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No meio da floresta uma cena inusitada: um conjunto de pessoas aguarda o início de um 
espectáculo. Essa espera é acompanhada por uma orquestra de sons: o sopro das folhas 
das árvores, o batucar do pica-pau sobre as cabeças, o ranger da caruma por baixo dos 
pés. Fazendo parecer que a qualidade do espectáculo não está dependente da actriz ou do 
público, mas da atmosfera à sua volta. Como que transportados para outra dimensão, 
surge uma mulher, uma das suas mãos empunhando uma espada com a mesma firmeza 
com que a outra segura um recém-nascido.  

Cláudia Gaiolas partilha o ciclo Antiprincesas e a forma como retrata Violeta Parra, 
Frida Kahlo, Clarice Lispector e Juana Azurduy neste projecto.  

A riqueza imaginativa com que Cláudia Gaiolas incorpora as diferentes versões 
biográficas destas mulheres concorre apenas com a forma contagiosamente hilariante 
com que reinvoca muitas das vozes ouvidas ao longo das inúmeras conversas com 
crianças, professores e pais depois dos espectáculos deste ciclo: as famílias que vieram a 
todas as sessões acompanhando avidamente as suas heroínas favoritas; os paternalistas 
preocupados com os exemplos de má educação; os sôfregos fãs das iguarias servidas no 
final de um dos espectáculos do ciclo; os dentes verdes de uma das heroínas; o aquário na 
cabeça de outra.  

Um ciclo permite algo raro no mundo actual: a permanência no tempo. E a 
passagem do tempo permite que público assíduo, heroínas renascidas e equipa artística 
se fundam numa família e ganhem uma nova história para contar: a de ------ contra todo o 
senso comum ------ ter assistido a um espectáculo na floresta onde foi possível ver uma 
mulher falar simultaneamente sobre lutas e sobre amores. 
 
------ 
Qual o significado de Juana Azurduy no ciclo Antiprincesas?  
 
A colecção de livros Antiprincesas, escritos por Nadia Fink, foi criada em 2015 pela editora 
argentina Chirimbote com o objectivo de denunciar estereótipos de género. Em 2016 a 
editora Tinta da China e a EGEAC juntaram-se para trazer a colecção para Portugal. No 
ciclo Antiprincesas todas as mulheres retratadas são corajosas à sua maneira, mas a Juana 
Azurduy (1780------1862) é a mais física porque é uma guerreira de origem indígena que lutou 
pela independência da Bolívia. Lutou pela independência do seu país, andava a cavalo, foi 
uma mulher muito corajosa, de uma bravura real. Foi uma heroína, uma supermãe e uma 
mulher muito apaixonada pelo seu marido. Juntou-se à luta de classes e combateu pelo 
direito à liberdade. As Antiprincesas foram geniais e tinham um génio dentro delas. Só com 
uma grande dose de determinação se consegue fazer o que fizeram. Estas mulheres 
estavam à frente do seu tempo. Viveram no seu tempo, mas desafiaram o tempo em que 
viveram. Desafiaram a sociedade em que viveram e transformaram-na. Deixaram marcas. 
Estamos hoje a falar sobre elas. Era isso que queríamos passar, ainda que de maneira 
simples, lúdica e divertida. Podemos fazer tudo, juntos, todos. 
 
------ 
Criar este espectáculo é dar primazia à mulher...  
 
Achei interessante o desafio de encenar o ciclo das Antiprincesas porque é para um 
público muito jovem com o qual já não trabalhava há muitos anos ------ em aulas sim, mas não 
em espectáculos ------ e depois porque eram quatro mulheres que pude conhecer melhor e 
que foram tão importantes quanto tantos outros homens que conhecemos. Não tinha uma 
estratégia nem um método para conhecer estas mulheres. Quando li os livros senti que a 
pesquisa era fundamental. Criar estes espectáculos foi uma maneira de mergulhar no 



universo de cada uma delas e de entender o que é isto de ser Mulher. Sendo que elas são 
muito diferentes entre si, mas que há elementos em comum: são corajosas, destemidas, 
bravas e, sobretudo, revolucionárias. Todas têm um dom, uma visão e um desejo de mundo 
e são francas em relação a esse desejo. Aprendemos imenso com estas mulheres. 
 
------ 
Este é um trabalho de equipa? 
 
Sim, e é assim que me interessa. Não significa que fico à espera ou que não há decisões que 
sei que sou eu que tomo. Mas é em equipa, interessa-me trabalhar em equipa. E, isso para 
mim foi muito interessante, ter quatro projectos que iam acontecer ao longo de um ano e 
que nos iam permitir crescer juntos. Queríamos que o desafio fosse trazido pela própria 
história destas mulheres. Nos ensaios fazíamos improvisações conforme o ritmo trazido 
por cada biografia. Cada mulher trouxe necessidades diferentes. Na Juana Azurduy houve 
improvisações e uma dedicação grande à sua biografia. Tivemos também mais tempo para 
criar e, por isso, fizemos uma pausa entre a escrita do texto e o repegar dos ensaios. E isso 
produziu afinações e alterações boas. 
 
 
------ 
Criar para crianças é diferente de criar para adultos? 
 
É sempre diferente criar para um público-alvo específico. Mas a dedicação foi a mesma: o 
mesmo tempo de ensaios, o mesmo tempo de trabalho com a equipa artística. E como num 
espectáculo para adultos, para mim o espectáculo nunca está fechado, vou sempre 
fazendo alterações. Mas fiquei mais insegura na primeira apresentação. Pensei: isto não 
será muito palavroso, não serão muitas palavras? Será que vão perceber? Não estará 
demasiado infantil? Estará ajustado ao público familiar? O espectáculo não julga, oferece. 
E este ciclo oferece: dá a conhecer. Testa os limites onde habitamos. Os espectáculos para 
a infância (e para os adultos também) têm muito a ver com estar atento, com saber 
comunicar e aproveitar aquela comunhão que se gera entre os actores, o público e tudo o 
que o envolve. 
 
------ 
Que questão devolverias ao público deste espectáculo? 
 
Quem é a Juana Azurduy dos dias de hoje e pelo que lutaria? 


