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SINOPSE

A história do Brasil do ponto de vista do protagonismo feminino.

Em um ritual de pajelança, uma mulher – Vera Brasilis - busca a

cura de suas dores. Como a origem do mal está no passado,

somos levados pelos cantos mágicos e ritos para uma viagem

desde a época da colonização aos dias atuais. Personagens

históricas como Maria Quitéria de Jesus, Maria Filipa, Anita

Malfatti entre outras se cruzam a Pombas–Giras, Yabás,

encantados da mata, à cidade Lama-Mariana e sombras da noite.

Com profunda integração entre linguagens, Matriarcado de

Pindorama une teatro, dança, música, artes visuais, projeções de

vídeo (VJ), manifesto, festa e poesia.



É possível recontar a história do Brasil do ponto de vista das

mulheres? De sua voz ou silenciamento na vida pública? Como

estabelecer diálogos com subjetividades caladas pela invasão

europeia? Você já ouviu falar de Maria Filipa e as 40 vedetas

ou outras mulheres que lutaram contra a colonização?





ARGUMENTO

Quais as contas que precisamos acertar com nossa história, vozes-sangue-na-terra que

precisamos ouvir, para dar conta dos fantasmas que hoje nos assombram?

Nosso Matriarcado de Pindorama, nome inspirado pelo Manifesto Antropofágico de Oswald

de Andrade, sonha provocar outras possibilidades – e escapar dos roteiros (roteiros,

roteiros, roteiros, roteiros, roteiros) e mentiras mil vezes repetidas. E avisa: quando a voz das

mulheres entra em cena, todos os mapas se alteram, porque fala também de muitas outras

vozes excluídas.

Queremos olhar de frente para esse país – que sim! nasceu de um estupro – para podermos,

não mais atormentados pelos demônios do inconsciente: as histórias que nunca puderam

existir nem encontrar sua paz, abrir espaço para vivermos novas imagens.

Provocamos com a Mátria porque queremos Fátria!



Estelar de Teatro reconta a história do Brasil do ponto de vista do protagonismo
feminino, em Matriarcado de Pindorama.

Maria Filipa, Anita Malfatti, Maria Quitéria, Niède Guidon, Madalena Caramuru, Marielle Franco são algumas das
protagonistas na peça que une teatro, música ao vivo, projeção de imagens, dança e poesia.



Assim, em coerência com os mais de 12 anos da Estelar de Teatro dedicados à investigação de

uma voz feminina não só no tema, mas na linguagem, convidamos o público não só a

deslocamentos físicos - acompanhando os atores - mas, especialmente, aos deslocamentos

interiores, em relação às certezas históricas e à subjetividade dominante: criamos

materialidades com forte presença do devaneio, do êxtase, da corporeidade, da festa, do rito, da

música, em que encantados da mata se unem à mitos, à cidade Lama-Mariana, mulheres

contemporâneas e do passado, signos articulados de maneira porosa para contaminar o campo

social com a poesia e as novas imagens tão necessárias ao nosso momento histórico.



Mas contar a história do Brasil do ponto de vista das mulheres pode ser também
contar a história do Brasil do ponto de vista da exploração da natureza?

Do rito na rua, convidamos todos a embarcarem nas águas da história. É possível contar a história do Brasil do
ponto de vista das águas?



Convidamos todos a mergulharem em nosso ventre-teatro para que possamos
reparir nosso país alargando narrativas: da chegada dos invasores europeus, aos
primeiros feminicídios de indígenas e negras.

Percorrer túneis estreitos atrás das vozes que a história não conta: guerreiras
que não estão nos livros, artistas que ousaram questionar nosso imaginário
dominante, mulheres que com suas recusas cotidianas vêm sendo a grande força
contrária ao patriarcado há séculos, ecos de arquipotências femininas que um dia
povoaram a imaginação desta terra.

Podemos pensar em relações entre nossas monoculturas, destruição da
biodiversidade e a maneira como nossos imaginários se tornam estreitos? As
histórias subterrâneas do país, as camadas de terra sobre as verdades e sua
substituição por falsas verdades - as “verdades de supermercado”?





PROCESSO, PESQUISAS & TRAJETÓRIA

A peça faz parte de projeto da Estelar de Teatro

contemplado por um dos maiores reconhecimentos do

teatro paulista: a concorrida Lei Municipal de Fomento ao

Teatro para a Cidade de São Paulo (31 edição).

O processo criativo de Matriarcado de Pindorama

envolveu um ano de investigações práticas e teóricas e

muitas ações artísticas: Seminários de Voz Feminina

(Maria Silvia Betti, Beth Lopes, Dulce Muniz), encontros de

dramaturgia feminina (Viviane Dias, Cláudia Schapiro e

Priscila Gontijo), criação de um manifesto de voz feminina,

além de encontro com a criadora e ativista boliviana Maria

Galindo. Fizemos ainda 12 aberturas de processo, em

diferentes estágios do trabalho, na Oficina Cultural Oswald

de Andrade e no Teatro Estelar, sempre com debates

públicos ao final das apresentações e 3 intervenções

urbanas. Histórias de mulheres contemporâneas

coletadas nas periferias de São Paulo e outras cidades do

estado também alimentaram o processo.

A Estelar de Teatro é um núcleo artístico criado em 2006

dedicado à busca e articulação de uma voz feminina, no

território da integração das artes e a um diálogo

contemporâneo e antropofágico com mitos. Seus

trabalhos circularam por várias cidades do Brasil e do

mundo, tendo recebido uma serie de reconhecimentos.



FICHA TÉCNICA

Classificação Indicativa: 14 anos, 150 min.

Texto: Viviane Dias

Direção: Viviane Dias e Ismar Rachmann

Elenco Estelar de Teatro: Anderson Negreiro, Lucía Soledad Spívak, Viviane Dias, Gabriel Moreira,

Carla Raíza, Inês Soares Martins, Regina Santos, Rico Marcondes.

Vídeo projeções e cenário multimídia: Bianca Turner

Direção Musical: Lucia Soledad Spívak e Gabriel Moreira.

Iluminação: Ismar Rachmann

Figurinos: Cláudia Schapira

Consultoria Cenográfica: Sérgio Lessa

Preparação Corporal: Regina Santos

Instrutor de percussão: Rico Marcondes

Fotografia: Tati Wexler



PROPOSTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO PROJETO

CONTRAPARTIDAS

• Inclusão e menção de logos e nomes no site da Cia. Estelar de Teatro
• Exposição da Marca como Patrocinadora de Cultura nas redes sociais
• Citação em releases de imprensa durante período de apresentação
• Inclusão do Logo em material de divulgação como Patrocinador Oficial durante período de 

apresentações contratado
• Citação em mídia espontânea durante entrevistas e notas oficiais

* CACHÊ POR APRESENTAÇÕES, FAVOR CONSULTAR A  PRODUÇÃO.
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Imprensa
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Produção Executiva
Leandro Valle
11 95091-0811
leandrovalle@mail.com
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