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Zusammenfassung: Drei Erfahrungsberichre über Bertolt Brechts Theater auf 
brasilianischen Bühnen. Caco Coelho spricht über den Zyklus der Brecht-Lesungen, 
-Aufführungen und -Vorträge seiner Theatergruppe Os Fodidos Privilegiados 1998 in 
Rio de Janeiro. Fernando Peixoto vertritt die Ansicht, daß der zentrale Punkt von 
Brechts Theater darin besteht, Emotionen im zwischenmenschlichen Verhalten und 
in ihren politisch-historischen Kontexten verstehbar zu machen. Er erzählt unter andenn 

von einer "Wiederentdeckung" der Brechischen Theaterästhetik durch eine 
Laiengmppein Amazonien und vemin insgesamt ein undogrnatisches, auf die heutigen 
Verhältnisse ausgerichletes Lernen mit Brecht. Willi Bolle berichtet von seiner 
Inszeniemng von Brechts Die Hochzeit (1919) mit einer Laien-Theatergruppe in Säo 
Paulo 1997-1998, i n  der die lineare Stniktur des Textes durchbrachen wurde durch 
die Einführung einer neuen Perspektive sowie einer neuen Figur, der Braut, die sich 
das Hochzeitsfest in der Erinnerung vergegenwarzigr. 

Stichwörter: Brecht-Rezeption in Brasilien; Theaterästhetik; Theaterarbeit; Bertolt 
Brecht. 

Abstract: Three practical experiences with Bertolt Brecht's Lheaue on Brazifian Stages. 
Caco Coelho speaks about the series of dramatical readings, presentations and lectures 

, 
A mesa-redonda aqui transcrira foi apresentada por ocasiäo da X i i  Semanu de 
Lireratlim Alernä "Cern anos de Brecht", organizada pela h e a  de Alemäo da 
USP, de I4  a 17 de setembro de 1998. A transcricäo 6 de Anna Maria Vassallo. 
com revisäo de Willi Bolle. 

Caco Coelho 6 diretor de teatro no Rio de Janeiro. Fernando Peixoto C alor, 
diretor de teatro, autor de varios estudos sobre Brecht e organizador da edicäo 
brasileira das Obras Completas de Brecht. Willi Bolle 6 Professor Titular de 
Literatura Alemä do Departamento de Letras Modemas da USP. 
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perforrned by his group Os Fodidos Privilegiados in 1998 in Rio de Janeiro. Fernando 

Peixoto argues ha t  the central poinr of Brecht's theatreis the rnethod of turning emotions 
in interpersonal behaviour and i n  their hisiorical and political coniextscomprehensible. 

Among other Lhings, he repom on a "rediscovery" of Brechi's aesthetics by a srnall 

amaieur group in the Arnazon and advocaies the concept OE an undogmniic way of 

leaming with Brecht, orienied by the conditions of our actualiry. Wlli Bolle relares his 

experience of staging Die Hocl~zeir (The Murriage, 1919) with an arnateur group in 

Säo Paulo in 1997-1998. In this production, ~ h e  linear srnrcture of Brecht's text was 

broken up by the in~roduction of a new perspecrive and a new character, the bride who 

recalls the wedding party from her memory. 

Keywords: Brecht's reception in Brazil; Theatre aesthetics; Theatre practice; Bertolt 

Brecht. 

Palavras-chave: Recep~äo a Brecht no Brasil; Estktica do teatro; PrAtica do teatro; 

Bertolt Brecht. 

Caco Coeho 
"Fazes falta? Oh! Sombra futil charnada genle ... 

Näo fazes falta nenhurna, ningukrn faz falta ... 
S6 6s lernbrado em duas daias, aniversariamente: 

Quando faz anos que nasceste; quando faz anos que morreste. 

Mais nada, mais nada, absolutarnente nada." 

(Fernando Pessoa) 

1998 - Ano do centenario de nascimento de Bertolt Brecht. 42 
anos da morte de Brecht. 

Antes de tudo, a prgtica. Sou um dos criadores, no Rio de Janeiro, 
dacompanhia teatral Os Fodidos Privilegiados, junto corn Antonio 
Abujamra, brechtiano de carteinnha. Nos, Os Fodidos Privilegiados, 
surgimos no ano de 1991. De 16 para C& fo rm treze espeticulos: Um 
Certo Hamlet, adaptacäo feita pelo Abujamra partindo de Shakespeare e 
Giovanni Testori, so corn mulheres; como tarnErn seria Fedra de Racine, 
corn o publico em arquibancadas no palco e o teatro vazio como cen6rio; 
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A Serpente de Nelson Rodrigues, ciclo de leirura dramitica de Chico 
Pereixa da Silva. Depois, as montagens de 0 Retrato de Geihude Stein 
Quando Hornem, de um autor paulista, Alcides Nogueira; Znfdelidades, 
de Miguel de la Parra e ULfde Juan Carlos Gene. Outro ciclo de leitura de 
peps politicas. Na seqüencia, mais de cinqüenta atores emI3orbit~ncias. 
Pensando a continuacäo dessa "exorbithcia" corn um dramaturgo, o 
rnaior drarnaturgo brasileiro: Nelson RodSgues. Durante dois anos, a 
cornpanhia se dedicou ao estudo e i feieitura da obra de Nelson. Forarn 
realizadas leituras dramiticas das suas dezessete pecas, paiestras corn 
Magaldi, h g e l a  Leite Lopes, Armando Nogueira e Luis Artur Nunes. 
Houve uma mostra de cinema corn 11 filmes e pesquisa que revelou OS 

romances iniditos NJpcias de Fogo, hoje ja näo mais inedito,A Mentiro, 
outro romance ainda inedito, e o correio sentimental de Myma. E a mon- 
tagem de dois espeticulos: 0 Que E Born Ern Segredo E Melhor Ern 
PLiblico e 0 Casamento. J6  no final do ano passado, Desassossegos, um 
encontro de Fernando Pessoa corn outros 30 poetas. Por fim, antes de 
entrarmos na herculicidade deste ano envolvendo Brecht, 0 Auto da 
Compadecida, de Ariano Suassuna. 

Ern outubro comecamos o estudo da obra de Brecht. Al6m das 
raz6es centenariantes, ha um encontro de vontades, de priticas, que 
j i  eram desenvolvidas dentro da companhia. Nas palavras de Abuja- 

e 

mra: 

"Rornper sempre corn ~udo, absolutarnente tudo que pareqa abstrato. / 

Um teatro concreto, onde as palavm näo deixem dhvidas sobre o que 

elas querern I Dizer. E a[ sirn, idolatrar a dlivida. 1 Fazer um teatro 

fundarnentalmenie delinqüente. porque o teatro tern.que ser marginal - 

I Ninguim tira a tiberdade do artista. 0 artista pode dizer o que quiser. 

Os politicos, näo. I Assirn, ficamos rnuito rnais politicos. Mudar o 

mundo. mudar a vida. E voltamos a/  Brecht. E por que näo voltar, se o 

rnundo continua indo cada vez menos Drurnmond, / menos M h i o  e 

Oswald de Andrade, menos Darcy Ribeiro, menos o maior de todos 

que I 6 J050 Cabral de Melo Neto?" 

i Pandaemonium Ger. n. 4, p. 125-159,2000 



Em novembro, foi cnado um ciclo de estudos em torno de Brecht. 
Como meta, realizar as leituras dramatizadas de toda sua obra, ao longo 
do ano. Inspiramo-nos no formato da publicagao brasileira, em doze vo- 
lumes, organizada por Femando Peixoto, diferente da editada na Alema- 
nha pela Suhrkamp, que divide por assunto e fases, a nossa as dispöe 
cronoIogicamente. Isto mostra a constniqäo de sua dramaturgia, de sua 
estitica, OS bracos que ergueram todo o edificio desse arquiteto da pala- 
vra. Comecamos a ler suas pesas, acompanhados do que OS tedricos ti- 
Aarn a dizer a respeito de cada uma delas. 

Peps e poetas que haviarn influenciado Brecht ou que Brecht influ- 
enciara. Ou que tivessem a ver com periodos que antecederam Brecht, que 
o sucederam, ou que serviram de referzncia cultural. Lemos: a expressionista 
Os Maquinochtas, de Ernst Toner; 0 Percevejo, do poeta Maiakovski; 
Maria Shlart, do gigante Schüler; Mauser, do parceh Heiner Müller; Peer 
Gynt, de Ibsen; 0 Jardim das Cerejeiras, de Tchecov; A Kda t! Sonho, de 
Calder6n; A Mandragora, de Maquiavel, Coisas e iuisas, do p6s Becken; 
as mais especificas Woyzeck, de Büchner, em torno de Baal; a brasileira 
$era do Malandro, de Chico Buarque e Paulo Pontes, peia dpera dos 
TrEs f l n t h ;  O Preceptor, de Lenz, depois adaptada por Brecht; Major 
Bdrbara e Santa Joanu, ambas de Shaw, a ver corn a Santa Joana dos 
Matadoums, alem de estudo feito por Arnir Haddad, no processo de en- 
saio da leitura; 0 Cmo Oppenl~eimer, a Poitica de Aristoteles no estudo 
da Vda de Galileu; 0 Bravo Soldado Schweik, de Hasec pelo Schweyk na 
Segrrnda Guen-U, leima que acontece na pfixima sernana [Y semana de 
setembro de 19981; Fmro,  de Guethe; 0 Rei da Vela, de Oswdd de Andrade 
e Ricardo III, de Shakespeare, visando a rnontagem que a Companhia 
estriia amanha [16 de setembro de 19981, no Rio, deA ResishiielAscensäo 
de Amro Ui, parih1.a que conta a ascensäo de Hitler ao poder de foma 
gangsteril ern estilo pomposo elizabethano, ern verso branco. De 
Shakespeare ainda, pelainspirqäo de Brecht para sua Os C a b e p  Redon- 
das e OS Cabeqas Pontudas, Medida por Medida e Coriolano, qne seri 
montada no final do ano [1998], servindo como ponto de muta@o para o 
phximo autor que estudaremos, Shakespeare. 
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Alkm das peps, foramiidos textos "te6icos7' ("näo h6 uma teoria 
brechtiana, o que hii 6 uma pritica brechtiana, que 6 a reinvenqäo cons- 
tante do teatro" - Gerd Bornheim), alguns de seus d ihos  (so h i  tradu- 
$20 para o pomgues da primeira das tres partes dos Dibrios), da sua 
poesia (que foi base do tnbuto apresentado pela companhia em julho 
deste ano [1998]): a poesia que so tem traducao de um dos quatro volu- 
mes de sua obra (no nosso entendirnento - näo so nosso como tarnbkm 
de Brecht - sua obra 6, essencialmente, poesia). "0 todo 6 uma espkie 
de poema ern prosa", diz Brecht. 

"A verdadeira carta 6,  por sua natureza, poetica", diz Novalis. Tam- 
birn os Diblogos de Platäo, as Cartas a Theo de Van Gogh, sao docu- 
mentos comoventes, o texto O Suicidado pela Sociedade, do imenso 
Artaud, toda a Edu.cap70 Esritica Para o Homem de Schiller, Polen, do 
cientista da palavra, Novdis, Como h'rar proveito de seus inimigos, de 
Plutarco, Ensaios sobre Liferatura, de Lukhcs, Conversa sobre a Poesia, 
de Schlegel, Li@es de Estetica, de Hegel; A ldeologia AlemZ e 0 Mani- 
festo Comunista, de Marx e Engels, lido drarnaticamente. Poemas de 
Whitman, Rirnbaud, Nietzsche, Carl Sdomon e Fernando Pessoa, al6m 
de Tao-Te-Kin e quatro oficinas de introducäo a artes marciais. 

0 Ciclo Brecht comecou com a leitura dramatizada, na Casa de 
Cultura Laura Alvim, da peca Aquele que diz sim, aquele que diz neo, 
lembrando OS dez anos da morte do ator, diretor, tradutor brechtiano, 
Luis Antonio Martinez Coda .  Simultaneamente, aqui em SZo Paulo, a 
companhia de 2% Celso Martinez CorrEa lia Taniko, peca japonesa em 
que Brecht se baseou. Acompanhamos a montagem no Rio desta peca 
pela Companhia Uzina Uzona, com direito a pdestra de Ze Celso. J i  no 
Teatro Dulcina, o ciclo comeqa com palesfra do Abujamra e a leitura de 
Baal, frontal, clissica - näo no sentido historico, do predecessor movi- 
mento frances que veio desembocar na genese dos rornhticos alemäes - 
mas do que hoje a palavra quer dizer de pura e direta, como era vontade 
de Brecht. Isto permitiu, partindodesta visäo, tornar qualquer outro rumo. 
- "A base do vinculo hist6rico 6 uma tendencia absoluta para todos OS 

sentidos." (Novalis) 
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Depois, uma leitura muito mais .hurnorada. "A humanidade 6 um 
papel humoristico." "Tornar-se humano 6 uma arte." Essa foi uma t6nica 
de quase todas as leituras -0 humor. "Onde a fantasia e o juizo se encon- 
tram, onde a razäo e o arbitrio fazem par, surge o humor." "0 humor 
nasce da objetividade." (Brecht) "Para o otimista, a vida 6 urna comedia. 
Para o pessimista, a vida 6 uma tragidia." (Voltaire) Toda prirneira se- 
gunda-feira do mes, convidamos um especialista no assunto especifico 
da leitura. Em fevereiro, Gerd Bomheirn fala de Mozart para exemplificar 
a estetica da imitacäo, da ruptura que Beethoven fez, provocando as es- 
tkticas do objeto e do sujeito, da expressäo do artista. Faia de Flauberr, de 
Cizanne, de Picasso, da linguagem, da pintura da pintura. "De poesia, 
tarnbim, s6 se pode falar ern poesia." Do freudiano desrnantelamento da 
subjetividade. Da elaboracäo dessa evoluciio para saber Brecht, o 
problematizador do teatro. Admiraqäo, espanto. 

Depois, Femando Peixoto, dizendo que o essential na obra de 
Brecht 6 o desenvolvimento da consciencia em que o espeticulo tem que 
se transformar, Para te-10 corno companheiro de trabalho, pois quem 
transforma a sociedade 6 o espectador, urna vez que a realidade mudou e 
que t5 necesskio buscar a contradicao como estimulo. 

Para falar da parte menos conhecida da parte mais importante, a 
poesia, Leandro Konder: 

'Te confesso näo renho nenhuma esperanqa 1 Os cegos falam de urna 
salda. Eu, porbrn, vejo / Quantos erros ja foma usados e abusados 1 

Senta-se a nossa frenre para nos fazer cornpanhia, o nada." 

Canta cada passo de Brecht corn um dizer pktico: 

"Essas cidades väo acabar I S6 vai ficar o vento." 

Luis CarIos.Maciel diz da entorpecencia do teatro burgues, da in- 
diistria destruindo a arte. Diz que a pritica era a sua pitria. Eala da sua 
pktica, näo so ilurninando a,dramaturgia, como diagnosticando as do- 
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e n p  que apodrecem o organismo. Mas, a vida, ah ... a vida ... Conhece 
Marx e o mundo ganha conteudo concreto. "A verdade 6 concreta." A 
verdade muda. 

0 diretor Mircio Aurelio dernonstra corn o trabalho de sua com- 
pankia a aplicacäo dos preceitos de Brecht. 

Vem a professora Th ia  Pacheco e carnavaliza com as contradi- 
c6es brechtianas para falat da itica, de Galileu. 

Completando trinta apresentacoes, Augusto Boa1 mostra a genese 
do teatro. E o equivoco ern querer ba r  a emocio de Brecht. Fala junto 
com Van Gogh e Rap End. 

No ciclo de estudos, encontros sobre temas especificos: Beti Rabetti 
fala do prazer no caminho cientifico; Celina Sodr6 dos elos e distancia- 
mentos de Brecht, Stanislavski e Grotovski, da importhcia das acöes 
fisicas. h g e l a ~ a t e r n o  do gestus, distanciamentos em descontinuidade. 
hvaro de Sh, da rzZo por tris dos versos nos clAssicos, a quebra da 
idiia de sintese nos rom2nticos. A dor no mundo. Stunn und Drang. 
Tempestade, impeto. 

A Razäo, maiuscula, de trabalhar com Brecht, 6 a sua erninencia 
como poeta, sua motivaciio primeira, seu sentido na arte, seu cunho est6- 
tico: "Lo imposible hecho posible." (Lorca) "Los verdaderos poemas 
son incendios." (Huidobro) 0 ventre de sua sensibilidade para a arte. E 
atravis da poesia que nasceri em Brecht sua agucidade pelo social. A 
poesia foi sua expressäo mais imediata ern todas as fases da vida. Her- 
deiro da exemplkdade do que se charnava Goetheteir. "0 genio tem 
seu verdadeiro campo na poesia, pois poetar significa criar." (Kant) Pas- 
seando por Wtrnan, Vion, e tendo em Rimbaud um parceiro inseparivel 
atk o firn de seus versos. "0 verso branco tornou-se o seu meio normal, a 
que recorreu para trechos (ou peqas inteiras que se revestiam de um car5- 
ter expositivo, dignificado, solene. e formal.'' (Sir Willen) 
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Brecht escreve mais de dois rnil poemas ao longo da vida. "0 
espirito pdtico 6 imortal e inadmissivel na humanidade. 0 homem ge- 
nuinamente morde poeta." (Novalis) Nos seus diarios, a exposiqäo frag- 
rnentana dando o sentido inteiro. 0 que depois seria sua alcatiia para 
clareza na cena. "Meu amor pela clareza", diz Brecht, "vem de rninha 
maneira de pensar täo pouco clara. Tornei-me um pouco douirinario por- 
que tinha necessidade urgente de instrucäo. Meus pensarnentos se con- 
fundem com facilidade, e declarar isso näo me perturba em absolute. A 
confusao sirn, me perturba." 

Responde Schiller: "Näo ternas a confusäo fora de ti, mas a confu- 
sao em ti." E sempre Novalis: "Quanto mais confuso.6 um ser hurnano - 
freqüentemente OS confusos säo chmados de estupidos - tanto mais se 
pode fazer dele atravis da industriosa auto-educacäo. As cabe~as orde- 
nadas penetram velozmente, mas tambim saem velozmente. Confusäo 
indica excedencia de forqa e faculdade. Ordern e determinidade, por si 
s6s, nZo sZo clareza. 0 verdadeiro genio vincula estes dois extremos. 0 
individuo interessa apenas, por isso tudo o que 6 clissico niio 6 indivi- 
dual." 

Os deuses gregos morreram. 0 Cristo medievo momu, mas näo 
se pode dizer iss0 em voz alta que 6 negado, segreda Feuerbach. 0 erro, 
no Iugar do manto azul da culpa. 

- 0 fundamental aprendizado gerado peIo erro. Näo mais a relacäo 
ascendente, imitante do desconhecido, mas o movirnento do pensamen- 
to sendo, apenas, a reflexio do movimento real, mostrando ao homem a 
finitude do mundo, elegendo uma nova atencio: "0 homem 6 o destino 
do homem." 

"Fui criado como filho de gente abastada. 

Meus pais arnarraram um colarinho em redor do meu pescoco 

E insiniiram-me p x a  ficar acostumado 

E ganhar prrltica na arte de mandar. Mas, 
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Quando cresci e olhei ii rninha volta, 

Näo quis mais saber da gente de rninha classe, 

Deixei minha pr6pria classe e associei-me 

Com pessoas sem importincia. 
Pois cada criatura necessita da ajuda de rodos." 

Chega ao conteudo dialitico com o manrismo. Vemos sua lucidez 
social, o laboro da sensibilidade. "Hoje niio h i  peqa inteligente Sem co- 
nhecer Marx." "A objetivacäo da essencia humana, quer na teoria ou na 
pritica, 6 necessaria tanto para tornar humanos OS sentidos do homem 
como para criar um sentido humano adequado j. inteira riqueza da essen- 
cia humana e natural." Säo Marx e Engels que väo jogar a humanidade 
no epicentro da arte. "Para o homem faminto, näo existe a fome humana 
do alimento, e sim apenas a sua existencia abstrata como alimento." 
(Marx) Brecht: "Em primeiro, a barriga. Em segundo, vem trepar, em 
terceiro vem a briga." "0 homem so t5 inteiramente homem quando joga." 
(Schiller) 0 estrategista, onde o que conta 6 a eficiencia de cada golpe, 
independente do que foi ou do que viri. "Voces väo observar uma luta 
incompreensivel entre dois seres humanos. Näo desperdicem sua aten- 
qäo indevidarnente quanto aos motivos dessa luta. E dirijam sua atenqäo 
para o round final." (Na Selva das Cidades) P 

Ja e sempre, o cinema, editando, sonorizando, dando ritmo, tor- 
nando o seu teatro expressao; Eisenstein; OS tracos de Grosz, Arnoid, 
Neher, Theo Otto, von Appel. 

0 distanciamento lupanando a realidade. A eleghcia de Plutarco, 
a bmtalidade da guerra; anticapitalista porque sabe que o patrocinador 
da guerra 6 o capitaiismo. 0 gestus, sua atitude perante o rnundo. Exilio, 
exlios, mulheres. Sua ida para a America. 0 desconforto com suas idki- 
as. 0 firn da guerra. 0 retomo para seu pais. E a criaqZo do Berliner 
Ensemble. A aplica~äo de toda a sua trajetoria numa pritica teoritica. 
"Foi a primeira vez que vi pessoas no paico, comportando-se como seres 
humanos reais, näo havia vestigio de encenaqäo, mas o brilho e a perfei- 
$50 ticnica de cada movimento eram surpreendentes." (Weber) 
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Nunca concluia suas teorias. Sempre poetando, verbo que ein aie- 
mäo 6 dichten. 

E ao firn da vida, as suas GItimas palavras, mais do que o romantis- 
mo aparente, contem um alerta: "Continue com o Berliner enquanto voce 
acreditar que o Berliner continua sendo o Berliner." Na verdade, Brecht 
sabia que a revoluq20 näo sena mundiai, que sociedades mais justas näo 
seriam criadas. Mas tambim entende que, talvez um meio de deter as 
aspiraqöes hegemonicas e as reivindicaqGes mundiais dos Estados Uni- 
dos, seja pesarna balanca a vanguarda de seu teatro; fmtos da necessida- 
de de equilibrio mundiai, do comunismo de guerra. Todos OS progressos 
sociais ficaram contaminados e a mentira de arnbos OS lados da balmca 
codificou as relacks. A bomba impediu o homem de se comunicar. 

"0 homem so continua vivo por saber, na realidade, como supri- 
mir sua phpria hurnanidade. E j i  chega de querer esconder OS fatos: o 
homern so vive pela bmtaiidade de seus atos." (Mac Navalha) Depois, o 
firn da era nuclear e a conseqüente comunicacäo entre OS povos, a 
globalizacao, totalizando as vontades, 6 possivel ver o absurd0 dessa 
irninencia. Mas a guerra continua. E, sem balanca, seguem jogando im- 
propriedades em propriedades alheias. 

A politica de tutelamento dos paises ricos interferiu sobejarnente 
no rum0 das naqöes, desvirtuando suas vocacöes naturais, a firn de aten- 
der uma demanda internacional. Isto gerou um esgotamento de reservas, 
que hoje, reverso da moeda, quando o grande capital internacional vai 
buscar estes recursos - deixados em financiamento de empreendimentos 
monsmosos - encontra a debilidade destas economias criadas 2 sombra 
do primeiro mundo. ''Nos tempos de maxima opressäo, em que se faia 
de causas grandiosas. Nestas ipocas, 6 necess&io ter coragem para falar 
de coisas pequenas como a cornida e a casa dos que trabalham." 

Brecht quer pensar em como contar essa hstoria. 0 enredo i a 
grande operacäo do teatro. Quer que vejamos isto atravks,de Bosch e 
Bmeghel. E esta sua intervencäo estitica. E a reafirrnacäo da funqao 
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mais nobre do teatro: a diversao. "Nossa essencia 6 o prazer. Nada preci- 
sa menos justificativa que a diversäo." 0 seu briIho esti em ter alargado 
o caminho da beleza, que 6 o da verdade, atraves da semeadura da poe- 
sia, do seu teatro. Do processo cientifico, da sagacidade no espalhar a 
verdade. A palavra povo quer dizer astucia. "0 homem consiste na ver- 
dade, se abre mäo da verdade abre mäo de si mesmo. J i  acabou a redu- 
$50 do belo ao agradivel. Belo: aquilo que 6,  simultaneamente, atraente 
e sublime. Nessa estreita uniäo do geral e do particular, da liberdade e da 
necessidade 6 que esti o principio do essencid em arte." (Schlegel / 
Schiller) 

Sua arte mantendo refratarias a razäo e a sensibilidade. Sua visäo 
D 

hist6rica e conseqüente instrurnentalizacäo, atravis da versatilidade da 
dramaturgia, arquitetando de td  forma suas P e p ,  que servem para qual- 
quer sentido de dignificacäo do homem, para qudquer atualidade. Fixa 
historicamente Brecht quere-10 afastado dos destinos por ele propos- 
tos. 

A permanencia de sua obra esti dialeticamente colocada quando 
faia da idiia de um mundo cheio de problernas e da solucäo desses pro- 
blemas, quando entäo seu teatro perderi o sentido. As questöes que Brecht 
colocou continuam em pe. "Em toda parte seri formulada a mesma per- 
gunta apavorante, a que preocupa o mundo h i  dois seculos: como fazer 
para que OS pobres trabalhem quando a ilusäo 6 desenganada e a forca se 
desagrega?" perqunta Gui Debord. 

Ternos que ter esse impeto de fazer perguntas para as quak näo 
temos resposta. E que o vinco da poesia de Brecht continuar a dar. 

Hi um mes e pouco, Augusto Boal dirigiu a Ieitura, deniro do 
Ciclo Brecht, de Turandot - ou o Congresso das Luvadeiras. Falou que 
ia usar a palavra intelectirais no lugar daconiraqäo Tuis. Que tinha corta- 
do algo em torno de uns 20% e avisou que tinha urnas frases que se 
relacionavam a governantes que diziarn inverdades e que näo se tratava 
de cacos. Esti escrito, insiste. Abre o Congresso. Na pesquisa que 6 feita 
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corn o pcblico, ap6s a apresentaqäo, um espectador fala que ficou mais 
ficil identificar a compc20 corn a ironia do texto. Na mesma semana, 
comeqava a propaganda eleitoral e um candidato diz que "quatro anos 
atrh, etcetera, que haviarn prometido acabar com a rniseria e outras coi- 
sasn..Agora, que ja haviam resolvido estes problemas ... e seguia sua ba- 
lada louca. Isto 6 dito num pais que produz de t&s a quatro vezes a sua 
necessidade de aiimentagao e onde mais de noventa miIhGes de pessoas 
vivem abaixo dos padroes exigidos paraTuma sobrevivencia digna. Na 
outra semana, no ciclo.de cinema sobre Brecht e Eisenstein, passa uma 
cena do Terror e Miskria, na qua1 o Führer envia especialmente e literal- 
mente urna Kartofel (batata). No inicio do ano, perguntaram qua1 era o 
sentido deste vasculh~mento. Corno Brecht diria: - "Para transfonnar o 
muniio." Sabiamos que näo. Mas tinhamos o dever, ou melhor, a possi- 
bilidade de faze-10. "Quem procura, duvidari." Este convite ao abismo, 
este cclocar de asas, de Nietzsche. Na primeira leitura, a de Bnnl, arqui- 
bancadas no palco, porque achamos que iriarn u m s  sessenta pessoas. 
Forarn Cento e vinte. Depois, duzentas. E, na seguinte, trezentas. Na pa- 
lestra de Gerd Bornheim, trezentos e cinquenta. Chegarnos a ter um pfi- 
blico, em leihiras, de rnais de quatrocentas pessoas. Hoje, depois de mais 
de trinta apresentacöes, ultrapassamos as s'eis rnil pessoas, corn jovens 
principalrnente. Quase seiscentos atores leem sob quiminta diretores di- 
ferentes at6 o firn do ano: Vi te  palestrantes.'Haveri, ao completar o ano, 
trabalhado corn Brecht um terco de toda a classe teatral ativa no Rio de 
Janeiro. Para fazermos urna ponte pktica, se transportannos esta socie- 
dade astistica paa o tempo do nascimento do teatro, na arena grega, 
teremos a mesma propor~äo de pessoas que se envolviam corn teatro. 

"Num estado ideal da humanidade, so  haveria poesia." E claro que 
h6 favorecimentos p&ticos nas fdas. Säo coincidencias: de dguma for- 
rna estamos eletricamente unidos corn as descargas, os relimpagos nos 
animarn e esticam a pele do rosto: assirn, surge a clareza. Adoro trovoa- 
das. 

"Esiamoc perto de desperl?, quando sonharnos que sonhamos." 
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Fernando Peixoto 
Eu näo vou ler nada e, dessa forma, näo vou poder ficar fazendo 

citacöes. Mas, eu vou substituir isso por umas historinhas pessoais que 
eu vou contar a voces. Algumas coisinhas eu ati gostaria de contar para 
o Brecht mas eu nZo consegui encontrar corn ele ... Säo coisas que 'k 
vezes eu uso atd quando faco palesuas, porque elas tornarn mais claras 
uma sirie de conceitua~öes de ordern teorica, intelectual e estetica. 

Antes de comecar, eu queria dar um quadro geral do Brecht, cha- 
mando a atenqäo para alguns aspectos da vida dele. Eu acredito que tais 
aspectos nao säo express20 biogrifica, mas episodios que mostram exa- 
tamente o significado de sua obra. 

Brecht nasceu em 10 de fevereiro de 1898 em uma cidade chama- 
da Augsburg, na Baviera (Alemanha), e seu pai era um grande proprieti- 
rio de uma fibrica de papel. Era um homem muito duro, forte e violent0 
com OS empregados, exigindo muito a obediencia ao trabalho e sua for- 
maqäo reiigiosa era a catolica. A m2e de Brecht tinha uma fonnaciio 
protestante, de miiitkcia mesmo. Era urna pessoa que freqüentava a 
igreja protestmte. 

Caco Coelho citou um poema : "'Fui criado como fillio de gente 
abastada. / Meus pais a m m a r n  um colarinho ao redor do meu pescqo / 
e me instruiram para ficar acostumando a ganhar pritica na arte de man- 
dar." Quer dizer, fillio de paräo, dono de fabrica. "Mas / quando eu cresci 
eu olhei i rninha volta, / entao näo quis mais saber da gente da minha 
classe (da classe dominante). / Deixei a rninha prbpria classe e associei-me 
/ 5s pessoas sem importhcia." 

Eu queria chama a atencäo exatamente para isso: ele 6 um sujeito 
que teve toda uma fonnacäo para ser paträo, para substituir o pai. Quan- 
do ele toma consciencia atraves dos estudos, atravks do que se passa na 
situac2o alemä naquela kpoca - i um periodo muito tumultuado no pais 
- ele passa a negar justamente a classe i quai ele pertencia, passando 
Para o lado dos operi$os, dos empregados, Contra OS patröes. Pouco a 
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pouco ele vai assumindo esse posicionamento poiitico a ponto de assu- 
mir posteriomente o manismo e o leninismo como essencia do seu 
pensamento sociai, estetico, humano, enfim, do seu comportarnento, de 
sua vida e da sua obra. 

Isso 6 cuioso: um sujeito formado por urna classe que vai p a s x  a 
defender a outra Contra aqueia! E ele, fdho de pais religiosos - um pai 
catolico e urna mäe protestante, batizado evidentemente na igreja protes- 
tante - vai abandonar e trocar, desde de jovem, toda urna crenqareligiosa 
por um posicionamento inteiramente materialista, chegando ao ponto de 
assumir o mancismo e o materialismo dialetico como personalidade. Estou 
citando isso para mostrar como ele muda de classe, de pensamento e de 
ideologia religiosa. 

Mais uma brincadeirinha que näo pode ser deixada de lado: ele foi 
batizado corn o nome de Eugen Friedrich Berthold Brecht. Este senhor, 
logo muito jovem, eliminou dois dos nornes: o Eugen e o Friedrich, e 
passou a se chamar Berthold Brecht. A um determinado rnornento ele 
tirou o h de Berthold, pois ele achava que era inutil. Mais tarde, ele achou 
que o d final do nome Bertold era muito leve e coIocou um t no lugar, 
passando a se chamar Bertolt Brecht. Pouco a pouco, ele parou de assi- 
nar Bertolt e passou a assinar Bert Brecht e no final de sua vida, n5o so 
em algumas obras corno na correspondencia, ele assinava s6 b.b. e alim 
disso, ele assinava as duas letras em minusculo. 

E curioso como esse individuo vai se transformando nesses 58 anos 
de vida e vai transformando seu nome, sua forma$40, seu engajamento e 
at6 a cIasse social i qual eie pertence. Eu estou citando isso para mostrar 
que Brecht 6 um sujeito que hoje esti assime amanhZpodeestar diferente: 
pode estar mudando o nome, o pensamento; pode estat refazendo um poe- 
rna ou urna peqa de teatro que eIe escreveu. Esta 6,  portanto, urna das 
cmcte~sticas essenciais de sua obra e de seu pensarnento. 

Uma frase que defme muito esse espirito foi colocada\num texto 
pelo proprio Brecht ja no final de sua vida: "0 verdadeiro progresso, o 
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importante, o significativo, o que 6 verdadeiramente progresso näo 6 ter 
0 

progredido, 6 progredir." Quer dizer, ele deixa claro nessa frase que ago- 
ra "voce esti no auge, mas amanhä voce tern que estar melhor. 0 bom 
n3o 6 ter chegado aqui, o bom 6 se amanhä voce esti melhor do que 
ontem." Essa 6 uma caractenstica essencial de seu pensamento, de sua 
a ~ ä o  como individuo, como ser humano, como ser social, de sua partici- 
pacäo estetica, politica e social e de toda sua obra. No hndo, um dos 
temas essenciais na obra do Brecht 6 este: "Nos temos.que mudar a rea- 
lidade de hoje". Isso implica inclusive mexer naquilo que se fez ontern. 
De fato, o pr6prio Brecht foi mexendo corn seu nome, corn uma detemii- 
nada ideologia, corn urna classe social, corn tudo isso. 

Alem disso, esse individuo comeca a estudar medicina e, por volta 
de 1918-19, durante a revolta espartaquista - a revolta operaria na Ale- 
manha -, ele faz estigio como estudante de medicina num hospital para 
atendimento a feridos naluta m a d a .  Brecht conta que era tenivel, quando 
As vezes o m6dico vinha e ihe ordenava cortar urna perna a um enfemo 
e presta certos socorros que talvez um estudante de medicina ainda näo 
era capaz de executar. 

Quando a Primeira Guerra Mundia1 termina, Brecht volta a Muni- 
que para retomar OS estudos que tinharn sido interrompidos pela jovem 
experiencia corn a guerra. Em Munique, ele comeca a freqüentar bares e 
cabaes, que eram rnuito freqüentados por inteIectuais,~mistas da epoca 
e por personalidades farnosas da poesia, da literatura e da musica alemä. 
Ali, ele corneca inclusive a aprender a tocar violäo e comeca a cantar 
nesses lugares, chegando ao ponto de escrever m6sica Para alguns de 
seus poemas. 

Entäo, ainda bern jovem, Brecht vai se ligando pouco a pouco iis 
manifestacks artisticas e um de seus primeiros contatos corn o mundo 
artistico foi Kar1 Vaientin, urna das figuras essenciais da vida cultural 
alemä do ponto de vista do cabar6, do c6mico e do popular. Brecht co- 
mega inclusive a trabalhar como musico junto ao grupo de Kar1 Valentin 
e a estabelecer um contato muito forte corn esse grande ator popular que, 
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porem, tinha tambem urna grande preocupaqäo social por U& do fazer 
popular. 

Mais tarde, Brecht vai uabalhar corn Erwin Piscator, um dos no- 
mes essenciais pam o teatro deste seculo. Um homem que inclusive es- 
creveu um livro cujo titulo defme sua obra: Teatropolirico. Taivez Erwin 
Piscator tenha sido um dos primeiros ou o maior norne de um artista do 
inicio do siculo engajado na militiincia politica comunista e que fez do 
espeticulo teatral atos politicos concretos e transformou indusive toda a 

linguagem cenica na Alemanha e no mundo inteiro, transformando o 
sentido do espet6culo como diretor. 

Erwin Piscator introduziu inclusive grandes conquistas da ciencia 
e da dcnica no mundo do teatro e comecou a usar as tecnicas da fisica e 
da estrutura arquitetonica como narrativa da imagem. De fato, foi ele 
quem colocou pela primeira vez o palco giratorio, fazendo corn que ele- 
mentos do cenario se transformassem e se mexessem. Utilizou inclusive 
o cinema que surgia naqueles momentos: comecou a usar projeqäo de 
filmes e de trechos filmados junto i representaqäo dos atores, ao fundo 
ou em telas. Com isso, conseguia-se fazer um conuaste entre a represen- 
ta@o ao viv0 e a representagiio filrnada. As vezes, o f h e  entrava em 
descriqöes hist6ricas e em Panoramas que saiam do pr6prio teatro e abri- 
arn para as ruas, para o registro de fatos reais ou de fatos hist6ricos que 
estavam acontecendo, dando, dessa forma, ao espectador urna dimensäo 
de leitura visual que era absolutamente transformadora. 

Brecht comeca a trabalhar ern teatro justamente corno assistente 
na parte de dramaturgia e de investigago do grupo de Piscator. E curioso 
pensar que todo o teatro de Brecht, enquanto conotacäo politica, nasceu 
de certa forma de Piscator mas, paradoxalmente, vai ser o .contrario do 
teatro de Piscator. Mais urna vez, entrando naquilo que eu coloquei no 
inicio, ou seja, que ele trmsforma tudo, pois ele recebeu urna experien- 
cia extraordiniuia, a experiencia de milithcia politica do teatro como 
um ato politico extraordinhio. 
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Esse livro de Piscator foi a bibiia de um movirnento de teatro poli- 
tico muito forte no Brasil no final dos anos 50, inicio dos anos 60, desen- 
volvido pelo ~ e n & o  Popdar de Cultura (CPC) da Uniäo Nacional dos 
Estudantes. Os espetaculos desse movimento tinham urna caracteristica 
muito clara: tinham um ar de comicio, de palestra, de ato politico no 
sentido de com'cio. 

Brecht vai virar isso do avesso: o ponto bisico de seu pensamento 
vai ser que a verdade näo esti no pdco. Näo se pode fazer um espeticulo 
dizendo palavras de ordern, fazendo comicio e OS espectadores todos sen- 
tados, recebendo iss0 como sendo a verdade. Näo, essa näo 6 a for~a poli- 
tica! Näo 6 ficar sentado e vendo tudo passivarnente! A verdadeira for~a 
politica 6 conseguir um dialogo entre palco e platiia. 0 verdadeiro teatro 
politico 6 aquele que consegue fazer corn que o espeticulo entre no espec- 
tador corno uma forma de provocar a reflexäo e a critica, fazendo corn que 
este espectador se engravide de conhecimentos, de dSividas, de estimulos, 
de surpresas diante darealidade, para que ele saia do teaeo mais enriqueci- 
do, mais estimulado, rnais instigado do que quando entrou. 

Volta-se, entäo, ao assunto em que o Caco tocou: o espethculo, o 
teatro näo transfoma a sociedade. Quem pode transformar a sociedade 6 
o espectador. 0 espeticulo precisa transformar o espectador no sentido 
de enriquecer, de estimular, de abrir novos horizontes para a compreen- 
säo, ou seja, estimular nele basicamente a reflexäo critica. E essa a gran- 
de alteraqäo que Brecht vai fazer na hstoria do teatro: ele vai mudar 
radicalmente tanto o significado da historia da dramaturgia e da encena- 
$50, tanto do texto quanto do espeticulo a partir de toda uma perspectiva 

d 

que faz corn que o espeticulo produza um diiiogo corn a plateia. 

Com isso, 6 possivel dizer que o espeticulo tradicional näo produz 
esse dialogo? Produz, sim, mas de outra foma; e 6 exatamente o que 
Brecht vai atacar. 

No teatro tradicional e inclusive no teatro expressionista alemäo 
(que estava em voga no inicio da obra de Brecht, e que 6 urna exacerba- 
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qZo absoluta de todas as emoqoes e das forcas internas do individuo) o 
espeticulo teatral tinha uma estnitura de realismo psicologico emocio- 
nal, cujo grande objeuvo era fazer corn que o espectador Se identificasse 
corn OS personagens que ele estava vendo e passasse a viver aquela rea- 
lidade que Ihe estava sendo mostrada no palco como sendo verdadeira. 

E qua1 6 o trabadho do ator neste tipo de espetAculo? Ao uabaihar um 
personagem, o ator deve se identificar ao maximo corn o personagem e, 
quanto mais ele se identificar corn o personagem, mais ele vai provocar 
essa identifica~äo na plateia. 0 espectador tem que viver aquelas e rnqks ,  
aquelas diividas, aqueles confiitos e contradiqks que ihe sao passadas pelo 
ator como se tudo fosse verdade: de repente, o personagem esti passando 
por uma situa~äo terrivel, desespenda e o espectador vive aquilo: esti 
chorando junto corn o personagem, corn aquela situaqao. Se, entiio, h i  
urna siruacio en,pqadissirna ele vai rir junto corn o personagem. Dessa 
forma, o espectador sai do rnundo em que vive, do universo pessoal no 
qual ele esta inserido, enquanto ser humano, e entra num mundo imagini- 
rio, no mundo da arte, contado por aquele espeticulo. 

,Brecht denuncia esse teatro como sendo um teatro que faz corn 
que o espectador saia da realidade e comece a viver um mundo que S 
fdso. Segundo Brecht, o teatro deve ser o contrario: sern abrir mäo da 
emqiio, sem abrir m2o da qualidade artistica, Sem abrk mäo do humor 
que, para Brecht, S um dos eiementos mais fortes desse dialogo, deve-se 
criar urna iinguagem nova, que faca corn que o espectador, ao assistir a 
essas emoqks, situacks e conflitos, compreenda melhor OS aspectos da 
vida na qual ele estj inserido, compreenda melhor as relaqöes de ordern 
pessod, social, economica e politica que estäo acontecendo no seu coti- 
diano. 0 espectador vai entender melhor esse cotidiano se ele conseguir 
enxergar essas a@es que estio no palco, näo de forma que fique droga- 
do, anestesiado ou fique vivendo aquiIo, rnas que fique assistindo de 
fora. E qual 6 o trabalho do ator nesse caso? 0 ator, ao invks de viver o 
personagem para drogx o espectador, deve mostrar o personagem. Essa 
6 a teoria basica do Brecht: o iriterprete tem que mostrar o comportamen- 
to daquele individuo. 
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Gerd Bomheim fez uma briihante intervencäo no encontro inter- 
national que houve recentemente no Rio de Janeiro. Ele comeqou con- 
tando como um ator na Grkcia antiga, ao representar, causou uma enor- 
me crise no gmpo. Um dia o ator em vez de f a l a  "eu estou corn sede! 
Deem-me um pouco de igua!", ele fala: "Olha, ele est6 corn sede! Ele 
esti querend0 igua. Deern um pouco de igua para ele!" Ao perceber o 
espanto do diretor e dos outros atores, o ator se justifica: "Eu nio vou 
chegar na frente de todos e dizer que estou corn sede porque eu nao estou 
com sede! Quem esti com sede 6 a personagern, näo eu! Eu vou dizer 
que 6 ele que esti com sede!" 

Brecht coloca justarnente que o autor precisa dizer "eu estou corn 
sede", mas ele tem que dizer isso de forma que o espectador entenda que 
niio k o ator que esti com sede, mas 6 o personagem que esti. 0 especta- 
dor deve entender tarnbem a razäo da "sede". 

0 essential proposto por Brecht neste sentido 6 que o conjunto de 
criatividade do espeticulo (isto 6, o ator, o colaborador e todo o processo 
de ensaio) assim como o texto mostrem para a platkia comportamentos, 
conflitos, choques entre pessoas ou näo-choques, ligacoes fortes de arnor, 
de 6dio e de dcvida de uma forma que o espectador comece a enxergar 
que isso S uma hipotese de comportamento. 0 sujeito podena estar di- 
zendo ou mostrando o contrario. E, se ele fuesse o contrario seri que 
aconteceria a mesma coisa? Se ele tivesse tido outro comportamento? 
Enfim, o espectador comeca a enxergar outras hipoteses, alkm daquela 
que ele esti vendo. Estimula-se no espectador, dessa forma, um processo 
de conhecimento mais agudo da realidade, fazendo corn que ele näo veja 
urna coisa emdefinitiva. Por exemplo, o espectador ve o sujeito pegando 
um copo. E se ele näo tivesse pegado este copo? Varnos supor que este 
copo tenha veneno. E quem p6s esse copo? Enfim, urna serie de razöes. 

Brecht diz que OS ensaios devem ser essa pesquisa onde 6 preciso 
fazer corn que as cenas, quando chegarn a um resultado final que vai ser 
mostrado ao publico, mostrem o inesperado, provoquem no espectador a 
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surpresa, a compreensäo inesperada, enfim, uma s6rie de elementos que 
levem o espectador a compreender melhor a realidade em que vive. 

Brecht a l m a  em varios textos que OS conhecimentos cientificos e 
toda a investigaq50 cientifica estavam sendo aplicadas nas coisas fisicas 
e matemiticas e näo no comportamento do homem. Para Brecht, n6s 
devemos aprender a utilizar OS elementos cientificos de conhecimento 
para estudar o comportamento do ser humano, como o individuo se corn- 
porta e como ele est6 ligado 2 realidade social na qua1 esti inseiido. 
Devido ao fato de que muitas vezes OS compoaamentos pessoais sZo 
estimulados por motivos sociais, economicos, politicos e hist6ricos, Brecht 
propöe que o espetaculo deva mostrar todas as cenas, todos OS conflitos, 
todos OS rnovimentos dos personagens, todas as falas que säo ditas de 
uma forma bem clara para que o espectador entenda que tudo isso per- 
tence a um determinado momento historico, pois "tomar cerveja hoje 
num bar i uma coisa; sentar num bas para tomar cerveja 50 anos atrk % 
outra; a 100 anos atr& era outra; a 300 anos atr& era outra coisa. Narno- 
rar hoje 6 uma coisa e amanha seri diferente." 

Agora vou entrar numa historinha pessoal que vai tornar bem mais 
claro o que eu estou contando. Essa hist6ria aconteceu no Acre; em Rio 
Branco, na periferia de Rio Branco. Num Iocal onde n2o havia uma ma 
calcada, havia somente pouquissirnas ruas e todas de areia. Fui fazer 1h 
uma oficina sobre Brecht em 1980 e havia cerca de 20 pessoas fazendo a 
oficina. Desta oficina faziam parte tambem dois operarios.que eram de 
um gmpo de teatro operario. E importante salientar que eles nunca ti- 
nharn ouvido fdar de Brecht na vida, Desde o prirneiro dia, esses dois 
operarios meaisseram que gostariam que eu visitasse a sede do gmpo de 
teatro deles e combinamos de ir visiti-la, antes da festa de despedida. A 
sede do p p o  era em uma sala da igreja e 12 havia uns armirios cheios de 
roupas, de aIguns objetos e havia tarnErn alguns velhos Abuns de foto- 
grafias. Pelas fotos e pelas roupas, percebi que eles faziam somente tea- 
tro.hfantil. Um deles disse que o padre permitja usar aquele espaco para 
o teatro infantil para que as cnancas freqüentassem a igreja. 
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Soube tambem que este grupo havia apresentado uma unica peGa 
para adultos que tratava da morte de um grande amigo deles, que porkm 
nunca participara do gmpo de teatro. Esta pessoa era comunista e com o 
golpe militar em 64 teve que fugir, pois estava sendo perseguido. Cerca 
de um ano depois, ele reapareceu por rnotivos familiares e se escondeu 
em sua casa que ficava na frente da igreja. Porem, passados aiguns dias 
da sua chegada, aiguim o denunciou e OS militares circundaram a casa e 
o rnataram. Assim, para lembrar a morte do amigo, este grupo de teatro 
decidiu fazer uma peca do acontecido. Os dois operarios tambem me 
relatararn que quando se apresentavam na sede do gnipo, todos presta- 
varn muita atencäo e no final da peca, com a representacao do assassina- 
to do comunista, todos se perguntavam porque ele tinha sido morto. 
Contudo, quando o p p o  comecou a se apresentar nas redondezas eles 
obsemaram que no final da peca todos corneCavam a chorar. Por esse 
motivo, eles decidiram interromper as apresentacöes, ja que, como me 
foi relatado, o intuito do gnipo era fazer com que as pessoas indagassem 
o rnotivo da rnorte daquele homem e näo se pusessem simplesmente a 
chorar, deixando-se levar somente pelo lad0 emociond. Assim, estupe- 
fato, pude constatar que atraves de uma hstorinha pessoal que aquele 
gmpo de operarios tinha vivenciado num local totalmente pobre, social- 
mente tem'vel, estava-me.sendo contado um resumo da teoria que mu- 
dou a hist6ria da estktica do teatro deste seculo. 

Brecht havia.colocado exatamente isso: o teatro näo tem.0 objeti- 
vo de provocar: que a platkia inteira fique chorando diante da morte do 
personagem! 0 importante 6 fazer um espetaculo. que faca corn que o 
espectador pare e per-mte porque o mataram, .tenta.do, dessa forma, 
entender as relacks sociais, politicas daquele momento historico que se 
estava vivendo no pais. Ern seguda, aqueles homens me contaram que 
haviam chorado somente no d a  em que o mataram. Com esse comenti- 
rio toda a ideia de Brecht se fecha: diante do fato real - a morte de um 
amigo assassinado - chora-se. Porem, depois pega-se esta historia e co- 
loca-se no palco, näo para chorar, mas por uma outra razäo mais 
aprofundada, mais produtiva, ou seja, provocar uma reflexao critica en- 
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tre OS espectadores para que eles parem e pensem: corno, por que? 0 que 
acontece? Por que esse individuo C'perseguido? Por que dgukm pode 
matar um outro numa rua? Enfim, examinar toda uma situacZo. 

Brecht Ieva esse conhecimento para que paremos e pensemos no 
nosso cotidiano, na nossa reaiidade em que estamos inseridos. Essa 6, no 
fundo, toda a teoria brechtiana que ele chama de teatro kpico, no sentido 
de opos to a nocäo tradicional da poesia. 

A poesia dramitka d associada ao teatro e baseada no confito 
entre OS personagens; a Luica t aexplosäo das emocöes pessoais do poe- 
ta e a 6pica 6 a narrativa, 6 aquela que conta aigurna coisa. Brecht quer 
defender um teatro que Conte urna histdria, Sem perder a .teatralidade; 
pelo contrlirio, aprofundando a teatralidade nisso, sern perder as emo- 
$es e fazendo corn que as emocöes näo droguern o espectador. E irnpor- 
tante'tambem que n2o se perca o humor, que 6 um dos elementos essen- 
ciais para Brecht porque, & vezes, o humor serve para despertar e atra- 
ves de urna coisa engracada t? possivel olhar melhor o que esti ao.nosso 
redor. 

No firn da vida, Brecht näo vai fahr rnais de teatro ipico e vai 
passar a usar urna outra pdavra: tenrro dialitico. A pdavra dialetica en- 
c e m  todo um significado bem mais claro do que ele quer propor: dialetico 
6 o efeito das contradicöes, 6 o choque entre as contradiqoes e atraves 
disso, atrav6s de toda essapesquisa que vem da teoria mamista-leninista 
e atrav6s de todo o materialismo dialttico que ele quer essa relacäo pro- 
dutiva com'o espectador. Brecht c h m a  isso tudo de Veqi-emdungseffekt 
e, de modo geral, ele näo usava a palavra inteira, falando somente em 
efeito V. 

A palavra Ve@emdungseffekt admite algurnas iradu~öes diferen- 
tes em portugues: '6 muito usado efeito de distanciamento; outro muito 
usado t a r n b h  6 efeito de afastarnento, e nesse sentido nos distanciamos 
de alguma coisa para enxergg-la melhor. Afastamos para aproximar. Cria- 
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se um efeito em que, por exemplo, olharnos para o copo e nos questiona- 
mos Para que o copo serve, quem o colocou, enfiim, näo temos mais 
aquele olhar habitual. Eu particularmente gosto mais de efeito de 
estranhamento e acho que seria a tradug2o mais correta, porque corn o 
efeito de estranhamento, estranhamos um gesto, um comportarnento, urna 
atitude, ummovimento, no sentido de provocar umestranhamento, aquilo 
que näo 6 o habitual, nao 6 o cotidiano. Dessa forma, entendemos melhor 
as coisas ou ficamos corn mais duvidas ou descobrirnos coisas novas, 
reafmamos certas negaqks, ou ficamos corn duvidas, despertamos 
curiosidades. 

Essa teona do efeito de estranhamento nasce na forma de escrever 
a peca, de m a r  as estnituras das cenas, de desenvolver OS personagens. 
Nio 6 mais uma historia contada toda linearmente, mas säo fragmentos,' 
pedaqos de cenas, de encontros, de desencontros para que se possa se- 
guir urna historia Sem aquela linha dramitica de ficar anestesiado, de 
ficar vivendo aquela realidade. E a forma corn que OS atores devem tra- 
balhar, corn que o diretor deve trabalhar, com que o cenografo deve criar 
um cenario, as irnagens, OS figurinos e 6 atravis dessa relaq2o entre o 
realista e o näo realista, atravds dessa contradiqäo levada diaieticamente 
is ultimas conseqüencias que abre-se urna sirie de elementos para pro- 
vocar no espectador urna reflexäo cdtica mais aprofundada, engravidando 
o espectador de conhecimentos, duvidas, contradicks, enfim, de coisas 
que sejam mais uteis para sua vida pessoai, social, para o seu comporta- 
mento. 

Encerrando, diante disso tudo parece-me extraordinaria a atuali- 
dade da obra de Brecht, das pqas e do que ele deixou escrito como 
afi~macäo teorica, como pesquisa e investigaqäo teorica, que foi toda 
baseada na pritica. Acredito tarnbem que essa relacäo pritico-te6rica de 
Brecht mantim urna atudidade irnensa e ultimarnente estii, a cada dia 
que passa, mais anal ainda. A situacäo em que se esti vivendo hoje em 
nivel intemacional e econ6mic0, essa crise toda esti levando a urna atu- 
alidade de mil colocaq&s brechtianas. 

* 
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0 importante:e tomar Brecht nunca como um deus, como um rnito, 
como um modelo, como um dogrna. Ele viveu determinados momentos, 
ele viveu aquelas realidades hist6ricas e dentro disso eie sugeriu e abriu 
muitos caminhos. 0 importante hoje 6 conseguir ter Brecht ao nosso lado 
corno companheiro de tnbalho, porque 116s remos que encontrar nosso 
caminho, a nossa forma de dialogar sobre o hoje, que näo 6 o hoje deie de 
quando ele nasceu ou de quando morreu; pode ati ter mil semelhancac, 
mas 6 sempre diferente. N6s temos que estar sensiveis ao espectador de 
hoje e i discussäo daproblemiitica de hoje. Para isso, Brecht 6 um elernen- 
to essencial ao nosso lad0 como companheiro de trabalho e as colocaqks 
que ele faz väo ser de grande utiridade se n6s soubemos, porern, trabalhi- 
10 n2o como um deus, um dogma, pois alguns elementos dele podem nos 
interessar em um detemiinado momento e outros näo. 

Parece que, vivendo toda essa situagäo nacional e international, 6 
possivel colocar hoje urna atualidade em fiente ao Brecht tanto das peqas 
como de seu pensamento, colocando-o, porem, sempre dentro. desse .as- 
pecto, isto 6,  fazendo deIe uma pessoa que n6s temos que encontrar. Näo 
adimta n6s o imitarmos, nem copiii-10, pois isso seria ridiculo. N6s temos 
que enconrar nosso carninho näo s6 em Brecht, mas tambem em rnuitas 
outras tendencias do teatro que surgiram depois de Brecht, pois elas tam- 
Ern  podem nos orientar a descobrir o nosso modo de fazer teatro. 

WiU Bolle 
Seguindo o bom exemplo de Caco Coelho e de Fernando Peixoto, 

eu tambern vou misturar a teoria do teatro com a pritica. Nesse senrido, 
faiarei um pouco da experiencia de montagem feita com a peca de Bertolt 
Brecht 0 casamento (Die Hochzeit) que eu dirigi e que seri apresentada 
hoje i noite (17 de setembro de 1998) no'Teatro Laboratorio da Escola 
de Arte DramAtica da ECA-USP, como evento.de encerramentro desta 
XI1 Semana de Literahira Alemä. 

' . A peca foi 1evada.ao palco pela Companhia de Teatro Memäo, um 
gnipo de amadores, constitu'ido em sua rnaioria por alunos e ex-alunos 
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da USP. Houve um consenso de apresentar o espeticulo na Iingua origi- 
nal de Brecht, com legendas em portugues projetadas sirnultaneamente 
atraves do sistema data-show. Estrearnos no Institute Goethe de Säo Paulo, 
em 7 de dezembro de 1997 e fizemos ao todo nove espeticulos publicos 
para um total de aproximadamente 1.500 pessoas. 

A escolha da peca foi motivada pelo fato de focalizar um dos prin- 
cipais rituais da humanidade - o casamento -, numa epoca em que ho- 
rnem e mulher estäo redimensionando suas identidades e relacionamen- 
tos. Do ponto de vista da estktica teatrd, tratava-se de experimentar uma 
questäo cuja formulac20 tedrica se encontra no ensaio de Walter Benja- 
min 0 que i o teatro ipico? (1931). A funqäo desse genero.de teatro, 
criado por Brecht, consistiria em "fazer descobrir estados e interrelacöes 
sociais". Passo a expor, entäo, o que o trabaiho teatral com a peqa de 
Brecht nos ensinou sobre essa questäo. 

F azer descobrir estados e interrelaqöes sociais e, na verdade, um 
lema que caracteriza a estitica teatral posterior de Brecht, de 1926 em 
diante, quando escreveu Um hornem .4 um homern e comeqou a trabalhar 
ern suas "pecas didiiticas". Mas nada impede que essa proposta seja apli- 
cada tarnbem retroativamente 2 peca 0 cusamento, que pertence a fase 
antenor de sua producZo. Escrita em 19 19, ela foi encenada pela primei- 
ra vez em 1926, com o titulo modificado e mantido como definitivo, 0 
casamento do pequeno-burgugs (Die Kleinbürgerhochzeit). Achamos 
rnelhor resgatar o titulo original, Para concentrar a atenqäo sobre a ques- 
tao da quahdade de convivio entre homem e mulher e deixar a questäo 
classista em segundo plano. 

Como 6 que procede o autor para nos fazer "redescobrir" urna 
instituicäo täo cotidiana como o casamento? E de notar que, em aiemäo, 
existern duas palavras diferentes para designi-10.0 ato solene em que 6 
legitimada e celebrada a uniäo entre um homem e urna mulher chama-se 
"die Hochzeity*, ao passo que o termo "die Ehe" se aplica ao estado duri- 
vel dessa uniäo. Ern termos de construqäo, o autor fez uma escolha estra- 
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tigica. Resolveu mostrar o primeiro dia na vida do casal Jac6 e Maria, 
sua festa de casarnento, de uma forma que desse ao espectador urna ideia 
bastante precisa do que seria essa relagzo dai ern diante, no dia a dia. 

"Usar Brecht sem critici-IO,~ trai-10". Essa observaqäo de Heiner 
Müller nos serviu de apoio no sentido de elaborar uma perspectiva pro- 
pria,. tornar um distanciamento em relacäo ao inventor do efeito de 
estranharnento. Resolvemos des-montar o casamento, radicalizando a 
proposta brechtiana de uma estetica da ruptura. Quebramos, entzo, ngo 
somente.os.m6veis, mas tambern a cronologia linear do texto, mostran- 
do a festa de casamento na perspectiva da rnem6ria da noiva. Para isso, 
in€roduzimos um elemento epico, narrative, em forma de uma persona- 
gern cornplementar, inventada. Chamamos essa personagem, esse nlter- 
ego da noiva, de Simone, como referencia a Simonides de Keos, o in- 
ventor da arte da memoria. Ela rememora sua festa de casarnento, uns 
doze anos depois. Trata-se agora de outro tipo de rnulher: näo mais a 

"garota" em tomo dos vinte anos (que, para muitos homens e mulheres, 
sobretudo no Brasil, se constitui numa fucacäo mitica), mas antes urna 
representante emancipada da femme de trente, ou melhor, de trente cirzq 
ans. 

Cortamos a peca de um ato unico em tes atos distintos de mem6- 
ria. 0 ato inicial da nossa montagem chama-se "mhas". Ruinas, porque 
Simone comeca a rememorar o seu casamento de forma traumatica. 0 
fracasso da uniZo entre Jac6 e Maria 6 posto em evidencia, no texto de 
Brecht, pela quebra do cenhio. Os mbveis que quebram durante a festa 
de casamento säo a alegoria de um reiacionamento que se desestnitura 
desde o primeiro dia. No momento em que ele e ela celebrarn sua noite 
de niipcias, a cama em que deitam desintegra-se debaixo deles. Para 
Sirnone sobrou a mem6ria de um casamento despedacado. 

A lembraya do casamento em forma de ruinas 6 o prit-neiro tubleau 
da nossa encenaqäo. Ouvem-se, quase no escuro, OS Versos de uma mfi- 
sica popular. 
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"Väo viver sob o mesmo ieto, at6 trocarem riros.. . 
Väo viver sob o mesmo teto, at.6 que a casa caia." 

Na semi-escuridiio, depois dos estrondos da casa caindo, h5 vigas 
despencando, paredes em escombros, mesa e cadeiras demolidas, poeira 
no ar, e o chäo semeado de cadiveres, como nos dramas barrocos. Do 
fundo, surge uma figura feminina vestida de luto, Sirnone. ~ l a  oiha a 
sala em ruhas e OS corpos, detendo-se na irmä, no noivo e na noiva. Com 
o rosto em direqäo ao publico, murmura algo, como se fosse para si 
mesma: "die Tisdhordnung" - palavra retomada por uma voz ferninina 
em off, que comeca a narrar uma historia: 

"Die Xschordnung - a ordem das pessoiu 2 mesa. Foi com um olhar 

sobre a ordern das pessoas A mesa que se deu no siculo V1 antes da 

nossa era a invencäo da arte da mem6ria por Sirnonides de Keos. Se- 

gundo a lenda, ele cornpas um hino em homenagem a um hmoso luia- 

dor, charnado Skopas, o qual, podm. näo Ihe deu 0 pagamento devido, 

recebendo por isso o casligo dos deuses. Na hora do banquete de ho- 

rnenagem, Simonides foi chamado para fon.  Nesse rnomento, ruiu o 

palicio. soterrando o dono da festa com todos seus convidados e desfi- 

gurando-OS a iril ponto que OS familiares näo conseguiam reconhece- 

los. Simoni(des), enräo, que tinha guardado na memoria o lugar de 

cada um ii mesa. reconstituiu as suas identidades." 

Essa lenda 6 narradapor Quintiliano em seu tratado sobre a forma- 
$20 do orador e as tecnicas da retorica. Recorremos a um autor antigo 
para dar uma dirnensäo temporal de profundidade ao acontecimento em 
questäo. De fato, como lembra Benjamin, aquilo que aconteceu dez ou 
doze anos atris, na nossa vida - uma deterrninada atmosfera, com nossas 
imagens de desejo e de felicidade - tornou-se täo longe e irrecuperivel 
como se tivesse acontecido h i  mais de dois mii anos. Recuperar a ordem 
das pessoas ii mesa significana para a nossa personagem Simone reaver 
plenamente todas as lernbran~as. Mas isso 6 apenas um desejo. Num 
primeiro momento, os fragrnentos de mernoria despencam em cima dela 
invobntanamente, caoticamente, so lhe resta assistir passivamente, num 
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tdgica. Resolveu mosear o prirneiro dia na vida do casal Jac6 e Maria, 
sua festa de casamento, de urna forma que desse ao espectador uma idiia 
bastante precisa do que seria essa relaciio dai em diqte, no dia a dia. 

"Usar Brecht Sem critici-Io,~ trai-10". Essa observaqäo de Heiner 
Müller nos serviu de apoio no sentido de elaborar urna perspectiva pro- 
pria, tomar um distanciamento em relacäo ao inventor do efeito de 
estranhamento. Resolvemos des-rnontar o casamento, radicalizando a 
proposta brechtiana de urna estetica da mptura. Quebramos, entäo, näo 
somente OS moveis, mas tarntkm a cronologia linear do texto, mostran- 
do a festa de casamento na perspectiva da mem6ria da noiva. Para isso, 
infroduzimos um elemento ipico, narrative, em forma de uma Persona- 
gern complementar, inventada. Chamamos essa personagem, esse alter 
ego da noiva, de Simone, como referencia a Simonides de Kios, o in- 
ventor da arte da mem6ria. Ela rernemora sua festa de casamento, uns 
doze anos depois. Trata-se agora de outro tipo de mulher: näo mais a 
"garota" em tomo dos vinte anos (que, para muitos homens e mulheres, 
sobretudo no Brasil, se constitui numa fixagZo mitica), rnas antes urna 
representante emancipada dafemrne de rrente, ou melhor, de trente cinq 
ans. 

Cortamos a peqa de um ato finico em t*s atos distintos de mem6- 
ria. 0 ato inicial da nossa montagem charna-se "ruhas". Ruhas, porque 
Simone comeqa a rememorar o seu casamento de forma traurnatica. 0 
fracasso da uniäo entre Jac6 e Maria 6 posto em evidencia, no texto de 
Brecht, pela quebra do cenario. Os m6veis que quebrarn durante a festa 
de casamento säo a alegoria de um relacionamento que se desestmtura 
decde o prirneiro dia. No momento em que ele e ela celebram sua noite 
de nupcias, a cama em que deitam desintegra-se debaixo deles. Para 
Simone sobrou a mem6na de um casamento despedacado. 

A lembranqa do casarnento em forma de mhas 6 o piimeiro tubleau 
da nossa encenacäo. Ouvem-se, quase no escuro, OS Versos .de uma mu- 
sica popular. 
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"Väo viver sob o rnesmo teto, ati  trocarem tiros.. . 
Väo viver sob o mesmo teto, ate que a casa caia." 

Na semi-escuridäo, depois dos estrondos da casa caindo, h i  vigas 
despencando, pakdes em escombros, mesa e cadeiras dernolidas, poeira 
no ar, e o chäo semeado de cadtiveres, como nos dramas barrocos. Do 
fundo, surge uma figura feminina vestida de luto, Simone. Ela olha a 
sala em niinas e OS corpos;detendo-se na irmä, no noivo e na noiva. Com 
o rosto em direqäo ao pfiblico, murmura algo, como se fosse para si 
mesma: "die Tischordnung" - palavra retomada por urna voz feminina 
em off, que comeca a nanar urna historia: 

"Die Tischordnung - a ordern das pessoas ii mesa. Foi com um olhar 

sobre a ordem das pessoas ii mesa que se deu no skculo V1 antes da 

nossa era a invenqäo da me da  mem6ria por Sirnonides de K6os. Se- 

gundo a lenda, ele compos um hino em homenagern a um famoso luta- 

dor, chamado Skopas, o qual, porem, näo lhe deu o pagarnento devido, 

recebendo por isso o casiigo dos deuses. Na hora do banquete de ho- 

rnenagem, Simonides foi chamado para fora. Nesse momento, ruiu o 

palgcio, soterrando o dono da festa com todos seus convidados e desfi- 

gurando-OS a tal ponto que OS familiares näo conseguiam reconhece- 

los. Simoni(des), entäo, que tinha guardado na mem6ria o lugar de 

cada um A mesa. reconstituiu as suas identidades." 

Essa lenda e narrada por Quintiliano em seu tratado sobre a forma- 
$20 do orador e as tecnicas da retorica. Recon-emos a um autor mtigo 
para dar urna dirnensäo temporal de profundidade ao acontecimento em 
questäo. De fato, como lembra Benjamin, aquilo que aconteceu dez ou 
doze anos atrk, na nossa vida- urna detenninada atmosfera, com nossas 
imagens de desejo e de felicidade - iomou-se t5o longe e irrecuper5vel 
como se tivesse acontecido hA mais de dois mil anos. Recuperar a ordem 
das pessoas h mesa signiticanapara a nossa personagem Simone reaver 
plenamente todas as lembrancas. Mas isso 6 apenas um desejo. Num 
primeiro momento, OS fragrnentos de mem6ria despencam em cima dela 
involuntaiamente, caoticarnente, s6 Ihe resta assistir passivamente, num 
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lugx intermedian0 entre o palco e a platiia, sem poder intervir. No pal- 
CO, OS mortos, OS espectros da recordacäo, ressuscitam e repassam a a@o 
do tempo que se foi, diante dessa espectadora especial que 6 Simone, ao 
mesmo tempo em que essa peca dentro da peca, esse trabalho de 
rememora@io 6 olhado de fora pelo publico. 

Brecht concebeu o seu uabalho dramaturgico e cenico como um 
teatro gestual. 0 conceito-chave gestus 6 derivado do latim. Cicero o 
emprega no sentido de "atitude do corpo", focftlizando a linguagem na 
sua funcäo publica. Por isso, o gestus no teatro de Brecht näo deve ser 
confundido nem corn um "gesto" banal qualquer, nem corn o "gesticu- 
lar". Expressando a atitude ou posnira de urna pessoadiante de outra, 6 a 
unidade minirna das intemlacks sociais na vida cotidiana. Brecht pro- 
p6e levar tais gestus para o palco, a firn de estuda-los ali como num 
laborat6rio. 0 teatro gestual 6 um lugar de formacäo e urna escola de 
cidadania, na quai as pessoas aprendem a lidar mais conscientemente 
corn suas atitudes de relacionamento mdtuo. 

Pode se considerar a proposta brechtiana do teatro gestual como 
urna retomada e reinvencäo, sob as condicöes modificadas do seculo 
XX, da ideia de Friedrich Schiller de considerar o teatro como urna ins- 
tituicäo formadora da moral pubiica (Die Schaubühne als eine rnoralisc/ze 
Anstalt berrachtet, 1785). Corno mostraram Caco Coelho e Fernando 
Peixoto, essa linhagem do teatro dem50 teve urna repercussäo particu- 
laimente fecunda no Brasil. Corno uma forte ra&o para essa receptividade 
pode se considerar a hist6ria diferente da alfabetizaqäo neste pais, que 
faz corn que aqui o espaqo publico, cultural e politico seja mais "cEnico", 
mais teatrai do que literkio. 

Voltando i peca 0 casarneizto. Interrornpe-se a asäo no momento 
decisivo, para p6r em evidencia um gesrus. Ocorre que, no momento da 
primeira daqa, o noivo näo danca corn a noiva e, sim, corn urna outra. 
Essa 6,  por asim dizer, a faiha uigica dessa pqa,  escrita, no rnais, den- 
wo da tradiqäo c6mica popular, representada na epoca do jovem Brecht 
pelo escritor e ator Kar1 Valentin. Durante OS oitenta anos de 16 para c l ,  
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muita coisa mudou nos costumes. Por exemplo, urna noiva casar grivi- 
da, como a Maria da peca, niio 6 mais nenhum eschdalo. Mas o fato de 
o noivo näo dar o primeiro passo juntamente corn a noiva 6 algo que 
continuaria a causar especie, mesmo numa festa de casamento hoje em 
dia. "E qualquer desatenqäo, faqa näo.. ." - estäo ai os Versos de um 
cantor nosso contemporheo para nos lembrar que tal comportarnento 
representaria, hoje como antigamente, um momento de mau agouro para 
OS passos funiros do casal. Resolvemos, pois, realcar esse gestus em nos- 
sa montagem. 

0 noivo näo executa a primeira danqa corn a noiva, mas corn uma 
outra. Eis o gestus-chave da Pep. A primeira danca, nessa festa de casa- 
rnento, 6 "contriria aos bons costumes". E o gestus inaugural da deses- 
truturaqäo daquela uniäo. Poderia ser chamado de mau agouro, niio fosse 
Brecht um adversari; decidido da idiia e do drarna de destino. 

0 gesrus inaugural tem como conseqüencia outro gestus: a noiva 
inicia um flerte com o amigo do noivo. Este topa e pede para d a n p  com 
a noiva. Sua danp  Causa espicie. Todo mundo fica parado asistindo a 
esse show de sensualidade que termina corn o "arnigo" quase que deita- 
do em cima da noiva. E como se näo bastasse, a noiva propöe uma mu- 
danca da ordem das pessoas i mesa: o pai 6 intimado a ceder o seu lugar, 
de modo que a noiva acaba por ficar sentada emblematicamente entre o 

seu marido e o arnigo. 

Irrompem as energias selvagens da natureza. Ern vez de serem 
canaiizadas civilizadamente paao  leito do casarnento, foram, muito pelo 
contrario, ati~adas pelo noivo e a noiva. Eis o terceiro gestus, que se 
subdivide ern trts acöes diferentes: 1. o arnigo canta a licenciosa "baiada 
da castidade", o que 6 recebido pela noiva como urna provocaqäo; 2. 
simultaneamente, a balada 6 executada ao vivo pela h ä  da noiva e pelo 
jovem, num Canto secreto - um tablado banhado por urna luz-neon cor 
de rosa; 3. em seguida, caido em desgraqa perante a noiva, o amigo, na 
frente de todo mundo, inicia um flerte corn a madame, a amiga da noiva, 
convidando-a para inspecionarem juntos OS rndveis no quarlo de domiir 
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... Plano que so näo se realiza por Causa da pronta intervenqäo do noi dheies, copos e ciiices, e OS cartöes com os nomes dos convidados, eh  
da noiva, do pai da noiva e do marido da mdarne, que sentem qu eclara, contente, olhando para a c h e r a  prestes a xeg~strar a pimeka 
bons costumes estäo sendo ameaqados. Com uma frase, o pai res Foto do Abum de recorda~äo: 'Esta e a ordern das pessoas B mesa". 
tudo: "Nos autores modernos, a vida em f d i a  esti sendo arra 
Para a larna; sendo que 6 iss0 que nos, alemäes, temos de melho Mesmo no ambito da memoria voluntaria, hB qualidades dife- 
expressäo material de todas essas aqöes 6 a vandalizacäo geral, q entes do trabalho mnem6nico. 0 ensaio de Sigmund Freud, Recorda~; 
todos voltam da visita do quarto. 0 cinico comenthrio da madame: e t i ~  elaborar, especifica quais säo as diferencas. A recordacäo de I 

kaputt - Tudo rebentou!“ Simone, no segundo ato, apesar de niio mais ser passiva, 6 do tipo 
repetitivo. E urna mem6ria nostilgica, na medida em que ela quer "re- 

Nesse rnomento, interrompemos novarnente a cronologia linear, 
montando um segundo tableau. No momento ern que a madame que- 
brou a terceira ou quarta cadeira, num clima em que näo se respeita mais 
riada, o "amigo" do noivo atira um copo de vinho ao chäo. Todas as 
figuras congelam, a luz toma-se pdida, enquanto o copo, de $ quebra- 
do, rola no chio, na boca da cena. Segunda intervenqäo de Simone. Ela 
pega e olha o copo serni-quebrado, que sirnboliza o seu casarnento esti- 
Ihacado. A vo¿ ern off sintetiza: . .. - ,. ' 

, .. 
" ~ e l a  posiqäp dos praros e talheres, dos calices e manjares, aquele que 

ficou i ! h o  V; com um s6 oihar como se pascou a noite com con- 

vidados." ' 

Essa irnagem de pensamento, da autoria.de Walter Benjamin, su- 
gere urna esp2cie de reconstituicäo arqueologica da festa de casamento a 
partir dos objetos. Primado dos objetos e, com isso, tarntGm um inicio de 
maior objetividade. A mulher que se debruqa sobre a historia de seu 
casarnento, comeqa a tomar o trabalho da mem6ria em suas mäos. Em 
vez de se deixar atropelar pelo fluxo caotico dos acontecimentos, Simo- 
ne faz um esforqo voluntirio no sentido de organizar a sua mem6ria e 
dar-lhe urna foma. Primeiro gestus do segundo ato: comeqar de novo. 
Ela repöe o copo na mesa. Ha urna superposiciio de irnagens, na medida 
em que, simultaneamente corn Simone, a noiva executa o mesmo gesto. 
Simone se retira para seu ponto de observac20, e tudo comeqa de novo. 
Inicia-se a festa do casamento. A noiva acaba de p8r o ultimo copo na 
mesa. Depois de verificar se tudo se encontra no devido Iugar - pratos e 
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aver" OS momentos do passado (o termo alemäo para "repetir" - 
"wiederholen" - pode significar tarnbkm "repegar"). FoIhear as ima- 
gens do ilbum de casarnento 6 um ritual de repetiqao. E uma voita a 
um tempo mitico, urna idealizacäo do passado, para encobrir um tem- 
po presente problemitico. 

Folheemos o Abum, juntamente com SimoneNaria. 0 noivo posa 
ao lado da noiva e diz brincando: "Mamäe, ela nunca saberi cozinhar täo 
bem como a senhora". Uma pequena dissonhcia, seguida de sorriso, 
flash e foto. Chega o jovem. Ele sorri para o casal e joga pktalas. En- 
quanto a aura cor-de-rosa envolve OS nubentes, o rapaz declma: "Quan- 
da dois jovens se enlaqam mahonialmente, parece que OS anjos cm- 
tarn no C&!" Flash e foto. Chega o pai da noiva, cumprimenta o casal 
(mais cairhosamente a filha, mais objetivarnente o noivo), senta-se h 
mesa, e repara na ausencia da f&a caqula: "Mas, cadi? a Ina?" Flash e 
foto. Apmce Ina e, virando-se para Simone, declara, com certa falta de 
medida: "'Eu adoro chantilly. E pra encher a boca inteira!" Flash e foto. 
Chegam o marido e a madame. Cumprimentam OS noivos e, para a sur- 
presa destes, sentarn eni lados opostos da mesa. "'E verdade que f o r m  
voces mesmos que fabricaram OS moveis?" pergunta com admiraqäo ir6- 
nica a madame; e o marido retruca: "Eu gostaria que voce tambem tivesi 
se feito OS nossos m6veis". Alfinetada e foto, alfmetada e foto. DOS con- 
vidados s6 falta o amigo do noivo. Eis que ele vem chegando, elegante, 
mundano, descontraido. Curnprirnenta OS noivos, senta-se i mesa. Fare- 
ja o ambiente.e, detendo o olhar na liimpada vermeiha, sentencia: "Esta 6 
a luz perfeita para um bom prato de bacalhau!" Dito e feito. Tudo esta 
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pronto para a entrada da mie do noivo que exibe triunfalmente o prato 
principai: 'Eis o bacaihau!" Somso, flash e foto. 

As pequenas dissonhcias, OS leves excessos, as ironias insipnifi- 
cantes säo inicialmente encobertas e contrabalancadas pelas falas gentis, 
sociais e convenientes, mas väo se avolumando no decorrer desse segun- 
do ato. Depois da proposta de comecar de novo, configura-se um se- 
gundo gestus, bem resumido pelo pai da noiva em sua fda  final: "Eles 
näo agüentam ficar sozinhos consigo mesmos". Ern outras paiavras: cer- 
tos personagens perdern o controle de si, como se debaixo do verniz da 
"boa educaqäo" dos adultos reaparecesse a indole selvagem das criancas. 

0 primeiro a passar do ponto 6 o pr6prio pai, corn sua mania de 
contar hstdias. E uma avalanche de narrativas chatas e demau gosto: o tio 
cuspindo o peixe por cima da mesa, durante o banquete; a evcca~äo dos 
vasos sanitirios na hora do binde; doencas repugnantes como a corrosäo 
da medula do poeta Heinrich Heine e do tio do velho senhor Weber, ou a 
elefantiase do tio August, corn seus famous last words: "Leck mich 
am ... !". Triunfa o ego do narrador, passando por cima dos outros, causan- 
do desgosto, criando constrangirnento e estragando o clima da festa. 

Ern segundo lugar, rivalizando corn o pai, para ver quem 6 o estra- 
ga-prazeres rnaior, temos a madame. Impertinente e metida, ela retribui 
o convite criticando os m6veis fabricados pelo anfittiäo, al6m de se apro- 
veitar do publico ali reunido para discutir as desavencas corn o seu mari- 
do. Corn tudo isso, cria-se uma atmosfera que faz a festa fracassar de 
vez. No momento em que o rnarido arneaqa descer o braqo na madame, 
hii uma tentativa da i n n Z  da noiva e do noivo de neutrdizar as energias 
mais agressivas por meio de urna danqa; no entanto, as sementes do 
desregramento e da desordem ji f o r m  lanqadas. 

Novo corte, nova intempcäo, no momento da volta ao que konsi- 
derarnos a fdha triigica da peca. A danca que o noivo deixou de executar 
com a noiva tinha se cravado na mem6ria de Simone como, o momento 
traumtitico por excelencia. Na retomada do episbdio, a nossa protagonis- 
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ta descobre uma nova qualidade de rnemdria: enquanto elaboracäo do 
passado (ou "pedaborqäo", para traduzir ao p i  da letra o "Durcharbeiten" 
de Freud), a membria 6 capaz de superar o traurna e a nostalgia. 

Terceiro ato, terceiro rableau: a melancolia de Simone trmsfor- 
ma-se em luto, e esse trabalho de luto estii chegando ao firn. Quando 
entra em cena, ela acornpanha apenas iniciaimente OS passos de danqa da 
noiva, a qua], em protesto Contra o ato do noivo, resolveu dancar.com o 
primeiro que apareceu na sua frente. Num dado momento, porim, Simo- 
ne se distancia e vai ern busca de sua emancipaqäo. Num bad, ao fundo 
da sala, ela pega seu vestido de noiva, executando corn ele uma outra 
d a q a -  urngestus por n6s introduzido. 0 seu monologo interior 6 proje- 
tado pela voz em OE 

"Ah! Pudissemos ter uma experiinciri a salvo das crises.. . Apenas nos 

cultos e cerimanias isso 6 possivel. 0 que torna OS dias de festa täo 

significaiivos 6 o encontro corn a nossa vida anierior. (Nesse momento 

entra a noiva, triste, e senta-se A mesa.) Datas assirn (prossegue a voz) 

näo sio hist6ricac, säo datas de rememoraqäo." 

Ao som de uma vaisa,' Sirnone, abracada ao seu vestido, sai dan- 
cando, emancipando-se do seu passado de Maria. 

0 texto citado 6 uma adaptaqäo de uma passagem do ensaio de 
Walter Benjamin Sobre alguns temas em Baudelaire. hconformado corn 
a posicäo de Proust, segundo o qua1 o aparecimento da memoria 
invoIuntaria, capaz de resgatar o tempo perdido, 6 algo que n3o esti 
dentro do poder do individuo, o critico prop8s urna alternativa. 0 ato de 
rememoraqäo, no sentido de uma cura dos traumas do passado, pode ser 
realizado corn base nos cultos e nas cerimonias. Reviver o passado, näo 
para repeti-10 miticamente, mas para ressuscitar dele e do trauma graqas 
As energias de distanciamento e atualizacäo contidas no presente. A esse 
olhar obliquo da rnemdria enquanto insrhcia presente corresponde a 
atitude de estranhamento do ator brechtiano em relaqao ao seu persona- 
gern. Simone corn relaciio h noiva 6 o efeito de estranhamento (Verjfrenz- 
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dungse3ekt) em pessoa, sendo ao mesmo tempo personagem e atriz dis- 
tanciada. 

Uma experiencia a salvo das crises? Onde isso seria possivel se- 
näo'num.espaqo do imaginirio como o teatro? Certarnente, a danqa 
emancipatoria de Simone näo passa de uma imagem de desejo. Um de- 
sejo, porem, que pode se tornar realidade. Afinal, o teatro näo deixa de 
ser um laborat61io de sonhos e utopias, alkm de um antidoto contra a 
mitifica@io e a loucura. 

No terceiro ato, retornarnos o fio dos acontecimentos num mo- 
mento particularrnente "feio" da festa de casamento. Tudo esti meben- 
tado, a agressividade aumenta ainda mais, a vida familiar continua sendo 
"arrastada para alama". Eis o segundo gestus desse ato, e ele se desdobra 
em tres aq6es especificas: 1. a madarne continua quebrando moveis, nio 
respeita mais nada e ningukm e, juntamente com o arnigo do noivo, aca- 
ba por transfomar o pacato apartamento pequeno-burgues num "ch- 
queiro"; ratazanas ou porcos, eIes chafurdam na lama, descendendo ati 
o mais baixo nivel; 2. com espirito de porco, a madame denuncia a gra- 
videz da noiva, curtindo o prazer de ofende-la; 3. num rompante, o mari- 
do manca a perna da mesa, atira-a contra a madame e, na frente de todo 
o mundo, lava toda a roupa suja. 

Com isso, a festa acaljou. Os convidados väo embora e ficam so OS 

noivos. 

.Rests, como parte final do terceiro ato: a noite de nupcias. 0 ges- 
tus que caracteriza o comportarnento da noiva e do noivo 6 que eles 
brigarn, ao mesmo ternpo em que se sentem atraidos um pelo outro. 
Portanto, um gestus arnbiguo, em que energias da desordem (raiva, odio, 
desejo sexual) disputam a cena. Quando deitanina cama, seri que eles Se 
reconciliam - de verdade? de mentira? Ern suma, como encenar o final? 

Excluimos uma idealizacäo do casamento, porque isso decidida- 
mente näo esti no texto de Brecht. Ao mesmo tempo o seu olhar sobre o 
casamento näo nos parece somente "c6rnico", no sentido de uma ridicu- 

158 Mesa-redonda - A Estetica do  Teatro de  Brecht 

larizaqao ou sitira ou um pessimismo gratuitos. Mas, entäo, o que? Nos- 
sa ideia foi manter a arnbigüidade. Uma possibilidade de dar foma i 
cena final seria imaginh-la como um conto de fad% is avessas: "E foram 
felizes e infelizes Para sempre". 

Tableau final. 0 noivo carrega a noiva em seus bracos. Leva-a atk 
a mesa que vai servir de cama. Demba uma j m a  e deita a noiva em 
cima da mesa. Ao lad0 do corpo dela, que se deixa adivinhar atravis do 
vestido transparente, tres calices sugerhdo uma imagem barroca: . 

"Uma bela mulher, enfeimdn por adomos mil / E uma mesa farta sein 

fim que a muiios satisfaz 1 Uma fonte inesgothvel que Agua sempre da 

/ E mesmo, doce leite de amor / Assim como em centenas dc canas 

circula o nqucx delicioso . . ." (Daniel Caspar von Lohenstein) 

Nesse meio tempo, apagou-se a luz e a cama ruiu. Na escuridäo, 6 
a musica que sustenta a cena. Uma musica gestual que muda, evocando 
amor e briga. 

Reacende-se a luz: na cama esti deitada Sirnone, na mesma posi- 
$20 que a noiva, mas sozmha. 

Ela esti satisfeita ou insatisfeita? 0 que aconteceu? Foi abandona- 
da pelo marido? Ou ser6 que foi ela quem o abandonou? Ou ser6 que 
apenas esta noite ela saiu do quarto do casai? Pode ter sido um pesadelo, 
ou uma insonia, enfm, ela apenas levantou, enquanto seu rnarido conti- 
nua dormindo, ela levantou para rememorar na sala a hist6ria de seu 
casamento, o dia da festa de seu casamento? Sera que essarememorac50 
vai ter conseqü2ncias para o seu relacionamento presente? 

Tantas perguntas. Tantas possibiiidades de resposta. 

Traiava-se, para n6s, de tentar Ianqar um olhar de descoberta sobre 
um determinado estado social: o casamento - um conto de fadas para 
cabeqas dialkticas. 
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