García 

Lorca diante de seu 
assassino, enquanto 

diferentes 
personagens reais da 
vida do protagonista 
são lembrados por 

ele 

No silêncio das 
palavras 

escondidas 

Homossexual 
/ Travesti 

Marcos 
Lopes / 
Marcos 
Lopes 

Teatro Studio 
Heleny Guariba 

Um homossexual 
espera o amor todos 
os dias numa velha 
estação de trem. O 

personagem sempre 
leva consigo uma 
maleta repleta de 

livros e se relaciona 
com oito pessoas 

diferentes das mais 
diversas: de um 
assassino a um 
mágico; de um 
travesti a uma 

cartomante 

Um certo 
machão 

Homossexual 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um executivo, que 
mora sozinho num 
belo apartamento, 

mantém um 
relacionamento 

amoroso com sua 
empregada 

doméstica. Recebe 
um telegrafa dizendo 

que herdará uma 
fortuna, mas uma 

cláusula no 
testamento diz que 
ele só receberá a 

herança se 
comprovar ser 
homossexual 

As Mona Lisas Gay 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Teatro Ruth 
Escobar 

Em um apartamento 
vivem três gays, um 
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Apolônio bancário, um 
cabeleireiro e um 
figurinista de TV. 

Adoram curtir a vida 
numa boa, são 

consumistas e estão 
sempre sem grana 

Consertando 
Frank 

Homossexual  

Ken Hanes / 
Marco 

Antônio 
Pâmeo 

Mube Nova 
Cultura 

Um repórter, 
persuadido por um 

psicólogo, disfarça-se 
de paciente para 
conseguir uma 

matéria jornalística 
que denuncia um 

psicoterapeuta que 
desenvolveu um 

método de reversão 
da homossexualidade 

221 
 ABR 
2015 

Consertando 
Frank 

Homossexual  

Ken Hanes / 
Marco 

Antônio 
Pâmeo  

Mube Nova 
Cultura 

Um repórter, 
persuadido por um 

psicólogo, disfarça-se 
de paciente para 
conseguir uma 

matéria jornalística 
que denuncia um 

psicoterapeuta que 
desenvolveu um 

método de reversão 
da homossexualidade 

No silêncio das 
palavras 

escondidas 

Homossexual 
/ Travesti 

Marcos 
Lopes / 
Marcos 
Lopes 

Teatro Studio 
Heleny Guariba 

Um homossexual 
espera o amor todos 
os dias numa velha 
estação de trem. O 

personagem sempre 
leva consigo uma 
maleta repleta de 

livros e se relaciona 
com oito pessoas 

diferentes das mais 
diversas: de um 
assassino a um 
mágico; de um 
travesti a uma 

cartomante 

As Mona Lisas Gay 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 

Teatro Ruth 
Escobar 

Em um apartamento 
vivem três gays, um 

bancário, um 
cabeleireiro e um 
figurinista de TV. 

Adoram curtir a vida 
numa boa, são 

consumistas e estão 
sempre sem grana 
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222 
 MAI 
2015 

Consertando 
Frank 

Homossexual  

Ken Hanes / 
Marco 

Antônio 
Pâmeo 

Mube Nova 
Cultura 

Um repórter, 
persuadido por um 

psicólogo, disfarça-se 
de paciente para 
conseguir uma 

matéria jornalística 
que denuncia um 

psicoterapeuta que 
desenvolveu um 

método de reversão 
da homossexualidade 

223 
 JUN 
2015 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Fernando 
Torres 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical. 

As Mona Lisas Gay 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 

Teatro Ruth 
Escobar 

Em um apartamento 
vivem três gays, um 

bancário, um 
cabeleireiro e um 
figurinista de TV. 

Adoram curtir a vida 
numa boa, são 

consumistas e estão 
sempre sem grana 

 

224 
 JUL 
2015 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Fernando 
Torres 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

Consertando 
Frank 

Homossexual  

Ken Hanes / 
Marco 

Antônio 
Pâmeo 

Teatro Eva Herz 

Um repórter, 
persuadido por um 

psicólogo, disfarça-se 
de paciente para 
conseguir uma 

matéria jornalística 
que denuncia um 

psicoterapeuta que 
desenvolveu um 

método de reversão 
da homossexualidade 

225 
 AGO 
2015 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Fernando 
Torres 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
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experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

Bicha oca 
Homossexual
/ Gay / Bicha 

Marcelino 
Freire / 

Rodolfo Lima 

Casarão do 
Belvedere 

Numa cozinha, um 
homossexual 

envelhecido relembra 
sua história e casos 

amorosos, 
confrontando as 

atitudes atuais dos 
gays com hábitos 

antigos 

Consertando 
Frank 

Homossexual  

Ken Hanes / 
Marco 

Antônio 
Pâmeo 

Teatro Eva Herz 

Um repórter, 
persuadido por um 

psicólogo, disfarça-se 
de paciente para 
conseguir uma 

matéria jornalística 
que denuncia um 

psicoterapeuta que 
desenvolveu um 

método de reversão 
da homossexualidade 

10 coisas que 
eu amo em 

você 
Gay 

Márcio Motta 
/ Coletiva 

Viradalata 

Dois amigos dividem 
um apartamento em 
São Paulo. Ele, gay 
assumido, é de uma 

personalidade 
sarcástica, enquanto 
ela é uma puritana. 
Juntos, resolvem 

dividir o apartamento 
com mais um amigo, 
bonitão e sarado, que 

faz o tipo 
heterossexual 

enrustido 

Bicha oca 
Homossexual
/ Gay / Bicha 

Marcelino 
Freire / 

Rodolfo Lima  

Casarão do 
Belvedere 

Numa cozinha, um 
homossexual 

envelhecido relembra 
sua história e casos 

amorosos, 
confrontando as 

atitudes atuais dos 
gays com hábitos 

antigos 
 

Consertando 
Frank 

Homossexual 
/ Gay 

Ken Hanes / 
Marco 

Antônio 
Pâmeo 

Teatro Eva Herz 

Um repórter, 
persuadido por um 

psicólogo, disfarça-se 
de paciente para 
conseguir uma 

matéria jornalística 
que denuncia um 
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psicoterapeuta que 
desenvolveu um 

método de reversão 
da homossexualidade 

Cabaré 
falocrático 

Homossexual 

Glauco 
Mattoso e 
Horácio 
Costa / 

Dagoberto 
Feliz  

Casa das Rosas 
Explora a questão da 
homossexualidade 

O beijo no 
asfalto 

Sexualidade 
Nelson 

Rodrigues / 
Jair Aguiar 

Espaço 
Parlapatões 

Aborda a forma 
sensacionalista com 

que os fatos 
cotidianos são 

retratados pela mídia. 
A trama mostra um 
homem casado que 

beija a boca de outro 
homem que acaba de 
ser atropelado e está 

à beira da morte. 
Estampado como 

manchete de jornal, o 
"beijo no asfalto" 

torna-se o assunto 
mais comentado da 

cidade. Sexualidade, 
intrigas, ética na 

imprensa e crise na 
família são os temas 

principais que 
englobam o enredo 

 

226 
SET 
2015 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

Consertando 
Frank 

Homossexual  

Ken Hanes / 
Marco 

Antônio 
Pâmeo 

Teatro Eva Herz 

Um repórter, 
persuadido por um 

psicólogo, disfarça-se 
de paciente para 
conseguir uma 

matéria jornalística 
que denuncia um 

psicoterapeuta que 
desenvolveu um 

método de reversão 
da homossexualidade 

10 coisas que 
eu amo em 

Gay 
Márcio Motta 

/ Coletiva 
Viradalata 

Dois amigos dividem 
um apartamento em 
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você São Paulo. Ele, gay 
assumido, é de uma 

personalidade 
sarcástica, enquanto 
ela é uma puritana. 
Juntos, resolvem 

dividir o apartamento 
com mais um amigo, 
bonitão e sarado, que 

faz o tipo 
heterossexual 

enrustido 

Um certo 
machão 

Homossexual 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 

Teatro Ruth 
Escobar 

Um executivo, que 
mora sozinho num 
belo apartamento, 

mantém um 
relacionamento 

amoroso com sua 
empregada 

doméstica. Recebe 
um telegrafa dizendo 

que herdará uma 
fortuna, mas uma 

cláusula no 
testamento diz que 
ele só receberá a 

herança se 
comprovar ser 
homossexual 

227 
OUT 
2015 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

Consertando 
Frank 

Homossexual  

Ken Hanes / 
Marco 

Antônio 
Pâmeo 

Teatro Eva Herz 

Um repórter, 
persuadido por um 

psicólogo, disfarça-se 
de paciente para 
conseguir uma 

matéria jornalística 
que denuncia um 

psicoterapeuta que 
desenvolveu um 

método de reversão 
da homossexualidade 

Mulheres 
solteiras 
procuram 

Gay 
Pitty Webo / 
Pitty Webo 

Teatro Itália 

Quem deve pagar a 
conta no primeiro 

encontro? É possível 
ficar amiga do seu ex- 

namorado? O que 
fazer quando ele 

some? O que você 
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faria se descobrisse 
que seu ex-marido é 

gay? 

228 
NOV 
2015 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

Bicha oca 
Homossexual
/ Gay / Bicha 

Marcelino 
Freire / 

Rodolfo Lima 

Casarão do 
Belvedere 

Numa cozinha, um 
homossexual 

envelhecido relembra 
sua história e casos 

amorosos, 
confrontando as 

atitudes atuais dos 
gays com hábitos 

antigos 
 

Navalha na 
carne 

Homossexual 
Plínio Marcos 

/ Marcelo 
Drummond 

Teatro Oficina 

Um gigolô violento, 
uma prostitua 

decadente e um 
homossexual que 

trabalha como 
faxineiro: juntos, num 
pequeno quarto, eles 

criam uma teia de 
relações 

interdependentes e 
claustrofóbicas 

Irmã Selma e 
seu terço 

insano 
Gay 

Otávio 
Mendes / 

Otávio 
Mendes 

Teatro Gazeta 

Espetáculo reúne os 
personagens criados 

pelo ator como 
Mônica Goldstein - 
uma apresentadora 

de um programa 
sensacionalista; o ex-

gay - que ‘mudou’ de 
vez; a Maria botânica 
- uma atriz e cantora 
e a personagem que 

dá nome ao 
espetáculo, Irmã 

Selma - uma freira 
humorista 

Mulheres 
solteiras 
procuram 

Gay 
Pitty Webo / 
Pitty Webo 

Teatro Itália 

Quem deve pagar a 
conta no primeiro 

encontro? É possível 
ficar amiga do seu ex 

namorado? O que 
fazer quando ele 

some? O que você 
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faria se descobrisse 
que seu ex-marido é 

gay? 

Anatomia do 
fauno 

Homoerotis-
mo 

Alexandre 
Rabelo / 
Marcelo 

D´Avilla e 
Marcelo 
Denny 

SP Escola de 
Teatro 

Um fauno é retirado 
de seu habitat e 

posto em contato com 
as mazelas da cidade 

grande, então um 
coro de mais de 20 

performers tematizam 
o homoerotismo em 

seus infernos e 
iluminações 

inspirados pela crítica 
à modernidade feita 

por Rimbaud 

229  
DEZ 
2015 

Bicha oca 
Homossexual
/ Gay / Bicha 

Marcelino 
Freire / 

Rodolfo Lima  

Casarão do 
Belvedere 

Numa cozinha, um 
homossexual 

envelhecido relembra 
sua história e casos 

amorosos, 
confrontando as 

atitudes atuais dos 
gays com hábitos 

antigos 
 

O meu lado 
homem - Um 

cabaré 
d´escárnio 

Transgênero 
Hilda Hilst / 

Marcelo 
Romagnoli 

Instituto Cultural 
Capobianco 

Um anti-herói ridículo 
como um 

apresentador de um 
cabaré decadente, 
com banda ao vivo 
em um repertório 

musical variado. De 
salto alto, barba e 
cílios postiços, o 

personagem é uma 
figura híbrida, um 

transgênero 
profundamente 
pornográfico e 

altamente  
poético 

230 
JAN 
2016 

NENHUM ESPETÁCULO FOI ENCONTRADO COM AS RESPECTIVAS PALAVRAS-
CHAVE 

231  
FEV 
2016 

Consertando 
Frank 

Homossexual  

Ken Hanes / 
Marco 

Antônio 
Pâmeo  

Teatro Mube 
Nova Cultural 

Um repórter, 
persuadido por um 

psicólogo, disfarça-se 
de paciente para 
conseguir uma 

matéria jornalística 
que denuncia um 

psicoterapeuta que 
desenvolveu um 

método de reversão 
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da homossexualidade 

Cabaré 
falocrático 

Homossexual 

Glauco 
Mattoso e 
Horácio 
Costa / 

Dagoberto 
Feliz 

Galpão do 
Folias 

Explora a questão da 
homossexualidade 

232 
 MAR 
2016 

Consertando 
Frank 

Homossexual  

Ken Hanes / 
Marco 

Antônio 
Pâmeo 

Teatro Mube 
Nova Cultural 

Um repórter, 
persuadido por um 

psicólogo, disfarça-se 
de paciente para 
conseguir uma 

matéria jornalística 
que denuncia um 

psicoterapeuta que 
desenvolveu um 

método de reversão 
da homossexualidade 

As Mona Lisas Gay 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 

Teatro Ruth 
Escobar 

Em um apartamento 
vivem três gays, um 

bancário, um 
cabeleireiro e um 
figurinista de TV. 

Adoram curtir a vida 
numa boa, são 

consumistas e estão 
sempre sem grana 

 

Cabaré 
falocrático 

Homossexual 

Glauco 
Mattoso e 
Horácio 
Costa / 

Dagoberto 
Feliz 

Galpão do 
Folias 

Explora a questão da 
homossexualidade 

233 
ABR 
2016 

Anatomia do 
fauno 

Homoerotis-
mo / Queer 

Alexandre 
Rabelo / 
Marcelo 

D´Avilla e 
Marcelo 
Denny 

SP Escola de 
Teatro 

Um fauno é retirado 
de seu hAbitat e 

posto em contato com 
as mazelas da cidade 

grande. Então, um 
coro de mais de 20 

performers tematizam 
o homoerotismo em 

seus infernos e 
iluminações 

inspirados pela crítica 
à Modernidade feita 

por  
Rimbaud, precursor 

da poesia queer 

234 
MAI 
2016 

Joelma 
Transexuais / 

Gênero 

Fábio Vidal e 
Edson 

Bastos / 
Fábio Vidal e 

Caixa Cultural 
SP 

A vida de uma das 
primeiras transexuais 
da Bahia e do Brasil, 
atualmente com 71 
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Edson 
Bastos  

anos de idade. Uma 
história de afirmação 

e reivindicação, 
mesmo frente a 
preconceitos e 
injustiças, que 

resguarda elementos 
relativos a questões 

de gênero e de 
religiosidade   

Anatomia do 
fauno 

Homoerotis-
mo / Queer 

Alexandre 
Rabelo (a 
partir das 
obras de 

Arthur 
Rimbaud) / 

Marcelo 
D´avilla e 
Marcelo 
Denny 

SP Escola de 
Teatro 

Um fauno é retirado 
de seu hábitat e 

posto em contato com 
as mazelas da cidade 

grande. Então, um 
coro de mais de 20 

performers tematizam 
o homoerotismo em 

seus infernos e 
iluminações 

inspirados pela crítica 
à modernidade feita 

por  
Rimbaud 

Comum de 
dois 

Homofobia 

Rhommel 
Bezerra / 
Rhommel 
Bezerra 

 
 

TOP Teatro 

Retrata a homofobia 
no Brasil, no início do 

século, passado 
através de um 

triângulo amoroso 

235  
JUN 
2016 

Mulheres 
solteiras 
procuram 

Gay 
Pitty Webo / 
Pitty Webo  

Teatro Bibi 
Ferreira 

Quem deve pagar a 
conta no primeiro 

encontro? É possível 
ficar amiga do seu ex- 

namorado? O que 
fazer quando ele 

some? O que você 
faria se descobrisse 
que seu ex-marido é 

gay? 
 

Assis Valente - 
Um musical 

brasileiro 
Sexualidade 

Zeno Wide / 
Niveo 

Diegues 

Teatro Maria 
Della Costa 

A história do artista e 
compositor brasileiro. 
Mostra a sua vida na 
Lapa carioca, reduto 
de artistas dos anos 

30 aos anos 50, onde 
o compositor baiano 

tornou-se 
reconhecido e fez 

inúmeras amizades 
musicais com 

grandes nomes da 
música popular 

brasileira e da Rádio 
Nacional. Sua vida 
pessoal sempre foi 
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repleta de problemas 
financeiros, 

psicológicos e 
dúvidas sobre sua 
sexualidade com 

desequilíbrios 
emocionais 

repentinos. Tenta 
suicídio mais de uma 
vez até que em 1958, 
com apenas 50 anos, 

se mata 

O cortiço Sexualidade 

Aluísio 
Azevedo. 

Adap.: 
Augusto 
Valente / 
Rodrigo 

Ximarellli 

Teatro UMC 

O espetáculo se 
passa no século XIX, 
num cortiço do Rio de 

Janeiro, no qual os 
conflitos, amores e 
desgraças de seus 

habitantes são frutos 
do meio social. O 

espetáculo trata de 
vários temas como a 

escravidão, 
exploração do 

homem pelo homem 
e sexualidade 

236  
JUL 
2016 

Mulheres 
solteiras 
procuram 

Gay 
Pitty Webo / 
Pitty Webo 

Teatro Bibi 
Ferreira 

Quem deve pagar a 
conta no primeiro 

encontro? É possível 
ficar amiga do seu ex- 

namorado? O que 
fazer quando ele 

some? O que você 
faria se descobrisse 
que seu ex-marido é 

gay? 
 

237 
 AGO 
2016 

O amante do 
meu marido 

Homossexual 
Carvalhinho / 
Miriam Lins 

Maria Della 
Costa 

Um aposentado 
sonha em ser ator. O 

convite para 
interpretar um 

homossexual, em 
uma peça, o envolve 

em vários mal-
entendidos 

Balada de 
Gilberta 

Transexual 

Não 
informado / 

Renato 
Andrade 

Espaço 
Parlapatões 

História baseada em 
depoimentos, contos 

e fatos da vida de 
uma transexual 
paulistana que  
muda-se para a 

Europa para fugir da 
violência da cidade 

238 
SET 

O amante do 
meu marido 

Homossexual 
Carvalhinho / 
Miriam Lins 

Maria Della 
Costa 

Um aposentado 
sonha em ser ator. O 
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2016 convite para 
interpretar um 

homossexual, em 
uma peça, o envolve 

em vários mal-
entendidos 

Navalha na 
carne 

Homossexual 
Plínio Marcos 

/ Marcos 
Loureiro 

Teatro Garagem 

O público adentra o 
sórdido quarto de 
pensão de uma 

prostituta. A trama 
começa quando o 

cafetão se dá conta 
de que o dinheiro do 

programa não foi 
passado a ele. A 

suspeita do roubo cai 
sobre um 

homossexual que faz 
a faxina da pensão  

Homens nas 
cidades 

Gay 
Chris Goode 
/ Francisco 
Medeiros 

Espaço dos 
Satyros Um 

O aparente 
inexplicável suicídio 
de um jovem gay e 
um assassinato de 

um soldado são 
panos de fundo para 

que histórias, que 
parecem 

desconectadas, se 
fundam num retrato 

radicalmente humano 
de como vivemos nos 
dias atuais. Histórias 
e homens entre 10 a 

80 anos de idade, 
mostrando suas 

angústias, 
questionamentos, 

seus 
arrependimentos, 

seus desejos e suas 
dores, incluindo as 
reflexões do próprio 

autor, como se 
estivesse em cena, 

através de uma 
relação direta com a 

plateia 

As Mona Lisas Gay 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 

Teatro Ruth 
Escobar 

Em um apartamento 
vivem três gays, um 

bancário, um 
cabeleireiro e um 
figurinista de TV. 

Adoram curtir a vida 
numa boa, são 

consumistas e estão 
sempre sem grana 
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Rose, a 
doméstica do 

Brasil 
Gay 

Lindsay 
Paulino / 
Adriana 
Soares 

Teatro Itália 

Uma mulher 
batalhadora que ficou 
famosa por se tornar 

a doméstica dos 
gays. Relembra toda 
a sua trajetória antes 
de ficar famosa. Sua 
vida dura na infância, 

seus filhos e suas 
desilusões amorosas 

Uma 
empregada 

quase perfeita 
Travesti 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Miriam Lins 

Teatro Ruth 
Escobar 

Casal em lua de mel 
contrata empregada 
para poder curtir o 

casamento. A 
agência, por engano, 

manda um travesti 
que, chegando a 
casa do casal, 

reconhece o marido 
como seu primeiro 

namorado 

239 
OUT 
2016 

Além da vida Homossexual 

Chico Xavier 
e Divaldo 
Franco / 
Renato 
Pietro 

Teatro Augusta 

Aborda o tema da 
reencarnação. As 

situações 
apresentadas tratam 

de temas como 
aborto, tóxico, 

suicídio, 
homossexualismo 

O amante do 
meu marido 

Homossexual 
Carvalhinho / 
Miriam Lins 

Maria Della 
Costa 

Um aposentado 
sonha em ser ator. O 

convite para 
interpretar um 

homossexual, em 
uma peça, o envolve 

em vários mal-
entendidos 

Bicha oca 
Homossexual
/ Gay / Bicha 

Marcelino 
Freire / 

Rodolfo Lima 

Casa 
Contemporânea 

Numa cozinha, um 
homossexual 

envelhecido relembra 
sua história e casos 

amorosos, 
confrontando as 

atitudes atuais dos 
gays com hábitos 

antigos 
 

Ecos do porão Homossexual 
Flávio Kenna 

/ Flávio 
Kenna 

Teatro Paiol 
Cultural 

A história de um 
jovem homossexual 

que, cansado da 
pressão dos pais e da 

sociedade, foge de 
casa e se esconde no 
porão de uma velha 
casa abandonada 



163 
 

 

Navalha na 
carne 

Homossexual 
Plínio Marcos 

/ Marcos 
Loureiro 

Teatro Garagem 

O público adentra o 
sórdido quarto de 
pensão de uma 

prostituta. A trama 
começa quando o 

cafetão se dá conta 
de que o dinheiro do 

programa não foi 
passado a ele. A 

suspeita do roubo cai 
sobre um 

homossexual que faz 
a faxina da pensão 

Homens nas 
cidades 

Gay 
Chris Goode 
/ Francisco 
Medeiros 

Espaço dos 
Satyros Um 

O aparente 
inexplicável suicídio 
de um jovem gay e 
um assassinato de 

um soldado são 
panos de fundo para 

que histórias, que 
parecem 

desconectadas, se 
fundam num retrato 

radicalmente humano 
de como vivemos nos 
dias atuais. Histórias 
e homens entre 10 a 

80 anos de idade, 
mostrando suas 

angústias, 
questionamentos, 

seus 
arrependimentos, 

seus desejos e suas 
dores, incluindo as 
reflexões do próprio 

autor, como se 
estivesse em cena, 

através de uma 
relação direta com a 

plateia 

As Mona Lisas Gay 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 

Teatro Ruth 
Escobar 

Em um apartamento 
vivem três gays, um 

bancário, um 
cabeleireiro e um 
figurinista de TV. 

Adoram curtir a vida 
numa boa, são 

consumistas e estão 
sempre sem grana 

Noites de 
verão 

Gay / 
Homossexual 

Julio Velloso 
/ Julio 

Velloso  

Teatro 
Commune 

Uma releitura gay do 
clássico Sonhos de 
uma noite de verão 

de William 
Shakespeare. Dois 

homossexuais 
resolvem viajar para 
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Las Vegas, a fim de 
casamento em 

segredo 

O Evangelho 
segundo 

Jesus, rainha 
do céu 

Queer / 
Transgênero 

Jo Clifford / 
Natália Mallo  

Sesc Pinheiros 

O espetáculo é um 
ritual queer em forma 
de monólogo, mistura 

de missa com 
contação de histórias, 

e mostra Jesus no 
tempo presente na 
pele de uma mulher 

transgênero 
 

240  
NOV 
2016 

O amante do 
meu marido 

Homossexual 
Carvalhinho / 
Miriam Lins 

Teatro Shopping 
Raposo 

Um aposentado 
sonha em ser ator. O 

convite para 
interpretar um 

homossexual, em 
uma peça, o envolve 

em vários mal-
entendidos 

Navalha na 
carne 

Homossexual 
Plínio Marcos 

/ Marcos 
Loureiro 

Teatro Garagem 

O público adentra o 
sórdido quarto de 
pensão de uma 

prostituta. A trama 
começa quando o 

cafetão se dá conta 
de que o dinheiro do 

programa não foi 
passado a ele. A 

suspeita do roubo cai 
sobre um 

homossexual que faz 
a faxina da pensão 

Noites de 
verão 

Gay / 
Homossexual 

Julio Velloso 
/ Julio 

Velloso  

Teatro 
Commune 

Uma releitura gay do 
clássico Sonhos de 
uma noite de verão 

de William 
Shakespeare. Dois 

homossexuais 
resolvem viajar para 
Las Vegas, a fim de 

casamento em 
segredo 

 

Homens nas 
cidades 

Gay 
Chris Goode 
/ Francisco 
Medeiros 

Espaço dos 
Satyros Um 

O aparente 
inexplicável suicídio 
de um jovem gay e 
um assassinato de 

um soldado são 
panos de fundo para 

que histórias, que 
parecem 

desconectadas, se 
fundam num retrato 
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radicalmente humano 
de como vivemos nos 
dias atuais. Histórias 
e homens entre 10 a 

80 anos de idade, 
mostrando suas 

angústias, 
questionamentos, 

seus 
arrependimentos, 

seus desejos e suas 
dores, incluindo as 
reflexões do próprio 

autor, como se 
estivesse em cena, 

através de uma 
relação direta com a 

plateia 

O Evangelho 
segundo 

Jesus, rainha 
do céu 

Queer / 
Transgênero 

Jo Clifford / 
Natália Mallo 

Sesc Pinheiros 

O espetáculo é um 
ritual queer em forma 
de monólogo, mistura 

de missa com 
contação de histórias, 

e mostra Jesus no 
tempo presente na 
pele de uma mulher 

transgênero 
 

Uma 
empregada 

quase perfeita 
Travesti 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Miriam Lins 

Teatro Ruth 
Escobar 

Casal em lua de mel 
contrata empregada 
para poder curtir o 

casamento. A 
agência, por engano, 

manda um travesti 
que, chegando a 
casa do casal, 

reconhece o marido 
como seu primeiro 

namorado 

241 
DEZ 
2016 

Homens nas 
cidades 

Gay 
Chris Goode 
/ Francisco 
Medeiros 

Espaço dos 
Satyros Um 

O aparente 
inexplicável suicídio 
de um jovem gay e 
um assassinato de 

um soldado são 
panos de fundo para 

que histórias, que 
parecem 

desconectadas, se 
fundam num retrato 

radicalmente humano 
de como vivemos nos 
dias atuais. Histórias 
e homens entre 10 a 

80 anos de idade, 
mostrando suas 

angústias, 
questionamentos, 
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seus 
arrependimentos, 

seus desejos e suas 
dores, incluindo as 
reflexões do próprio 

autor, como se 
estivesse em cena, 

através de uma 
relação direta com a 

platéia 

Mulheres 
solteiras 
procuram 

Gay 
Pitty Webo / 
Pitty Webo 

Teatro Livraria 
da Vila - 

Shopping JK 
Iguatemi 

Quem deve pagar a 
conta no primeiro 

encontro? É possível 
ficar amiga do seu ex-

namorado? O que 
fazer quando ele 

some? O que você 
faria se descobrisse 
que seu ex-marido é 

gay? 
 

Dark room Drag Queen 
Mario Viana / 
Aimar Labaki 

Teatro Augusta 

Uma drag queen 
aposentada, um 

rapaz sem profissão 
definida e uma 
garçonete de 

inferninho encontram-
se em um quarto 
escuro perdido do 

mundo 

Pobre super-
homem - 

Avesso do 
herói 

HIV / Aids / 
Identidade de 

Gênero 

Brad Fraser / 
Jean 

Mendon-ça 
(Dir. e adap.) 

CCC - Centro 
Compartilhado 

de Criação 

Aborda questões 
como HIV / Aids, 

identidade de gênero 
e solidão 

Somente tu e 
eu 

Sexualidade 

Nando 
Schweitzer / 

Nando 
Schweitzer e 

Ramon 
Moulin 

Teatro 
Commune 

Abordando temas 
como sexualidade e 
religião, o espetáculo 
mostra o encontro de 

um seminarista 
baiano, com um 

fotógrafo galego, em 
uma viagem de trem 
de Portugal a Galícia. 

O destino final de 
ambos é a mítica 

cidade de Santiago 
de Compostela 

 

242 
 JAN 
2017 

O amante do 
meu marido 

Homossexual 
Carvalhinho / 
Miriam Lins  

Teatro Shopping 
Frei Caneca 

Um aposentado 
sonha em ser ator. O 

convite para 
interpretar um 

homossexual, em 
uma peça, o envolve 

em vários mal-



167 
 

 

entendidos 

Ópera Uber- 
peste contem-

porânea 
Sexualidade 

Carlos 
Zimbher / 
Rogério 
Tarifa  

Sesc 
 Ipiranga 

A peça é um ato-
espetáculo-musical 
que conta a história 

de quatro amigos que 
veem suas relações 
de amor, amizade e 
afeto se dissiparem 
por questões afeitas 

aos dias tensos e 
conturbados da 

contemporaneidade, 
tais como o fanatismo 
religioso, o binômio 

capital/ consumismo, 
as diversas formas de 

vivenciar a 
sexualidade e a 

intolerância, de um 
modo geral 

243 
 FEV 
2017 

O amante do 
meu marido 

Homossexual 
Carvalhinho / 
Miriam Lins 

Teatro Shopping 
Frei Caneca 

Um aposentado 
sonha em ser ator. O 

convite para 
interpretar um 

homossexual, em 
uma peça, o envolve 

em vários mal-
entendidos 

As Mona Lisas Gay 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 

Teatro Ruth 
Escobar 

Em um apartamento 
vivem três gays, um 

bancário, um 
cabeleireiro e um 
figurinista de TV. 

Adoram curtir a vida 
numa boa, são 

consumistas e estão 
sempre sem grana 

 

244 
 MAR 
2017 

O amante do 
meu marido 

Homossexual 
Carvalhinho / 
Miriam Lins 

Teatro Shopping 
Frei Caneca 

Um aposentado 
sonha em ser ator. O 

convite para 
interpretar um 

homossexual, em 
uma peça, o envolve 

em vários mal-
entendidos 

Luis Antonio - 
Gabriela 

Homossexual 

Nelson 
Baskerville e 

Verônica 
Gentilin / 
Nelson 

Baskerville 

Teatro Contêiner 
Munguzá 

Homossexual 
brasileiro desafia as 

regras de uma família 
conservadora dos 
anos 1960 e parte 

para a Espanha sob o 
nome de Gabriela 
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As Mona Lisas Gay 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 

Teatro Ruth 
Escobar 

Em um apartamento 
vivem três gays, um 

bancário, um 
cabeleireiro e um 
figurinista de TV. 

Adoram curtir a vida 
numa boa, são 

consumistas e estão 
sempre sem grana 

 

Rose, a 
doméstica do 

Brasil 
Gay 

Lindsay 
Paulino   

/ Adriana 
Soares 

Teatro Itália 

Uma mulher 
batalhadora que ficou 
famosa por se tornar 

a doméstica dos 
gays. Relembra toda 
a sua trajetória antes 
de ficar famosa. Sua 
vida dura na infância, 

seus filhos e suas 
desilusões amorosas 

245 
 ABR 
2017 

Luis Antonio - 
Gabriela 

Homossexual 

Nelson 
Baskerville e 

Verônica 
Gentilin / 
Nelson 

Baskerville  

Teatro Contêiner 
Munguzá 

Homossexual 
brasileiro desafia as 

regras de uma família 
conservadora dos 
anos 1960 e parte 

para a Espanha sob o 
nome de Gabriela 

246 
 MAI 
2017 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

Bicha oca 
Homossexual
/ Gay / Bicha 

Marcelino 
Freire / 

Rodolfo Lima  
Mora Mundo 

Numa cozinha, um 
homossexual 

envelhecido relembra 
sua história e casos 

amorosos, 
confrontando as 

atitudes atuais dos 
gays com hábitos 

antigos 

Mulheres 
solteiras 
procuram 

Gay 
Pitty Webo / 
Pitty Webo 

Teatro Jardim 
Sul 

Quem deve pagar a 
conta no primeiro 

encontro? É possível 
ficar amiga do seu ex 

namorado? O que 
fazer quando ele 

some? O que você 
faria se descobrisse 

que seu  
ex-marido é gay? 
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Eu em Mim - 
Um 

documentário 
cênico 

LGBT 
Fábio Eisner 

/ 
Colaborativa 

Casa Amarela 

Experimento cênico 
de temática LGBT 

que conta, por meio 
de relato documental, 

a história de uma 
criança preenchida 

pelo sentimento 
doloroso e culpa por 

ter nascido 

Desmesura 

Transexual, 
Transexuali-

dade / 
Soropositivi-

dade 

Ronaldo 
Serruya / 

Luiz  
Fernando 
Marques 

Centro Cultural 
SP 

Inspirado livremente 
na vida do 

dramaturgo argentino 
Raul Taborda 

Damonte, o Copi, o 
espetáculo trata da 
soropositividade e 
transexualidade 

247 
 JUN 
2017 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

Bicha oca 
Homossexual
/ Gay / Bicha/  
Homoerótico 

Marcelino 
Freire / 

Rodolfo Lima 
Mora Mundo 

Adaptação dos 
contos homoeróticos 

do autor 
pernambucano 

Marcelino Freire. A 
peça versa sobre a 

realidade de um 
homossexual que 

rememora os hábitos 
do passado, suas 

histórias amorosas e 
seus 

questionamentos, 
provocando assim, 

uma reflexão sobre a 
atualidade de 

pertinência das 
questões dos gays 

 

Eu em mim - 
Um 

documentário 
cênico 

LGBT 
Fábio Eisner 

/ 
Colaborativa  

Casa Amarela 

Experimento cênico 
de temática LGBT 

que conta, por meio 
de relato documental, 

a história de uma 
criança preenchida 

pelo sentimento 
doloroso e culpa por 

ter nascido 
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Mulheres 
solteiras 
procuram 

Gay 
Pitty Webo / 
Pitty Webo 

Teatro Jardim 
Sul 

Quem deve pagar a 
conta no primeiro 

encontro? É possível 
ficar amiga do seu ex-

namorado? O que 
fazer quando ele 

some? O que você 
faria se descobrisse 
que seu ex-marido é 

gay? 

248 
 JUL 
2017 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

As Mona Lisas Gay 
Wilson Coca 
/ Sebastião 

Apolônio 
Teatro Augusta 

Em um apartamento 
vivem três gays, um 

bancário, um 
cabeleireiro e um 
figurinista de TV. 

Adoram curtir a vida 
numa boa, são 

consumistas e estão 
sempre sem grana 

 

Noites de 
verão 

Gay / 
Homossexual 

Julio Velloso 
/ Julio 

Velloso 
Teatro Augusta 

Uma releitura gay do 
clássico Sonhos de 
uma noite de verão 

de William 
Shakespeare. Dois 

homossexuais 
resolvem viajar para 
Las Vegas, a fim de 

casamento em 
segredo 

 

Bug Chaser - 
coração 

purpurinado 
HIV 

Ricardo 
Corrêa / Davi 

Reis  

Oficina Cult. 
Oswald de 
Andrade 

Discute a relação 
entre o risco e o 

prazer com a prática 
do barebacking (sexo 
sem preservativo) e 
bugchasing (quando 
um homem saudável 

procura, 
deliberadamente, ter 
relações sexuais com 

outro homem com 
HIV positivo para ser 

infectado) 

249 
AGO 

Bruta flor 
Homossexual 

(Homosse-
Vitor de 

Oliveira e 
Teatro Augusta 

O relacionamento de 
dois homens que se 
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2017 xualidade) Carlos 
Fernando de 

Barros / 
Márcio 
Rosário 

reencontram e 
começam a relembrar 

a trajetória deles 
desde a 

adolescência. Um 
reencontro que traz 

sentimentos até então 
desconhecidos para 
ambos. A relação vai 
ganhando contornos 

dramáticos, 
envolvendo a 
aceitação da 

homossexualidade 

Noites de 
verão 

Gay / 
Homossexual 

Julio Velloso 
/ Julio 

Velloso  
Teatro Augusta 

Uma releitura gay do 
clássico Sonhos de 
uma noite de verão 

de William 
Shakespeare. Dois 

homossexuais 
resolvem viajar para 
Las Vegas, a fim de 

casamento em 
segredo 

Cabaré Show 
Drag 

Drag Queen 
Grupo DQC / 

Zé Carlos 
Gomes 

Teatro Alfredo 
Mesquita 

Apresentação de 
esquetes e shows de 

drags queens 

Bug Chaser - 
coração 

purpurinado 
HIV 

Ricardo 
Corrêa / Davi 

Reis 

Oficina Cult. 
Oswald de 
Andrade 

Discute a relação 
entre o risco e o 

prazer com a prática 
do barebacking (sexo 
sem preservativo) e 
bugchasing (quando 
um homem saudável 

procura, 
deliberadamente, ter 
relações sexuais com 

outro homem com 
HIV positivo para ser 

infectado) 

250 
SET 
2017 

Bicha oca 
Homossexual
/ Gay / Bicha 
/Homoerótico 

Marcelino 
Freire / 

Rodolfo Lima 

Espaço dos 
Satyros Um 

Adaptação dos 
contos homoeróticos 

do autor 
pernambucano 

Marcelino Freire. A 
peça versa sobre a 

realidade de um 
homossexual que 

rememora os hábitos 
do passado, suas 

histórias amorosas e 
seus 

questionamentos, 
provocando assim, 

uma reflexão sobre a 
atualidade de 
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pertinência das 
questões dos gays 

Cabaré Show 
Drag 

Drag Queen 
Grupo DQC / 

Zé Carlos 
Gomes 

Teatro Alfredo 
Mesquita 

Apresentação de 
esquetes e shows de 

drags queens 

Cindy 
Drag Queen / 

Gênero 

Gabriel 
Miziara e 
Marcelo 

Lazzaratto / 
Marcelo 

Lazzaratto 

Biblioteca 
Municipal Mário 

de Andrade 

Cindy Spencer, que 
se autointitula ‗a nova 
mulher‘, tem a missão 
de eliminar o homem 
e a mulher da face da 

Terra para 
estabelecer um novo 
gênero, sem tantas 

predefinições e tabus. 
A peça é livremente 

inspirada em 
personagens de Caio 

Fernando Abreu, 
Gore Vidal, Oscar 

Wilde e Pedro 
Almodóvar, nos 

autorretratos de Andy 
Warhol montado de 

drag queen e em 
textos de Elisabeth 

Bishop, Gertrud Stein 
e Margareti 
Yourcenar 

Helena Black 
multicolor 

Drag Queen 
Paulo Reis / 
Paulo Reis  

Casa de Cultura 
Municipal de 
São Rafael 

A realidade e os 
sonhos de uma drag 
queen em ascensão. 
Em um camarim, tem 

seus devaneios e 
conta sua história de 
onde queria chegar e 

para que lugar 
chegou, seus medos 

e preconceitos vividos 

O Evangelho 
segundo 

Jesus, rainha 
do céu 

Travesti / 
Transgênero 

Jo Clifford / 
Natália Mallo 

Sesc Pinheiros 

Mistura de monólogo 
e contação de 

histórias em um ritual 
que traz Jesus ao 
tempo presente na 

pele de uma travesti. 
Histórias bíblicas 
conhecidas são 

recontadas em uma 
perspectiva 

contemporânea, 
propondo uma 

reflexão sobre a 
opressão e 

intolerância sofridas 
por transgêneros e 
minorias em geral 
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251 
 OUT 
2017 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra  

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

Nossa 
Senhora das 
Transexuais 

Transexual 

Marcio Tito 
Pelegrini 
Trigo / 

Fabrício 
Castro 

Espaço dos 
Parlapatões 

Uma transexual que 
descobre estar 

grávida 

Alair Homoerótica 

Gustavo 
Pinheiro / 

Cesar 
Augusto 

Teatro Nair Bello 

Homenagem ao 
fotógrafo Alais 

Gomes (1921-1992) 
no ano em que se 

completam 25 anos 
de sua morte. 
Engenheiro de 

formação, filósofo, 
escritor, estudioso e 
crítico de arte, Alair 

foi reconhecido como 
precursor da 

fotografia 
homoerótica no 

Brasil, conquistando a 
consagração 

internacional com seu 
trabalho 

252 
 NOV 
2017 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

Em nome do 
filho 

Gay 
Dolores Del 
Rio / Marco 

Miranda 

Teatro Bibi 
Ferreira 

A história do dono de 
uma sauna gay 
decadente, que 

reencontra seu filho 
trabalhando como 

garoto de programa 
do local 

Bug Chaser - 
coração 

purpurinado 
HIV 

Ricardo 
Corrêa / Davi 

Reis 

Oficina Cult. 
Oswald de 
Andrade 

Discute a relação 
entre o risco e o 

prazer com a prática 
do barebacking (sexo 
sem preservativo) e 
bugchasing (quando 
um homem saudável 
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procura, 
deliberadamente, ter 
relações sexuais com 

outro homem com 
HIV positivo para ser 

infectado) 

Bendito seja 
seu maldito 

nome 
Travesti 

Jean 
Drandhah / 

Jean  
Drandhah 

Oficina Cult. 
Oswald de 
Andrade 

Personagens dividem 
uma casa 

abandonada, um 
verdadeiro antro de 

prostitutas, 
desempregados, 

travestis e marginais. 
Uma convivência 

nada pacífica 

Aqui jaz Henry 
Homossexual 

(Homosse-
xualidade) 

Daniell 
Maclvor / 
Renato 
Wiemer  

Teatro Pequeno 
Ato 

Um homem que entra 
em uma sala cheia de 

gente e começa a 
explicar 

‗convincentemente‘ 
uma série de fatos 
sobre a existência 
humana. Nem ele 
mesmo sabe se é 

verdade - e nem teria 
como saber - porque 

mente tanto a 
respeito do amor, da 

morte, da 
homossexualidade, 

do corpo e da própria 
mentira 

Manifesto 
inapropriado 

Sexualidade 
(LGBT+, 

LGBTfobia) 

Cia. 
Histriônica de 

Teatro / 
Rodrigo 

Mercadante 

Teatro de Arena 
Eugênio Kusnet 

Manifesto cênico 
construído a partir da 

compilação de 
diversos discursos 
sobre a população 

LGBT+, como 
depoimentos, 

entrevistas, notícias 
de jornais, denúncias 

de LGBTfobia em 
redes sociais, entre 

outros 

Alair Homoerótica 

Gustavo 
Pinheiro / 

Cesar 
Augusto  

Teatro Nair Bello 

Homenagem ao 
fotógrafo Alais 

Gomes (1921-1992) 
no ano em que se 

completam 25 anos 
de sua morte. 
Engenheiro de 

formação, filósofo, 
escritor, estudioso e 
crítico de arte, Alair 

foi reconhecido como 
precursor da 
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fotografia 
homoerótica no 

Brasil, conquistando a 
consagração 

internacional com seu 
trabalho 

253 
 DEZ 
2017 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 
Sandra Pêra 

Teatro Bibi 
Ferreira 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma confusão 
após incorporar num 

machista radical 

Navalha na 
carne 

Homossexual 
Plínio Marcos 

/ Marcos 
Loureiro 

Teatro Garagem 

O público adentra o 
sórdido quarto de 
pensão de uma 

prostituta. A trama 
começa quando o 

cafetão se dá conta 
de que o dinheiro do 

programa não foi 
passado a ele. A 

suspeita do roubo cai 
sobre um 

homossexual que faz 
a faxina da pensão 

Limonada Gay 

João 
Hannuch / 

João 
Hannuch 

Viga Espaço 
Cênico 

As desventuras 
amorosas de um 

rapaz gay que está se 
aproximando dos 30 

anos. Prestes a iniciar 
a comemoração do 

seu aniversário, 
recebe a visita de 

seus 5 ex-
namorados. Acontece 

então uma viagem 
pelas memórias do 

rapaz que tenta 
conciliá-las aos seus 

sentimentos 

Bendito seja 
seu maldito 

nome 
Travesti 

Jean 
Drandhah / 

Jean  
Drandhah 

Oficina Cult. 
Oswald de 
Andrade 

Personagens dividem 
uma casa 

abandonada, um 
verdadeiro antro de 

prostitutas, 
desempregados, 

travestis e marginais. 
Uma convivência 

nada pacífica 

Aqui jaz Henry 
Homossexual 

(Homosse-
xualidade) 

Daniell 
Maclvor / 
Renato 

Teatro Pequeno 
Ato 

Um homem que entra 
em uma sala cheia de 

gente e começa a  
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Wiemer  explicar 
‗convincentemente‘ 
uma série de fatos 
sobre a existência 
humana. Nem ele 
mesmo sabe se é 

verdade - e me teria 
como saber - porque 

mente tanto a 
respeito do amor, da 

morte, da 
homossexualidade, 

do corpo e da própria 
mentira. 

Manifesto 
inapropriado 

Sexualidade 
(LGBT) 

Cia. 
Histriônica de 

Teatro / 
Rodrigo 

Mercadante 

Teatro de Arena 
Eugênio Kusnet 

Manifesto cênico 
construído a partir da 

compilação de 
diversos discursos 
sobre a população 

LGBT+, como 
depoimentos, 

entrevistas, notícias 
de jornais, denúncias 

de LGBTfobia em 
redes sociais, entre 

outros 

254 
 JAN 
2018 

Bendito seja 
seu maldito 

nome 
Travesti 

Jean 
Drandrah / 

Jean 
Drandrah 

Oficina Cult. 
Oswand de 

Andrade 

Personagens dividem 
uma casa 

abandonada, um 
verdadeiro antro de 

prostitutas, 
desempregados, 

travestis e marginais. 
Uma convivência 

nada pacífica 

255 
 FEV 
2018 

Navalha na 
carne 

Homossexual 
Plínio Marcos 

/ Marcos 
Loureiro 

Teatro Garagem 

O público adentra o 
sórdido quarto de 
pensão de uma 

prostituta. A trama 
começa quando o 

cafetão se dá conta 
de que o dinheiro do 

programa não foi 
passado a ele. A 

suspeita do roubo cai 
sobre um 

homossexual que faz 
a faxina da pensão 

256 
MAR 
 2018 

Manifesto 
inapropriado 

Homossexual 

Cia 
Histriônica de 

Teatro / 
Rodrigo 

Mercadante 

Funarte 

Um compilado 
cênico-musical de 
poemas, cartas, 
depoimentos e 

canções executadas 
ao vivo, que se 

propõem a apresentar 
a complexidade da 
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definição do que é 
ser homossexual hoje 

em dia 

Navalha na 
carne 

Homossexual 
Plínio Marcos 

/ Marcos 
Loureiro 

Teatro Garagem 
Os conflitos de uma 

prostituta, um cafetão 
e um homossexual 

Navalha na 
carne 

Homossexual 
Plínio Marcos 

/ Fábio 
Montino 

Casa do Teatro 
Documentário 

A descoberta de um 
furto em um sórdido 
quarto do centro de 

São Paulo 
desencadeia a 

violência presente 
nas relações entre 
um cafetão, uma 
prostituta e um 
homossexual 

Além do que 
nossos olhos 

registram 
Homofobia 

Fernando 
Duarte / 

Fernando 
Philbert 

Teatro J. Safra 

A convivência de três 
gerações de 

mulheres, apoiando e 
enlouquecendo umas 

às outras. A peça 
aborda diferentes 

temas como família, 
amizades, classes 

sociais, homofobia e 
bullying. Ao mostrar 

essa complicada 
relação entre mãe, 

filha e avó, o 
espetáculo consegue 
expor as agruras e 

alegrias do universo 
feminino 

Caecus - Um 
documentário 

cênico 
LGBTQ+ 

Josemir 
Medeiros e 

Cia Los 
Puercos / 

Luiz Campos   

Teatro de 
Contêiner 
Mungunzá 

A cia. Los Puercos 
toma como partida 

pesquisas de 
assuntos latentes e 
atuais trazidos pelos 
próprios intérpretes 

que são: o machismo, 
a luta anti-

manicomial, LGBTQ+ 
e ditadura 

257 
 ABR 
2018 

O assassinato 
do presidente 

Travesti 
Paulo Faria / 
Paulo Faria 

Sede Cia. 
Pessoal do 
Faroeste 

Numa noite, o maior 
criminoso do Brasil, o 
rei da boca do lixo do 

século 21, recebe 
uma prostituta travesti 

do seu catálogo vip 
para um encontro, 

antes dele executar, 
no dia seguinte, o 
presidente do país 
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Via S A 
180KM/H 

Bicha 

Fernando 
Soares e 

Nina Nóbile / 
Henrique 

Mello 

Espaço dos 
Satyrus um 

A segunda parte da 
trilogia da voz traz 

para o palco a saga 
de vingança das 

protagonistas de suas 
histórias: Jordana 

BAH, Poppins e Triz, 
dentro de uma 

viagem turbulenta, 
dando voz a tantas 
outras bichas que 

perdem a voz 
diariamente a cada 

quilômetro   

258 
MAI 
2018 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 

Não  
informado 

Ruth Escobar 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma grande 

confusão após 
incorporar num 
machista radical  

Eu sei 
exatamente 

como você se 
sente 

Homossexual 

Neil Bartlett / 
Inês Aranha 

e Zé 
Henrique de 

Paula 

Teatro do 
Núcleo 

Experimental  

A peça cria uma 
colcha de 

depoimentos do 
próprio autor sobre o 

que é ser 
homossexual na 

sociedade 
contemporânea 

Motel Marques  Homofobia 

Casé 
Proença / 

Casé 
Proença 

TOP Teatro 

Personagens 
inspirados no 

universo de Plínio 
Marcos se encontram 

num bar de 
comunidade que 

serve para 
receptação de drogas 
e armas e, de forma 

clara, eles vão 
revelando seus 
segredos que 

envolvem desde 
corrupção a 
homofobia 

259 
JUN 
2018 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 

Não 
 informado 

Ruth Escobar 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma grande 

confusão após 
incorporar num 
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machista radical 

260 
JUL 
2018 

Acredite, um 
espírito baixou 

em mim 
Homossexual 

Ronaldo 
Ciambroni / 

Não  
informado 

Ruth Escobar 

Um homossexual 
assumido, 

inconformado com a 
própria morte, foge do 
céu para viver novas 
experiências e acaba 
criando uma grande 

confusão após 
incorporar num 
machista radical  

Demônios Homossexual 

Não 
informado / 

Marcelo 
D´avilla e 

Zen 
 Damasceno 

TUSP 

O espetáculo reúne 
dança e performance 

num híbrido que 
pretende mostrar três 

dos demônios 
contemporâneos que 

afetam o homem 
homossexual  

Transex 
Travesti / 

Transexual  

Rodolfo 
García 

Márquez / 
Não  

informado 

Espaço dos 
Satyrus um 

Uma travesti e uma 
atriz de 

pornochanchada 
dividem um 

apartamento na praça 
Roosevelt. A travesti 
é apaixonada por um 

ser de outra 
dimensão. Em um 

determinado 
momento, as duas 
recebem a visita de 

um professor de 
pintura, um homem 
transexual, que fala 
sobre seu código de 
amor inspirado nos 
códigos medievais  

      

Agonia da 
morte das 

fadas 
LGBT 

Everton 
Correia e 

Maria 
Fernanda 
Machado / 

Everton 
Correia 

CCC - Centro de 
Criação 

Compartilhado 

A partir de uma 
pesquisa do teatro de 

imagens, o 
espetáculo usa o 

imaginário dos contos 
de fadas para discutir 
as violências diárias 

sofridas por 
mulheres, LGBTs e 

pessoas negras 

 

A cidade das 
máquinas - 
Tributo ao 

artista 

Homossexual 
(homossexu-

alidade) 

Pedro 
Tudech / 
Ronny 

D´oliveira 

Espaço Cultural 
Encena 

O espetáculo tem 
como pano de fundo 

a época do 
assassinato de John 

Lennon, conta a 
história de um jovem 



180 
 

 

poeta idealista que 
divide apartamento 

com um artista 
plástico 

completamente 
cético. Nos diálogos 

entre eles, 
personagens 

paralelas abordam 
mazelas da 

sociedade como o 
mercado e as 

relações de trabalho, 
o consumo, 

responsabilidade ao 
volante, drogas, 

homossexualidade, 
religião, mídia, 

corrupção e política 

 Vincent River 

Homossexual 
(homossexu-

alidade / 
Homofóbico)  

Philip Ridley / 
Darson 
Ribeiro 

SESC Vila 
Mariana 

Depois que seu filho 
é assassinado por 
uma gangue num 

ataque homofóbico, 
uma mãe deve 

aceitar a perda e o 
fato oculto da 

homossexualidade do 
rapaz. A situação se 

complica com a 
chegada de um rapaz 

de 17 anos que 
encontrara o cadáver. 
Ela acredita estar na 
frente do assassino 
de seu filho, mas o 

crime dele ainda está 
por vir   

261 
AGO  
2018 

Transex 
Travesti / 

Transexual  

Rodolfo 
García 

Márquez / 
Não 

 informado 

Espaço dos 
Satyrus um 

Uma travesti e uma 
atriz de 

pornochanchada 
dividem um 

apartamento na praça 
Roosevelt. A travesti 
é apaixonada por um 

ser de outra 
dimensão. Em um 

determinado 
momento, as duas 
recebem a visita de 

um professor de 
pintura, um homem 
transexual, que fala 
sobre seu código de 
amor inspirado nos 
códigos medievais       

Nós 
Sexualidade 

(Gênero) 
Elmo Férrer / 
Cléo Moraes 

Espaço dos 
Parlapatões 

Uma peça atemporal 
que retrata o amor 
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e Juliana 
Lucilha  

em suas múltiplas 
formas. Em tempos 
de discussões sobre 

sexualidade, o 
espetáculo fala sobre 
a descoberta do amor 
entre duas pessoas 
do mesmo gênero 

que habitam uma vila 
retrógada e tem sobre 

si a sombra do 
preconceito e do 

medo 

A cidade das 
máquinas - 
Tributo ao 

artista 

Homossexu-
al 

 (homossexu-
alidade) 

Pedro 
Tudech / 
Ronny 

D´oliveira 

Espaço Cultural 
Encena 

O espetáculo tem 
como pano de fundo 

a época do 
assassinato de John 

Lennon, conta a 
história de um jovem 
poeta idealista que 
divide apartamento 

com um artista 
plástico 

completamente 
cético. Nos diálogos 

entre eles 
personagens 

paralelas abordam 
mazelas da 

sociedade como o 
mercado e as 

relações de trabalho, 
o consumo, 

responsabilidade ao 
volante, drogas, 

homossexualidade, 
religião, mídia, 

corrupção e política 

262 
SET 
 2018 

Vincent River 

Homossexual 
(homossexu-

alidade / 
Homofóbico)  

Philip Ridley / 
Darson 
Ribeiro 

SESC Vila 
Mariana 

Depois que seu filho 
é assassinado por 
uma gangue num 

ataque homofóbico, 
uma mãe deve 

aceitar a perda e o 
fato oculto da 

homossexualidade do 
rapaz. A situação se 

complica com a 
chegada de um rapaz 

de 17 anos que 
encontrara o cadáver. 
Ela acredita estar na 
frente do assassino 
de seu filho, mas o 

crime dele ainda está 
por vir   
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Guarde para 
os dias de 

chuva 
Sexualidade 

Julio 
Adamanto / 

Júlio  
Adamanto 

Teatro do Ator 

O relacionamento mal 
resolvido entre dois 
jovens no passado e 
a expectativa que os 
cercaram estão por 
trás dessa história 
que aborda temas 

como adoção, 
escolhas, idealização, 

preconceito, 
sexualidade e 

segredos. Tudo isso 
vem à tona numa 

festa de reencontro 
de antigos amigos de 

escola  

263 
OUT 
2018 

Bicha oca 
Homossexual
/ Gay / Bicha 
/Homoerótico 

Marcelino 
Freire / 

Rodolfo Lima  

Espaço dos 
Satyros Um 

Elaborado a partir de 
contos homoeróticos 

do autor 
pernambucano 

Marcelino Freire e 
traz cenas de um 

homossexual 
envelhecido que ao 

revisitar seu passado 
e suas histórias nos 
permite mergulhar 

numa crítico sobre os 
hábitos dos 

homossexuais, 
expondo sem 

concessões um 
mundo solitários, 

cruel e assustador da 
velhice gay e seu 
diálogo com as 

questões amorosas e 
sexuais 

Navalha na 
carne 

Homossexual  
Plínio Marcos 

/ Fábio 
Montino 

Casa do Teatro 
Documental 

A descoberta de um 
furto em um sórdido 
quarto no centro de 

São Paulo 
desencadeia a 

violência presente 
nas relações entre 
um cafetão, uma 
prostituta e um 
homossexual 

Guarde para 
os dias de 

chuva 
Sexualidade 

Julio 
Adamanto / 

Júlio 
Adamanto 

Teatro do Ator 

O relacionamento mal 
resolvido entre dois 
jovens no passado e 
a expectativa que os 
cercaram estão por 
trás dessa história 
que aborda temas 

como adoção, 
escolhas, idealização, 
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preconceito, 
sexualidade e 

segredos. Tudo isso 
vem à tona numa 

festa de reencontro 
de antigos amigos de 

escola 

264 
NOV 
2018 

Luis Antonio - 
Gabriela 
(Mostra 

Repertório 10 
Anos Cia 
Mugunzá) 

Homossexual 

Nelson 
Baskerville / 

Nelson 
Baskerville 

Teatro de 
Contêiner 
Mugunzá 

O diretor Nelson 
Baskerville coloca em 

cena a sua própria 
história, na qual o 
irmão mais velho, 

homossexual, desafia 
as regras de uma 

família conservadora 
dos anos 1960 

Trajetória 
sexual: trilogia 

da perda 
Transgênero 

Álamo Facó 
Álamo Facó /  

SESC Ipiranga 

X conta suas 
primeiras 

experiências sexuais, 
conta o sexo com o 
melhor amigo, com 
desconhecido, com 

ex-namorada, o sexo 
com transgênero, o 
fisting, em estados 

variados de 
consciência, em 

lugares públicos e 
sexo com amor 

265 
DEZ 
2018 

Transcistada - 
Quantas 

identidades 
cabem em 

mim? 

Queer 

Não 
informado / 

Vinícius 
Santana 

Fábrica de 
Cultura do 

Capão Redondo 

Performance 
inspirada no universo 

queer e no que é 
considerado abjeto, 
corpo rejeitado; a 

performance 
multimídia propõe um 

diálogo entre 
linguagens artísticas, 

como a dança, as 
artes plásticas e a 

fotografia para 
abordar 

questionamentos 
sobre identidades a 

partir da realidade do 
corpo periférico 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

Informações de identificação 

 

Nome 

Idade 

Profissão 

Tempo de profissão 

Quantidade de peças LGBT realizadas 

Orientação Sexual 

 
 

Temáticas dos Espetáculos 

1) Quais temáticas lésbicas foram abordadas no (s) espetáculo (s) que você trabalhou? 

2) Como você percebe as temáticas LGBT abordadas no teatro? Há valorização de algum 
público em detrimento de outro a exemplo das diferentes identidades LGBT? 

 
 

Relação com o Público 

3) Quais impactos você considera perceptíveis na sociedade por meio dos espetáculos 
LGBT? Você acredita que eles têm contribuído também para o combate à lesbofobia? 
Seria também uma questão de militância? 

4) Quando há peças que falam sobre as lésbicas, de que forma o público acolhe esses 
trabalho? O público é predominantemente feminino? Como você percebe esse mercado? 

 
 

Projeções / Evolução 

5) Quais são as perspectivas de continuidade desses trabalhos nesse momento histórico 
de intolerância mediante as questões de gênero e sexualidade? 

6) Você acredita que os espetáculos lésbicos são pouco produzidos por falta de 
investimento financeiro? Falta de interesse do público (mercado)? Dos produtores? 

7) Para você, qual é a causa da invisibilidade lésbica no teatro? Como você percebe a 
identidade de gênero e sexualidade das atrizes que interpretam cenas lésbicas? Há uma 
relação direta com a realidade? 

 


