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A Kiwi Companhia de Teatro/Cooperativa Paulista de Teatro, formada em 1996, está 
desenvolvendo seu novo projeto de encenação em torno da questão de gênero e da 
violência contra as mulheres, investigando as conexões entre patriarcado e capitalismo. 

Qualquer análise, ainda que superfi cial, dos indicadores sociais brasileiros, mostra 
um quadro alarmante sobre a situação das mulheres: salários menores do que o dos 
homens para funções equivalentes; agressões de toda natureza, dos estupros ao assédio 
no trabalho, passando pelos crimes considerados passionais; realização de abortos 
clandestinos sem qualquer amparo médico ou psicológico do Estado; agressão sexista 
dos meios de comunicação, em especial da publicidade; ocupação desigual dos espaços 
políticos de representação (menos de 10% na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal). 

Diante desta situação, parece claro que o teatro pode incluir no conjunto dos seus temas 
a refl exão sobre gênero, dedicando especial atenção à opressão sofrida pelas mulheres 
e às formas de organização e resistência desta parcela majoritária da população. 
Muitos aspectos desta realidade raramente são objeto de investigação teatral, como a 
publicidade sexista, a utilização das canções como cimento ideológico da desigualdade 
entre os sexos e as analogias entre opressão de classe e opressão sexual.

Justifi cativa



Debater, através das formas especíticas da arte, a questão de gênero, destacando as formas 
materiais e simbólicas da opressão das mulheres.

Indicar a possibilidade de refl exão teatral sobre temas considerados “não-dramáticos”, que 
derivam de considerações sociais gerais e não apenas do embate de subjetividades ou de 

individualidades psicologicamente determinadas.

Sinalizar ao público em geral, com especial atenção à juventude, a importância da 
discussão sobre a situação desigual entre os sexos na sociedade brasileira, mostrando a 

conexão entre discriminação das mulheres e outras formas de preconceito.

Fornecer informações capazes de mobilizar homens e mulheres na tarefa de repensar a 
divisão de papéis sociais com base exclusivamente no gênero.

Sensibilizar o público para a necessidade de medidas efetivas (individuais e coletivas, 
governamentais e de ONG’s, imediatas e de longo prazo) que diminuam sensivelmente a 

opressão, direta ou disfarçada, de mais da metade da população brasileira.

Objetivos



Sinopse da proposta de espetáculo
Encenação com duas atrizes e um músico, incluindo projeções de 
imagens (fi xas e em movimento) em tela de 4 X 3 metros (variável 
segundo as condições dos espaços de apresentação). O trabalho 
contém tanto ações “dramáticas” quanto “narrativas”, envolvendo a 
montagem de pequenas cenas, trechos musicais e a enunciação de 
estatísticas sobre os temas propostos.

IMPORTANTE: 
A Kiwi Companhia de Teatro estabeleceu parcerias 
com inúmeras entidades e organizações da sociedade 
civil que expressam preocupação com os temas 
centrais do presente projeto. Esta situação impulsiona 
uma ação teatral que se quer fi rmemente ancorada 
em experiências concretas de refl exão e intervenção 
sociais. Desta empreitada fazem parte o Instituto e 
Ponto de Cultura Religare, o Instituto Pólis de São 
Paulo,  a Ecos – Comunicação em Sexualidade e o 
SOF – Sempreviva Organização Feminista.



Proposta de encenação
(com indicações de cenário, iluminação e música)

Dando seqüência a trabalhos anteriores da companhia (Teatro-mercadoria, O bom selvagem, 
Titânio e Fragmento B3), as opções de encenação privilegiam mais o comentário do que a 
ação vivida, valorizando, portanto, procedimentos narrativos da matriz épica (pós-brechtiana). 
Em nível dramatúrgico estrito, se o texto do trabalho comporta referências ao modelo teatral 
clássico, ele será sempre interrompido por referências à literatura não-dramática. Empresta-se 
material das ciências (em especial à sociologia e à história), das artes populares (cancioneiro 
tradicional, MPB, provérbios populares), da fi losofi a e da política. 

O trabalho de interpretação é marcado por um distanciamento crítico, pela liberdade de 
improvisação e pela recusa afi rmada de derivas pós-modernas (auto-complacência, cinismo, 
relativismo inconseqüente, niilismo, fragmentação etc.). A projeção de imagens permite 
manter o diálogo com um conteúdo difi cilmente traduzível pela linguagem teatral baseada 
exclusivamente na presença dos corpos em cena.

Assim como o teatro de Jelinek (autora que inspira parte das pesquisas da Companhia), não 
psicológico, desconstruído e sem respeito às regras tradicionais, o espetáculo não espera 
corresponder ao cânone dramático, com seu jogo insufi ciente de colisões intersubjetivas. 
Nossas proposições estão mais em sintonia com discussões atuais a respeito da crise do drama 
e das formas pós-dramáticas, propostas por autores como Hans-Th ies Lehmann e Denis 
Guénoun.

A pesquisa musical incluirá composições originais, citações ao cancioneiro tradicional e MPB. 
O espaço será defi nido pela tela de projeção, uma bancada com objetos, outra bancada com os 
instrumentos musicais e por alguns elementos cênicos distribuídos pelo espaço. A encenação 
pede que não haja separação rigorosa entre platéia e palco. A iluminação será uniforme, com 
pequenas variações em função das projeções e do destaque para algumas cenas isoladas.

Levar ao palco textos não-dramáticos se justifi ca tanto pela radicalidade de sua linguagem, 
quanto pela ousadia formal. Neste sentido, a contundência com que certos textos tratam os 
temas contemporâneos serve para que se faça (tanto os artistas, quanto o público) um apurado 
auto-exame da nossa época.     

O material de pesquisa inclui textos da escritora Elfriede Jelinek, refl exões sobre a situação das 
mulheres no Brasil e em âmbito internacional, estatísticas recentes sobre a situação de gênero, 
imagens (em especial as publicitárias), provérbios e canções (retiradas do patrimônio musical 
brasileiro) que expressam evidente caráter sexista.

Ao fi nal das apresentações, na medida das condições específi cas de cada lugar, será realizado 
um debate entre a equipe de criação e o público.



Textos 
Quase tudo pode ser transformado em material cênico. Este parti pris vale 
também para os textos desta encenação. Mais do que uma “peça de teatro”, em 
Carne trabalhamos com um conjunto de palavras que pode ser defi nido como 
uma “partitura para a ação”. Tem-se antes um roteiro cênico, do que um texto 
literário bien fait. Reunimos textos teóricos e de intervenção política sobre 
a situação das mulheres, estatísticas sobre a questão de gênero, provérbios e 
ditos populares, letras de canções, slogans publicitários e outros materiais que 
ajudam a revelar as relações de poder e dominação que envolvem os sexos nos 
âmbitos público e privado.

O roteiro inspira-se também em parte da obra da escritora Elfriede 
Jelinek, prêmio Nobel de literatura em 2004. Em seu romance Lust, que 
a tornou conhecida na cena literária, Jelinek elabora, com uma linguagem 
insistentemente obscena e beirando o trivial, uma crítica ácida às relações 
patriarcais e ao capitalismo, refl etidas no jogo da dominação masculina e da 
submissão feminina. 

A súbita notoriedade de Jelinek, conferida pelo Prêmio Nobel de Literatura, 
não foi sufi ciente para que sua produção literária ganhasse direito de estadia 
no Brasil. Com pouquíssimas exceções sua obra continua não traduzida e não 
publicada em nosso país, situação que cria ânimo suplementar para o presente 
trabalho, ressaltando seu caráter quase pedagógico de divulgação desta obra.



Direção, roteiro e concepção de espaço: Fernando Kinas
Assistência de direção: Fabio Salvatt i
Elenco: Fernanda Azevedo e Marcia Bechara
Direção musical e sonoplastia: Eduardo Contrera
Tratamento de imagem: Gavin Adams
Iluminação: Marisa Bentivegna
Figurino: Maitê Chasseraux
Produção: Luiz Nunes
Realização: Kiwi Companhia de Teatro/Cooperativa Paulista de Teatro

Ficha técnica

Observação
 
Este trabalho foi apresentado, ainda em processo, seguido de debate com a 
equipe e integrantes de grupos feminstas como SOF e ECOS, no Instituto 
Pólis, em junho de 2007; foi apresentado ainda no CCJ (Centro Cultural 
da Juventude), em 01 de novembro de 2007, como parte do projeto 
“Conhecimento e Cultura Livres”, apoiado pelo Minc/Petrobrás; e também 
fez parte da Mostra Sesc de Artes (Sesc Consolação/Teatro Anchieta), seguido 
de debate com a fi lósofa e professora da UNESP Isabel Loureiro, em 14 de 
novembro de 2007, com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao 
Teatro para a Cidade de São Paulo.



Kiwi Companhia de Teatro
A Kiwi Companhia de Teatro surgiu em 1996. Nestes onze anos produziu uma quinzena de montagens teatrais. 
Além dos espetáculos, a Companhia realizou leituras dramáticas de autores como Beckett , Kafk a, Hilda Hilst, 
Elfriede Jelinek e Heiner Müller e organizou cursos, ofi cinas e debates sobre a encenação e a dramaturgia 
contemporâneas. Em 2007 foi selecionada pelo Programa de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo 
com o projeto Teatro/mercadoria – Espetáculo e miséria simbólica. Um dos objetivos do grupo responde à 
necessidade de, simultaneamente, fazer e pensar o teatro e a sociedade.

A companhia é formada por quatro componentes fi xos (Fabio Salvatt i, Fernanda Azevedo, Fernando Kinas 
e Marcia Bechara), e tem a colaboração de vários artistas que acompanham a trajetória do grupo: Demian 
Garcia (ator e sonoplasta), Marina Willer e Paulo Emílio (programadores visuais), Clóvis Inocêncio (ator e 
iluminador), Fernando Marés (cenógrafo e fi gurinista) e Gavin Adams (vídeoartista).

Os trabalhos da companhia (cf. abaixo) foram apresentados em diversas cidades do país através de parcerias 
com instituições como o SESC, Itaú Cultural, Aliança Francesa e Cultura Inglesa, ou pelo convite de festivais de 
teatro brasileiros (Recife, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis etc.). 

NECESSIDADES TÉCNICAS
A Companhia possui PARTE do material técnico necessário para 
a apresentação do trabalho. Existe a possibilidade de adaptação da 
iluminação de acordo com as condições do lugar. O espaço cênico não 
precisa ser, necessariamente, teatral. Para esta encenação convém que não 
haja separação rigorosa entre platéia e palco.

SOM
Mesa de mixagem com no mínimo 16 canais
Caixas acústicas
1 CD player 
Cabos

ILUMINAÇÃO
Mesa de iluminação
8 Elipsoidais 
33 PCs
14 Fresnéis

2 gobo

Cabos

VÍDEO
Tela ou área de projeção branca (4 metros de largura x 3 metros de altura)
Projetor de vídeo 2700 ansi lumens (mínimo)
1 DVD player
Cabos



Parcerias com movimentos sociais
A partir do segundo semestre de 2007 a companhia iniciou várias parcerias com movimentos sociais, artísticos e 
não artísticos, da cidade de São Paulo e região metropolitana. A viabilização e continuidade destas parcerias está 
condicionada à possibilidade da companhia desenvolver plenamente seu potencial de pesquisa e demonstração 
pública de resultados. No primeiro semestre de 2007, a Kiwi Companhia de Teatro apresentou seu processo de 
trabalho, na ocasião reuniram-se artistas de teatro, intelectuais e público em geral para acompanhar a demonstração 
de cenas e discussão dos próximos projetos da companhia. Os encontros aconteceram no Instituto Pólis, organização 
não-governamental de assessoria na área de políticas públicas. Também no primeiro semestre de 2007 a companhia 
iniciou seus trabalho em comum com movimentos que combatem a opressão de gênero, com organizações de 
mulheres e com o Coletivo Epidemia, que discute a democratização da cultura e do conhecimento.
 
No segundo semestre de 2007, após ser escolhida pelo Programa de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, a 
companhia iniciou um projeto de sete meses, que se encerrou em abril de 2008. Esta subvenção permitiu a realização 
de um conjunto importante de ações, fortalecendo os laços com movimentos sociais que agora fazem parte da 
trajetória da companhia.
 

 Direção Fernando Kinas
Valsa nº 6, de Nelson Rodrigues, 1996

R, de Albert Einstein e outros autores, 1997
Um artista da fome, de Franz Kafk a, 1998

Carta aberta, de Denis Guénoun, 1998
Tudo o que você sabe está errado, textos de René Descartes e outros autores, 2000

Osmo, de Hilda Hilst, 2000
Fragmento b3, de Samuel Beckett  e Edward Bond, 2001
Mauser/manifesto, de Heiner Müller e Karl Marx, 2002

Titânio, de Elizabeth Bishop, Pasolini e outros autores, 2004
Casulo, de Fernando Kinas, 2006

O bom selvagem, textos de Jean-Jacques Rousseau e outros autores, 2006
Linha, de Israel Horovitz, 2006

Teatro/mercadoria #1, textos de Guy Debord e outros autores, 2006
Carne, roteiro de Fernando Kinas, 2007

Montagens da Kiwi Companhia de Teatro
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Mapa de Luz
 

[Este mapa de luz corresponde à condições ideais de montagem e apresentação,  
 ele pode ser simplifi cado, adequando-se à ambientes com menos recursos de iluminação.] 



CONTATOS
www.kiwiciadeteatro.com.br e kiwiciadeteatro@gmail.com

htt p://ciakiwicarne.wordpress.com/
(11) 3871-0282 / 7618-1690 (Luiz Nunes)

(11)  9595-7062  (Fernanda Azevedo) 
(11) 7668-1066 (Marcia Bechara)


