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Brecht e o Cinema: uma análise metodológica em contexto fílmico. 

 

Esta pesquisa tem como principal objetivo analisar as diferentes execuções do método de Brecht 

no cinema. Trata-se mais especificamente de reencontrar o efeito do estranhamento, tal como 

foi proposto no teatro épico brechtiano, no âmbito do seguinte conjunto de realizações 

cinematográficas roteirizadas pelo próprio dramaturgo: Zeitprobleme:wie der Arbeiter wohnt 

(1930; Como vive o trabalhador berlinense), de Slatan Dudow, Kuhle Wampe oder: Wem gehort 

die Welt? (1932; Kuhle Wampe ou A quem pertence o mundo?) de Slatan Dudow e Hagmen 

also die! (1943; Os carrascos também morrem!) de Fritz Lang. Os referenciais teóricos 

contemplados vão dos textos doutrinários brechtianos aos principais estudos que lhes foram 

consagrados, a exemplo daqueles propostos por autores como  Fredreric Ewen, Walter 

Benjamin, Frederic Jameson e, no Brasil, Gerd Bornheim e Fernando Peixoto. Acrescentam-se 

a esta primeira frente teórica trabalhos sobre teoria do cinema e obras de análise fílmica, a 

exemplo daqueles propostos por Eisenstein, Robert Stam, Jacques Aumont, Laurente Jullier, 

Michel Marie, Michèle Lagny e, no Brasil, Ismail Xavier. Serão analisados elementos cênicos 

que compõem a filmografia pesquisada, a saber: texto, música, atuação dos atores, cenário, 

indumentária, ângulo de câmera e montagem, que tentem evidenciar a existência do método 

brechtiano nessas produções cinematográficas. 

  Palavras-chave: Brecht, teatro épico, cinema, efeito do estranhamento.  
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Brecht and the Cinema: a methodological analysis in filmic context. 

 

The main purpose of this study is to analyse the different method executions from Brecht in the 

cinema. This concerns more particularly on finding the strangeness effect, as proposed in 

Brechtian epic theatre, in the context of the following group of cinematographic achievements 

scripted by the playwright himself: Zeitprobleme:wie der Arbeiter wohnt (1930; How the 

berliner worker lives), by Slatan Dudow, Kuhle Wampe oder: Wem gehort die Welt? (1932; 

Kuhle Wampe or Who owns the worls?) by Slatan Dudow and Hagmen also die! (1943) by Fritz 

Lang. The theoretical references  are from Brechtian doctrinaire along his main enshrined 

studies, for instance, those studies proposed by playwrights like Fredreric Ewen, Walter 

Benjamin, Frederic Jameson and, in Brazil, Gerd Bornheim and Fernando Peixoto. In addition 

to this first theoretical position about theory of cinema and works of filmic analysis, such as 

Eisenstein, Robert Stam, Jacques Aumont, Laurente Jullier, Michel Marie, Michèle Lagny and, 

in Brazil, Ismail Xavier. It will be considered theatrical elements which are part of the studied 

filmography as well as text, music, players acting, scenario, clothing, camera angle and 

installation, trying to highlight the existence of Brechtian methodology in these film 

productions. 

Key words: Brecht, Epic Theatre, Cinema, Strangeness Effect.  
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Introdução 

 

Esta pesquisa surge pelo interesse de aprofundar os estudos sobre Bertolt Brecht e sua 

ligação com o cinema. Brecht foi dramaturgo, poeta, roteirista e teórico que enxergava a arte 

como um instrumento de transformação social. Seu método busca estimular no público uma 

atitude crítica e de vigilância, propiciando visão política e entendimento dos problemas sociais. 

Para tanto, mobiliza recursos de encenação capazes de impedir a empatia e a identificação da 

plateia com os personagens. 

Tendo como objeto de estudo os filmes que Brecht roteirizou, entre os anos 1930-1943, 

buscamos apresentar esta pouco conhecida produção do autor. O corpus da pesquisa constitui-

se de Zeitprobleme: wie der Arbeiter wohnt (1930; Como vive o trabalhador berlinense) e 

Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt? (1932; Kuhle Wampe ou A quem pertence o 

mundo?), de Slatan Dudow, e Hagmen also die! (1943; Os carrascos também morrem!), de 

Fritz Lang. Nestas obras cinematográficas serão observados alguns ângulos de execução destes 

filmes; por exemplo, o uso da música como elemento do efeito do estranhamento, como 

acontece em A ópera dos três vinténs, tendo como referência o método de Bertolt. 

O primeiro capítulo discorre inicialmente sobre Bertolt Brecht: sua vida e suas obras. 

No segundo tópico, o texto leva o leitor ao engajamento político do dramaturgo e suas 

influências marxistas. 

No segundo capítulo teremos como foco o teatro épico e o método brechtiano. Serão 

expostas teorias e técnicas utilizadas por Brecht no decorrer de suas produções teatrais. 

No terceiro capítulo serão apresentadas as influências cinematográficas sofridas pelo 

dramaturgo, alguns de seus roteiros e comentários sobre suas obras transformadas em filme.  

No último capítulo teremos reflexões sobre as adaptações do método de Brecht nas 

produções cinematográficas. A primeira análise será de Vivre sa vie, (1962; Viver a vida), 

filme que Godard fez inspirado nas teorias do dramaturgo alemão. As demais análises serão dos 

filmes citados anteriormente, onde tentaremos comprovar ou negar a existência de seu método 

nas encenações propostas. 
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Capítulo 1  

1.1- Brecht:o homem 

Dez de fevereiro de 1898. Alemanha, Augsburg, centro da Baviera, cidade pequena, 90 

mil habitantes, bairro operário. Pai católico, diretor de fábrica de papel, avarento, autoritário. 

Mãe protestante, filha de funcionário de alto cargo em uma empresa. Ambiente pequeno, 

burguês, às margens de um canal, nasce Eugen Berthold Friedrich Brecht, vulgo Aigin, 

conforme o documentário de Joachim Lang, Brecht-Die kunt zuleben (2006; A vida de Bertolt 

Brecht). 

Segundo o documentário, Aigin era um menino nervoso e com problemas no coração. 

Como consequência, sua família o protegia em demasia. Seus progenitores vieram de Archern, 

na Floresta Negra, e isto se confirma em seu poema intitulado Do Pobre B.B: Eu, Bertolt 

Brecht, venho da floresta negra. Para a cidade minha mãe me carregou  Quando ainda vivia 

no seu ventre. O frio da floresta Estará em mim até o dia em que eu me for (Brecht, 2012: p.53). 

Salienta-se que Brecht não utilizava uma pontuação ortográfica linear, ou seja, nem toda frase 

de seus poemas possuíam ponto final. Entende-se que, para ele, uma frase podia ser levada para 

a próxima, uma complementando a outra. Sendo assim, os poemas citados nesta pesquisa serão 

apresentados conforme o autor criou. No poema citado, Brecht relata que sua mãe estava 

grávida dele quando se mudou para Augsburg. Ele sentia-se um homem da Floresta Negra, cujo 

frio estará com ele até o fim de sua vida. Berthold foi criado pela mãe na religião protestante, 

porém seu pai era católico, podendo ter despertado, em algum momento, o interesse sobre o 

catolicismo em seu filho. Quando criança, estudou em uma escola protestante – Pés-descalços 

– ambiente onde teve um contato mais próximo com a bíblia, o que no futuro o levaria a um 

estudo mais aprofundado sobre a obra. 

Segundo Lang, em seu documentário, Brecht achava a bíblia “um livro 

incomparavelmente lindo, forte, mas zangado” (2006; A vida de Bertolt Brecht). Porém, se 

considerarmos que a maioria dos escritores leu este livro milenar, Brecht seria mais um dos que 

se encantavam pelos dizeres bíblicos. Contudo, ele estudou a bíblia porque tinha um interesse 

pessoal e instigante por ela, tanto que o seu primeiro drama foi intitulado A bíblia. É intrigante 

perceber que o interesse de Brecht, em um determinado momento de sua vida, pela bíblia e pelo 

protestantismo, o faz questionar e refletir sobre a religião e Deus em seus escritos futuros. Em 

A vida de Galileu (Brecht, 1974d), ele confronta a ciência e a religião e coloca a razão como 

vitoriosa. Na abertura da terceira cena, o texto explicita: “... Galileu afirma a sua fé na razão 
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humana”. O personagem Galileu é um físico, pesquisador e professor que, por meio de estudos 

científicos, questiona a religião. A razão responderá a todas as perguntas que antes eram 

respondidas por meios não científicos. É neste momento que a ciência se sobrepõe à religião, e 

a razão humana prevalece sobre o que era imposto pelas instituições religiosas (Brecht,1974d: 

p.73). 

Brecht, no decorrer da vida, modificou o seu pensamento em relação à religião. Ele 

deixou de ser protestante e tornou-se ateu. Porém, no documentário de Joachim Lang (2006; 

A vida de Bertolt Brecht), um amigo do dramaturgo menciona seu ateísmo relatando que 

Brecht declarava que, ao morrer, queria ser enterrado em um caixão de zinco lacrado. Ele não 

acreditava na existência de Deus, daí não se importar de ser cremado. Em seu poema Hino de 

Deus, Brecht questiona a existência do divino e afirma o seu ateísmo:  

Muitos dizem que você não existe e que é melhor assim. Mas como pode não existir 

o que pode assim enganar? Se tantos vivem de você, e de outro modo não poderia 

morrer – Diga-me, que importância pode ter então que você não exista? (Brecht, 2012: 

p.13). 

Brecht poderia não acreditar em Deus, mas Este fazia parte de suas reflexões textuais. 

Sentia uma vontade súbita de se expressar por meio das palavras. Em sua fase escolar era o 

centro das atenções, o que justifica o surgimento de vários amigos/colaboradores para ajudá-lo 

a montar um jornal na escola que se chamava Die Emte. Como Brecht não conseguia uma 

quantidade suficiente de produção textual realizada por outrem, escrevia vários textos e 

colocava outra autoria para parecer que o jornal possuía vários colaboradores, conforme o 

documentário de Lang (2006; A vida de Bertolt Brecht). A criação deste jornal trouxe uma 

movimentação social para a vida do jovem Brecht, pois o grupo vivia em festas, saraus, cantava 

versos e recitava poemas pelas ruas da cidade de Augsburg. Nesta época, Brecht já carregava o 

seu violão e tentava musicalizar seus versos. 

De acordo com Frederic Ewen, em 1º de agosto de 1914, quando a Alemanha declarou 

guerra contra a Rússia, Brecht tinha dezesseis anos. A partir deste momento, Bertolt começou 

a ter um interesse súbito por escrever sobre conflitos e guerras. Foi neste mesmo ano que ele 

tentou um contato com um jornal de Augsburg chamado Neueste Nachrichten, ao procurar um 

dos editores do jornal para dar-lhe alguns poemas feitos sobre a guerra. Wilhelm Brustle, o 

editor, lembrou que Brecht era um jovem tímido e contido, pois só falava quando era provocado. 

Seus poemas eram “marcados por um ritmo denso, quase hipnótico, não só completamente 

livres do convencional e epigonal mas tão vigorosos que trouxeram uma nota nova para a poesia 

alemã” (Ewen,1991: p.46). O jovem Brecht já demonstrava ser um escritor diferenciado, que 
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iria se sobressair perante outros artistas no futuro. Em Ewen lê-se que Brecht, no primeiro ano 

da primeira guerra mundial, foi patriota e apoiou a Alemanha com vigor. Esses poemas iniciais 

não são tão reparáveis, no sentido de não serem tão surpreendentes como os que Brecht 

escreveria depois deste momento de “loucura súbita” a favor da guerra. Nesta época, ele usava 

o pseudônimo de Berthold Eugen. Quando Berthold começou a perceber que a guerra estava 

ceifando os seus amigos, mudou de postura e, consequentemente, seus textos sofreram esta 

influência. É a partir deste momento que a guerra se torna um dos temas frequentes em suas 

obras (Ewen,1991: p.46). 

  Os amigos que ainda não tinham ido para a primeira guerra mundial encontravam-se 

com o jovem Brecht no meio da natureza para produzir textos sobre a situação da época na 

Alemanha, conforme Lang em seu filme. E foi nesses encontros, nos bosques e florestas da 

pequena Augsburg, que Brecht se encantou por Paula Banhalzer, apelidando-a de Bi, a 

agridoce. “Agora, agridoce me ama. Então, eu me chamo Paul. Ela é maravilhosa, suave e 

primaveril... tímida e perigosa” (2006; A vida de Bertolt Brecht). Paula foi um dos grandes 

amores de Brecht que, a propósito, teve algumas mulheres e várias amantes. O dramaturgo dizia 

que não era homem para casar e viver com uma única mulher. 

Em 1917, Brecht matriculou-se em Medicina na Universidade de Munique, porém o 

exército o chamou para cumprir sua missão com a pátria. Foi transferido para o hospital militar 

de Augsburg, onde cuidou de vários pacientes que estavam sofrendo as consequências da 

primeira grande guerra. Foi desta experiência de vida que Brecht escreveu Die Legende vom 

toten Soldaten (A lenda do soldado morto), poema que lhe traria fama e problemas com Hitler 

no futuro (Ewen, 1991: p.48). 

Nos anos seguintes, Brecht revezaria seu tempo entre Munich e Augsburg, pois sua 

cidade natal era o local de grandes produções textuais, já que em Munich as distrações eram 

muitas e o dramaturgo não conseguia escrever com intensidade. Em 1920, Brecht perdeu sua 

mãe e resolveu fixar residência em Munich, afastando-se um pouco de Augsburg. Munich era 

uma cidade agitada politicamente, lugar de origem do nacional-socialismo, e as demonstrações 

públicas ideológicas de esquerda eram evidentes na comunidade (Ewen,1991: p.52). Logo, 

percebe-se que Brecht foi inserido em uma cidade onde os pensamentos de esquerda estavam 

em voga; portanto, esta efervescência ideológica esquerdista colaborou profundamente na sua 

formação, tanto como pessoa, quanto como artista. 



16 
 

Nessa época, Brecht era conhecido por adorar musicalizar seus poemas em companhia 

de seu violão. Ele era um menestrel, com uma voz estridente, que o diferenciava dos demais. 

Brecht foi convidado a participar de uma trupe de artistas de variedades, o “Porão do Riso”, 

que tinha como diretor Karl Valentin, por quem Brecht já possuía admiração. Foi neste grupo 

que Berthold aproximou-se de Karl e iniciou uma relação de amizade e de trabalho. O 

dramaturgo iria escrever vários esquetes inspirados na arte de Karl Valentin. No ano de 1923, 

os dois trabalhariam juntos no filme Mysterien eines Frisiersalons (Os mistérios de uma 

barbearia), onde Karl Valentin era o ator e Berthold Brecht e Erich Engel os diretores. O 

filme se desenvolve em uma barbearia, onde o personagem de Valentin era um aprendiz de 

barbeiro preguiçoso, mote com o qual várias cenas cômicas ocorrem no filme. Para Brecht, o 

que mais impressionava em Karl Valentin era a sua consciência corporal ao se utilizar da 

técnica da mímica, a que o dramaturgo no futuro chamaria de gestus (Ewen,1991: p52-53). 

Portanto, Karl Valentin era um dos meios que faria Brecht começar a refletir sobre os gestus, 

um dos tópicos do seu teatro épico. Explicaremos com mais clareza os gestus no segundo 

capítulo, onde falaremos sobre o teatro épico e o método de Brecht.  

Em 29 de setembro de 1922, Brecht estreou Trommeln in der Nacht (Tambores da 

Noite) em Munich. Era um momento muito importante para o dramaturgo, portanto sua família 

estava presente – o pai, o irmão Walter, Bi e a governanta. Brecht chamou os amigos e os 

críticos para participarem deste acontecimento. A crítica não gostou muito, mas ele ganharia o 

prêmio Kleist de dramaturgia. Este prêmio ajudaria Brecht a se tornar mais conhecido e várias 

portas se abririam (Ewen,1991: p 89 - 91).  

 No filme de Lang, há um depoimento de Paula Banhalzer, a Bi, que nos deixa ver 

quanto Brecht acreditava nele mesmo. Ela expõe que Brecht sempre teve muita certeza de que 

se tornaria um grande homem, um artista deslumbrante, e que o mesmo dizia, com vigor, que 

viria depois de Goethe (2006, A vida de Bertolt Brecht). Essa afirmação nos mostra um 

homem consciente de si mesmo e nem um pouco modesto, porém o futuro mostraria que Brecht 

estava certo, pois seu método transformaria o teatro moderno.   

 Bi, Paula Banhalzer, ligou-se a Brecht e juntos tiveram um filho, Frank. No entanto, 

os pais de Bi não aceitavam Brecht e entregaram a criança a pais temporários. Neste meio 

tempo, Brecht conheceu a atriz Marianne Zoff em um teatro público de Augsburg. Tempos 

depois, Marianne descobriu estar grávida. Bi e a atriz esperam filhos de Brecht. Como a família 

de Paula não permitiria que ele se casasse com ela, então Brecht decide casar-se com Marianne 
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Zoff e juntos têm uma menina chamada Hanne (2006; A vida de Bertolt Brecht). Brecht era 

um homem que gostava das mulheres, e as mulheres se encantavam por ele. 

De acordo com Ewen, a escritora alemã Lotte Eisner fez uma descrição de Brecht: 

“Um homem alto, jovem, tímido e orgulhoso ao mesmo tempo, com aquela timidez 

que o bom burguês toma por arrogância. Magro – quase emaciado, um pouco curvado 

– parecia flutuar nas roupas grandes demais. Tinha movimentos bruscos, desajeitados, 

que de alguma forma lembravam os de um cachorrinho faminto. O que mais me 
impressionou nele foram suas belíssimas mãos, com longos dedos sensíveis, e seus 

estranhos olhos, profundos e penetrantes ao mesmo tempo. A fronte, sob uma franja 

de cabelo espesso e desgrenhado, era macia. Ele já usava aquele eterno boné, comum 

no submundo, puxado para a frente da cabeça, jaqueta de couro gasto e um charuto 

imenso. Mostrava ser como sua poesia. O cinismo feroz tocado pela melancolia de 

um comediante desconcertava muita gente à primeira vista. Adorava mostrar-se um 

homem duro e fazia muitos inimigos com seu espírito inflexível. Ele escrevera: ‘Em 

mim você tem um homem com quem não pode contar’ – mas para alguns de nós era 

um amigo com quem podíamos contar sem reserva” (Eisner:1957 apud Ewen:1991, 

p.86).   

 A descrição acima nos mostra as contradições de Brecht e o seu lado mais íntimo. Ela 

cita as características do dramaturgo, valendo-se tanto de sua forma física como de seu 

temperamento. O cinismo e a melancolia faziam parte dele e, consequentemente, suas poesias 

refletiam isso. Porém, seu “espírito inflexível”, até certo ponto, era uma de suas contradições. 

Essa inflexibilidade não incidia em sua dramaturgia1, pois as mudanças ocorriam com o 

objetivo de aprimorar o espetáculo como um todo. Outra contradição que a escritora demonstra 

é o fato de perceber aquele corpo magro que flutua dentro da roupa, mas que ao mesmo tempo, 

tem movimentos bruscos, desajeitados, sem muito controle sobre o corpo esguio. Esse trecho 

nos remete a um homem diferente daquele que é mostrado nas obras. Entende-se que a maioria 

de suas peças foi escrita em coletivo, mas não podemos afirmar o mesmo de suas poesias.  

De acordo com o filme de Lang (2006, A vida de Bertolt Brecht), Brecht escreveu 

2.334 poemas e 48 dramaturgias. Necessitaríamos de um estudo muito mais aprofundado sobre 

suas poesias para entendermos melhor sua personalidade através das mesmas, mas pode-se 

perceber que elas demonstram mais o homem Brecht do que suas peças. Entretanto, tanto a 

poesia como os dramas tinham, em sua essência, um viés político. Sobre o engajamento político 

de Brecht falaremos um pouco mais no próximo tópico deste capítulo. 

Quando Brecht tinha 26 anos, em 1924, mudou-se para Berlin, pois sua alma necessitava 

de expansão, e apenas o fervor de uma grande cidade poderia preencher este jovem rapaz. 

                                                             
1 Conforme Pavis, para Brecht, “a dramaturgia abrange tanto o texto de origem quanto os meios cênicos 

empregados pela encenação” (Pavis,2005: p113). Logo, quando utilizarmos a palavra “dramaturgia” nessa 

pesquisa, teremos como referência essa definição.  



18 
 

Apesar de morar em Munich, Brecht já fazia viagens frequentes para Berlin. É importante 

salientar que seu casamento com Marianne Zoff não estava indo muito bem, então ele foi 

embora de Munich sozinho, deixando para trás, também, sua filha Hanne. 

O maior objetivo de Brecht, com esta mudança, era se tornar um extraordinário poeta, 

tendo apenas Goethe acima dele. Foi nesta troca de cidade que uma nova transformação 

aconteceu: Brecht deixou de assinar como Berthold, inspirado em seu amigo dramaturgo 

Arnolt Bronnen, e passou a assinar Bertolt Brecht. Nesta época, Berlin era a cidade luz da 

cultura, de modo que fervilhava uma nova indústria cultural que mexia com a arte da cidade. 

Em parte, foi por este motivo que Brecht mudou-se para Berlin, pois foi convidado a ser 

dramaturgo, juntamente com Carl Zuckmayer, do Deutsches Theater de Max Reinhardt. Foi 

nesse mesmo ano que Brecht conheceu a atriz Helene Weigel, que viria a ser sua última esposa 

e companheira fiel por toda a vida (Peixoto,1974: p.61). 

Brecht esteve ao lado de Helene até sua morte e juntos tiveram dois filhos, Stefan e 

Barbara. Helene foi o esteio da família Brecht, cuidando da casa, dos filhos e da administração 

financeira da família e de Bertolt. Weigel teve uma importância significativa na vida de Brecht, 

colaborando consideravelmente tanto como atriz de seus espetáculos quanto como mulher 

administradora da família e do amor de Bertolt. 

   Suas amantes normalmente eram atrizes, admiradoras ou colaboradoras de suas 

produções textuais, ou seja, faziam parte, de alguma forma, de seu convívio social. Elisabeth 

Hauptmann, Margarete Steffen, Ruth Berlau são os nomes de algumas dessas mulheres que 

se apaixonaram por ele (2006, A vida de Bertolt Brecht). 

Brecht fez a primeira apresentação de Mann ist Mann (Um homem é um homem) em 

Darmstadt no Landestheater, no dia 26 de setembro de 1926, sob a direção de Jakob Geis e 

cenários de Caspar Neher. O espetáculo não foi um grande sucesso, mas alguns críticos 

gostaram do que viram, como por exemplo Herbert Jhering, que acredita ter visto o primeiro 

dramaturgo alemão que conseguiu transcender, ao invés de atacar ou celebrar a máquina social 

(Ewen,1991: p.125). Percebe-se que nesta peça, Brecht inicia a sua estrada rumo a um novo 

teatro: o teatro épico. Salienta-se que foi neste ano, também, que Brecht leu Das Kapital (O 

capital) de Karl Marx, livro que ajudaria o dramaturgo a aprofundar a sua linguagem e o seu 

método, dando-lhes um viés social marxista. Este tópico será aprofundado no momento em que 

formos refletir sobre o engajamento político de Brecht. 



19 
 

No documentário de Lang existem imagens reais de uma apresentação de Um homem é 

um homem em Berlin, onde os soldados aparecem em cena utilizando-se de pernas de pau. Eles 

pareciam monstros enormes que engoliam a sociedade e faziam dos homens o que queriam. Foi 

uma grande ousadia para a época, e provavelmente a plateia ficou se sentindo pequena como 

os outros personagens que não faziam parte do grupo de soldados. Entende-se que neste 

momento, Brecht poderia querer que o espectador se sentisse impotente e sem forças para 

conseguir mudar a situação à qual foi induzido a chegar e que, apesar de termos escolhas, não 

podemos modificá-las. 

Brecht gostava de compartilhar com seus amigos os textos que escrevia, pois a maioria 

de seus amigos eram artistas, escritores ou pessoas que, de alguma forma, estavam envolvidas 

no meio artístico. Então, Bertolt tinha o hábito de pedir ajuda a seus amigos em suas produções 

textuais, pois entendia que o coletivo poderia melhorar a sua arte. O intrigante é que Brecht, 

como foi exposto anteriormente, sempre teve a certeza de que seria um grande artista. Porém, 

a produção individual, como de costume entre os escritores, não seria o único caminho a ser 

percorrido por ele, pois seu espírito do coletivo e o costume de compartilhar seus textos com os 

amigos fez com que, naturalmente, ocorresse a inserção de colaboradores na sua produção 

textual. No documentário de Lang, o interlocutor questiona, com alguns de seus amigos e 

colaboradores, a legitimidade dos textos de Brecht e se eles eram explorados pelo dramaturgo. 

Todos expuseram que Brecht tinha muito mais para oferecer do que eles tinham para dar, e que 

se ocorreu algum roubo de conhecimento, foram eles que o furtaram. 

Segundo Ewen, Elizabeth Hauptmann foi a colaboradora que mais teve contato com 

Brecht. Ela foi sua secretária, tradutora da língua inglesa, amiga, conselheira e amante. Foi 

Elizabeth que traduziu The Beggar’s Opera (Ópera dos Mendigos) de John Gray, que se 

tornaria a Die Dreigroschenoper (A ópera de três vinténs) de Bertolt Brecht. Este texto foi 

uma encomenda feita pelo ator Ernst Robert Aufricht que, ao alugar um teatro, queria uma 

dramaturgia de Brecht para o espetáculo de inauguração do novo espaço cênico. Portanto, no 

dia 31 de agosto de 1928, estreou A ópera de três vinténs em Berlin, com um sucesso 

estrondoso, o que modificaria a vida do dramaturgo. Nesta apresentação, Kurt Weil tomou 

conta da parte musical, o cenógrafo foi Caspar Neher e o diretor Erich Engel. Brecht e 

Elisabeth Hauptmann foram os adaptadores do texto. O espetáculo teve tanto êxito que tirou 

Brecht de suas dificuldades financeiras, momento em que comprou sua primeira casa, e no 

futuro o faria ter a primeira experiência com a indústria cinematográfica (Ewen,1991: p.150). 
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O ano de 1929 foi marcante para a economia mundial, com o crack da bolsa de New 

York, assim como o foi para Brecht. Conforme Lang, no dia 1º de maio, o dramaturgo 

presenciou, do apartamento de seu amigo Fritz Sternberg, uma manifestação de operários 

sendo dispersada por policiais que atiraram, sem piedade, nos manifestantes. Foi um maio de 

sangue, quando a polícia acabou fazendo vários mortos e feridos. Infere-se que Brecht tenha 

ficado abalado com este fato, pois deve ter sido difícil ver a classe operária sendo executada e 

não poder fazer nada para ajudar. O sentimento de impotência que Brecht sentiu naquele 

momento pode ter ressoado por sua existência. 

No fim da década de 1920, Brecht era um homem mundialmente conhecido, com 

independência em seu trabalho e financeiramente rico. Morava em Berlin com seus filhos 

Stefan e Barbara e sua esposa Helene Weigel. A família Brecht curtia uma vida financeira 

mais tranquila em comparação ao início da década, porém Bertolt tinha consciência dos 

problemas econômicos em que o mundo estava inserido e as trágicas consequências que o 

capitalismo brutal trouxe de presente para o povo das sociedades capitalistas. A leitura dos 

livros de Marx, a grande depressão de 1929 e o massacre dos operários que Brecht presenciou 

fizeram com que o dramaturgo refletisse mais sobre as relações de injustiça dentro do 

capitalismo, tornando estes questionamentos os principais temas de suas futuras peças. 

 Portanto, considera-se que as produções textuais de Brecht e sua vida pessoal estão 

intrinsicamente ligadas. Pode parecer comum esta afirmação, pois relacionar a vida pessoal do 

artista e sua obra é habitual. Em Brecht esta relação soa diferente, pois suas obras, em especial 

a dramaturgia, estavam em constante transformação. Ele atualizava e modificava seus textos no 

decorrer de sua caminhada. Algumas peças ficavam esperando para serem modificadas, 

enquanto Brecht se preocupava com outra e a produção deste novo espetáculo. Conforme as 

apresentações ocorriam, ele modificava o texto com o objetivo de melhorar a encenação. Ou, 

na medida em que a peça ia para outras realidades sociais, Brecht também alterava o texto e a 

encenação. Entende-se que vários fatores faziam com que sua dramaturgia e seus espetáculos 

estivessem em constante mutação, assim como suas reflexões e sua vida pessoal. 

Um exemplo dessas mutações dramatúrgicas de Brecht é Aufstieg und Fall der Stadt 

Mahagonny (Ascensão e queda da cidade de Mahagonny). Esta peça, inicialmente, era um 

texto não muito extenso que se chamava Mahagonny. Conforme Peixoto, o espetáculo foi 

apresentado em 17 de julho de 1927 no Deutsche Kammer musik de Baden-Baden, com a 

música de Kurt Weill. A peça durava cerca de 45 minutos, onde músicas eram tocadas por 30 

instrumentistas, enquanto os homens-sanduíches carregavam cartazes com dizeres satíricos que 
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denunciavam a brutalidade do capitalismo vigente (Peixoto,1974: p.95). Era um espetáculo 

breve, porém já podíamos notar alguns elementos do teatro épico: a música como uma parte 

relevante, os cartazes e o texto satírico com viés político. 

Da Mahagonny surge, alguns anos depois, Ascensão e queda da cidade de 

Mahagonny. O interessante de Brecht é que, quanto mais esmiuçamos sua vida e suas obras, 

mais constatamos que ambas estão entrelaçadas intimamente. A palavra mahagonny foi 

inventada por Brecht por volta de 1923, segundo Ewen, e significava “utopia dos filisteus, 

aquela situação cínica e estúpida de cafés que fermentavam, com anarquia e álcool, a mais 

perigosa porção de bruxas da Europa” (Ewen,1991: p.115). Portanto, se considerarmos que esta 

palavra foi utilizada para nomear uma cidade na dramaturgia, então Mahagonny poderia ser 

qualquer cidade que estivesse imergida na utopia da felicidade capitalista. Ou seja, qualquer 

lugar que transmitisse uma falsa sensação de realização plena, pois o que mais importa em uma 

sociedade capitalista é a maior quantidade de capital que o indivíduo possui ou possa vir a 

possuir. Desse modo, em Mahagonny, a felicidade existe para quem tem dinheiro, pois é ele 

que realiza os desejos de consumo dos indivíduos. Então, Brecht poderia estar falando de 

qualquer cidade europeia que estivesse inserida neste contexto na época. Conforme Ewen, a 

estreia de Ascensão e queda da cidade de Mahagonny ocorreu em 9 de março de 1930, em 

Leipzig, num teatro lírico, que colaborou para deixar a classe burguesa muito mais horrorizada 

com o espetáculo (idem: p175). 

No ano seguinte, Brecht e Ernst Ottwalt escreveriam o roteiro de Kuhle Wampe oder: 

Wem gehört die Welt? (Kuhle Wampe: ou A quem pertence o mundo?), filme que se tornaria 

o marco para a história do cinema político do mundo. Este assunto será discutido com mais 

profundidade no terceiro capítulo desta pesquisa. 

Com uma crise social e política na Alemanha em 1930, Brecht iria se sentir muito mais 

encorajado a levar sua arte por todos os lugares. Então ele, Hanns Eisler, Helene Weigel e 

Ernst Busch saíram pelos bares, restaurantes, teatros pequenos ou grandes, qualquer lugar que 

tivesse interesse em ouvir suas canções (Ewen,1991: p.219). Eles queriam abranger uma plateia 

diferente da que eles estavam acostumados e, por consequência, chegar mais perto do povo. 

Brecht era um homem atento aos acontecimentos políticos, econômicos e sociais do mundo, 

portanto estes fatos eram inseridos constantemente em suas obras. Sendo assim, o hábito de 

Brecht modificar seus textos manteve-se neste momento de efervescência artística. As 

expressões artísticas que eles apresentavam nesta época eram modificadas, reinventadas e 

transformadas, utilizando-se de informações sobre a crise política/social vigente. 
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Escrever sobre Brecht é falar de política, coletivo e democracia. Ele compreendia que a 

coletividade possui um poder modificador social e que as grandes transformações sociais 

ocorreram com a união do povo. Mas para que os indivíduos tenham a noção de seu poder 

individual, eles necessitam de conhecimento. O conhecer pode propiciar uma reflexão maior 

sobre suas condições de vida em sociedade. A dramaturgia de Brecht tentava provocar este 

indivíduo, para que o mesmo conseguisse refletir sobre fatos existentes e para que estes fatos 

se modificassem por meio desse agente, o ser humano. 

Logo, para transformar o status-quo é necessário, em primeiro lugar, conhecer o mundo 

em que se está inserido. Num segundo momento, precisa-se refletir, questionar e discutir sobre 

a realidade vivida. Brecht, então, escreveu as peças didáticas que têm a função de operar sobre 

os agentes teatrais. Ou seja, em um determinado momento ele compreende que, para 

transformar a plateia, necessita-se primeiro atuar sobre os atores. Sendo assim, se um 

determinado grupo seguisse o método de Brecht, as peças didáticas deveriam ser encenadas em 

vários momentos no decorrer da existência do grupo, como uma eterna práxis dramatúrgica. 

Portanto, as peças didáticas ajudavam a transformar os agentes teatrais, estes que, em outras 

montagens de dramaturgias, iriam tentar, através da encenação, transmudar a plateia. Desse 

modo, infere-se que, para a evolução das pessoas de um determinado grupo teatral, brechtiano 

ou não, dever-se-ia tornar as peças didáticas um meio para reflexão, questionamento e 

autoconhecimento dos componentes do grupo e dele como um todo. As peças didáticas 

poderiam se intercalar, em montagens, com as peças não didáticas do grupo. 

Os ânimos estavam acirrados, entre 1930 até 1933, na Alemanha. Os nazistas estavam 

conseguindo alcançar os seus objetivos e ter um poder estrondoso. Então, no início do ano de 

1933, Hitler assumiu o Estado alemão (Peixoto, 1974: p.144). Desse modo, a Alemanha tornou-

se um país perigoso para Brecht. Os nazistas detestavam o dramaturgo, inicialmente, por causa 

do poema A Lenda do soldado morto, citado anteriormente, e também outras produções 

textuais subversivas que foram escritas por ele. Em resposta a sua necessidade de exilar-se, 

Brecht escreveu o poema Quando me fizeram deixar o país, que relata a sua revolta sobre as 

barbaridades a que os nazistas estavam submetendo a sociedade alemã e como eles agiam ao 

matar e expulsar os denunciantes de seus golpes. Realmente, no penúltimo ano de guerra 

Quando aquele regime, para adiar sua derrota Já enviava novamente os mutilados para o fogo 

Ao lado dos velhos e meninos de dezessete anos Descrevi em um poema (Brecht, 2012: p101). 

Este poema a que Brecht se refere é A Lenda do soldado morto. Brecht continua a relatar, 

com sarcasmo, que “um soldado morto era desenterrado” para que continuasse lutando no 
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campo de batalha em prol do nazismo. Desse modo, “Eles matam ou expulsam gente como eu 

Que denúncia Seus golpes” (id.: ib).  

Brecht fugiu da Alemanha com sua mulher e seu filho, Stefan. No decorrer de sua 

jornada para o exílio, encontrou alguns amigos nas cidades de Praga, Viena e Zurique. Entre os 

amigos está Walter Benjamin, e este seria um dos últimos encontros dos dois, pois Benjamin 

não aguentaria a pressão do nazismo e se envenenaria anos depois. Brecht relata o fato com 

muito pesar em seu Diário de Trabalho, em que Walter Benjamin estava em uma cidade na 

fronteira com a Espanha e a guarda nacional deteve todo o seu grupo.  Porém, “quando os outros 

foram lhe dizer na manhã seguinte que tinham permissão de seguir viagem encontraram-no 

morto” (Brecht,2002: p.6). Brecht ficou entristecido com a notícia e fez alguns comentários 

sobre o amigo em seu diário. 

No início de seu exílio, Brecht achava que este duraria uns cinco anos, mas não foi o 

que sucedeu. A realidade de exilada da família Brecht foi bem diferente da maioria das pessoas 

da mesma condição. Com a sua fama, ele fez vários amigos estrangeiros que deram todo o 

suporte para que a família Brecht aguentasse estes anos tão difíceis. Bertolt era um homem 

simples que se contentava com pouco, mas necessitava de um espaço onde pudesse produzir 

seus textos. E foi no momento de dificuldades por ser um exilado que Brecht produziria as suas 

peças mais importantes e seu método ganharia um corpo mais definido. Infere-se que a frieza 

do nazismo tenha colaborado para “frieza” da encenação brechtiana, pois esses anos difíceis 

colaboraram para torná-lo ainda mais crítico e questionador. Lang, no documentário, expõe 

que, quando Brecht estava na Dinamarca e os fascistas estavam tomando a Europa, ele se 

perguntou: “O que posso fazer para transformar a frieza em uma enorme produtividade. O que 

posso fazer? ”. Entende-se que pode ter sido, além da frieza da Floresta Negra incorporada nele, 

este o momento em que Brecht transforma a frieza nazista em arte, através da negação do 

pathos2.  

 A produção textual de Brecht no exílio foi impressionante e nos primeiros anos de fuga 

europeia, em seus diários, Brecht relata que compôs Poemas do exílio, A vida de Galileu, A 

alma boa de Setsuan e Mãe Coragem e seus filhos. Essas obras são relevantes. Porém, foi 

                                                             
2 Segundo Pavis, o pathos é uma palavra grega que significa sentimento, sofrimento. Além disso, é a “qualidade 

da obra teatral que provoca emoção (piedade, ternura, pena) no espectador”. O autor continua a definir a palavra 

e chega a uma palavra similar, o patético que “é o modo de recepção do espetáculo que provoca compaixão”. 

Conclui-se, então, que o pathos é um elemento que pode ser compreendido tanto na produção do espetáculo quanto 

na recepção; o que vai variar será a época, pois a receptividade depende da época em que o receptor está inserido. 

Portanto, é de suma importância ter conhecimento dos códigos ideológicos sociais para que o pathos alcance o 

efeito pretendido (Pavis, 2005: p280-281). 
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muito complicado para ele escrever no exílio, pois sua arte era efetivamente práxis. Brecht 

escrevia suas peças, levantava o espetáculo, apresentava para a plateia e reformulava o texto e 

a encenação se fosse necessário, o que quase sempre era preciso. Ele carecia deste retorno da 

plateia para continuar transmutando sua arte, exceto em suas peças didáticas. 

Os primeiros anos do exílio da família Brecht foram uma odisseia europeia. Além das 

cidades de Praga, Viena e Zurique, eles passaram por cidades da Dinamarca, França, Finlândia 

e Suécia. Em seu diário, 04 de maio de 1939, Brecht relata que participou de uma conferência 

para estudantes em Estocolmo. O dramaturgo falou sobre as referências utilizadas na construção 

dos elementos épicos que fazem parte do seu teatro épico. Esses elementos foram retirados 

“prontos do teatro de Karl Valentin, do circo ao ar livre e do parque de diversões de Augsburgo. 

Depois havia os filmes, especialmente os mudos dos primeiros tempos, antes que o cinema 

começasse a copiar o teatro de arte dramática (Chaplin) ” (Brecht, 2002: p.33). Brecht expôs as 

influências que fizeram parte de sua vida desde sua terna infância, como o parque de diversões 

da sua cidade natal e o circo, até a fase jovem em que temos Karl Valentin e Charles Chaplin 

com seu cinema mudo. Percebe-se que Bertolt interessa-se pelo cinema desde o início deste e 

de sua vida, pois ele nasceu praticamente junto com a arte cinematográfica. 

Em 1940, os nazistas estavam chegando mais perto da Finlândia e a família Brecht 

decidiu ir embora sem deixar rastros. Eles ficaram na Finlândia porque era um país considerado 

neutro com relação à grande guerra. Mas Brecht tinha noção de que a situação europeia não 

estava nada boa e que a qualquer momento os nazistas poderiam se aproximar dele e de sua 

família. Então, Brecht já estava tentando conseguir ir para os Estados Unidos. Em seu diário, 

ele relata que “está esquentando, e não há resposta do consulado americano a respeito dos 

nossos vistos. Nem sei que rota é viável, nem o que isto custaria” (Brecht,2005B: p.85). Foi 

somente em 21 de julho de 1941 que Brecht chegou a Los Angeles, lugar que ele pensa ser o 

mais protegido dos nazistas. 

Alguns amigos de Brecht se encontravam nos Estados Unidos, tanto que foi Elizabeth 

Hauptmann, sua colaboradora, que conseguiu alugar um flat para a família Brecht (Brecht, 

2005B: p.3). Bertolt estava na América, que não era uma terra de seu agrado, pois ele não 

combinava com o glamour e as facetas que Hollywood tinha para oferecer. Mas foi neste lugar 

de exaltação cinematográfica que Brecht estimulou-se para escrever roteiros e ficar mais 

próximo das pessoas que fazem cinema. 
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Nesta fase em que se encontra, em Los Angeles, Brecht criticou com veemência o teatro 

feito pelos americanos, um teatro naturalista, que vai contra o teatro épico. “Em nenhuma outra 

parte é mais difícil escrever sobre teatro do que aqui, onde tudo que eles têm é o naturalismo” 

(idem: p20). O teatro naturalista segue a cartilha de Aristóteles e sua catarse, ou seja, o pathos. 

Brecht negava a identificação do espectador com o personagem. O teatro brechtiano não é um 

lugar de uma imitação idêntica da realidade vivida e que tenta ser a mesma, mas um lugar que 

mostra ao espectador que o que ele vê é teatro. E que o teatro serve para entreter e fazer com 

que a plateia reflita sobre o que está assistindo. Mostrar a coxia, ter poucos elementos 

cenográficos, quebras e estranhamentos fazem parte do contexto anti patético de Brecht. 

Bertolt compreendeu que, na América, ele ganharia mais escrevendo roteiros 

cinematográficos do que peças, pois encontrava-se em Hollywood, a meca do cinema 

americano. Seu interesse por filmes começou bem jovem, e seu encanto por Charles Chaplin 

colaborou na construção de seu método. Então, era de se esperar que Brecht se aproximasse da 

indústria cinematográfica, e foi através de seus amigos que já estavam inseridos neste meio que 

ele começou a escrever seus roteiros. É evidente que Brecht continuaria trabalhando com suas 

peças paralelamente, pois vários espetáculos seriam montados mundo afora e na América, lugar 

de seu exílio. Ele não se sentia muito à vontade para ser quem era realmente ao escrever alguns 

roteiros para Hollywood. Chega a ser enfadonho, pois em seu diário, Brecht relata que “às vezes 

você escreve movido por certas forças e às vezes você tenta ganhar força escrevendo” (Brecht, 

2005: p.77). A indústria cinematográfica exigia dele histórias que o espectador hollywoodiano 

estivesse acostumado a assistir, ou seja, escrever histórias com uma moral e que imitassem a 

realidade americana da época. Era o oposto de seu método, o que nos leva a pensar que Brecht 

escrevia com restrições, e não como um dramaturgo que tem um poder livre sobre sua obra. 

Deve ter sido complicado para ele colocar suas produções textuais em um modelo moralista 

preestabelecido. 

O cineasta alemão Fritz Lang também era um exilado nos Estados Unidos nesta época, 

então, naturalmente, ele e seu conterrâneo Brecht juntaram-se para idealizar o roteiro de 

Hangmen also die!  (Os carrascos também morrem) no ano de 1942 (Brecht, 2012: p.347). 

As filmagens ocorreriam no ano seguinte, porém Brecht e Lang não iriam compactuar com as 

mesmas ideias e vários conflitos iriam acontecer. Relataremos mais sobre este fato no terceiro 

capítulo. 

Segundo o documentário de Lang, Brecht e o ator hollywoodiano Charles Laughton 

trabalharam por alguns anos para traduzir e montar A vida de Galileu. Em 1947 ocorreu a 
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estreia em Beverly Hills e o protagonista era o próprio Charles Laughton. Vários famosos 

compareceram para prestigiar Laughton: Charles Chaplin, Ingrid Bergman e Anthony 

Quinn. As celebridades ficaram encantadas com o que viram e o espetáculo foi um sucesso. 

Este seria o último ano de Brecht nos Estados Unidos, pois o FBI começou a investigar 

o dramaturgo e sua família. Então, em 30 de outubro, Brecht compareceu a uma audiência da 

Comissão sobre Atividades Antiamericanas da Câmara em Washington. Ele relata sobre este 

momento em seu diário. Vários jornalistas, rádios, fotógrafos e pessoas que se interessavam por 

teatro e, consequentemente, por Brecht compareceram (Brecht,2005: p.300). A comissão queria 

saber se Bertolt era do Partido Comunista, porém Brecht nunca foi filiado a este partido. 

Entende-se que seu método tem um viés marxista, mas isso não significa que ele era do partido 

comunista. Trataremos deste assunto com mais profundidade no próximo tópico deste capítulo. 

No dia seguinte, após este fato, Brecht tomou o avião e partiu para Paris. Ele se espantou 

ao encontrar a cidade luz suja, empobrecida e um imenso mercado ilegal (idem: p.301). Foi 

decepcionante para o dramaturgo, mas ele já esperava encontrar a Europa em um estado 

deplorável. Encontrou alguns amigos e foi ao teatro, mas no dia 5 de novembro partiu para 

Zurique. 

Sua passagem por Zurique foi rápida, pois logo depois, em 1949, voltou para Berlim. 

Segundo o documentário de Lang, Brecht relatou sobre o seu retorno à Alemanha após mais de 

15 anos: “Quando voltei à terra natal e vi o restante assim, fiquei assustado e quis logo ir 

embora. Mas se tivesse ido logo, tão rápido quanto alguém que teme dessa condição de ruína, 

eu não teria saído” (2006; A vida de Bertolt Brecht). Enfim, Brecht compreendeu que a mesma 

força que o impulsionou a deixar sua terra natal, no momento de conflito, é a força que fará 

com que ele fique e tente modificar a situação atual alemã. Na verdade, Brecht nunca deixou a 

Alemanha para trás, pois ela o acompanhou por todos os países em que passou e produziu sua 

arte inspirando-se nela. 

Os últimos 7 anos da vida de Brecht foram intensos. Ele fundou o Berliner Ensemble e 

montou várias de suas peças escritas no exílio. Mãe coragem e seus filhos, em Berlim, tornou-

se um sucesso. Helene Weigel ganhou o prêmio de melhor atriz ao fazer a protagonista e o seu 

grito mudo. No documentário de Lang encontra-se a imagem deste momento em que Mãe 

coragem grita, porém não há um som. A dialética brechtiana consiste na retirada do som do 

grito, que normalmente é exagerado, e ele coloca na face da personagem. Logo, a expressão 

facial de Mãe coragem é exagerada, em oposição à neutralidade comumente praticada por 
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Brecht, e o grito é silencioso, oposto ao exagero do ato de gritar. Sendo assim, ele retira o som 

exagerado do grito o neutralizando e coloca na expressão facial exagerada, que normalmente é 

neutra.  

Com Mãe Coragem e seus filhos, ele ganhou o Festival de Paris em 1954, e depois pelo 

conjunto da obra, o Prêmio Stálin da Paz. Brecht sempre soube que seria um grande artista e 

seu método é considerado como um marco para o teatro moderno. Infere-se que ele foi o 

precursor do cinema político no mundo, com um filme de produção independente. Brecht foi 

um homem revolucionário para o teatro, o cinema e a poesia. Então, inesperadamente, no dia 

14 de agosto de 1956, ele morreu de enfarto (Brecht, 2012: p.348). Enfim, Berlim Ensemble, 

uma parte da Alemanha e do mundo sentem-se órfãs, pois o pai do teatro épico se foi.  

 

1.2- Brecht: Engajamento Político  

Brecht viveu as duas grandes guerras mundiais. Na primeira guerra mundial, ele tinha 

por volta de 16 anos, idade em que, normalmente, o ser humano tenta compreender o mundo 

ao seu redor. Sendo assim, Brecht estava inserido na sociedade alemã no início da grande 

guerra, porém “na verdade, no primeiro ano da guerra, ele foi um patriota genuíno” (Ewen, 

1991: p.47). Ele apoiou a primeira guerra mundial, pois o discurso pregado pelo governo 

alemão, na época, era convincente e propagava a melhora da Alemanha no pós-guerra. 

Com o decorrer da guerra, Brecht começou a notar que ela não iria recuperar o país, mas 

como consequência estava a trazer tristeza aos familiares dos jovens que se encontravam no 

campo de batalha, destruindo ainda mais a Alemanha. Bertolt perdeu vários amigos e este foi 

um dos motivos que o fez iniciar a sua luta poética contra a guerra. Em seu poema Alemanha, 

Loura e Pálida (Brecht, 2012: p.15), o poeta relata o sofrimento que seu país passava na época. 

Ele questionou sobre o que aconteceu com o seu país, pois “agora és o lixo da Europa”, um 

lugar devastado por abutres do Estado alemão e que não se importavam com o seu povo.  Terra 

de São Nunca! Cheia de Bem-aventurados! Cheia de mortos! Nunca mais, nunca mais Baterá 

teu coração Apodrecido, que vendeste Conservado em salmoura Em troca De bandeiras 

(id.,ib). Brecht entendeu que as consequências que a guerra trouxe para a Alemanha eram 

desastrosas e não compreendia como o governo deixava os seus compatriotas morrerem em 

uma guerra sem nenhum propósito positivo, continuando com a ofensiva, independentemente 

das consequências negativas sofridas pela população civil. A Alemanha não merecia todo este 

sofrimento em prol de um futuro que Brecht previa não trazer nenhum benefício para o povo. 
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Em virtude dos males que a grande guerra trouxera para o povo alemão, Brecht começou 

a agir através da escrita. A partir deste momento, ele começou a escrever tendo como prioridade 

os assuntos políticos que afundavam a Alemanha. Por volta de 1915, Brecht já tinha uma 

inclinação para a esquerda e seus ensaios tinham um tom antiguerra. Então, por ter um poder 

de sedução, ele conseguia fazer com que outros estudantes escutassem o que o poeta tinha a 

declarar (Ewen,1991: p.48). Ademais, seu poder intelectual o ajudaria a propagar sua ideologia 

no meio onde ele estava inserido. 

Quando Brecht teve a experiência de servir no hospital militar de Augsburg, seu lado 

esquerdista eclodiu para sempre em sua vida. Ele sofreu muito ao ver os jovens soldados 

morrendo ou carregando eternamente os resquícios da guerra em seus corpos. No documentário 

de Lang existem imagens de homens que voltaram da guerra sem seus membros, como pernas 

ou braços.  Não era justo ver o povo sendo massacrado por ordem de estadistas que ficam atrás 

de suas mesas, sem sofrer nenhuma consequência direta da luta armada. 

Brecht, nesta época, ainda não tinha aprofundado suas leituras em Marx, Engels e 

Lenin, mas já tinha um espírito de esquerda interiorizado. Com tantos problemas sociais que 

iriam se suceder no pós-guerra alemão, ele agilizaria sua maturação política intelectual. 

Conforme Ewen, narra-se que na época do alistamento de Brecht para o hospital em Augsburg, 

ele relatou que os soldados sofriam de falta de convicção política, incluindo-se neste 

pensamento, e percebeu que seu entusiasmo para lutar contra os absurdos que via, em 

consequência da guerra, foi sendo suprimido por causa da melancolia que ela lhe trazia (Ewen, 

1991: p.50). A impotência que o dramaturgo sentiu nesta época o impulsionou a aprofundar 

seus estudos em literatura e ciências gerais, pois ele necessitava de informação para se 

transformar como poeta e, consequentemente, modificar sua escrita. Logo, Brecht começou a 

frequentar cada vez menos a faculdade de Medicina e, em um determinado momento, a 

abandonou para se dedicar ao seu prazer de se expressar através da escrita. 

Portanto, como consequência de seus estudos, sua produção textual começou a ter um 

viés mais politizado. Em alguns de seus poemas, de 1918 até 1926, observa-se uma revolta de 

toda uma geração, onde suas falas despertam o anarquismo e o cinismo que estavam 

encrostados em seu interior. Neste período, Brecht já desconfiava da oratória, pois era a forma 

pela qual os governantes se comunicavam com o povo. As palavras falsas e mentirosas 

projetadas por eles manipulavam parte da população alemã, deixando-a imobilizada para lutar 

contra as consequências negativas que o povo sofria. Alguns alemães realmente acreditavam 

que o Estado estava olhando por eles. Portanto, os artistas da época sentiam-se na obrigação de 
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ter um posicionamento sobre os acontecimentos políticos e sociais que ocorriam no país. Então, 

Brecht, através de seus textos, se opôs ao governo alemão e reforçou sua ideologia de esquerda. 

Por ser um poeta, dramaturgo e fazedor de teatro, Brecht encontrava em sua arte o meio 

para disseminar seu pensamento esquerdista, ao notar que boa parte do teatro apresentado no 

início do século 20 era um teatro vazio, de imitação e sem um compromisso efetivo 

político/social. Em virtude disso, Brecht apelidou este teatro de culinário. Conforme Fukushiro, 

a palavra “culinário”, no alemão kulinarisch, pode ser usada como um adjetivo para designar a 

estética artística de forma pejorativa, onde o que é mostrado não necessita de muito empenho, 

por parte do vidente, para compreender o que se vê. É “uma arte que aponta ao mero sensorial, 

ao prazer rápido e sem esforços” (Fukushiro, 2013: p.2). Deste modo, quando Brecht apelidou 

o teatro de culinário, ele estava sendo irônico e ao mesmo tempo atacava estes espetáculos de 

consumo rápido e vazio, um teatro que não exigia nenhum esforço do espectador. Esta não 

exigência de um espectador ativo no teatro culinário, para Brecht, era desserviço artístico. Ele 

não entendia como ainda se produziam espetáculos, em pleno século 20, que traziam como foco 

“a catarse aristotélica, a purificação pelo terror e pela piedade, ou a purificação do terror e da 

piedade, não é uma ablução realizada simplesmente de uma forma recreativa, é, sim, uma 

ablução que tem por objetivo o prazer” (Brecht, 2005a: p.128). Nesse prazer fugaz, Brecht 

criticava o teatro culinário, carregado de identificação e emoção. 

Brecht, então, percebeu que o pathos não o ajudaria na construção de seu método, pois 

este recurso é um auxílio na manutenção do status quo. E as emoções ele não nega por completo, 

mas compreende que elas poderiam ofuscar o objetivo principal de sua arte: a transformação 

do ser humano e, consequentemente, a modificação do status quo. Esta forma de pensar de 

Brecht não significa negar a arte como forma de entretenimento, mas ampliar e aprofundar o 

lado educativo e transformador da mesma. 

De certo modo, sendo a arte um meio de transformação social, considera-se que ela é 

um recurso político. Portanto, Brecht entendia claramente que o teatro poderia ser 

essencialmente um propagador de ideologias, não apenas nos textos falados pelos atores, mas 

também na estética utilizada nos espetáculos. Forma e ideologia se uniriam na produção de sua 

arte, fundamentalmente de esquerda e marxista.  

Com relação às formas, Brecht relata que, ao ser inovador e modificador delas, havia 

sempre alguém para chamá-lo de formalista. Na verdade, apesar de se utilizar das formas, em 

linguagens artísticas diferentes, ele não as tinha como o centro de suas produções, pois as 
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subestimava (Brecht, 2002: p.10). É claro que deveríamos fazer uma pesquisa muito mais 

aprofundada sobre esta questão, para podermos afirmar se Brecht é ou não formalista, porém 

ele mesmo não se considerava. Infere-se que Bertolt não se via como um formalista pelo fato 

que “o mundo é concebível como alterável” (idem, p.137). Sendo assim, ele compreende que 

sua arte está em constante transformação. Ao se intitular formalista, sua arte ficaria presa a um 

movimento, o que poderia ocasionar a estagnação de suas produções artísticas. 

 No entanto, o que podemos afirmar categoricamente em relação a Brecht é o fato dele 

nunca ter sido filiado ao Partido Comunista, pois entendia que não precisava estar inserido no 

partido para propagar a ideologia esquerdista. Segundo a Profa. Costa, a única relação política 

direta de Brecht ocorreu na República de Weimar, quando foi deputado dos trabalhadores da 

área de saúde na República dos Conselhos de Munich. Com o processo revolucionário, o 

conselho foi massacrado e Bertolt finalizou sua breve participação legislativa. Após essa 

experiência efêmera, Brecht nunca mais ingressaria de forma direta na política, porém 

considera-se que sua inserção nos vários partidos de esquerda que existiam na Alemanha, nos 

entremeios de 1920 e 1930, era comum, pois ele se relacionava bem com a esquerda. Todavia, 

Bertolt tinha suas ressalvas sobre a postura dos partidos de esquerda em relação à ascensão da 

direita alemã (2010, Visões de Brecht). 

 Podemos compreender que a decisão de Brecht de não escolher e nem participar 

diretamente de qualquer partido político de esquerda deve-se ao fato dele ser um artista em sua 

essência, e não um integrante partidário, que necessita do partido político para ter voz. Por ser 

um artista, Brecht utiliza a arte para sua voz ser escutada. Era através dela que o dramaturgo 

propagava suas ideias e pensamentos políticos e sociais. No decorrer de sua vida, algumas 

pessoas o questionavam por não ser filiado a nenhum partido de esquerda. Ewen relata que, em 

uma determinada reunião na casa de Brecht, num momento crucial na crise social e política na 

Alemanha, um pouco antes da eclosão da segunda guerra mundial, um dos participantes 

perguntou diretamente a ele: “por que todas estas pessoas estão aqui e não com suas células 

partidárias ou nas assembleias de desempregados? ” (Ewen,1991: p. 219). O dramaturgo 

respondeu com ironia e fazendo questionamentos lógicos sobre a pergunta realizada pelo 

cidadão. Normalmente, essas reuniões eram compostas de artistas, estudiosos, filósofos, 

músicos e indivíduos que estavam diretamente ligados às produções artísticas e de 

conhecimento da época. Sendo assim, suas armas eram similares às de Brecht: arte e 

conhecimento. 



31 
 

Para Bertolt, esses questionamentos sobre ser ou não do Partido Comunista o levaram a 

escrever um poema sobre o assunto: Mas quem é o partido? (Brecht, 2012: p.116). Neste 

texto, Brecht questiona: quem é realmente o partido, apenas as pessoas que estão filiadas e com 

suas carteirinhas do partido no bolso? Ou também: as pessoas que não são filiadas, porém 

pensam ideologicamente igual a ele e o seguem pelo mesmo caminho? Brecht responde que o 

que importa é caminhar junto com a ideologia partidária escolhida, no seu caso, a comunista. 

Todos que compactuam com a ideologia comunista compõem o partido, e cada “camarada” 

necessita de orientação partidária. Para ele, o coletivo prevalece sobre o indivíduo, porém a 

ideologia comunista é que os guia e os une. 

Há de se relembrar que, inicialmente, as obras de Brecht possuíam um tom anárquico, 

porém o seu interesse pelo comunismo foi se intensificando. Com o aumento de governos 

ditatoriais, ele entendeu que o caminho mais plausível na luta contra os fascistas era o 

comunismo. Então, Brecht começou a se aprofundar nos estudos sobre o comunismo e, ao ler 

Marx, Engels, Lenin, Lukács e outros autores que escreveram sobre o assunto, suas produções 

textuais vão se tornando, progressivamente com seus estudos, histórico-marxistas. 

Além das leituras comunistas, a construção do conhecimento esquerdista em Brecht foi 

nutrida pelos seus conselheiros intelectuais, que o influenciaram e estiveram presentes em sua 

vida. Reuniões com debates calorosos, regadas a bebidas e charutos, faziam parte desses 

encontros entre o dramaturgo e seus amigos, momentos de troca de informações e de 

conhecimento. Brecht tinha uma inclinação para trabalhar com o coletivo; desde o início de 

suas produções textuais havia colaboradores nesse processo. No documentário de Lang, em 

uma determinada ocasião, o entrevistador pergunta aos colaboradores se Brecht os explorava. 

Todos responderam que o que acontecia era uma troca, porém eles é que sugavam o 

conhecimento dele. Logo, Brecht sentia-se mais confortável para produzir suas peças com os 

seus colaboradores, em coletivo. Sendo o teatro uma arte essencialmente coletiva, esse foi um 

dos motivos pelo qual ele o elegeu para trabalhar com veemência. Em suma, Brecht era, em sua 

essência, a coletividade. Portanto, seria natural a sua aproximação com o sistema político 

comunista, onde o coletivo prevalece sobre o indivíduo.  

Quanto mais Brecht se inteirava sobre Karl Marx e o comunismo, mais ele ampliava 

seus horizontes e começava a enxergar suas dramaturgias com outros olhos. Bertolt relatou a 
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importância que foi ler O Capital3 e como isso influenciou no seu ponto de vista em relação ao 

seu próprio trabalho cênico. 

 Quando li O capital, de Marx, compreendi minhas próprias peças. É óbvio que desejo 

uma ampla difusão desse livro. Naturalmente, não descobri que escrevera 

inconscientemente todo um maço de peças marxistas; mas esse Karl Marx era o único 

espectador de minhas peças que jamais vi. Pois, para um homem com tais interesses, 

essas peças devem ter sido interessantes, não devido à inteligência delas, e sim devido 

à dele. Representariam para ele material ilustrativo (Brecht, 1927: p.181 apud 

Ewen,1991: p.148). 

Como se percebe, Brecht adotou os conceitos de Marx, porém, com a primeira leitura 

de O Capital, ele identifica e afirma que suas obras tinham um viés político marxista. Contudo, 

o marxismo de seus textos não foi inserido sem consciência, pois Brecht já havia se inteirado 

sobre o assunto através dos amigos e dos partidos políticos de esquerda. Ler Marx o fez ter 

uma consciência maior sobre suas produções artísticas, seus conceitos e seus métodos 

estabelecidos até então. O modo pelo qual o dramaturgo garante que a ideologia marxista 

engendrada em suas peças era como uma ilustração aos olhos do suposto espectador chamado 

Karl Marx. Intui-se que, hipoteticamente, se Marx fosse um espectador em Berlim de 1949, 

quando Helene Weigel foi a protagonista de Mãe Coragem e seus filhos, com certeza ele teria 

visto sua teoria corporificada no teatro. Dessa maneira, Brecht compreendeu a ideologia 

marxista e a transformou em arte.  

Os livros de Marx ajudaram Brecht a compreender melhor o comunismo. Nota-se que, 

ao compararmos as obras produzidas antes dessas leituras com as de depois, seus primeiros 

poemas tinham pinceladas de marxismo, como em O comunista teatral e O nascido depois. 

Entretanto, havia poemas como Salmos e A minha mãe que não seguem o viés marxista. Após 

1926, podemos encontrar vários poemas que fazem referência ao marxismo e criticam o 

capitalismo, como O dinheiro. Nesse poema, Brecht reflete sobre dinheiro e o que pode ser 

feito para tê-lo e para dele usufruir. Na primeira estrofe, o poeta ironiza a relação do trabalho e 

o dinheiro, o que nos remete ao termo mais-valia4, que para Marx era a base da exploração 

capitalista. Ao simplificar mais-valia, discorre-se que é a diferença entre o valor produzido pelo 

                                                             
3 No ano de 1926, Brecht “lê O capital. Vê A Corrida do ouro, de Charles Chaplin. Estreia de Um homem é um 

homem. Organiza a primeira coletânea de poemas, o Manual de devoção de Bertolt Brecht. Conclui O casamento 
do pequeno burguês, iniciado em 1919” (Brecht, 2012: p.346).  
4 “A extração de mais-valia é a forma específica que assume a EXPLORAÇÃO sob o capitalismo, a diferentia 

specifica do modo de produção capitalista, em que o excedente toma a forma de LUCRO e a exploração resulta 

do fato da classe trabalhadora produzir um produto líquido que pode ser vendido por mais do que ela recebe como 

salário. Lucro e salário são as formas específicas que o trabalho excedente e o trabalho necessário assumem quando 

empregados pelo capital. Mas o lucro e o salário são, ambos, DINHEIRO e, portanto, uma forma objetificada do 

trabalho, que só se torna possível em função de um conjunto de mediações historicamente específicas em que o 

conceito de mais-valia é crucial” (Bottomore,2001: p.361). 
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trabalho e o salário pago ao trabalhador, mas Marx divide o trabalho em útil e abstrato. O 

primeiro refere-se ao trabalhador que possui algo a mais do que sua força de trabalho. O 

segundo remete ao trabalhador que possui apenas a força para oferecer, o trabalhador operário. 

Normalmente, esse trabalhador não tem a consciência de toda a cadeia produtiva da mercadoria 

que ele produz. Sendo assim, o trabalho realizado por ele, normalmente, não é compatível com 

o salário recebido. E é nesse ponto que Marx e Brecht criticam o capitalismo. Ao retomar a 

reflexão do poema, tomamos como foco a segunda estrofe: O homem para o homem é uma 

caça. Grande é a maldade no mundo inteiro. Por isso junte bastante, mesmo com trapaça  Pois 

ainda maior é o amor ao dinheiro (Brecht, 2012: p.68). O poeta expõe com clareza a relação 

de exploração entre homens, em um mundo onde acumular muito dinheiro é o primordial, e 

esse mundo é o capitalista. Na terceira, quarta e quinta estrofes, Brecht relaciona a vida com 

dinheiro e sem dinheiro, e demonstra como a sociedade trata com indiferença o homem que não 

possui capital. Logo, não ter dinheiro faz do indivíduo um ser insignificante perante aos outros. 

Na última estrofe, o poeta coloca o dinheiro acima de tudo e o ironiza ao descrever que, para 

roubar a paz do inimigo, deve-se colocar em sua lápide os seguintes dizeres: “Aqui jaz 

Dinheiro”. Nesse momento, a ironia de Brecht é gloriosa e maléfica, visto que usa da palavra 

dinheiro para marcar o túmulo do inimigo, pois escrever essa palavra será uma maldição eterna 

ao inimigo, porque ela nunca o deixará descansar, um eterno inferno (Brecht, 2012: p.68). 

A partir dos estudos sobre a ideologia comunista, sobre economia e sociologia, Brecht 

começa a ter um olhar diferente sobre a classe operária. O dramaturgo notou que, para criticar 

a burguesia em suas obras, ele deveria se posicionar como o proletariado. E é isso que podemos 

observar em suas peças, poemas e roteiros cinematográficos que foram executados depois de 

seus estudos aprofundados em Marx. Porém, em relação a essas três linguagens artísticas, o 

cinema era a única na qual Brecht não obtinha o poder sobre todas as etapas do processo 

artístico. Sendo assim, em alguns filmes em que participou de alguma forma, o seu olhar sobre 

a classe trabalhadora se perde um pouco na narrativa. A exemplificar, em Os carrascos 

também morrem, de Fritz Lang. Existem alguns momentos do filme em que o espectador 

intui que o triângulo amoroso entre o protagonista, a mocinha e o seu noivo é o mote da história. 

No entanto, no decorrer da película, nota-se que o povo é o grande protagonista e que a vitória 

chegará através de sua união, da coletividade.  

 Desse modo, compreende-se que Brecht é a favor do proletariado e se opõe aos 

pensamentos nazistas e à ideologia de direita. No entanto, ele reconhece o poder de Hitler sobre 

a população alemã e o identifica como um grande conhecedor da empatia. O dramaturgo fez 
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questão de presenciar alguns discursos de Hitler, conforme Ewen. Para Brecht, “a teatralidade 

de Hitler era deliberada e consciente, e dirigida para as ruas, não para o teatro” (Ewen,1991: 

p.201). Ou seja, Hitler sabia muito bem o que falar e fazer para convencer seu púbico, o povo, 

pois tinha consciência de quais meios se utilizava para manipular a massa, e um desses era a 

empatia. O estadista, em seus discursos monumentais, arrebatava a sociedade alemã por meio 

da identificação e da emoção, as essências de sua oratória, então Brecht entende que Hitler é 

um conhecedor da arte dramática. O documentário Arquitetura da destruição, do diretor 

Peter Cohen, demonstra o interessa que o estadista tinha pelas linguagens artísticas. Quando 

jovem, Hitler queria ser um artista plástico, mas não teve capacidade para entrar no curso de 

seu interesse. Os professores o recomendaram a faculdade de arquitetura mas, por não ter 

completado os estudos, essa orientação era inviável. Logo, Hitler foi um artista frustrado e seus 

quadros não passavam de uma cópia da realidade sem qualidade nos traços. 

Esse episódio foi marcante na vida do estadista e, quando alcançou o poder, valeu-se de 

seus conhecimentos rasos sobre a arte em seu governo. Hitler contratava arquitetos para a 

construção de seus prédios monumentais, mas era ele que iniciava os esboços das ideias e 

comandava pessoalmente o processo de construção. Começou a adquirir obras de arte e a 

contratar artistas que compactuavam com a ideologia nazista. Brecht criticou, em vários 

momentos, o conhecimento raso de Hitler sobre artes plásticas, porém tinha noção de que o 

estadista sabia se utilizar da teatralidade em seus discursos e festas militares. Hitler era tão 

obcecado que os “figurinos” de seus soldados e a forma monumental como se apresentavam 

passavam por seu crivo antes de serem exibidos ao “público”. Então, conclui-se que Hitler era 

um conhecedor do pathos e do teatro aristotélico. 

 Desse modo, além de Brecht não compactuar com a ideologia nazista, ele também não 

se identificava com a arte que Hitler resolveu apoiar, arte essa que os estudiosos no assunto não 

enxergavam nenhuma importância significativa, graças à qualidade duvidosa e de senso 

comum. Os nazistas não olhavam a arte como uma forma de linguagem em desenvolvimento, 

mas como um meio de manipulação da massa. O poema de Brecht, O Governo como artista 

(Brecht, 2012: p.203-204), expõe o seu ponto de vista sobre a arte nazista. Ele questiona o fato 

de se gastar muito dinheiro em construções suntuosas, sem nenhum valor estético, em prol da 

fama, como um artista jovem e inconsequente que gasta todo o seu dinheiro com o objetivo de 

tornar-se celebridade. Mas esse jovem artista não se importa se faltar comida em seu prato, mas 

o governo artista deveria se importar, pois as consequências de seus atos, para alcançar glória, 

acabam levando o povo à miséria. 
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Esse é um dos questionamentos de Brecht em relação à direita nazista, `as prioridades 

equivocadas, onde a fama prevalece sobre as pessoas. Em contradição, “Marx não está 

interessado nas coisas, só nos relacionamentos entre pessoas, que são reificadas em coisas” 

(Walser5, apud Brecht: 2005b, p.209). A ideologia marxista coloca como primazia as relações 

humanas e sociais, onde o homem tem prioridade sobre a mercadoria. Os bens de consumo6 são 

necessários para se viver, mas no mundo capitalista, a ambição ultrapassa as necessidades. É 

por isso que Marx critica o capitalismo, pela particularidade em supervalorizar a produção em 

detrimento das relações entre as pessoas, o que pode ocasionar a perda da subjetividade humana, 

atribuindo à coisificação, ou seja, os bens de consumo começam a valer mais do que as pessoas. 

Isso pode ser comprovado nas sociedades capitalistas atuais, onde a desigualdade social 

prevalece. 

Ao retomar e utilizar a metáfora brechtiana do governo como um jovem artista 

inconsequente, considera-se que o artista, como indivíduo, responde apenas por ele mesmo. 

Contudo, com o governo é diferente, que fala em nome da classe operária e do povo, mas tendo 

os governantes como parte da burguesia. Portanto, a partir do momento em que a elite é a 

mantenedora do poder, ela age como um jovem artista inconsequente, que pensa apenas em si 

e esquece do povo. Logo, essas atitudes individualizadas do jovem artista inconsequente para 

obter fama, poder e bens de consumo trazem consequências repulsivas para a massa operária, 

para o coletivo. Se formos comparar a situação atual brasileira, fica claro que os nossos 

governantes agem como um jovem artista inconsequente de Brecht. 

Desse modo, o poder, a fama e o bens de consumo são a mola propulsora do jovem 

governo inconsequente. O primeiro e o segundo normalmente vêm acompanhados do dinheiro, 

e esse é um objeto de troca para se obter bens de consumo. Para entendermos melhor como 

funciona o encadeamento dos elementos que compõem a esfera econômica capitalista, lê-se em 

Marx: 

A produção aparece assim como o ponto de partida; o consumo, como o ponto final; 

a distribuição e a troca, como o meio-termo, o qual, por sua vez, é ele próprio dúplice, 

uma vez que a distribuição é o momento determinado pela sociedade e a troca, o 

momento determinado pelos indivíduos. Na produção, a pessoa se objetiva, na 

                                                             
5 Conforme o diário de Brecht, “Robert Walser (1878-1956): romancista suíço, considerado precursor e parente 

espiritual de Kafka”, era um leitor assíduo de suas obras (Brecht, 2005 b: p.331).  
6 “Os bens de consumo destinam-se diretamente ao atendimento das necessidades humanas. De acordo com sua 

durabilidade, podem ser classificados como duráveis (por exemplo, geladeiras, fogões, automóveis) ou como não-

duráveis (alimentos, produtos de limpeza etc.) ” (Garcia e Vasconcellos, 2014: p.8). 



36 
 

pessoa7, a coisa se subjetiva; na distribuição, a sociedade assume a mediação entre 

produção e consumo sob a forma de determinações dominantes; na troca, produção e 

consumo são mediados pela determinabilidade contingente do indivíduo (Marx, 2011: 

p.62). 

 

Então, o ponto de partida da economia capitalista proposta por Marx é a produção, que 

tem como meta final o consumo do indivíduo. No meio termo, entre o início e o final do 

processo, encontramos a distribuição e a troca. A primeira tem como foco a sociedade, portanto 

era a sociedade que media a produção e o consumo. No entanto, a sua escolha é induzida e 

determinada pela classe dominante. A troca é determinada pelo indivíduo, pois produção e 

consumo são mediados pela quantidade que o indivíduo consome. Nessa perspectiva de Marx, 

considera-se como produto de consumo os bens normais8. Porém, quem induz a massa a 

consumir é a classe dominante, e essa está interessada apenas no lucro e no acúmulo de capital. 

Essa roda capitalista gira a favor das grandes empresas e dos conglomerados industriais, e os 

governantes compactuam com esses, para que os mesmos continuem a ter lucros astronômicos, 

a exemplificar os bancos do nosso país. 

Logo, voltemos à metáfora comparativa entre o governo e o jovem artista 

inconsequente. A diferença entre eles é que o governo inventa mentiras para manipular o povo 

e receber recursos, e o artista inventa sua arte. ... Pela economia O artista tem apenas desprezo, 

e bem assim É notório como o governo despreza a economia. Naturalmente Ele tem alguns 

ricos patronos. E como todo artista vive do dinheiro que arrecada (Brecht, 2012: p.204).    

Por certo, Brecht incorporou Marx em suas obras, mas o cerne dessa relação intelectual 

é a forma como o dramaturgo usufruiu desse conhecimento em sua arte. Ademais, ele 

transformava suas dramaturgias constantemente; logo, o pensamento marxista interiorizado 

acompanhava as mudanças. Barthes expõe com clareza o marxismo na ideologia brechtiana 

como “uma dinâmica de acontecimentos que intercalaria a verificação e a explicação. O ético 

e o político: conforme o ensinamento profundo do marxismo, cada tema é ao mesmo tempo 

protestatário (porque desmascara) e reconciliador (porque explica) ” (Barthes, 2009: p.98). 

Sendo assim, Brecht procurou em Marx argumentos que concedessem poder ideológico às suas 

                                                             
7 Esta nota de rodapé encontra-se no livro de Marx, porém a informação é da edição alemã, versão original desses 

manuscritos. “Provavelmente deveria constar “no consumo”, uma vez que nesta frase é tratada a relação recíproca 

entre produção, consumo, distribuição e troca”. 
8“Bem normal: Tipo de bem em que a quantidade demandada varia diretamente a variações na renda do 

consumidor, coeteris paribus. Assim, se a renda aumenta, a quantidade procurada aumenta; se a renda cai, a 
quantidade demandada também cai” (Garcia e Vasconcellos, 2014: p.214).  
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dramaturgias, e esses fatos eram alterados entre verificação e explicação, introjetados por temas 

éticos e políticos que tinham a função de revelar e elucidar o espectador. 

Capítulo 2 

 

Brecht: teatro épico e o seu método  

 

Segundo Gerd Bornheim, Brecht viveu numa época em que prevaleciam o naturalismo 

e o expressionismo, duas expressões artísticas completamente opostas e radicais em relação às 

suas características e expressividades. O naturalismo se expressa de forma diferente, tanto na 

França quanto na Alemanha. Émile Zola é o representante do naturalismo francês, e pretendia 

demonstrar a decadência social, tendo como argumento a ciência. Por outro lado, o naturalismo 

alemão vem imbuído de pensamentos históricos e uma consciência da historicidade, 

diferenciando-se do naturalismo francês (Bornheim, 1992: p.15). 

Na visão do autor, o naturalismo alemão abandona o estático da imagem naturalista 

francesa, pela historicidade dos seus conteúdos. Só para exemplificar, em 1889, inaugurou-se 

em Berlim um teatro naturalista que teve como espetáculo de abertura Os espectros de Ibsen. 

Para Ibsen, “o que interessa está na denúncia moral, no ataque aos farisaicos valores da ética 

vigente, que quebram qualquer aceno à “alegria de viver”” (idem, p.19). Logo, Ibsen gostava 

de criticar a moral e os bons costumes da época, pois o mundo estava centrado na esfera de 

juízo de valor, valores esses que para ele, assim como para o naturalismo alemão, não tinham 

importância alguma. 

 Brecht presenciou o naturalismo no teatro europeu. No entanto, suas críticas a ele 

fizeram parte de suas reflexões textuais. O teatro não deve oferecer somente entretenimento, 

“mas sim que empregue e suscite pensamentos e sentimentos que desempenham um papel na 

modificação deste contexto” (Brecht, 2005: p.142), o contexto histórico. Essas dramaturgias 

atacavam os valores sociais da época e, de certa forma, faziam o indivíduo pensar sobre a sua 

situação de inserido na sociedade, tal como é representada nos espetáculos. Porém, 

compreende-se que a abordagem naturalista pode, talvez, levar a uma certa transformação 

social, inserida em um contexto histórico. Em suma, Brecht criticou, mas influenciou-se com a 

historicidade do naturalismo alemão. 

Por outro lado, alguns naturalistas alemães consideravam que o passado poderia ser 

transportado para o mundo de hoje, uma vez que utilizavam textos antigos para suas montagens 
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teatrais. Isto é reflexo da falta de referências artísticas do século XIX. Porém, Brecht acreditava 

que adaptar textos antigos no mundo atual era fazer cópia, e o mesmo não se contentava e nem 

compactuava com este teatro copiado de dramaturgia e textos literários antigos. Ainda que 

Brecht não concordasse com a forma como os naturalistas alemães se apropriavam de peças do 

passado, ele teve influência de textos antigos, transformando-os e adaptando-os para o momento 

vivido. Escreveu obras com enredos em períodos históricos e lugares diferentes da sociedade 

alemã, mas seu discurso social questionador era atual, e continua a ser. 

 Se é certo que o naturalismo alemão exerceu influência sobre o pensamento brechtiano, 

conforme Bornheim, outra influência é o expressionismo: também inspirado pelas 

circunstâncias históricas da época, este movimento repercute a experiência da primeira guerra 

mundial. No expressionismo, segundo o autor, “... há um mundo das aparências, eivado de 

negatividade, e há aquilo que deve ser visto e que está escondido pelas aparências – este mundo 

escondido é o que deve ser reconstruído” (Bornheim, 1992: p.51). E é este mundo obscuro que 

está por trás do que é apresentado, que o expressionismo irá desvendar e trazer à tona: o que 

está escondido nas profundezas do indivíduo e da sociedade. Para os expressionistas, a arte deve 

perturbar profundamente o espectador, para que o mesmo tenha um despertar, que o leve a 

tentar modificar o status quo. 

Portanto, o naturalismo e o expressionismo foram as correntes que influenciaram o 

jovem Brecht, quando ele começou a escrever as suas obras. Porém, o naturalismo, que já estava 

em crise no início do século XX, tão logo transmutou-se para a corrente realista; já o 

expressionismo tomou força e se expandiu na mesma época. Logo, pode-se perceber, nas 

primeiras dramaturgias de Brecht, uma tendência mais expressionista. 

Em 1918, Brecht escreveu Baal (Brecht, 1986: p.11-74), sua primeira dramaturgia. 

Segundo Willett, ele o fez em resposta à peça Der Einsame (O solitário) de Hanns Johst. De 

fato, o personagem criado pelo dramaturgo, em Baal, faz uma crítica à peça de Johst (Willet, 

1967: p.137). Porém, para Bornheim, o que Brecht fez foi “... um comentário às avessas do 

texto de Johst...” (Bornheim, 1992: p.51). Esta dramaturgia brechtiana tem como protagonista 

um homem que vive à margem da sociedade, bêbado e assassino, e que perambula pelos cabarés 

e bares das cidades. Um personagem sedutor que encanta mulheres e moças, engravidando uma 

jovem de 17 anos. No desenlace, o protagonista morre sozinho em uma cabana na floresta. A 

partir desta sinopse, nota-se em Baal uma propensão ao niilismo, ou seja, uma negação a 

qualquer princípio religioso, social e político, até porque o personagem principal não tem 

nenhum escrúpulo ou senso moral perante o desenrolar da história. 
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De acordo com Bornheim, são três pontos de vista que devem ser observados em Baal. 

O primeiro é sua repulsa aos valores burgueses. Outro ponto é a estrutura da dramaturgia, que 

dispõe cenas independentes. E, por último, a inserção de canções (Bornheim, 1992: p.53). Estes 

três aspectos, encontrados em Baal, irão permear as obras de Brecht no decorrer de sua vida. 

Anos depois de escrever Baal, em 1938, Brecht criticou seu texto com veemência, pois 

ela “é de dar pena. Foi sempre um torso, e no momento foi operado várias vezes, para as (duas) 

versões em livro e a produção” (Brecht, 2002: p.19). Ao levar em consideração que Brecht fez 

estes comentários anos depois de ter escrito sua primeira peça, é plausível que o dramaturgo 

critique Baal, pois ocorreram progressos em suas futuras produções textuais. Seria estranho se 

ele não tivesse feito essa reflexão sobre sua obra, uma vez que Brecht teria escrito essa e outras 

versões, e com certeza teria modificado tanto os textos como as montagens que foram realizadas 

no decorrer de sua vida. Brecht notou que a dramaturgia possuía uma “natureza” estranha, onde 

“paisagem e sexualidade são vítimas do grande associal” (Brecht, 2005b: p.74). Quando o 

dramaturgo expõe este pensamento, considera-se que um dos pontos que o levou a fazer isso 

foi o fato dos personagens serem estereotipados, o que nos remete ao exagero expressionista. 

Em suas próximas peças, ele abandonou os estereótipos. 

Conforme Bornheim, posteriormente a Baal, e com o objetivo de ganhar dinheiro, 

Brecht escreveu Tambores da noite (Brecht, 1986: p.75-218). A estreia desse espetáculo 

aconteceu em Munich e o sucesso foi tão estrondoso que outras montagens foram realizadas em 

diversas cidades, obtendo o mesmo sucesso. Tambores da noite, por sua vez, teve grande 

importância na carreira de Brecht, pois foi neste momento que o teatro alemão abriu as portas 

para o jovem escritor (Bornheim, 1992: p.53). 

Percebe-se que Tambores da noite expressa uma desenvoltura maior de Brecht com o 

texto, uma evolução. Neste momento, ele deixa de lado os personagens estereotipados de Baal 

e introduz personagens individualizados. Porém, Bornheim considera que “o aspecto mais 

importante que deve ser sublinhado em Tambores está na linguagem, que inaugura uma linha 

de pesquisa e elaboração à qual Brecht ficaria obstinadamente fiel até o fim” (Bornheim, 1992: 

p.55). Ou seja, inicia-se em Tambores da noite uma preocupação maior do dramaturgo com a 

escolha das palavras utilizadas em seus textos. E é através da sua preocupação com a linguagem 

que ele transforma sua forma de produzir arte. Portanto, a linguagem utilizada por Brecht em 

suas produções textuais começa a ser um elemento de suma importância, e isto o ajudará, 

também, a modificar a sua prática. Pondera-se que a dramaturgia brechtiana é essencialmente 

práxis, onde teoria e prática se transformam de forma recíproca. Hipoteticamente, se um grupo 
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de teatro for montar um espetáculo de Brecht nos dias de hoje, além de trazer para a atualidade 

o texto, o que deveria ser de praxe em qualquer dramaturgia deslocada no tempo, o grupo 

deveria também fazer modificações na montagem e no texto no decorrer da temporada do 

espetáculo. Para a atualidade, pode-se considerar este pensamento utópico, mas para Brecht não 

era. 

 Ao comparar Tambores da noite e Baal, percebemos que Kragler, o protagonista de 

Tambores, tem o poder de escolha. Ele deverá escolher entre o individual e o coletivo, pois, ao 

voltar da guerra, Kragler se apaixona pela filha de um industrial fabricante de armas que, 

ironicamente, estava mudando os rumos dos negócios para começar a fabricar carrinhos de 

bebê. Trata-se de um senhor sisudo que se interessava mais por dinheiro do que pelo amor de 

sua filha, um representante dos pensamentos burgueses. Anna, a filha do industrial, estava noiva 

de um rico rapaz e grávida. Este futuro casamento é uma relação comercial, em que o pai vê a 

filha como mercadoria. Nesta época, ainda eram comuns casamentos por interesse, e Brecht faz 

esses apontamentos no decorrer da sua dramaturgia. Os conflitos entre burgueses e operários 

também são retratados em Tambores da noite, por meio dos valores éticos e morais da 

burguesia vigente, personificados em Kragler, que luta a favor dos operários, e Anna, que é 

filha da burguesia. O protagonista tem que escolher entre o amor e a luta revolucionária, o 

individual e o coletivo. Ao final, ele escolhe ter uma vida pequeno-burguesa com Anna e 

abandona a revolução. Sem ainda ter lido Karl Marx, Brecht introduz na história a relação 

entre burgueses e operários, opressor e oprimido. Estes conflitos de classes serão constantes em 

suas obras. 

Várias questões foram propostas por Brecht nesta sua segunda peça. Como já foi 

mencionado, ele começa a se preocupar com a linguagem e Kragler é um personagem real e 

não tipificado como Baal. Ademais, observa-se que, no início da dramaturgia, o protagonista 

está voltando da guerra, o que nos remete à importância dos acontecimentos históricos para a 

linguagem do teatro expressionista, anteriormente citado. 

Peixoto enfatiza a crítica que Brecht dirige posteriormente a Tambores da noite.  O 

dramaturgo reflete sobre o fato de não entender muito sobre a revolução russa e do movimento 

proletariado alemão da época. Para Bertolt, o espectador não conseguiu enxergar a revolução 

pelos seus olhos, mas pelos olhos do protagonista, contradizendo a finalidade do seu método 

(Peixoto, 1974: p.42). O espectador tem que enxergar através de seus próprios olhos a situação, 

sem utilizar o protagonista como meio. Portanto, para o método de Brecht, a partir do momento 
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em que o espectador enxerga com os seus próprios olhos a situação narrada, ele consegue 

discernir, criticar e modificar seus pensamentos e, consequentemente, suas ações. 

No decorrer de sua vida, segundo Peixoto, Brecht faz algumas modificações em 

Tambores da noite, mas o ponto principal, que é a exposição crítica da burguesia e a 

marginalização dos operários, persiste (Peixoto, 1974: p.42). Neste ponto, começamos a notar 

um esboço do seu pensamento épico. Porém, anos depois, em 30 de janeiro de 1941, em seu 

diário, Brecht relata que “Tambores de noite e Na selva das cidades tornaram-se estranhas” 

(Brecht, 2002; p.166). Viraram dramaturgias que Bertolt não conseguia reconhecer como dele, 

pois sua autocritica era tanta que ele não as aceitava e nem tinha vontade de modificá-las, pois 

as mesmas deveriam ficar em seu passado. 

 Compreende-se que Brecht começou a pensar assim porque ele terminou de escrever 

Na selva das cidades: A luta de dois homens na megalópole de Chicago (Brecht, 1987: p9-

72), em 1923, e sua crítica foi feita 18 anos depois. O interessante dessa peça é que no prólogo, 

Brecht localiza o espectador no tempo e espaço, utilizando palavras que fazem referência ao 

boxe, como luta e round, sendo esse o momento no qual o dramaturgo narra para a plateia o 

desenrolar dos acontecimentos. Ele expõe a falta de importância do motivo da luta e detém-se 

nas “jogadas humanas”. Nestas jogadas, o espectador tem que se ater à imparcialidade de seus 

julgamentos com relação à luta e se fixar no round final. Esta introdução guia a plateia e não 

causa tanta expectativa no desenrolar da história, que é deslocada para o momento final, que na 

realidade nunca acontece. Brecht está fazendo uma crítica às narrativas lineares e ao teatro 

dramático, onde, normalmente, a cena final tem uma importância significativa para a história, 

pois o ápice da narrativa ocorre nas cenas finais. Entretanto, nesta peça de Brecht, não existe 

esse “fim”. 

Bornheim também chama a atenção para a importância que o boxe teve na vida do 

dramaturgo. Ao assistir à Os bandidos de Schiller, Brecht se sente tão mal com o que vê, que 

a única coisa que ele consegue tirar da exibição é a luta (Bornheim, 1992: p.67). De fato, Brecht 

gostava de assistir às lutas de boxe e inseriu esse interesse em seus textos, como por exemplo 

os cartazes que são comumente utilizados no começo de cada round, em uma luta de boxe, que 

são deslocados pelo dramaturgo para início de cada cena em seu teatro épico. Outro ponto seria 

o modo diferente como Brecht enxergava uma história naquela época, onde cada parte altera-

se constantemente, havendo de se considerar que alterações constantes em toda a obra é utopia. 

Porém, se estas transformações fossem ocorrendo paulatinamente, seria possível que isso 

acontecesse. A peça Na selva das cidades é testemunha de uma luta sem vencedor, onde as 
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ações são representadas como fenômenos que não possuem causas definidas, que são levados 

a uma luta final que nunca existirá. Em outras palavras, não importa o motivo do 

comportamento do personagem, mas sim suas ações no desenrolar da narrativa. 

 No prólogo de Na selva das cidades, Brecht convida o espectador a não se importar 

com o comportamento dos personagens, e sim com a situação em que estes se encontram. O 

subtítulo – A luta de dois homens na megalópole de Chicago – refere-se ao interesse do 

dramaturgo por lutas e anuncia a importância que o seu teatro daria às grandes cidades, inclusive 

americanas, como Chicago. Seu interesse pelos Estados Unidos era imenso, e nota-se influência 

americana sobre Na selva das cidades. Segundo Peixoto (Peixoto, 1974: p.51), este período na 

Alemanha se dá num momento em que os artistas são atraídos pela cultura estadunidense, por 

causa do jazz, dos arranha-céus e dos gângsteres que surgiram com a proibição da bebida 

alcoólica, época de Al Capone9. 

Arrematando as reflexões sobre Na selva das cidades, identificam-se alguns elementos 

que serão usados por Brecht no desenrolar de seus textos. As cenas independentes, os cartazes 

e a importância da ação em si serão elementos inseridos em seu teatro épico. Em Rosenfeld, a 

palavra épico vem do narrativo, e considera todo gênero literário que faz parte de uma narrativa. 

Ademais, “o teatro tradicional reduz-se essencialmente ao diálogo interindividual, que é 

expressão de personagens em choque” (Rosenfeld, 2012: p.28). Portanto, a partir da palavra 

épico já se nota uma contraposição ao método do teatro aristotélico, pois na narrativa não existe 

o diálogo interindividual e os personagens não são singularizados, são sociais, representando a 

coletividade. 

Em contraponto, Peixoto relata que Brecht, ao final de sua vida, se arrependeu de ter 

nomeado seu método de teatro épico, pois o termo não traduzia de forma suficiente suas teorias, 

visto que o dramaturgo entendia que dialético seria, esse sim, o termo apropriado (Peixoto, 

1974: p.74). Para muitos autores, a dialética é um processo que utiliza a discussão ou 

argumentação através do raciocínio, que tem como objetivo demonstrar algo que modifique o 

pensamento, a partir da identificação de contradições e de superação das mesmas, por meio de 

reflexões sobre a questão argumentada. Considera-se que o teatro de Brecht se utiliza de 

argumento lógico na construção de seus diálogos, em suas produções textuais. Nesta 

perspectiva, o método de Brecht se aproxima muito mais da dialética do que da narrativa épica; 

                                                             
9 Al Capone foi um gângster que se tornou estrela nos Estados Unidos da América, e seus crimes trouxeram fama 

para ele. Vários filmes e séries foram feitas inspiradas em Al Capone, segundo Iorizzo (Iorizzo, 2003: p. xiv).     
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logo, caberia muito mais se intitular o método de Brecht de teatro dialético do que teatro épico. 

É importante salientar que a palavra dialética é ampla nos ramos da filosofia, porém este 

caminho filosófico não será aprofundado nessa pesquisa. 

Bornheim se vale de um quadro comparativo que Brecht compôs para estabelecer uma 

diferença entre a forma dramática de teatro e a forma épica. Em virtude disso, Bornheim divide 

este quadro em quatro partes: “perspectiva do espectador, natureza humana, estrutura do 

espetáculo e seus pressupostos e o espectador transformador” (Bornheim, 1992: p.140). Ainda, 

o autor deixa claro que o quadro dicotômico que explica a forma épica é apenas um esquema 

que está longe de ser completo ou acabado, sendo um quadro que exemplifica o método 

brechtiano. Como já foi mencionado, Brecht faz um comparativo entre a forma épica de teatro 

e a forma dramática, sendo a segunda uma referência ao teatro tradicional aristotélico, ao qual 

Brecht preferiu chamar de forma dramática de teatro. Portanto, nas explicações relativas ao 

quadro comparativo, serão usadas as duas nomenclaturas. 

 Tendo como foco a perspectiva do espectador, segundo Bornheim, Brecht expõe a 

forma épica de teatro através do ponto de vista de quem assiste ao espetáculo (Bornheim, 1992: 

p.140). Portanto, o espectador brechtiano, ao presenciar um espetáculo, espera assistir a uma 

cena narrada, onde a ação é relatada ao invés de personalizar o acontecimento, como ocorre na 

forma dramática de teatro. O espectador é testemunha da ação que está sendo exposta e, ao 

enxergá-la, desperta-se a prontidão e o movimento do mesmo. O teatro épico pretende instigar 

o espectador a tomar suas próprias decisões, diferente da forma dramática de teatro, que 

proporciona sentimentos que levam a plateia à letargia, à estagnação. Na forma épica de teatro, 

o espectador é colocado perante a ação, em oposição à forma tradicional aristotélica, que insere 

o espectador dentro da ação. O teatro épico proporciona ao espectador uma visão do mundo 

diferente da forma dramática, em que o espectador é levado a uma experiência. Brecht, em seu 

método, utiliza argumentos que impulsionam a conscientização do espectador, ao passo que na 

forma dramática apenas se sugere, tendendo a manutenção do status quo. 

Na segunda parte do quadro comparativo supracitado, Brecht explicita a forma do teatro 

épico em contradição à forma dramática de teatro, na ótica da natureza humana, segundo 

Bornheim (Bornheim, 1992: p.140-141). Na forma dramática, o homem é representado como 

um ser imutável e conhecido. No teatro épico, ele é visto como um ser modificador e 

modificado, sendo o mesmo analisável, incompleto e em constante mutação. 
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Na terceira parte do quadro segmentado por Bornheim (Bornheim, 1992: p.140-141), 

Brecht analisa a estrutura do espetáculo e seus pressupostos. Neste ponto, ele propõe tensão em 

todo o decorrer da ação no teatro épico, porém nota-se que no teatro dramático a tensão se 

estabelece no desfecho da ação. As cenas do teatro épico são independentes e os acontecimentos 

ocorrem em curva. Na forma dramática, as cenas são dependentes e os acontecimentos lineares. 

A forma épica enxerga que na natureza nem tudo é gradativo, demonstrando o mundo como ele 

será. Porém, a forma dramática é oposta, onde na natureza tudo é gradativo e o mundo é 

mostrado exatamente como é. 

Na quarta parte do mesmo quadro, o ponto central é o espectador transformador, 

conforme Bornheim (id.,ib). O espectador da forma dramática vem imbuído de obrigações, 

inclinações e seus pensamentos estabelecem o ser. Na forma épica de teatro, o espectador é um 

ser humano transformador, cuja ação é motivada e o pensamento definido pelo ser social. O 

pensamento ser definido pelo ser social é uma ideologia marxista. Como já foi explicado no 

primeiro capítulo, Brecht seguia o pensamento de Marx, mesmo antes de lê-lo, pois a maioria 

de seus amigos seguia a linha comunista e, quase que inconscientemente, seus textos possuíam 

esta ideologia. 

 Walter Benjamin foi muito amigo de Brecht e o admirava como um grande estudioso 

que era. Então, ele escreveu um texto sobre o método brechtiano: Que é o teatro épico? (2014). 

Benjamin reflete sobre as modificações que Brecht faz entre as relações de palco e plateia; texto 

e representação; diretores e atores. Portanto, o autor considera que o dramaturgo modifica a 

ótica sobre estes elementos teatrais, transgredindo o pensamento da época. Sendo assim, 

Benjamin expõe: 

Para seu público, o palco não se apresenta sob a forma de “tábuas que significam o 

mundo”, (ou seja, como um espaço mágico), e sim como uma sala de exposição, 

convenientemente disposta. Para seu palco, o público não é mais uma massa de 
cobaias hipnotizadas, e sim uma assembleia de pessoas interessadas, cujas exigências 

ele precisa satisfazer. Para seu texto, a representação não significa mais uma 

interpretação virtuosística, e sim um controle rigoroso. Para sua representação, o texto 

não é mais fundamentado, em sim, uma tabela, na qual se registram, sob forma de 

reformulações, os ganhos obtidos. Para seus atores, o diretor não transmite mais 

instruções visando à obtenção de efeitos, e sim teses em função das quais eles têm que 

tomar uma posição. Para seu diretor, o ator não é mais um artista mímico, que 

incorpora um papel, e sim um funcionário, que precisa inventariá-lo (Benjamin, 2014: 

p. 85). 

Em seus escritos, Walter Benjamin explica o método do teatro épico pela ótica dos 

elementos que compõem o espetáculo teatral. É interessante observar que, ao analisar o público 

brechtiano, o crítico o compara a uma assembleia. Benjamin conversava muito com seu amigo 
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Brecht, então ele sabia sobre seus estudos, suas ideologias e sua proximidade com a classe 

operária. Nessa perspectiva, Benjamin enxerga a plateia do teatro épico como uma assembleia 

de trabalhadores, onde todos podem se posicionar individualmente sobre as decisões coletivas, 

mas não é o indivíduo, e sim o coletivo que prevalece. 

Ao considerar o texto e sua representação, Benjamin (Benjamin, 2014: p.85) explicita a 

virtuosidade da forma dramática do teatro, em oposição ao controle rigoroso sobre os elementos 

que compõem o espetáculo épico. O cenário, a sonoplastia e a indumentária são componentes 

que deveriam servir para melhorar a narrativa e não para prejudicá-la, munidos de um mesmo 

pensamento que culmina no espetáculo.  

Benjamim também analisa a relação do ator e o diretor. No teatro épico, o ator participa 

ativamente na construção do personagem (Benjamin, 2014: p. 85), ou seja, ele não é mais um 

boneco de imitação manipulado pelo diretor, pois o ator constrói o personagem com argumentos 

e teses que estão intrínsecas ao texto e a suas experiências vivenciadas. Portanto, a relação entre 

diretor e ator é transformada, porque o ator torna-se reflexivo e agente de sua própria arte e, 

consequentemente, o diretor terá que se posicionar de uma forma diferente. 

Desse modo, o ator épico nega com veemência a imitação como sua arte pois, segundo 

Brecht, imitar é para seres sem capacidade de raciocínio, como um chimpanzé. Em outras 

palavras, uma imitação sem reflexão será a autêntica imitação (Brecht, 2012: p.239). Logo, o 

ator brechtiano, por ser ativo na construção do personagem, não se identifica com um ator 

aristotélico, pois o primeiro tem uma postura ativa na construção do personagem. Ele pode se 

posicionar perante a plateia e falar o que pensa sobre a persona que ele está atuando. O ator tem 

voz na narrativa e pode se posicionar em qualquer momento da encenação. 

Brecht propõe que “o ator tem de saber falar com clareza, por exemplo, o que não é uma 

simples questão de consoantes e vogais, mas, sobretudo, uma questão de sentido” (Brecht, 

2005a: p.252). Haja vista que o elemento textual nas suas dramaturgias é de suma importância 

para o desenrolar do espetáculo, então existe a necessidade de o ator ser claro em todos os 

sentidos, tanto na pronúncia das palavras quanto na forma de dizê-las. Ele não pode limitar-se 

a dizer as palavras apenas com o objetivo de fazer com que a plateia compreenda o que está 

sendo dito. Seu modo de verbalizar o texto deve vir embrenhado de vigor de contestação. 

No método de Brecht, o ato de representar está intrínseco ao ator através de sua essência 

e de sua forma de ver e reagir ao personagem. Portanto, para o ator brechtiano, não cabe atuar 

utilizando a imitação, pois imitar significa não refletir. A partir do momento em que o método 
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de Brecht prega a reflexão do público perante o acontecimento, os primeiros a refletirem sobre 

o que estão realizando devem ser os atores. É por este motivo que Brecht inventa o teatro 

didático, teatro este que tem como objetivo transformar as pessoas que atuam, tanto que a 

plateia é um elemento indispensável. 

 Porém, no teatro épico é bem diferente, pois a plateia é um elemento fundamental para 

que ele exista. O espectador é ativo: é transformado e transforma o espetáculo com Brecht. 

Portanto, sua recepção é significativa para todo o processo artístico. Além disso, ao falarmos 

de recepção, falaremos também da empatia, pois a mesma relaciona-se com a recepção do 

espectador. Sendo assim, entende-se como empatia ou pathos a aptidão que o sujeito tem para 

se identificar com o outro. A empatia se diferencia da compaixão pelo fato de que existe uma 

reciprocidade de sentimentos. Contudo, a compaixão é um sentimento que provoca piedade, e 

isto anularia o sentimento recíproco do pathos, devendo a compaixão ser revelada após a 

empatia e não concomitantemente. Em Jameson, Brecht aconselhava que os atores falassem a 

narrativa utilizando a neutralidade emocional, que seria transmitida através dos versos e 

discursos proferidos por eles (Jameson, 2013: p.46). Em contraposição, temos a forma 

dramática de teatro, onde o ator se envolve emocionalmente na história, com o objetivo de 

ativar a empatia no espectador. Logo, o ator dramático exagera em seus sentimentos e ações 

para despertar a solidariedade por parte do público, que se identifica com o personagem, 

gerando assim o sentimento de compaixão ou de medo, diante da expectativa de que um dia a 

história poderia acontecer com ele, o espectador. 

 Em seu diário de trabalho, Brecht expõe que o espetáculo teatral tradicional ocorre por 

meio da empatia, onde “a atitude crítica não pode, por definição, estar entre os elementos que 

vão constituí-la; quanto melhor funciona a empatia, mais verdadeiro isso deve ser” (Brecht, 

2002c: p.97). Portanto, o pathos está diretamente relacionado com a similaridade entre a forma 

dramática do teatro e a realidade. Ou seja, quanto mais real for a experiência teatral para o 

espectador, mais empatia o mesmo sentirá, o levando à catarse aristotélica. 

Posto isto, Brecht define a catarse aristotélica como “a purificação do espectador e da 

piedade através da imitação de ações que suscitam terror e piedade” (Brecht, 1967 apud 

Bornheim, 1992: p.214). A catarse serve como uma expurgação do espectador, que ocorre por 

meio da imitação da realidade, ocasionando o sentimento de medo e compaixão na plateia. Em 

oposição, Brecht propõe a negação da catarse, uma vez que o mesmo compreende que a catarse 

provoca a passividade do público pois, assim que a purificação acontece, o espectador encontra-

se conformado, apático e estagnado, se mantendo no status quo. Isto posto, compreende-se que 
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a oposição de Brecht em relação à catarse o leva a eliminar do teatro épico a realidade ilusória 

apresentada no palco, que induz o público ao pathos.  É essa identificação que entorpece o 

espectador, tornando-o inconsciente de si mesmo e da sociedade que está ao seu redor.  

Portanto, no momento em que a plateia sente empatia, a mesma a leva em direção à 

catarse, onde ocorrem purgações e descargas de emoções que servem para purificar o público, 

e o mesmo sairia deste momento satisfeito e convenientemente conformado com a situação, 

permanecendo nela. O que Brecht pretendia era elevar a emoção ao raciocínio, ao levar o 

homem a refletir e a questionar a situação em que se encontra socialmente, provocando 

transformações em suas ponderações e atitudes. 

Consequentemente, o teatro épico transforma o público em observador ativo pois, ao 

despertar o antipatetismo, ele encontra-se instigado a tomar decisões e escolhas, em vez de 

apenas vivenciar a ação dramática. Afinal de contas, temos o raciocínio de um público alocado 

em face da ação e cujas emoções são estimuladas a se tornarem atos de conhecimento. 

Além do mais, segundo Robert Stam, no teatro épico, diferentemente do teatro 

dramático, a narrativa não possui clímax, suspense e nem identificação de personagens 

idealizados. O método de Brecht apenas cria momentos efêmeros de empatia, que logo se 

dissipam (Stam, 1981: p.155). Na verdade, o teatro épico, ao evitar o pathos, não oferece 

nenhum clímax ao espectador, pois o alarde da plateia é desfavorável à reflexão. Esse fim 

instrutivo impõe eliminar o efeito patético do teatro tradicional, tentando anular o entorpecer-

se através, também, da modificação da estrutura do que está sendo colocado no enredo. Logo, 

o teatro épico rompe com a estrutura tradicional de início, meio e fim, deslocando as cenas e 

tornando-as independentes e não lineares. 

Dito isto, Anatol Rosenfeld relata que Brecht ajustou o seu método tanto na esfera 

política e social quanto na estética (Rosenfeld, 2012p. 55). Dessa maneira, Brecht uniu a 

consciência social e a estética, tornando-as inseparáveis, compactuando com a finalidade de 

estimular a criticidade no espectador e, consequentemente, ajudar na transformação social, para 

aperfeiçoar a relação dos homens entre si e dos homens com a sociedade. Ou seja, estética e 

ideologia fazem parte do teatro brechtiano. 

Ao retomar o argumento sobre pathos, expõe-se que Brecht não excluiu totalmente a 

empatia de suas teorias, pois a mesma pode ser utilizada pelos atores no momento dos ensaios 

iniciais, sendo antecedida pela preparação do papel, onde o ator separa falas, afazeres, reações, 

de modo a sentir-se confortável em suas atribuições (Brecht, 2002c: p. 97). No entanto, nesta 
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etapa não existe um personagem determinado para cada ator. Após esta fase, vem a criação do 

personagem e, neste momento, o ator recorre às experiências de vida, onde o mesmo copia 

certas pessoas e combina traços de várias outras. Nesta etapa, o ator pode concluir a preparação 

do papel ao utilizar a sua própria empatia, a exemplificar como ele mesmo lida com as diversas 

situações alocadas na dramaturgia. 

Para Brecht, no processo de construção do personagem, o ator pode lançar mão 

novamente do pathos, pois agora existe uma definição de qual papel ele irá interpretar (Brecht, 

2002c: p.157). Logo, a utilização da empatia no método de Brecht acontece nos momentos 

iniciais do trabalho do ator, pois ele a utiliza para obter uma maior abrangência do personagem. 

Salienta-se que a empatia obtida pelo ator neste momento não deve ser levada para o espetáculo, 

porque irá instigar a plateia a senti-la. E o ator brechtiano não pode inserir elementos que 

sugestionem o público a experimentar o pathos. É uma proposta bem difícil para o ator que está 

acostumado com a forma dramática de teatro, porém, não é impossível que esse ator se adapte 

às condições propostas por Brecht e anule sua empatia no momento da atuação. Em síntese, 

Brecht é antipatético, mas a empatia pode ser empregada no processo inicial do trabalho do 

ator. Mesmo assim, o ator não poderá transportá-la para a sua atuação, pois ele servirá apenas 

para que compreenda melhor seu personagem. 

Deste modo, sendo Brecht antipatético, cunhou uma técnica que nega o pathos dentro 

da ação teatral: o efeito do estranhamento (Verfremdungseffekt). Nesta pesquisa iremos 

considerar estranhamento a palavra mais adequada em português para expressar este efeito 

brechtiano. A fim de esclarecer sobre esta escolha, considera-se as reflexões de Jameson em 

relação à decisão de utilizar a palavra estranhamento. O autor expõe que optou por 

estranhamento porque Brecht nos proporcionou vários significados para o mesmo termo; 

entretanto, “... parece ter migrado do “ostraneine” ou “estranhamento” dos formalistas 

russos...” (Jameson: 2013, p.63). Reforça-se a escolha pela palavra estranhamento, ao invés de 

distanciamento, comumente usada por atores e diretores do teatro. Entende-se que o distanciar 

é a primeira reação do espectador sobre o efeito do estranhamento. Após o distanciar da plateia, 

ela reage estranhando o que vê, mas esse processo é tão tênue como um piscar dos olhos, que 

se torna imperceptível. Em síntese, a escolha pela palavra estranhamento deve-se ao fato de que 

o estranhar do espectador ocorre após o seu distanciar no momento do efeito. 

Dito isto, Pavis define o efeito do estranhamento como oposto ao efeito do real, pois ele 

“mostra, cita e critica um elemento da representação; ele desconstrói, coloca-se à distância por 

sua aparência pouco habitual e pela referência explícita a seu caráter artificial e artístico” (Pavis, 
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2005: p.119). O autor interpreta o efeito do estranhamento como uma forma de desconstrução 

da vida real, com intuito de afastar o espectador da empatia, para que o mesmo não se entorpeça 

e mantenha-se atento e crítico, a fim de transformar o status quo. Logo, o efeito do 

estranhamento de Brecht tenta retirar a alienação entorpecedora do homem, uma vez que esta 

alienação se torna comum e invisível, o impedindo de transformar e modificar a si mesmo e, 

consequentemente, a sociedade. Em suma, Brecht relata que “distanciar um fato ou caráter é, 

antes de tudo, tirar desse fato ou desse caráter tudo o que ele tem de natural, conhecido, 

evidente, e fazer nascer em seu lugar espanto e curiosidade” (Brecht, 1967: p.137). 

Rosenfeld expõe que Brecht chamava seus trabalhos práticos e teóricos de pesquisas e 

buscas, pois eram como experimentos sociológicos em constante modificação e mutação 

(Rosenfeld, 2012: p.81). Ou seja, o dramaturgo escrevia, dirigia e realizava as apresentações, 

depois observava a reação do público e, a partir disso, fazia suas mudanças, tanto no texto 

quanto na direção. Logo, seu trabalho encontrava-se em constante transformação. 

Márcia Regina Rodrigues também relata as constantes transformações do método de 

Brecht do seguinte modo:  

Brecht foi o primeiro a reconhecer que seu teatro épico não apresentava nenhuma 

novidade e reiterou inúmeras vezes que seu projeto teatral era um experimento, que o 

processo estava em andamento, que as experiências constantes de encenação o faziam 

rever e reformular suas ideias, muitas das vezes complementadas pelos companheiros 

de teatro, atuantes e colaboradores, como a atriz Helene Weigel, o cenógrafo Caspar 

Neher, o músico Kurt Weill e outros compositores. (Rodrigues: 2015, p.50) 

 

Posto isto, entende-se que Brecht atrelava a práxis ao seu método, ou seja, teoria e 

prática caminhavam juntas, onde ambas se influenciavam e se transformavam numa relação 

constante de ação e reação. Por esse motivo, reitera-se que o teatro épico era um experimento 

vivenciado no espetáculo, pois o mesmo era a teoria brechtiana colocada na prática. Com isso, 

Brecht tinha a possibilidade de observar, analisar e modificar as ideias que não deram certo, 

aprimorando a prática e, como consequência, a teoria. Enfatiza-se o fato de que Brecht possuía 

colaboradores para seus textos e teorias, portanto as transformações também ocorriam por 

intermédio dessas pessoas. 

Por certo, segundo Rosenfeld, ao refletirmos sobre o método de Brecht e o efeito do 

estranhamento, compreende-se que a forma como o dramaturgo utilizava este efeito também 

era como uma experiência: se o resultado fosse satisfatório no momento do espetáculo, o efeito 

manter-se-ia; se não, mudava-se para que o efeito funcionasse com a recepção do espectador 

(Rosenfeld, 2012: p81). É importante salientar que o efeito do estranhamento está inserido na 
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representação do ator, no texto, nos elementos cênicos, na direção, no espectador, quer dizer, 

em todos os componentes que fazem parte do espetáculo teatral brechtiano. Porém, Brecht 

defendia a separação destes recursos, para que cada elemento fosse independente; no entanto, 

a ligação entre eles ocorre através do efeito do estranhamento. 

Por conseguinte, iremos expor detalhadamente alguns elementos citados acima, a iniciar 

pela técnica de representação do ator guiada pelo efeito do estranhamento. A técnica é de 

importância crucial para o ator no processo de concepção do personagem brechtiano. Conforme 

Brecht, o ator deve quebrar a quarta parede, ou seja, a parede que o separa da plateia. Na ocasião 

em que o ator destrói a quarta parede, ele pode remeter-se diretamente ao público (Brecht, 2005: 

p.104). Neste momento, o ator, ao se dirigir à plateia, está colaborando para que o espectador 

não sinta empatia, pois o mesmo está sendo inserido na ação apresentada, encontrando-se ativo 

na representação, distanciando-se da alienação. Logo, a técnica de representação que produz o 

efeito do estranhamento impede o ator de causar a empatia no espectador. 

Porém, como já foi proferido nessa pesquisa, o ator não necessita renunciar por 

completo à empatia na preparação e na construção do personagem, e não poderá demonstrar 

esta empatia em sua representação. Esse momento fugaz de empatia serve como um recurso 

para os atores inexperientes ou as pessoas sem habilidades teatrais que necessitem deste artifício 

para sentirem mais segurança em seus personagens. Logo, a empatia seria um recurso utilizado 

apenas nos ensaios. 

Outro ponto que Brecht propõe, para o ator conseguir realizar o efeito do estranhamento 

da melhor forma possível, é um exaustivo estudo do texto, em que o ator realiza a leitura para 

si próprio, e não para os outros companheiros de trabalho (Brecht, 2005: p.106). Essas leituras 

individuais são indispensáveis, pois oferecem ao ator suas primeiras impressões e 

proporcionam embasamentos que subsidiarão o personagem que está sendo preparado. 

Considera-se embasamentos as singularidades do texto, as motivações dos acontecimentos, a 

conduta do personagem e outras nuanças que o ator pesquisaria ao fazer sua leitura. É 

significativa, por parte do ator, a fixação das primeiras impressões de seu personagem, mas ele 

não poderá considerar como estabelecidos e imutáveis os conceitos que foram notados e 

guardados neste momento inicial de estudo do texto. Ou seja, as primeiras impressões são 

importantes, porém tudo está passível de ser modificado, pois este é um dos motes do método 

brechtiano.  
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Willet também expõe sobre o ator e sua atitude distanciada em relação ao personagem; 

ele seria como uma testemunha de um fato e, ao narrá-lo, colocaria o seu ponto de vista sobre 

o assunto, sob a ótica da crítica social (Willet, 1967: p.228). Logo, o ator brechtiano tem uma 

postura bem diferente do ator dramático. O primeiro não encarna o personagem, e o vê como 

uma outra pessoa, com uma certa distância, Porém, o ator dramático metamorfoseia-se no 

personagem. Ambos constroem seus personagens de forma distinta e particular. 

Desse modo, Brecht acrescenta que o ator brechtiano vale-se de recursos que facilitam 

o distanciar do personagem, como a utilização da terceira pessoa, o resgate do passado e a 

inserção de comentários sobre a encenação no espetáculo teatral (Brecht, 2005: p.107). São 

usuais esses artifícios por parte do ator épico, pois esses três pontos oferecem um suporte na 

sua interpretação. Ao utilizar o recurso da terceira pessoa, o ator coloca-se à parte do 

personagem, e o vê como uma outra persona. Portanto, ao se colocar fora da situação, o ator 

consegue ter uma análise imparcial sobre a história que está sendo narrada. O segundo ponto, 

o mecanismo de resgate ao passado, facilita o distanciar do ator porque, no momento em que 

ele se desloca para o passado, se afasta da ação presente. Tanto que o ator enxerga de uma forma 

diferente da que se estivesse imergido na situação. Por último está a inserção de comentários 

no decorrer do espetáculo, quando o ator coloca explicações que refutem ou questionem o seu 

personagem perante o público. Neste momento, o ator brechtiano sai do personagem e se 

posiciona diante da plateia como ele mesmo e expõe seus apontamentos sobre o seu 

personagem. 

Benjamin acrescenta sobre a interpretação do ator brechtiano, pois esse necessita 

habituar-se com o tipo de interpretação distanciada, em que o objetivo é instigar o conhecimento 

do ator e ter uma influência significativa perante toda a representação, tanto no que concerne 

ao conteúdo quanto aos ritmos, pausas e ênfases (Benjamin, 2012: p.93). Quer dizer, a 

interpretação distanciada estimula o conhecimento do ator e esse conhecimento será usado no 

momento da preparação, construção e representação do personagem. Dessa maneira, o ator 

aproveita o seu conhecimento sobre o texto e outros recursos que subsidiam o seu trabalho. Em 

suma, o ator utiliza-se de recursos técnicos, sociais, críticos, históricos e narrativos para auxiliá-

lo em todo o processo de constituição do personagem. 

Assim como o ator, o diretor também tem um papel importante na produção do teatro 

épico. Bornheim expõe que o diretor deve estar inserido no meio de todos os recursos que ele 

tem disponível, em um “lugar sem dúvida estratégico, e é desnecessário repetir que a 

sensibilidade e a inteligência de um diretor devem estar calcadas numa ampla cultura e em 
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aguda consciência social” (Bornheim, 1992: p.306). Posto isso, percebe-se que não é qualquer 

diretor que se enquadra no método de Brecht, pois ele dirige os atores utilizando um apanhado 

de técnicas e conceitos que darão suporte à montagem. O papel do diretor é unir os elementos 

que compõem o espetáculo teatral, com a finalidade de traduzir cenicamente a narrativa. Para 

conectar todos estes elementos, o diretor necessita conhecê-los com profundidade e ter 

consciência de que o efeito do estranhamento deve estar embutido nesses recursos. Será o seu 

olhar de fora da representação que irá atrelar esses elementos, com o objetivo de traduzir 

cenicamente a narrativa utilizando-se do método de Brecht. 

Assim, conforme Brecht, conclui-se que não é qualquer pessoa que tem competência 

para exercer o cargo de diretor em uma montagem brechtiana. Portanto, o mesmo deve ter um 

pensamento político e social extenso sobre a realidade em que está inserido, e também um vasto 

conhecimento sobre a linguagem teatral. Com relação à linguagem teatral, é importante destacar 

que o método de Brecht é a desconstrução do método tradicional, logo, para o diretor 

compreender o primeiro, é necessário entender o segundo. Ou seja, o diretor precisa entender a 

linguagem do teatro tradicional para conseguir desconstruí-la no teatro brechtiano. 

Ao prosseguir sobre o efeito do estranhamento e os recursos utilizados para alcançá-lo, 

iremos tomar como foco os elementos cênicos e a música, sendo que este último, devido à 

complexidade do tema e o tempo hábil desta pesquisa, não será aprofundado. O foco neste 

campo de conhecimento será apenas refletir sobre a ambientação da plateia e o recurso do efeito 

do estranhamento. 

Visto que a música é um recurso utilizado para o efeito do estranhamento, em Willet, 

entende-se que nas primeiras dramaturgias de Brecht, a música era acompanhada de suas 

próprias canções, onde encontrava-se a simplicidade. Brecht então procura músicos influentes 

que pudessem colaborar na composição das canções de suas peças. A partir deste momento, 

Brecht percebe que várias de suas aspirações musicais poderiam ser realizadas com o apoio 

destes músicos profissionais (Willet, 1967: p.159). Logo, as pretensões de Brecht foram sendo 

realizadas e inseridas em suas dramaturgias no decorrer de seus estudos e produções teatrais, 

com a ajuda de músicos experientes como Kurt Weil e Hans Eisler. Ambos trabalhariam com 

Brecht no cinema. 

 Em suas teorias, Brecht expõe que, no momento da passagem entre a música e a fala do 

ator, este deve destacar a inserção da canção, utilizando recursos cênicos como mudança da 

iluminação, projeções ou títulos (Brecht, 2005: p.107). A exemplificar esse pensamento, no 
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texto de Brecht A opera de três vinténs, no primeiro ato, no momento em que a senhora 

Peachum e o Peachum estão conversando sobre o fato de a filha não ter dormido em casa, inicia-

se a música. Brecht propõe, para fazer a ruptura e demonstrar a mudança, a alteração da 

iluminação para uma luz de cor dourada. Sugere também um foco de luz para o instrumento 

musical e a projeção da seguinte frase: “Canção do em vez de”. Logo, inicia-se a canção, quando 

os dois personagens refletem sobre a situação da filha, porém a letra da música fala sobre as 

mulheres e seus prazeres. A senhora Peachum expõe metaforicamente o amor e seu amor pelo 

seu marido (Brecht,1974: p.22). Era como se a mãe estivesse justificando a ausência da filha, 

pois a moça encontra-se nos braços do amor. Nesta conjuntura, a música tem a finalidade de 

fazer uma quebra e distanciar a plateia da empatia. Ela é anunciada através de uma luz dourada 

e um letreiro projetado e, deste modo, o espectador não é surpreendido pela entrada da música. 

Quando os atores começam a proferir a letra e o público percebe que a melodia contrasta com 

a mesma, o efeito do estranhamento acontece. No momento em que o espectador se intriga com 

as palavras ditas pelos personagens, ele se distancia e estranha a cena mostrada. Em suma, 

sendo a música um recurso do efeito do estranhamento, ela se insere na cena para contrastar a 

ação ou a fala do ator, e é este contraste que afasta o espectador da empatia e o torna ativo e 

crítico em relação ao espetáculo. Sob o mesmo ponto de vista, Bornheim relata que foi em A 

ópera de três vinténs que Brecht apresentou as canções como uma arte separada, sendo que a 

separação da música resultou em algumas modificações na montagem do espetáculo. Dentre 

estas transformações teremos a visualização da orquestra pela plateia; as canções eram 

anunciadas com recursos de luz e títulos e os atores alteravam suas posições de cena (Bornheim, 

1992: p.300). Portanto, com a descoberta das novas configurações destes recursos, Brecht 

carrega essas alterações para suas dramaturgias subsequentes. 

Outros recursos que também foram empregados por Brecht para alcançar o efeito do 

estranhamento são os elementos cênicos, que serão colocados junto com os demais nesta 

pesquisa. Considera-se elementos cênicos cenário, iluminação, indumentária e objetos de cena. 

No teatro épico, os elementos cênicos têm como finalidade o efeito do estranhamento. Portanto, 

segundo Brecht, eles não se limitam a serem fidedignos à realidade de uma determinada época 

ou lugar, pois o dramaturgo entendia que os elementos que compõem o espetáculo ou servem 

para melhorar a narrativa ou a prejudicam, e que o cenógrafo deve valer-se de referências 

históricas e sociais para compor o cenário (Brecht, 2005: p.163). 

Sendo assim, os elementos cênicos no teatro épico necessitam de alusões históricas e 

sociais como embasamento no momento da criação. Logo, o cenógrafo pode utilizar objetos 
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cenográficos realistas, mas quanto mais realista for o cenário, corre-se o risco de a plateia sentir 

empatia e, consequentemente, a não realização do efeito do estranhamento. Deste modo, o 

trabalho do cenógrafo brechtiano fica no limiar do realismo e a desconstrução do mesmo, já 

que o cenário é, também, um recurso anti-ilusionista, estilizado e minimizado. 

Conforme Bornheim, Brecht minimizava a cenografia ao desnudar o espaço cênico e 

retirar os objetos decorativos que não possuem uma função no espetáculo, tornando o ambiente 

mais versátil e flexível (Bornheim, 1992: p.267). Quer dizer, ele retira qualquer artefato que 

seja supérfluo, decorativo ou que não tenha nenhuma função na apresentação, e mostra para a 

plateia os mecanismos técnicos antipatéticos utilizados no desenrolar da narrativa. A 

exemplificar, os atores fazem as trocas de cenários e figurinos às claras, para que a plateia tenha 

a consciência de que o que ele assiste é teatro e não vida real. Brecht comumente utilizava em 

suas apresentações alguns elementos cênicos que faziam parte do estilo épico, a saber: projeções 

de textos, imagens ou filmes, cartazes e o palco claramente iluminado, que intensificavam o 

efeito do estranhamento e distanciavam a empatia da plateia. Brecht também expõe que as 

projeções serviam como posicionamento ideológico, pois algumas imagens projetadas vinham 

com um teor textual que reforçava as convicções do autor e de seu método (Brecht, 2005: 

p.163). Em síntese, os elementos cênicos brechtianos têm a finalidade de auxiliar no efeito do 

estranhamento e dar suporte à narrativa, porém cada elemento tem sua característica individual 

e independente; com a conjunção formam um todo, o espetáculo épico. 

 Em suas explanações teóricas sobre o teatro épico, Brecht utilizou, em vários momentos, 

a palavra gestus. Porém, gestus é um termo delicado de se explicar, tanto que iremos considerar 

vários autores para obtermos, no final, um denominador comum. Em Willet, gestus “é, 

simultaneamente, gesto ou mímica, e essência, atitude e sua base ou ponto fundamental, quer 

dizer, um só aspecto da relação entre duas pessoas, singularmente estudado, reduzindo ao 

essencial e expresso física ou verbalmente” (Willet, 1967: p.221). Então, segundo o autor, 

gestus pode ser tanto uma ação física quanto uma fala que o ator utiliza em cena. Posto isso, 

compreende-se que gestus é diferente de gesto, sendo que o segundo está contido no primeiro. 

Logo, o gestus que o ator utiliza em uma determinada cena pode ser um gesto e uma música 

cantada por ele no momento em que o mesmo realiza esta ação física. 

 Ingrid Koudela reafirma que Brecht diferencia gestus de gestos, pois considera-se 

gestos como “articulações que acompanham a fala, através de movimentos expressivos e eles 

tornam visível, corporalmente, aquilo que aparece apenas “interiormente”, intelectualmente, 

através da linguagem verbal” (Koudela, 2010: p.101). Portanto, Koudela entende que os gestos, 
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para Brecht, são gesticulações corporais que acompanham a fala do emissor e Willet que os 

gestus são expressões físicas e verbais que estão impregnadas de símbolos sociais, que servem 

para caracterizar os personagens da narrativa (Willet, 1967: p.221). Em suma, os gestus são a 

união de vários elementos que caracterizam atitudes concretas e sociais dos personagens, como 

os gestos, as palavras, os ritmos, as entonações, as nuances e até as quebras entre a fala e os 

gestos. 

Segundo Matteo Bonfitto, Brecht considera gestus o sinônimo de “gesto social”, e 

elucida a palavra como sendo uma expressão mímica e de gesto que identifica as relações 

humanas de uma determinada época e sociedade. Desta maneira, gestus ou “gesto social” 

corresponde a um conjunto de ações físicas ou verbais que são utilizadas como forma de 

identificação de uma determinada sociedade ou época (Bonfitto, 2002: p.84). Logo, o “gesto 

social” está inserido nos componentes do espetáculo brechtiano, a exemplificar na música, nas 

ações físicas dos atores e na indumentária, em que estes elementos têm como objetivo levar o 

espectador ao efeito do estranhamento. 

Sob o mesmo ponto de vista, Jameson afirma que gestus “é o operador de um efeito de 

estranhamento no sentido próprio; e em particular que o estranhamento deriva da superposição 

de cada um desses significados sobre os demais...” (Jameson, 2013: p.140), isto é, os elementos 

que compõe o “gesto social” são superpostos dialeticamente com a finalidade de alcançar o 

efeito do estranhamento, uma vez que o objetivo do efeito épico é estranhar o gestus. Logo, o 

público se distancia e estranha ao visualizar o “gesto social” que está sendo apresentado no 

espetáculo, sendo que cada elemento tem o seu significado, e a junção deles transforma-se em 

uma nova experiência estética de símbolo e ação. Koudela justifica este pensamento ao expor 

que “a natureza do gestus é dialética, justamente pelo fato de ser simultaneamente símbolo e 

ação. É o que lhe confere o status de gestische sprache (linguagem gestual) ...” (Kaudela, 2012: 

p.41). Em outras palavras, o gestus carrega, ao mesmo tempo, elementos opostos, que se 

completam e formam um sistema estético brechtiano. 

O autor Pavis também expõe sobre gestus do seguinte modo: 

 

O gestus se compõe de um simples movimento de uma pessoa diante de outra, de uma 

forma social ou corporativa particular de se comportar. Toda ação cênica pressupõe 

uma certa atitude dos protagonistas entre si e dentro do universo social: é o gestus 
social. O gestus fundamental da peça é o tipo relação fundamental que rege os 

comportamentos sociais (servilismo, igualdade, astúcia etc). O gestus se situa entre a 

ação e o caráter (oposição aristotélica de todo teatro): enquanto ação, ele mostra a 

personagem engajada numa práxis social; enquanto caráter, representa o conjunto de 

traços próprios a um indivíduo. (Pavis: 2005, p.187) 
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Conforme a reflexão de Pavis, o gestus encontra-se entre o agir e a índole do 

personagem; logo, ele encontra-se na ação e nas características sociais que imperam no 

personagem. O autor divide gestus em: gestus social e gestus fundamental; o social corresponde 

às relações sociais entre os personagens e o meio social, e o fundamental é o que comanda os 

comportamentos sociais. Ao compararmos a definição de gestus social de Pavis e de Bonfitto, 

ambos entendem que gestus social é uma forma de identificação de uma determinada época e 

sociedade, onde o efeito do estranhamento o utiliza como um elemento de distanciar. 

O gestus brechtiano determina-se através das relações dos homens na sociedade, e são 

as relações sociais que diferenciam o gestus da gestualidade corporal. Logo, o gestus ocorre 

através das conexões sociais que acontecem entre os seres humanos. Estas relações realizam-se 

no momento em que o gesto acontece e vem carregado de personificação social, que distingue 

e sustenta as relações humanas dentro da sociedade. Essas conexões sociais são expressas pelo 

homem por meio de gestos corporais que o identificam em diferentes situações sociais. Esses 

gestos serão escolhidos pelo ator e diretor, levando em consideração a plateia que verá o 

espetáculo. É evidente que existem gestualidades que são identificáveis em várias sociedades, 

porém é interessante ter algumas especificidades para um determinado público. Em síntese, 

para entendermos o gestus é necessário compreendermos a sociedade e suas relações sociais, 

para que o ator e o diretor tenham consciência das escolhas feitas, tendo a plateia como ponto 

de referência social, para a construção do gestus dentro de um espetáculo brechtiano. 

Em Teixeira Junior, o gestus também leva em consideração a musicalidade do texto, a 

saber: 

Brecht também trabalhava o gestus no sentido da articulação rítmica e musical do 

texto, tanto em prosa como em verso. Vale lembrar que Brecht, em seu texto On 

rhymeless verse with irregular rhythms, de 1939, claramente argumenta pelo gestus 

com base em falas cotidianas, que ouvimos em público, muitas vezes musicais e 

repetitivas. Brecht apresenta neste texto o ritmo da fala pronunciada, enquanto gestus 

encenado, mostrando que ele alcança muito mais clareza e expressividade 

(gestualidade) quando não se prende a um ritmo homogêneo, regular. (Teixeira Junior, 

2014: p.57)  

 

Segundo o autor, percebe-se que o gestus também utiliza a musicalidade do texto como 

um meio de alcançar o efeito do estranhamento. Isso se confirma no texto de Brecht, On 

rhymeless verse with irregular rhythms, em que o ritmo da fala proferida pelo ator e o ritmo do 

gestus encenado por ele não devem ser análogos e nem contínuos. Portanto, assim que a plateia 

observa que o ritmo da fala do personagem está em oposição ao ritmo do gestus, ocorre o efeito 
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do estranhamento, onde o público se distancia e estranha a ação assistida. Posto isso, entende-se 

que a plateia não irá se entorpecer, como na catarse aristotélica, mas sim terá uma visão clara que 

irá levá-la a ter um ponto de vista mais crítico sobre a narrativa. 

Rosenfeld também expõe sobre gestus, e relata que Brecht, em sua vida, compôs alguns 

poemas para serem cantados ou recitados, e que o dramaturgo tocava a sua guitarra e cantava 

suas próprias melodias com as letras de seus poemas. São esses momentos que inspiraram Brecht 

para criar o gestus. Logo, entende-se como gestus “o uso da linguagem que deveria adaptar-se à 

atuação audiovisual da pessoa que fala ou canta” (Rosenfeld, 2012: p.55-56). Em outras palavras, 

o autor compreende que o gestus se molda ao ator e a sua atuação, porém a relação entre o gestus 

e o ator é bilateral, pois no momento em que o gestus se adapta à atuação e ao ator, este acaba 

modificando a sua atuação em função do gestus. Ou seja, a relação é cíclica e pode ser modificada 

no decorrer do processo artístico brechtiano. 
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Capítulo 3 

 

3.1- Brecht: influências cinematográficas 

Quando Brecht nasceu em 1898, o cinema tinha poucos anos de vida, portanto, ele 

acompanhou e participou do “cinema dos primeiros tempos10”. Eles tiveram início com o 

cinema mudo, por volta de 1896, e terminaram por volta dos anos de 1930, com o início do 

cinema sonoro. Jacques Aumont expõe que o apogeu do cinema mudo foi os anos 1920; logo 

em seguida, na década de 1930, surgiu o cinema falado (Aumont, 2008: p.22). Ademais, a 

realidade do cinema alemão nos primeiros anos era próspera e Brecht viveu isso, tanto o cinema 

mudo, quanto o cinema sonoro. Entende-se que ambos instigaram o dramaturgo, mas nota-se 

que o cinema mudo teve uma influência maior na construção de seu método. 

Na época do cinema dos primeiros tempos, as pessoas não diziam que iam ao cinema 

mudo, mas ao cinema, pois era a única forma existente. Jullier e Marie expõem que o cinema 

mudo não era completamente sem som, pois havia muita sonoridade: “o pianista tocava, o 

animador explicava os filmes, os espectadores discutiam... sem falar nos órgãos barulhentos e 

nas orquestras inteiras das grandes salas” (Jullier e Marie, 2009: p.74). Logo, esse cinema foi 

nomeado de mudo porque o som não era interno à película, ou intradiegético, como se diz, mas 

acrescentado no momento da exibição. 

Conforme Aumont e Marie, o cinema mudo tem algumas características bem distintas 

do cinema falado, tanto estéticas quanto críticas. Portanto, elucida-se essas diferenças na 

atuação do ator com relação às expressões e gestos e na acuidade do aspecto visual, tanto no 

enquadramento quanto na composição dos planos (Aumont e Marie, 2010: p.48). Outro ponto 

discrepante é o discurso da imagem, cabendo a ela suprir toda a informação, mesmo que haja 

música e efeitos sonoros. 

Além disso, havia escolhas estéticas próprias do momento. Uma delas era o plano fixo : 

“unidade de filme durante a qual o enquadramento permanece fixo em relação à cena filmada (é o 

“contrário” do movimento de câmera) ” (Aumont e Marie, 2010: p.230). Outra era a opção pelo ponto 

de vista único, outra era a importância dada à montagem, e outra residia no fato de que os atores 

não olhavam diretamente para a câmera, atitude esta, à época, impossível (Jullier e Marie, 2009: 

p.74-75). 

                                                             
10 Expressão utilizada por Jacques Aumont para falar dos primórdios do cinema (Aumont, 2011: p.27). 
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Ora, muito disso foi aproveitado por Brecht em seu teatro épico, bem como a 

preocupação com os gestos e as expressões usadas pelos atores, a importância da montagem, a 

música como elemento significativo, a utilização dos letreiros e inserções breves. Excetua-se 

o gesto de olhar para a câmera, que era realizado com o objetivo de buscar a cumplicidade do 

público. De fato, o estranhamento brechtiano não o permitia, e é possível compreender a causa: 

em Brecht, o ator não busca a cumplicidade do espectador como o olhar para a câmera da 

linguagem cinematográfica, mas a reflexão da plateia. Portanto, Brecht utiliza-se da ideia 

original, mas transmuta para a linguagem teatral e modifica o objetivo inicial do ato. 

Na verdade, Brecht muniu-se desses procedimentos para usá-los a seu favor. Assim fez, 

por exemplo, com a música. A música do cinema mudo tinha a finalidade de ambientar a cena. 

Atualmente, os filmes, em sua maioria os comerciais, em específico os hollywoodianos, 

continuam a empregar maciçamente o elemento musical como ambientação, e ainda tentam 

escamoteá-lo, para que quase não seja notado pelo espectador, pois o seu objetivo é substanciar 

a imagem, a cena. Em oposição, o método de Brecht emprega o elemento musical com a 

finalidade de produzir o efeito do estranhamento. A música pode ser tanto um meio de informar 

quanto de negar a ambientação do que está sendo mostrado. Ela apresenta a mesma função que 

outros elementos que compõem o teatro épico, porém o dramaturgo dava-lhe preferência. 

Atribui-se a importância da música para Brecht ao fato de que escrevia as letras e ao mesmo 

tempo trabalhava a melodia com músicos profissionais. Há de se lembrar que Brecht era 

considerado um menestrel quando foi chamado para fazer parte do grupo de teatro de Karl 

Valentin. A exemplificar: 

 

Figura 1- Cena do carrasco (Oscarrascos também morrem – 1943) 

Essa cena tem um plano fixo e possui a duração de cinco segundos. Podemos ver o corpo do 

carrasco, uma enfermeira e um soldado da Gestapo em um quarto de hospital. As extremidades 

da imagem são mais escuras, com o objetivo de colocar o carrasco em evidência. Há uma 
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relação de luz e sombra, influência expressionista de Fritz Lang; o soldado da Gestapo tem 

uma sombra que sobressai das demais e nos remete a um ser mórbido, além de ser o único 

vestido de preto dos pés à cabeça. A imagem se mantém fixa por toda a cena e a música inicia 

num volume baixo, mas vai crescendo até chegar no seu ápice no momento final. O som causa 

quebra e estranhamento, pois não serve para reforçar o que o espectador vê, e sim para instigá-

lo. A música é estridente como em uma perseguição de gato e rato em um desenho animado, 

contradizendo a imagem. Dessa maneira, nessa cena, a música tem a finalidade de causar o 

efeito do estranhamento como o teatro épico propõe. 

Outra influência perceptível do cinema mudo sobre o método brechtiano é o gestual dos 

atores. Para o dramaturgo, trata-se de causar estranheza no “gesto social”11 em uma determinada 

cena. Essa mímica social era pensada junto com os outros elementos que compõem a cena, para 

ocasionar o estranhamento na plateia. As expressões dos atores também foram levadas em 

consideração por Brecht, pois ele negava por um completo a dramatização exagerada, uma vez 

que acreditava na superação da razão em detrimento da emoção. Portanto, sua ênfase era na 

negação do pathos, onde não há identificação da plateia com os personagens, ou seja, o seu 

método é antipatético. 

Por ter esse pensamento em relação à dramatização exagerada do cinema mudo, Brecht 

o critica porque “precisava de uma quantidade inesperadamente grande de ação (consumia uma 

grande quantidade de expressão) ” (Brecht, 2002: p.29), sendo desnecessária para seu ponto de 

vista. Era de se compreender que o cinema mudo utilizasse expressões exageradas em suas 

produções. Como não utilizava a linguagem falada para se expressar, os atores exageravam em 

suas ações e emoções. Pondera-se que o cinema mudo é essencialmente imagem e todos os 

elementos que fazem parte da encenação devem ser transmitidos através dela. Brecht, 

compreendia as “limitações” do cinema mudo, mas nem por isso deveria ser subutilizado, como 

vários diretores da época faziam. Todavia, na contramão desses diretores vinha um dos artistas 

que Bertolt mais admirava e trabalhava com maestria o cinema mudo: Charles Chaplin. 

Brecht interessou-se desde sempre pelos filmes de Chaplin. Maravilhava-se com a 

consciência corporal do ator inglês. Ademais, segundo Robinson, Chaplin fez seu primeiro 

filme em 1914: Carlitos repórter (Robinson, 2011: p.755). Carlitos era o clown12 que o ator 

                                                             
11  Segundo Brecht, gesto social é “a expressão mímica e conceitual das relações sociais”, que se percebe dentro 

da sociedade e nas relações entre as pessoas, em uma determinada época (Brecht, 2005a: p109). 
12 Em Bolognesi, “clown é uma palavra inglesa, cuja origem remonta ao século XVI, derivada de cloyne, cloine, 

clowne. Sua matriz etimológica reporta a colonus e clod, cujo sentido aproximado seria homem rústico, do campo. 

Clod, ou clown, tinha também o sentido de lout, homem desajeitado, grosseiro e de boor, camponês, rústico. Na 
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criou e que seu cinema explorou infinitamente. Conforme Brecht, Chaplin trabalhava “a 

renúncia quase completa aos jogos fisionômicos e à ‘psicologia barata’”, assim como o seu 

amigo e artista Karl Valetin (Brecht:1972 apud Pavis: 2005, p.243). Os dois realizavam uma 

mímica farsesca ou uma mímica da Commedia dell’arte13, onde há uma recusa ao psicologismo 

e ao exagero do rosto, em benefício aos gestos do corpo, à ação e aos diálogos executados. A 

elucidar, uma característica da Commedia dell’arte que Chaplin utilizou com frequência foram 

os personagens tipos. Carlitos foi conquistador, em outro filme trapaceiro, em outro bêbado, 

vilão, batedor de carteira, assistente de dentista, dentre vários outros tipos que foram surgindo 

no decorrer da vida do personagem. Em suma, Charles e Valentin se utilizavam desses artifícios 

em seus filmes, mas a execução dos diálogos acontecia através da imagem, tanto na 

expressividade dos personagens quanto nos letreiros típicos do cinema mudo. 

Podemos pensar que Brecht surpreendeu o estranhamento em todos esses elementos. 

Assim, por exemplo, em The gold rush (1925; Em busca do ouro14), de Charles Chaplin, há 

uma cena clássica em que Carlitos está cozinhando uma refeição que compartilhará com outro 

personagem de cena. Essa cena inicia-se como uma quebra, pois a anterior é carregada de 

tensão, com luta e tiros; o som final é alto e tem a função de ambientar o conflito, reforçando a 

emoção tensa que a cena carrega. Em seguida, vem a mudança de cena: o cenário é uma casa 

pobre feita de madeira e encontra-se em um lugar isolado, com neve para todos os lados. A 

música se altera para uma melodia leve e calma, que tenta levar o espectador a emoções 

tragicômicas, aliás, Chaplin classificou seu filme como uma comédia dramática. Conforme 

Robinson, “para as cenas da choupana, excepcionalmente foram usados músicos no set de 

filmagem” (Robinson, 2011: p.361). Logo, nessa cena, os músicos estavam no momento da 

gravação, e o som era realizado concomitantemente com a atuação dos atores. 

                                                             
pantomima inglesa, o termo clown designava o cômico principal e tinha as funções de um serviçal” (Bolognesi, 

2003: p.62). 
13 Segundo Fo, “a Commedia dell’arte se baseia na combinação de diálogos e ação, monólogo falado e gesto 

executado, e nunca unicamente na pantomima. Somente com cambalhotas, dancinhas, caretas e gestos, as máscaras 

não são capazes de segurar uma cena” (Fo, 1999: p.22). 
14 Em Robinson, Em busca do ouro foi reeditado, por Chaplin, com uma trilha sonora dezessete anos depois e o 

final também foi modificado (Robinson, 2011: p.363).  
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                             Figura 2- Doze fotogramas da cena uma deliciosa bota (Em busca do ouro - 1925) 

 

No primeiro fotograma, aparece Carlitos, em frente ao fogão, cozinhando algo dentro 

de uma panela, porém o espectador não sabe o que é, mas imagina ser comida, apesar das 

dificuldades para se ter alimento naquele lugar. Contudo, no momento da retira do “alimento” 

da panela, no segundo fotograma, a plateia constata que é uma bota. Nesse exato momento, 

infere-se que ocorre o efeito do estranhamento brechtiano, pois o espectador não esperava ver 

um objeto não comestível15. Carlitos continua a tratar a bota como uma comida, então o 

significado desse objeto, que está inserido num contexto já explicitado, leva o público a 

constatar a situação de miséria extrema em que se encontram os personagens. No decorrer da 

cena, há uma demonstração clara de que Carlitos delicia-se com os pregos de sua bota, como 

se fossem ossinhos de galinha, um misto de comédia com a tristeza decadente da miséria. 

Chaplin tinha consciência da situação precária em que se encontrava a sociedade europeia após 

a primeira guerra mundial. Por ser inglês, preocupava-se com os acontecimentos políticos da 

Europa e tinha a consciência do poder da indústria cinematográfica. Charles era um artista 

diferente nesse meio; por ser ator, roteirista e diretor de seus próprios filmes em Hollywood, 

utilizava-se, o quanto era possível, da indústria do cinema em benefício de sua arte, pois possuía 

o seu próprio estúdio. No entanto, seus filmes estavam submetidos à roda capitalista do cinema, 

em que os custos de todo o processo (produção, distribuição e exibição) deveriam ficar mais 

baixos do que os lucros do filme, para que sua empresa permanecesse no mercado. Brecht 

                                                             
15 Em Silberman, esse aspecto também é destacado (Silberman, 2000: p.10). 
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percebeu isso e escreveu sobre o assunto quando vendeu o roteiro de A Ópera dos três vinténs, 

que será comentada em detalhes adiante. 

Com o surgimento do cinema sonoro, por volta de 1930, alguns cineastas se perderam 

na produção de seus filmes, pois a inserção desse novo elemento deveria trazer modificações à 

narrativa cinematográfica. Ademais, saber lidar com a produção de um filme sonorizado era 

diferente do cinema mudo. Segundo Robinson, no momento em que surge o cinema falado, a 

maior parte de Hollywood estava na defensiva e Chaplin tinha consciência dos defeitos técnicos 

que ocorreram nos primeiros filmes sonoros, tanto que um ano depois asseguraria: “ eu dou 

para os filmes falados no máximo três anos, e isso é tudo” (Robinson, 2011: p.367). Essa 

afirmação foi um dos maiores erros cometidos por Charles e foi o medo de perder todo o 

investimento feito na mímica silenciosa que não se interessou pelo cinema sonoro. 

Na Alemanha, a indústria cinematográfica era desenvolvida quando surgiu o cinema 

falado. Assim, com a inclusão da fala sendo projetada pelo ator na película, muitos diretores se 

apossaram do teatro para produção de seus filmes. Compreensível, pois era mais fácil se 

apropriar do teatro realista e naturalista apresentado na época do que tentar entender este novo 

elemento do cinema. Salienta-se que a maioria dos diretores não tinha a consciência de que o 

teatro é uma forma de linguagem diferente do cinema, então essa aproximação com a linguagem 

teatral e a dramaturgia era presumível. 

A falta de compreensão dessa diferença entre as linguagens levou alguns diretores a 

produzirem teatro filmado16, ao invés de cinema. Uma vez que tais diretores se limitavam a 

utilizar os elementos teatrais na produção de suas cenas, a filmagem era como se a câmera fosse 

o olhar da plateia de frente para o palco italiano17. Ao levarmos em consideração que a 

tecnologia cinematográfica tinha um poder de realização que o teatro não possuía, essa 

diferença é um fator positivo dessa nova linguagem, por executar funções que o teatro não 

poderia fazer, por não ter a tecnologia a seu favor como o cinema. 

Brecht conheceu Chaplin pessoalmente por causa de Hanns Eisler18, pois no final de 

1930, o músico exilou-se nos Estados Unidos e Charles nutria uma admiração pela música dele, 

                                                             
16 Conforme Bordwell, o teatro filmado tem “cada cena tomada do ângulo de visão das poltronas da plateia” 

(Bordwell, 2008: p.109). 
17 Em Xavier, no “‘palco italiano’: plateia toda de um lado, ação teatral do outro, ambos encarando-se em oposição 

frontal, separados por uma fronteira nítida na qual ‘fosso’ e cortina materializam-se, a diferença de estatuto dos 

espaços, o da representação e o da realidade” (Xavier, 2003: p.62). 
18 Hanns Eisler foi um colaborador de longa data nas obras de Brecht, tanto no teatro quanto no cinema. Logo, 

suas produções musicais estavam inseridas no método brechtiano. Em seu diário, Brecht refere-se ao músico com 
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indo à sua casa sempre que possível. Foi num destes encontros, segundo Robinson, que Bertolt 

Brecht conheceu Chaplin (Robinson, 2011: p.562). 

Anos depois, a Comissão sobre Atividades Antiamericanas da Câmara intimou Chaplin 

para falar de Hanns Eisler. Eles indagaram se eram amigos, e o ator respondeu que tinha muito 

orgulho de ter um amigo músico como aquele. Depois, os inquisidores perguntaram se Hanns 

era comunista ou não. Charles não queria saber da situação política do seu amigo, mas o 

admirava por ser um maravilhoso músico. 

A Comissão continuou intimando Chaplin em várias ocasiões para falar sobre Hanns 

Eisler, e ele irritou-se quanto ao fato; a pressão era tão forte que incluía a possível deportação 

do ator. Conforme Robinson, Chaplin ficou chateado com a situação e desafiou a repressão da 

guerra, quando telegrafou para Pablo Picasso um texto contanto sobre a situação de Hanns 

Eisler. Ele chegou a pedir que ele unisse um comitê de artistas franceses para fazerem um 

protesto na Embaixada Americana: “o ultrajante processo de deportação contra Hanns Eisler 

aqui [nos EUA], e simultaneamente me envie uma cópia do protesto para ser usada aqui” 

(Robinson, 2011: p.563). Conforme o filho de Chaplin, ele não acreditava que seu pai estava 

pedindo algo em nome de um comunista, mas sim em nome de um excelente músico. Mesmo 

assim, os jornais o condenaram, pelo fato de apoiar um comunista, sendo ele um imigrante 

americano que não se naturalizou (id.,ib). Esse posicionamento a favor de Hanns Eisler e suas 

conversar telegrafadas com um comunista declarado, Pablo Picasso, lhe trariam problemas 

durante anos com a comissão investigativa americana. 

Conforme Ewen, entre 1923 e 1930, a arte alemã possuía influências do cinema de 

Charles Chaplin e Seguei Eisenstein (Ewen, 1991: p.131). Até esse ponto, procuramos narrar 

a apropriação da linguagem do teatro pelo cinema e a inversão, visível nas obras teatrais de 

Erwin Piscator. Se em Brecht há apropriação de elementos para a construção do método de 

Chaplin e Eisenstein, já em Erwin a própria tela de cinema é inserida no palco teatral. A partir 

do momento em que Piscator incute a linguagem cinematográfica em seus espetáculos, 

projetando-a e relacionando-a a narrativa, Brecht incorpora a técnica no teatro épico, a 

exemplificar a inserção do filme Outubro de Eisenstein em um de seus espetáculos (2010, 

Visões de Brecht). 

                                                             
estima, pois “quando vejo Eisler é mais ou menos como se tivesse me metido sem querer no meio de uma multidão 

e de repente alguém me chamasse por meu velho nome” (Brecht, 2005b: p. 93). 
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Piscator e Bertolt possuíam semelhanças e diferenças em relação à arte que ambos 

produziam. Ademais, o primeiro realmente fazia parte do partido comunista, e foi em suas 

reflexões que surgiu, pela primeira vez, a palavra ‘épico’, ao referir-se a uma peça que “era 

interrompida por recursos narrativos e explicativos, como a projeção de filmes, discursos e 

palavras dirigidas à plateia” (Ewen, 1991: p.134). Contudo, enquanto Brecht fazia um teatro 

em que os cenários eram mínimos e as armações visíveis, seu amigo Piscator tinha ideias 

mirabolantes e elementos cenográficos caríssimos. Portanto, Erwin necessitava de grandes 

investidores para fazer seus espetáculos, diferente de Brecht, que realizou até cinema 

independente com poucos recursos. Entretanto, isso não diminuía a admiração que Bertolt tinha 

por Piscator, tendo sido grato ao seu mentor até o final de sua vida, com ressalvas ao seu 

trabalho. Nessa relação de educando e educador, o aluno superou o mestre. 

Outro artista que influenciou Brecht no cinema foi Karl Valentin. Além de trabalharem 

juntos no mesmo grupo de teatro na juventude do dramaturgo, produziram um filme mudo 

chamado Mysterien eines Frisiersalons (1923; Os mistérios de uma barbearia), com direção 

de Brecht e Erich Engel e tendo Valentin como ator principal. O filme conta a história de um 

barbeiro e sua assistente19, em uma série de episódios grotescos que transitam entre o 

surrealismo e o expressionismo. O personagem de Karl Valentin, o barbeiro, possui um nariz 

avantajado e nos remete ao clown; logo, no decorrer do filme, percebemos várias características 

da técnica do palhaço, a exemplificar o uso de gag20. Em uma determinada cena, a assistente 

do barbeiro gira a porta onde encontra-se a publicidade do professor Moras, cliente e estudioso 

de cosméticos, e a foto é modificada por uma outra publicidade. Então, no momento em que o 

barbeiro retorna para olhar a imagem que serve de modelo para o professor Moras, a imagem é 

outra. A ação da assistente faz o clown de Karl Valentin cortar o cabelo e a barba do professor 

Moras errado. Todo esse percurso pode ser considerado uma gag clássica, onde a assistente 

comete um erro, sem querer, e como consequência o barbeiro também erra. Essa gag é usada 

com frequência pelos estudiosos do clown. 

Identifica-se, no filme, características surrealistas, como o momento em que o barbeiro 

decepa a cabeça de um cliente e depois cola, no mesmo lugar, com fita. Outra exemplificação 

                                                             
19 A atriz que fazia a assistente do barbeiro é Blandine Ebinger.  
20 “Do inglês norte-americano gag: efeito burlesco. A palavra é empregada em francês desde a década de 20. A 

gag é, no cinema, um efeito ou um esquete cômico que o ator parece improvisar e que é produzido visualmente, a 

partir de objetos, de situações inusitadas: é, “na gíria dos estúdios, um achado irreversível que revigora e multiplica 

o riso num filme cômico” (B. CENDRARS em L’Homme Foundroyé). No cinema, como no teatro, o ator cômico 

inventa, às vezes, jogos de cena, lazzis, que contradizem o discurso e perturbam a percepção normal da realidade” 

(Pavis, 2005: p.181). 
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surrealista que podemos destacar é a cena do duelo entre o professor Moras e outro cliente, no 

qual a assistente de barbeiro pesca a cabeça que estava colada com fita, pois ela nutre uma 

grande paixão pelo professor e quer ver sua vitória. 

Verifica-se também características expressionistas no filme, como a relação de luz e 

sombra, e o próprio ar grotesco que ronda a narrativa. Os diretores utilizaram o plano fixo, 

comum no cinema mudo, plano americano21 e close-up22, e consideraram o filme trágico-

cômico. Como a película é de 1923, não é perceptível o método brechtiano, mas alguns pontos 

podemos considerar como uma ideia embrionária, pois a narrativa demonstra com clareza que 

o barbeiro trata com mais atenção a burguesia do que o povo. Os três homens que esperam 

horas para serem atendidos são os representantes da classe operária, e os outros clientes que são 

atendidos sem demora fazem parte da burguesia. Essa observação deve-se aos figurinos e 

indumentárias de seus personagens. Outros pontos identificáveis de Brecht são os episódios 

montados como esquetes, quase que independentes, e a quebra que ocorre na cena em que o 

professor está se preparando para o duelo. A imagem aparece abruptamente e o espectador é 

impactado por essa descontinuidade entre as sequências; depois ela continua a acontecer, mas 

deixa de ser inesperada. 

Brecht assumiu a direção do filme ao lado de Valentin, mas seu primeiro roteiro iniciado 

foi The mystery of the Jamaica bar (1921: O mistério do bar Jamaica23) entre fevereiro e abril 

1921. Ele pretendia que sua esposa, Marianne Zoff, investisse dinheiro e produzisse o filme, 

o que nunca ocorreu. O cenógrafo Caspar Neher24 foi o primeiro a colaborar com a ideia, 

surgindo depois o crítico alemão, roteirista e produtor, Wener Klette, que tentou arrecadar 

dinheiro, mas não o suficiente (Silberman, 2000: p. 49). 

O diretor russo Sergei Eisenstein foi outro influenciador de Brecht, e concebeu a teoria 

da montagem como um princípio que está inserido nas criações artísticas. Além disso, o 

objetivo e a função essencial da montagem são “a necessidade da exposição coerente e orgânica 

                                                             
21 Plano americano: “tendiam a cortar a figura nos joelhos ou no meio da coxa” (Bordwell, 2008: p.51). 
22 Close-up: mostra a parte importante do objeto, do rosto ou do corpo da pessoa, rompe com a unidade e isola 

uma determinada parte para aproximar o que está sendo mostrado ao espectador; também serve para “isolar um 

detalhe que importa na história (em Alfred Hitchcock ou em Martin Scorsese) ”; existem motivações psicológicas, 
a plasticidade e o voyeuristas (Jullier e Marie, 2009: p.24) 
23 Livre tradução. Neste livro, o autor traduziu, editou e comentou sobre produções textuais de Brecht no cinema 

e rádio. No entanto, inseri suas reflexões no decorrer dos textos, logo, é complicado identificar se a voz é de Brecht 

ou de Silberman. (Silberman, 2000: p.49). 
24 Casper Neher foi o cenógrafo de Brecht na maioria de suas obras. "Os cenários de Neher são importantes 

testemunhos da realidade. Trabalhando os problemas com uma ampla visão, Neher jamais se separa, com detalhes 

secundários ou ornamentos, do depoimento que pretende apresentar e que é de ordem estática e ideológica. Tudo, 

nestas decorações, é belo, e os detalhes essenciais são preparados com grande amor” (Brecht, 2005a: p.242). 
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do tema, do material, da trama, da ação, do movimento interno da sequência cinematográfica e 

de sua ação dramática como um todo” (Eisenstein, 2002b: p.13). O diretor soviético refere-se à 

montagem linear, onde a narrativa possui início, meio e fim, com planos definidos e 

interligados. No entanto, “a montagem é uma ideia que nasce da colisão de planos 

independentes – planos até opostos um ao outro: o princípio ‘dramático’” (Eisenstein, 2002a: 

p.52). Logo, conforme Eisenstein, compreende-se que a montagem surge no embate entre 

planos opostos e independentes, que irão formar uma outra ideia. A montagem é aqui entendida 

como questão de forma, não de conteúdo. É isso que permite a Brecht fazer a distinção entre o 

teatro épico e o dramático25. O segundo possui cenas dependentes, história linear e tensão no 

desfecho da ação. 

Brecht, em seu método, desconstrói o sistema aristotélico, não apenas no que tange à 

produção da catarse, mas também no que concerne à observação das unidades de ação, tempo 

e lugar. Essa identificação com o personagem, que ocorre no teatro dramático, entorpece a 

plateia, o que para o dramaturgo era um dos principais efeitos da catarse. A identificação faz 

com que o público sinta empatia pelo que vê; com isso, há uma purgação e descarga de emoções 

que “purifica” o homem, e o mesmo sairia deste momento satisfeito e conformado com a 

situação, permanecendo no status quo.  

A montagem de Eisenstein está relacionada ao teatro épico, uma vez que ambos 

trabalham com planos ou cenas independentes, que juntos compõem uma ideia transfigurada e 

às vezes oposta. Percebe-se que devemos levar em consideração a mecânica cinematográfica, 

visto que a imagem parada ou fotograma26 é sobreposta para dar a sensação de movimento. 

Portanto, ao sobrepor imagens, formaremos os planos, que nesse caso são independentes, e a 

confluência da colisão entre as imagens irá formar uma terceira ideia. Para esclarecer melhor, 

Eisenstein faz uma comparação entre a montagem e a união das palavras, mas “em outro campo: 

uma palavra concreta (uma denotação) colocada ao lado de uma palavra conceito produz um 

conceito abstrato” (Eisenstein, 2002b: p.52). 

Em Eisenstein, segundo Ivanov, “o envolvimento do espectador é possibilitado pelo 

inacabamento e a incompletude não-realista da arte, que deixa abertas brechas para que sejam 

                                                             
25 Ver capítulo dois supra. 
26 Fotograma: “é uma imagem unitária de filme, tal como registrada sobre a película: há, em regra geral e desde a 

padronização do cinema falado, 24 fotogramas por segundo de filme. Cada fotograma é uma fotografia, tirada a 
uma velocidade relativamente lenta, correspondendo ao tempo de exposição da película a cada parada de seu 

avanço na câmera (mais ou menos 1/50 de segundos); por isso os movimentos rápidos se traduzem por imagens 

desfocadas. Na projeção, o fotograma nunca é visto individualmente, mas fundido, pelo efeito, com os que o 

precedem e o seguem, dando uma impressão de movimento” (Aumont e Marie, 2010: p.136). 
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completadas pelo fruidor, estimulando sua participação na construção da obra” (Ivanov: 2009, 

apud Paiva: 2011, p.48). Estas brechas ou momentos, em Eisenstein e em Brecht, pretendem 

fazer com que o espectador seja ativo na obra de arte, compreendendo e participando da 

reconstituição do processo artístico do criador. A montagem para Eisenstein é a mola propulsora 

desse pensamento, e para Brecht é o efeito do estranhamento. 

No que diz respeito ao método, Brecht tem comprometimento político, social e estético. 

Em sua concepção, a transformação produtiva da forma com base no conteúdo social exige a 

modificação dos processos artísticos. Logo, consciência social e estética andam juntas, sendo 

inseparáveis na composição de seus espetáculos. 

São várias as técnicas utilizadas por Brecht para causar o efeito do estranhamento, sendo 

uma delas o recurso ao ator narrador, que se coloca na posição de observador do personagem. 

O ator não se identifica inteiramente com o papel ou em alguns momentos desidentifica-se, 

distancia-se rapidamente, e pode se utilizar da terceira pessoa para falar da persona em questão. 

Outro ponto norteador do estranhamento é o embaralhamento dos dados históricos, de modo a 

suspender a evidência de elementos que nos parecem familiares ou imutáveis socialmente. 

Assim, a exemplificar, em uma determinada história, os lugares e as épocas serão diferentes do 

que a realidade propõe, podendo deslocar tempo e espaço, conforme os elementos cênicos e 

narrativos utilizados. O que se procura é justamente o estranhamento pelo deslocar do ponto de 

vista sobre o espectador. No filme de Lang, Os carrascos também morrem, Brecht localiza o 

espectador na Tchecoslováquia, e esse espaço alude aos episódios entre a Alemanha e a 

Tchecoslováquia ocorridos no período27. O fato transformado em metáfora tem 

correspondência com repetidos eventos históricos entre a Alemanha e outros países subjugados 

por Hitler. 

Segundo Rosenfeld, essa “teoria é dialética: a anulação da familiaridade da nossa 

situação habitual, a ponto de ela se afigurar estranha a nós mesmos, transforma em grau mais 

elevado esta nossa situação, mais conhecida e mais familiar” (Rosenfeld, 2012: p.35). Você 

distancia para poder de longe criticar e modificar, tendo assim uma tomada de consciência das 

contradições humanas. Em Eisenstein há uma justaposição de imagens concretas que se 

transforma em uma imagem abstrata e essas contradições e estranhamentos instigam o 

pensamento crítico no espectador, transformando sua relação social com o mundo ao seu redor. 

                                                             
27 Em 27 de setembro de 1938, a Alemanha invade a Tchecoslováquia, o que se tornaria o estopim dos conflitos 

que levaram à segunda guerra mundial (2010, Terceiro Reich: a ascensão). 
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Em síntese, tanto Eisenstein quanto Brecht fugiam de uma arte realista, que imita a 

realidade e constrói no espectador uma opinião formada e fechada. Ambos, pensavam em uma 

arte transgressora que ultrapasse os padrões e seja instrumento de transformação social. 

3.2- Brecht: obras cinematográficas 

No diário de Brecht, as memórias sobre seus trabalhos em Hollywood e suas reflexões 

sobre o relacionamento com o diretor Fritz Lang, o evidenciam com relação aos seus roteiros: 

Berger me conta que meu filme acaba de ser vendido por outro sujeito, amigo de 

Wilder28, com todos os detalhes da história, só que com outra ambientação e sem as 

cenas de hipnose da parte introdutória. US$35.000. Mais bem desenvolvido, Berger 

achou-o encantador. Ela leu a story... (Brecht, 2005b: p.87). 

Essa reflexão foi escrita por Brecht em 11 de abril de 1942, como um desabafo. O 

dramaturgo explica a venda do seu roteiro como um processo de alienação, na medida em que 

deixa de ter o controle sobre o mesmo e de fazer parte do processo de produção sobre o filme. 

Tal situação remete-nos à transformação capitalista do cinema em modo de produção industrial 

Brecht escreveu vários roteiros cinematográficos, porém poucos viraram filmes. 

Conforme Silberman29, The mystery of the Jamaica bar (1921, O mistério do bar Jamaica) 

foi o primeiro roteiro que ele iniciou. Devido a alguns problemas, o dramaturgo interrompeu 

seu processo de criação e começou seu segundo roteiro, o primeiro a ser finalizado: The jewel 

eater (1921, O comedor de joias). O roteiro é uma aventura de gangster, gênero comum para 

o início dos anos 20, e a ideia surgiu da comédia The diamond (1841, O diamante) de Friedrich 

Hebbel (Silberman, 2000: p.49). Apesar de o dramaturgo ter escrito outros roteiros, não nos 

cabe comentar nesta pesquisa, pois o foco são as produções cinematográficas. 

O primeiro texto teatral adaptado para o cinema foi Die 3 Groschen-Opera (1931; A 

ópera dos três vinténs). Em consequência do grande sucesso no teatro de Berlin em 1928, as 

portas da indústria cinematográfica alemã abriram-se para Brecht. Segundo Soares, o 

dramaturgo vendeu os direitos da filmagem, mas faria uma adaptação textual e transformaria a 

obra em roteiro. Deste modo, Brecht começou a trabalhar e seu tratamento do texto foi rejeitado 

pelo estúdio alemão30 (2010, Visões de Brecht). Logo, ele voltou a fazer as devidas 

modificações, tentando manter seu método introjetado na linguagem do cinema. Havia uma 

                                                             
28 Billy Wilder. 
29 Livre tradução. Nesse livro encontram-se alguns roteiros de Brecht, porém não existe nenhum roteiro completo 

dos filmes que serão analisados nesta pesquisa. Comentarei apenas as obras que foram escritas com a finalidade 

de serem produzidos no cinema. 
30 Nero-film (Willett, 1967: p.329). 
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consciência por parte de Brecht de que a tecnologia cinematográfica ajudaria a realizar sua 

técnica de uma outra forma, ou seja, o dramaturgo pretendia transmutar o teatro épico para um 

“cinema épico brechtiano”. 

Todavia, Brecht demorou-se nas modificações, irritando Nero-film, que iniciou as 

gravações do filme com base no espetáculo teatral. Ao descobrir, Brecht foi ao estúdio das 

gravações, onde foi barrado. Conforme Willett, ele ficou tão revoltado que não reconheceu o 

produto como seu tendo, em seguida, movido um processo judicial para a suspenção das 

filmagens. Ele perdeu o processo e, em virtude disso, escreveu um texto sobre esse fato (Willett, 

1967: p.329). Em suma, o filme A ópera dos três vinténs foi rodado utilizando a obra teatral 

como base, mas Brecht pretendia criar um roteiro para então solucionar a questão do 

amoldamento, sem que houvesse o problema da adaptação, o que não veio a ser concretizado 

por uma questão mercadológica do cinema alemão. 

 

                            Figura 3- Cartaz do filme A ópera dos três vinténs (A ópera dos três vinténs - 1931)31  

 

Segundo Costa, A ópera dos três vinténs foi filmada com os atores alemães que fizeram 

parte do espetáculo. O fato de Brecht não ter conseguido transformar o drama em roteiro nos 

deixou imagens de seu método nessa obra cinematográfica, pois os atores levaram para as 

filmagens o trabalho realizado na peça (2010, Visões de Brecht). Logo, a adaptação de Georg 

                                                             
31 Página de rosto de Illustriener Film- Kurier (Silberman, 2000: p.181). 
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Wilhelm Pabst é um registro histórico do teatro épico, pois os atores interpretaram da forma 

como Brecht os dirigiu e Pabst filmou. 

Outro filme problemático na vida de Brecht, que terminou em processo, foi Os 

carrascos também morrem. Quando o dramaturgo foi exilado nos Estados Unidos, manteve 

contato com vários artistas alemães, entre eles o diretor Fritz Lang. Os dois se aproximaram e 

conviveram no mesmo ciclo social, e como consequência começaram a trabalhar juntos. Brecht 

já havia passado pelo estresse do primeiro processo e tinha consciência de que a indústria 

cinematográfica era refém do modo de produção capitalista. 

No entanto, Lang pensava diferente, pois, no diário de Brecht, em 04 de dezembro de 

1941, muito antes de começar a escrever o roteiro do filme em questão, ele escreveu um poema 

sarcástico e dedicou a Lang. Sou o deus da fortuna, à minha volta incréus De cuja sorte cuido 

neste val’de lágrimas Sou agitador, sim, e promovo escarcéus, Portanto tranque a porta: aqui 

sou ilegal (Brecht, 2005b: p.30). Esse poema expressa, através da ironia, a ideologia de Lang 

que, apesar de pensar como um capitalista, continuava a ser um estrangeiro. Fritz compactuava 

com as imposições da indústria cinematográfica, contrário aos pensamentos de Brecht. No 

decorrer desse diário, são vários os momentos em que o dramaturgo expõe suas frustações de 

escrever para Hollywood: “às vezes você escreve movido por certas forças e às vezes você tenta 

ganhar força escrevendo” (id. p.77). Ele necessitava de dinheiro para sobreviver no exílio 

submetendo-se aos infortúnios do capitalismo no cinema. 

Brecht relata, em seu diário, sobre o primeiro esboço de Os carrascos também morrem 

iniciado com Fritz Lang, originalmente denominado Silent City. A história passava-se na 

cidade de Praga, com reféns e a Gestapo, semelhante à narrativa do filme citado. O nome vai 

sendo modificado no decorrer do livro; em alguns trechos o dramaturgo o chama de Os reféns 

de Praga e em outros, Trust the people. Os dois começam a trabalhar no roteiro com veemência 

e Lang estava tentando negociá-lo com estúdios hollywoodianos. Por esse motivo, a postura do 

cineasta era produzir um texto vendável. No entanto, Brecht tinha uma preocupação com a 

qualidade de seu trabalho e não iria ignorar seu método em prol da indústria cinematográfica. 

Discussões e questionamentos sempre aconteciam com Lang, e o cerne eram as cenas 

independentes que o dramaturgo propunha: “há uma expressão notável que sempre aflora 

quando a lógica dos acontecimentos ou da continuidade pede para ser discutida: ‘O público 

aceitará isso’” (Brecht, 2005b: p123). 
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Lang conseguiu vender o esboço para a Arnold Pressburguer e, na negociação, Brecht 

ganharia uma parte no processo inicial e outra por colaborações futuras ao filme. Ele aceitou e 

foi trabalhar no escritório da empresa com o escritor americano John Wexley, relatando: 

“Primeiro vou até o fim de uma sequência com ele, depois ele dita o texto em inglês para a 

secretária. Ela tira 4 cópias, e quando peço uma ele dá desculpas infantis” (Brecht, 2005b: 

p.135). O dramaturgo achava esquisito, mas depois confirmou que seu nome não se encontrava 

nos créditos, nem como ajudante do roteirista. Como precisava do dinheiro e seu novo 

companheiro de produção textual era mais fácil de lidar do que Lang, introduzindo mais 

elementos do seu método e atribuindo um peso maior às cenas do povo, Brecht resolveu se 

submeter. 

No dia 16 de outubro de 1942, Brecht relatou a briga entre Lang e Wexley e comparou 

o primeiro a um “ditador e veterano diretor de cinema”. O roteiro acaba sendo ceifado e 

mutilado para se moldar à indústria cinematográfica: “eles borram as imagens que você se 

esmerou em criar, distorcem os personagens, revertendo-os a tipos arquimanjados, e edificam 

sólidos pilares na estrutura que não há nada para apoiá-los”. Brecht acompanhou algumas 

gravações nos estúdios e percebeu que o que estava sendo filmado era uma história típica 

hollywoodiana da pior espécie. O ápice do conflito entre Lang e Brecht ocorreu quando o 

cineasta resolveu não cumprir o acordo de contratar Helene Weigel para um papel pequeno, e 

justificou sua decisão amoral com o fato dela não saber inglês fluente. Essa atitude deixou o 

dramaturgo revoltado e as amizades foram cortadas (Brecht, 2005b). 

Brecht entrou com um processo na associação dos roteiristas de cinema contra Lang e a 

empresa cinematográfica, mas John Wexley foi considerado o único roteirista.  Bertolt 

começou a sentir mais revolta com a produção capitalista de cinema e a acidez em seu diário 

começou a aumentar: “ O filme de Lang (chamado agora Hangmen Also die [Os carrascos 

também morrem] me proporcionou ócio suficiente para três peças (As visões de Simone 

Marchard, A duquesa de Almafi, Schweik) ” (Brecht, 2005b: p.178).      

 

3.2.1 - Como vive o trabalhador berlinense   

Esse filme é um curta-metragem32 mudo, independente, em forma de documentário. 

Segundo Nichols, todo filme é considerado documentário, contudo, divide-se em satisfação e 

desejo ou representação social. Ao considerarmos que Brecht participou da produção textual e 

                                                             
32  Segundo a ANCINE, curtas-metragens são filmes que possuem até 15 minutos. 



73 
 

o filme foi dirigido por Slatan Dudow33, se levarmos em consideração a definição de 

documentário citada, esse filme se enquadra na representação social, ao retratar a realidade 

berlinense de 1930 com a intenção de alertar e modificar o status quo. 

O filme retrata a cidade de Berlim e suas diferenças sociais da época e compara, por 

meio de imagens, as disparidades entre a classe trabalhadora e a burguesia. As imagens são 

reais, o povo aparece com suas particularidades e sofrimentos e a elite com suas mansões e 

limpezas étnicas. A película é composta por imagens que denunciam as diferenças entre classes, 

mas nos minutos finais a história é levada para o interior da casa de uma família operária. 

Entende-se que a representatividade da família não é individual, mas coletiva. Essa família 

recebe uma ordem de despejo, por não pagar meses de aluguel para o representante da 

burguesia. Como não consegue quitar a dívida, o despejo é realizado pela polícia, cumpridora 

da lei. Abaixo o cartaz do filme demonstra a situação dos trabalhadores e suas faces; a penúria 

e o olhar vazio tomam conta da imagem. 

 

Figura 4- Cartaz do filme Zeitprobleme: wie der Arbeiter wohnt (Como vive o trabalhador berlinense - 1930). 

3.2.2 Kuhle Wampe  

Essa película é uma média-metragem34 que faz parte da série independente de 

representatividade social realizada por Brecht e Slatan Dudow, música de Hanns Eisler, com 

                                                             
33 Trabalhou com Brecht em algumas produções, tinha descendência húngara e identificava-se com o pensamento 

brechtiano. Juntos resolveram fazer uma série de filmes independentes que expusessem a situação social da 

Alemanha. 
34  Segundo a ANCINE, média-metragem é um filme que se encontra entre 15 minutos e igual ou inferior a 70   

minutos. 
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os atores Herta Thiele35, Ernst Busch36 e voz de Helene Weigel. O roteiro foi escrito por 

Brecht e Ernst Ottwalt37. A narrativa trabalha com atores independentes e jovens que faziam 

parte de partidos da esquerda alemã. O dramaturgo tinha uma articulação forte dentro desses 

partidos, conseguindo reunir mais de 3.000 pessoas para participarem de uma determinada cena, 

e até um grupo de agitprop apresenta um espetáculo. Esse filme é uma vitória do cinema 

independente e político no mundo. 

Conforme Silberman, a película foi submetida a censura em março de 1932 e a proibição 

ocorreu em seguida, por ser considerada uma propaganda política tendenciosa. Na audiência 

com o sensor, Brecht impressionou-se com seus argumentos para censurar o filme, pois apenas 

ele tinha compreendido a cena do suicídio do jovem, logo no início.  O sensor percebe que o 

jovem representava a classe trabalhadora, porque seu rosto na preparação para o ato parecia 

com uma pessoa que acabou de comer pepino, rosto neutro. Depois de muita protelação e 

pressão social, o filme foi liberado com cortes, passou em Moscou, Berlim e Londres, entre 

outras cidades europeias (Silberman, 2010: p.203-204). 

Apesar de ser considerado um filme independente, Brecht e Dudow conseguiram verbas 

para pagar os cineastas, roteiristas e a pequena produção que compunha as filmagens, mas os 

atores não foram remunerados. Como a produção não era composta por muitas pessoas, a 

organização para a efetivar as filmagens causou muitos problemas. Brecht percebeu que a pré-

produção e a produção das filmagens são tão importantes quanto o trabalho artístico. Faltando 

poucas cenas para a finalização, os credores que possuíam o monopólio sobre as filmadoras 

quiseram retirar o material porque não havia mais interesse em apoiar um filme que não tinha 

valor comercial, por ser um filme político com ideologias comunistas. 

Este cartaz não tem um apelo imagético para as diferenças sociais como o anterior, mas 

tem a função de informar sobre a produção cinematográfica em questão. O cartaz é simples 

como a produção independente do filme.  

                                                             
35 A atriz que faz o papel da protagonista, apesar de Brecht não expor sua estrutura textual por essa ótica, é a pedra 

fundamental da narrativa.  
36 Ator e cantor alemão famoso na época. 
37 Escritor polonês conceituado na época. 
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Figura 5- Cartaz do filme Kuhle Wampe order: wem gehört die Welt? (Kuhle Wampe ou a quem pertence o 

mundo? - 1932)  

           O filme conta a história de uma família de trabalhadores e suas mazelas, por causa da 

falta generalizada de trabalho na Alemanha. Apenas a filha tem emprego; o pai e o filho não 

conseguem trabalhar e, como consequência, a miséria faz parte de suas vidas. O rapaz não 

consegue aguentar a pressão e suicida-se. Dias depois, a família é despejada e acaba indo morar 

no acampamento de operários chamado de Kuhle Wampe. Alguns conflitos acontecem, mas 

com o desenrolar da narrativa, as soluções vão surgindo. Brecht e Hanns Eisler inventam uma 

música que ficou famosa e nos faz lembrar um hino revolucionário, Solidaritatslied. Essa 

canção também aparece em Os carrascos também morrem. 

3.2.3 - Os carrascos também morrem  

Esse filme é um longa-metragem38 realizado em Hollywood pelo diretor alemão Fritz 

Lang. Conforme Nichols, essa película é um documentário de satisfação e desejo, normalmente 

rotulado de ficção (Nichols, 2010: p.26). A versão assistida nesta pesquisa considera Jonh 

Wesley como roteirista e Brecht e Lang como escritores e adaptadores da história original. A 

                                                             
38  Segundo a ANCINE, longa-metragem é um filme acima de 70 minutos. 
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música é de Hanns Eisler e os atores principais eram famosos em Hollywood: Brian 

Donlevy39, Walter Brennan40 e Anna Lee41. 

A narrativa inicia-se com o assassinato de Reinhard Heydrick na cidade de Praga, 

Tchecoslováquia. A trama gira em torno da descoberta de quem atirou no carrasco nazista. Com 

o desenrolar da história, o povo se une contra os nazistas e a vitória acontece. O cartaz abaixo 

foi usado para a divulgação do filme na época. A imagem é colorida e banal no primeiro 

momento em que olhamos, mas ao fundo podemos notar a sombra de três pessoas que foram 

enforcadas. Novamente, observamos influência das sombras nas obras de Lang.    

        

 

Figura 6- Cartaz de Hangmen also die (Os carrascos também morrem - 1943) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Considerado um galã de Hollywood, seu personagem é o Dr. Franticek Svoboda. 
40 Ator conhecido em Hollywood, professor de história e pai de Marcha: Stepan Novaty. 
41 Atriz inglesa que fez parte do cinema hollywoodiano. Sua personagem é a Marcha Novaty, a mocinha do filme 
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Capítulo 4 

  

4.1- Brecht: uma análise metodológica em obras cinematográficas 

 

Na análise metodológica que será feita por esta pesquisa escolheremos algumas 

sequências de cada filme para identificarmos o método brechtiano.  

A primeira análise será Vivre sa vie, (1962; Viver a vida), de Godard, película inspirada 

no método de Brecht. As últimas análises serão de filmes cujos roteiros foram escritos pelo 

dramaturgo. 

  

4.2- Viver a vida 

  

Viver a vida, de Godard, foi produzido utilizando como inspiração o método de Brecht. 

O filme é dividido em doze partes independentes. O diretor inicia cada parte com títulos 

identificando tempo e espaço das cenas, localizando o espectador. Para Brecht, estes títulos 

rompem com a fascinação e a expectativa do espectador sobre o enredo do filme. 

Na primeira parte da película encontramos um diálogo entre Naná e Paul, e os mesmos 

estão de costas para a câmera, o que seria inaceitável em produções realistas e se pode 

identificar com quebra da quarta parede. Esta cena capta os personagens de costas para a câmara 

e partes de seus reflexos frontais aparecem como plano de fundo no espelho. 

No diálogo, Naná fala de sua profissão de atriz, e Paul diz que A vida não é só teatro. 

Com isso, entende-se que Godard inicia o filme com uma clara alusão ao teatro, 

consequentemente a Bertolt Brecht. 

A segunda parte do filme se passa na loja de discos que Naná trabalha. Um determinado 

cliente pede a Naná um disco de Judy Garland e outro de Raphael Romero. A moça anda pela 

loja, plano de sequência móvel, e as televisões dentro do estabelecimento comercial transmitem 

o mesmo jogo de futebol. Aqui percebemos que Godard fez uma referência a Brecht e a sua 

noção de entretenimento atrelado ao esporte. 

Brecht compara a plateia do boxe com a plateia do teatro. Neste momento, Godard pode 

ter colocado imagens de um jogo de futebol para fazer referência à importância que Brecht dava 

ao esporte, à cultura popular e ao circo (Brecht, 2002c). 

No final da cena, a amiga da Naná lê um texto e a câmera se move enquanto elas 

dialogam, caminhando por toda a loja. O discurso ainda é ouvido e, por fim, o interior é 

expandido para o exterior, através da vitrine. Com isso, percebemos que existe uma abordagem 



78 
 

diferenciada, uma contradição do interno e do externo, no qual a imagem do ator se porta como 

neutra na cena. 

Na terceira parte, Naná vai ao cinema e vê Jeanne D’arc de Dryer. Naquele momento, 

Naná chora como ela. Considera-se a primeira pista da morte de Naná / Jeanne D’arc. O olhar 

de Naná é comparado ao olhar de Jeanne D’arc, um olhar triste e vazio, como as imagens 

abaixo: 

 

                                             Figura 7- JeanneD’arc e Naná 

 

Nota-se uma referência ao cinema mudo e ao teatro, pois neste filme de Dryer, o 

inquisidor de Joana é interpretado pelo ator Antonin Artaud, responsável por desenvolver o 

manifesto do Teatro da Crueldade. Neste momento, percebe-se o cinema falando dele mesmo, 

o metacinema, o qual aponta para uma relação dialógica entre um cinema dentro de outro 

cinema. 

Brecht tinha um certo fascínio pela história de Joana D’arc, o que o levou a escrever 

duas peças inspiradas pela mártir: A Santa Joana dos Matadouros e As visões de Simone 

Machard. Portanto, Godard escolhe o filme de Dryer remetendo-se ao interesse que o 

dramaturgo tinha por esta mulher. 

No fim desta sequência, Naná encontra um jornalista e eles conversam sobre a 

possibilidade de Naná trabalhar no cinema como atriz. O diálogo aponta mais uma vez a questão 

do metacinema, desta vez no diálogo e não na imagem. 

No decorrer do filme, nota-se que Godard utiliza a cidade como cenário em suas 

produções cinematográficas, trazendo a realidade francesa da época. Brecht e Slatan Dudow 

utilizaram como cenário de suas películas a cidade de Berlim na década de 30. 

Na sexta parte, Naná encontra-se com Raoul em um café do subúrbio. Novamente existe 

uma referência ao futebol. Quando Naná se instala no café, atrás dela existe um quadro de 

pontuação de jogos de time de futebol. Yvette, uma amiga antiga da protagonista, parece ser 
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um espelho de Naná. As duas são separadas, com filho, e a vida as leva à prostituição. Ambas 

frequentam o cinema e Yvette, sem saber, se relacionava com um ator do cinema americano. A 

Nouvelle Vague tem como uma de suas referências o cinema americano e, em vários momentos, 

Godard demonstra isso com clareza no decorrer da película. É importante notar que, em um 

determinado momento desta cena, Yvette e Naná dialogam com as seguintes palavras: 

               

 Yvette: Não triste, mas eu não sou responsável. 

Naná: Eu acho que somos sempre responsáveis pelo que fazemos. (Neste momento, 

Naná fala devagar e parece que Yvette não está ali.) 

Eu subo com a minha mão - sou responsável. 

Viro a cabeça para a direita - sou responsável. 

Estou triste - sou responsável. 

Fumo - sou responsável. 

Fecho os meus olhos - sou responsável 

Esqueço que sou responsável, mas eu sou. ( Viver a vida,1962) 

 

 

                                     Figura 8- Naná 

 

Enquanto fala, Naná tem um olhar distante, como a imagem acima. Ela se expressa sem 

nenhuma emoção, com uma neutralidade que incomoda, causando o efeito de estranhamento 

no espectador. Ao final, Naná olha de novo fixamente para a câmera, como se estivesse olhando 

para o espectador; nova referência à quebra da quarta parede de Brecht. 

Um dos elementos cênicos que Brecht utilizava com veemência em sua técnica 

dramática é a música. Esse componente é utilizado para fazer a quebra, acusar um 

estranhamento. Ora, quando Godard utiliza a música, no filme, como o faz, por exemplo, no 

momento em que Naná olha para a câmera com um olhar distante, entra uma música com um 

ritmo mais acelerado que a imagem de Naná. Essa oposição da imagem e da música 

reverenciam Brecht e seu efeito de estranhamento. 
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No final desta cena, quase como um coro, a música cantada narra a história de um casal 

suburbano, como Yvette, Naná e seus ex-maridos. Nota-se que, neste momento, o elemento 

musical serve como um narrador da história, ou seja, uma personagem que narra. Ao final da 

cena, ocorre um tiroteio na frente do café, uma referência aos filmes Noir e aos policiais 

americanos. 

Naná, na sétima parte, escreve uma carta apresentando-se a algum trabalho de 

atriz.  Godard utiliza um plano sequência fixo no momento em que Naná escreve a carta. A 

câmera fixa o papel e as letras que estão sendo escritas. O que a protagonista escreve é 

importante, pois o espectador acompanha suas mãos, lendo logo após ser escrito. Descobrimos, 

nesta cena, que Naná fez teatro, uma alusão clara de Godard a esta arte. 

Na próxima parte, a sequência exibe o cafetão expondo a Naná os direitos e deveres da 

prostituta, e Godard fala em off. Contudo, as imagens que aparecem são de Naná em atuação, 

na sua futura profissão. Godard utiliza, nesta cena, a técnica do estranhamento, as vozes em off 

falam do passado e as imagens referem-se ao futuro. As vozes e as imagens são opostas, porém 

se complementam, como a dialética brechtiana. 

A voz em off continua na parte seguinte da película e o que Raoul fala é exatamente o 

que acontece logo em seguida. Neste instante, há uma quebra, pois o espectador já tinha se 

acostumado na oposição entre voz off e imagem, porém no início desta cena Godard coloca a 

voz off e a imagem como análogas, causando estranhamento no espectador. Logo em seguida, 

Naná e Raoul vão para uma sinuca e a protagonista se entedia. Com o objetivo de descontrair 

Naná, o amigo de Raoul faz uma pequena apresentação de mímica. Godard poderia estar 

querendo remeter-se à paixão que Brecht tinha por Charles Chaplin e suas mímicas no cinema 

mudo. Brecht entendia que Chaplin fazia filmes com maestria, conseguindo unir a política e o 

cômico em suas produções. Também pode estar fazendo referência a outra paixão de Brecht, o 

circo. 

No final desta cena, Naná coloca uma música que toma conta do ambiente, fazendo do 

som uma personagem. Naná começa a dançar preenchendo o espaço, contracenando com esta 

nova personagem. Não existe tanta reação dos homens que estão no ambiente; há uma apatia, 

uma neutralidade por parte deles. Em alguns momentos, a câmera se faz como se fosse o olhar 

de Naná. Godard nos remete aos musicais americanos e ao voudeville. A música continua e nos 

leva até a abertura da próxima cena, a décima parte. 

No início desta sequência, Naná está na rua em busca de fregueses. Encontra um cliente 

e vai para um hotel. Godard filma em contre-plongée no corredor do hotel. O espectador olha 

para as pernas de Naná e seu cliente, uma imagem peculiar. O rapaz é fotógrafo de publicidade 



81 
 

e, quando Naná e ele começam a conversar sobre o programa, Godard retira o som na hora da 

proposta que o cliente faz para Naná, de ter mais uma menina no quarto. Naná sai a procurar 

outra menina para participar do programa em seu quarto. Ela começa a abrir as portas dos 

quartos do hotel e nenhuma prostituta está fazendo sexo, mas sim posando para os homens. A 

música é levada até o momento em que Naná retorna para o quarto. Depois o silêncio toma 

conta e acontece a quebra como uma mudança de padrão. 

Nesta penúltima parte existe uma quebra logo no início, ocasionando o efeito do 

estranhamento no espectador, pois a rua tem muito barulho e o som não condiz com a imagem. 

Naná vai para um café e começa a conversar com um homem. Ele conta a história do 

personagem Porthos, de um livro de Alexandre Dumas. E o homem diz: a primeira vez que 

Porthos pensa, ele morre. Neste momento, Naná filosofa pela primeira vez, isto é, Naná pensa 

pela primeira vez. Será outro aviso para o espectador sobre a morte de Naná? A primeira vez 

que ela pensa, ela morre. Eles falam de Platão, Grécia, Kant e Hegel. É interessante lembrar 

que Brecht, além de ser alemão como os dois filósofos, passou seus últimos anos de vida em 

uma casa com vista para o túmulo de Hegel. Brecht apreciava estar ao lado de Hegel, tanto que 

foi enterrado no mesmo cemitério e próximo a ele. No final desta cena, Naná fixa a câmera com 

o seu olhar neutro. 

Na última parte, a música inicia com a cena, porém os personagens permanecem em 

silêncio e as palavras surgem através da imagem. O rapaz, cliente de Naná, lê Edgar Allan Poe. 

Em seguida, a imagem de Naná é mostrada, e o texto de Edgar Allan Poe vai sendo narrado 

pelo jovem. Naná é como uma pintura, um retrato, uma obra de arte, referência ao maneirismo. 

No plano de fundo da imagem existe uma foto de Elizabete Taylor com os cabelos e as roupas 

similares aos de Naná, mais uma citação ao cinema americano. Godard compara a beleza de 

Anna Karina com a de Elizabete Taylor. A sonoplastia acaba e novamente toma conta da cena. 

Parece que Godard está falando de si mesmo, como um pintor retratando sua amada, pois a voz 

neste momento é do próprio Godard. O texto narrado pelo rapaz expõe que, na conclusão do 

trabalho do artista, a sua amada morre. Será que seria outro aviso sobre a morte de Naná? 

Ao final do seu programa com o jovem, Naná sai do hotel e é colocada em um carro. A 

conversa entre ela e o homem que está dentro do carro nos remete ao julgamento de Jeanne 

D’arc no filme de Dreyer. Novamente, Godard dá indícios da morte de Naná. No decorrer do 

diálogo, um outro personagem começa a falar sobre cinema. Ele diz: O cinema não é divertido, 

na semana a gente não consegue ir. E no domingo sempre tem a fila...  Logo em seguida o carro 

passa na frente de um cinema em que Jules el Jim de Truffaut está em cartaz, citação a Nouvelle 

Vague. Naná é levada para um local isolado. Em seguida acontece uma discussão entre os 
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homens e Naná é assassinada. Ela tem uma morte súbita e o filme termina secamente, não 

havendo tempo para que o espectador se emocione, como em Brecht. 

  

4.3- Como vive o trabalhador berlinense 

Nesta etapa da pesquisa, iniciaremos as análises dos filmes em que Brecht foi o 

roteirista, sendo o cerne deste estudo encontrar o método brechtiano nas produções 

cinematográficas escolhidas. Zeitprobleme: wie der Arbeiter wohnt é o nome original do 

primeiro filme que iremos analisar; Problemas da época: como reside o trabalhador é a 

tradução mais adequada, distinta da proposta pelo vídeo utilizado como base para esse estudo. 

A tradução do título apresentado, Como vive o trabalhador berlinense, foca nos trabalhadores 

locais diferentemente do pensamento brechtiano, que descontextualiza os berlinenses e se 

utiliza da narrativa para exemplificar o contexto geral dos operários do modo de produção 

capitalista. Ou seja, no momento em que o nome do filme se refere aos trabalhadores 

berlinenses, a história se concentra nos trabalhadores locais. No decorrer da narrativa, não há 

nenhuma informação sobre em qual cidade foram realizadas as filmagens, fruto de uma 

tradução inadequada, e é provável que Brecht não concordasse com esse título. 

As imagens são da cidade de Berlim de 1930, vida real, bairros, ruas, casas e pessoas 

que faziam parte da população alemã, mas Bertolt referia-se às condições precárias em que se 

encontram os trabalhadores das grandes cidades, não apenas de Berlim. 

O filme é um curta-metragem independente, mudo, em preto e branco, realizado sem 

nenhum recurso, apenas com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Este mesmo 

argumento será utilizado na produção dos filmes da Nouvelle Vague no futuro. Enquadra-se 

como um documentário de representação social, sensação e desejo, pois existe uma mistura de 

realidade e ficção. Espaço, tempo e pessoas são elementos cinematográficos que fazem parte 

da sociedade alemã da época. Todavia, em algumas cenas, o diretor orientou a ação das pessoas 

ao aparecerem no enquadramento. A exemplificar: quando o convidado indesejável anda pelo 

bairro burguês como pedinte, o diretor orientou a ação do homem, uma vez que, ao caminhar 

com sua deficiência em direção à câmera fixa e no plano aberto, a imagem mostra o indivíduo 

do pescoço para baixo, tendo como foco seu andar e sua deficiência. O personagem para na 

frente de uma casa burguesa e aperta a campainha. Slatan Dudow foca sobre a campainha no 

exato momento em que a mão do homem a toca. A imagem sugere a intensidade do desnível 

social descrito pela mão do pedinte sobre a campainha, finamente decorada, representando a 

elite econômica. O convidado indesejável é de fato um cidadão alemão, mas não um ator, e o 

diretor instruiu sua movimentação para ilustrar com maior clareza o objetivo da cena. Nessa 
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ocasião, o cidadão tem consciência de sua atuação na película e há uma semelhança com a 

quebra da quarta parede, técnica usada pelos atores brechtianos. Porém, há uma inversão do 

procedimento, onde o próprio cidadão se torna um personagem de si mesmo, no momento em 

que suas ações são dirigidas.  

Ao nomear pessoas com deficiência como “o convidado indesejável”, Brecht remete-se 

à figura de Hitler, que chamava as pessoas que nasciam com traços imperfeitos ou com qualquer 

tipo de deficiência de “o ser indesejável”. Brecht e Dudow relacionaram esta expressão usada 

pelos nazistas ironizando os absurdos da Alemanha à época.  

Nesta análise, o filme é decupado em três partes independentes: a primeira parte - 

Trabalhadores: empregados e desempregados; a segunda parte-Os contrastes sociais; e a 

terceira parte - Família despejada. Os títulos das quatro partes do filme foram nomeados para 

facilitar o estudo desta pesquisa. 

       

Figura 09- Abertura da primeira parte                Figura 10- Fim da primeira parte 

  

      

Figura 11- Abertura da segunda parte                    Figura 12- Fim da segunda parte  
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Figura 13- Abertura da terceira parte                         Figura 14- Fim da terceira parte  

  

O filme começa com a apresentação de seu título, e em seguida os créditos de seus 

colaboradores. Após as informações inicias surge o seguinte letreiro: 

 

Nos barracões de aluguel das megalópoles, várias famílias têm que dividir uma 

moradia sem luz e insalubre. Morar em porões úmidos rouba a saúde do trabalhador. 

A moradia miserável nega às crianças força para viver. Em meio à realidade surge 
esse filme. (Como vive o trabalhador berlinense, 1930)  

 

Este letreiro tem a função de informar e expor sobre a história que irá ser contada, 

semelhante ao método usado por Brecht em suas peças, ao utilizar cartazes para explicar à 

plateia sobre os acontecimentos futuros. Essa técnica quebra com a expectativa do observador 

e evita a catarse aristotélica, pois ao avisar sobre os próximos eventos, o espectador não será 

surpreendido e isso evitará que sua lucidez seja ludibriada. O texto relata a dura realidade das 

condições precárias de moradia do trabalhador das grandes cidades. Constata-se que nesse 

letreiro não existe a referência do local da narrativa, mas sabemos que a cidade é Berlim por 

causa da tradução equivocada do título e de elementos arquitetônicos documentados nas cenas. 

A primeira parte - Trabalhadores: empregados e desempregados inicia-se com 

fotogramas que mostram os trabalhadores da classe operária e sua saída no final do expediente. 

As filmagens foram realizadas em uma grande fábrica mostrando exatamente o momento em 

que os trabalhadores estão voltando para casa. O primeiro fotograma, Figura 09, é a imagem da 

chaminé, filmada em contra-plongée. Esta imagem representa o poder e a imensidão do modo 

de produção capitalista, onde cada trabalhador é apenas uma pequena engrenagem dessa 

máquina, sem a noção do valor de todo o processo de produção, e que sequer terá condições 

financeiras de comprar aquilo que produz. 
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O segundo fotograma é um letreiro informativo de tempo, Após o fechamento da 

fábrica, seguido de imagens mostrando trabalhadores saindo da fábrica. O texto tem a mesma 

função do letreiro anterior: informar o que está por vir. 

  

                       

Figura 15- Saindo do trabalho                                            Figura 16- Na frente da indústria  

  

 

                                       Figura 17- Transporte coletivo 

 

Estas imagens datam da realidade de 1930. A câmera encontra-se em um ponto fixo, 

com o plano aberto, aproximando o espectador do ambiente e das pessoas em cena. As 

vestimentas identificam o operariado alemão por sua simplicidade. A sequência dos fotogramas 

acima relata a trajetória dos trabalhadores ao saírem da fábrica até a estação de trem, 

percorrendo ambientes escuros que fazem parte do dia a dia da classe operária. As pessoas que 

aparecem nas imagens são realmente trabalhadores, logo, não estão atuando. Ao considerarmos 

os três fotogramas, percebe-se que a montagem segue a linha de pensamento de Eisenstein. A 

narrativa é contada através das três imagens, sendo que a primeira mostra a saída dos operários, 

com o plano mais fechado em frente à fábrica. Em seguida, o fotograma mostra as pessoas 

caminhando com a fábrica ao fundo. Na última imagem surge a estação de trem. Desta forma, 

os três fotogramas em movimento demonstram o trecho percorrido pelos trabalhadores até 
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aquele meio de transporte coletivo. Em seguida, o diretor retrata a imagem dos trabalhadores 

em uma sequência, em close-up: 

  

   

    

 

                                                       Figura 18- Proletários 

  

Ao fazermos um comparativo desses fotogramas, observamos que o ponto fixo da 

câmera se mantém. Os planos, em sua maioria são em close-up, em posições diferentes. Essa 

proximidade da imagem com o espectador nos remete à subjetividade que o diretor quer passar 

e observamos expressões neutras e olhares sem emoção. Compreendemos que a neutralidade 

emocional utilizada no método brechtiano para obter o efeito do estranhamento está inserida 

nesse contexto. Essas pessoas são operárias com condições de vida quase desumanas. Seus 

olhares revelam uma apatia perante a realidade em que vivem, levando o espectador ao 

estranhamento. Não sabemos se o filme foi projetado para o público geral, porém, se isto 

ocorreu, por ser um filme mudo, o elemento sonoro foi inserido ao vivo como era de costume 

na época. As músicas escolhidas para serem executadas durante a exibição deveriam contrastar 

as faces em close-up retratadas nos fotogramas. 

A terceira parte do filme, Família despejada, inicia-se com fotogramas que mostram o 

bairro onde a família reside. Um lugar escuro, insalubre e úmido, inadequado para moradia. As 
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imagens revelam as péssimas condições em que a classe operária alemã vivia, semelhante à 

população de baixa renda que vive no Brasil nos grandes centros urbanos, muitos em situação 

de miséria. 

O primeiro fotograma, Figura 19, é um close-up da porta. Uma imagem escura, com 

extremidades sombrias e, ao centro, o destaque para a entrada da casa. Neste momento, o 

espectador está na parte de fora do imóvel. O segundo fotograma, Figura 20, é a oposição ao 

primeiro: o espectador encontra-se dentro da casa, que é na verdade um porão, observando os 

passantes da rua. O olhar é o mesmo dos moradores. O diretor teve a intenção de tornar o 

espectador um dos habitantes da casa. Os enquadramentos são diferentes: o primeiro foca na 

porta de entrada e o segundo no interior da residência. Ambas as imagens são da mesma 

moradia.  

  

Figura 19- Porta de entrada                                                  Figura 20- Janela no porão 

  

O próximo fotograma leva o espectador novamente para o ambiente externo. Em 

seguida surge a placa: Aluga-se um lugar para dormir. Neste momento, a câmera nos leva para 

dentro do dormitório, mostrando a precariedade do cômodo. O cenário continua sombrio e nos 

mostra a realidade da família operária alemã daquela época. A câmera segue passeando pela 

casa, mostrando a total falta de espaço e luz natural. Os móveis, objetos e utensílios são velhos 

e empoeirados e a sujeira se acumula no ambiente. A última imagem destaca o carrinho de bebê, 

conduzindo o espectador a acreditar que nesta casa existe criança. O próximo fotograma revela, 

pela primeira vez, os integrantes da família. 

Na Figura 21, o centro encontra-se mais claro do que as bordas da imagem, focando nos 

personagens da narrativa. Nesta situação, os moradores da casa se transformam em personagens 

de si mesmos, nos levando a crer que o diretor os orientou a agirem de forma natural como se 

a câmera ali não estivesse. Isso não ocorreu, visto que uma das crianças tenta fingir que está 
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sonolenta, quase dormindo, mas sua expressão e seus lábios estão revelando sua vontade de rir 

da situação. 

 

                                                   Figura 21- A mãe e seus filhos  

  

A mãe continua seus afazeres doméstico diários. A cena modifica-se quando surge um 

senhor prostrado em uma cama. Ela o auxilia afofando seu travesseiro. A intenção do diretor é 

mostrar a situação de penúria e tristeza deste idoso, pois o foco está nele. O fotograma a seguir 

ilustra o que ocorreu com este cidadão para viver nessas condições: Transformado em surdo 

pela moradia úmida do porão. Este letreiro diferencia-se dos demais estudados até o momento 

dessa pesquisa, uma vez que sua função é explicar o que aconteceu para que aquele velho 

homem perdesse a audição. O diretor informa ao espectador o que pode acontecer se as pessoas 

continuarem a viver em lugares úmidos, sem nenhuma condição de moradia. A sequência 

finaliza em close-up plongée do idoso em sua cama, aproximando ainda mais o espectador da 

situação em que a classe operária vivia. 

Até esse momento, o espectador não tem conhecimento de quem é o pai desta família. 

O diretor fixa a imagem em um local escuro, onde fica a escada que leva ao interior da casa. 

Lentamente o espectador percebe que alguém desce. O pai da família surge com um rosto 

cansado e chateado. Deduzimos que ele deve estar desempregado, o que na época era comum, 

pois a maioria da população alemã encontrava-se nesta condição. Enquanto isso a burguesia, 

uma minoria, vivia em mansões e seus animais eram mais bem tratados do que a população no 

geral. A sequência de fotogramas abaixo mostra este contraste social. 
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Figura 22- Desempregado                                             Figura 23- Cachorro burguês 

          

Figura 24- Refeição da família desempregada             Figura 25- Refeição do cachorro burguês 

 

                                               Figura 26- A burguesia  

A Figura 22 mostra o desempregado sentado, com um olhar desolador, sem esperança e 

nem perspectiva de melhora. O plano médio, com uma imagem escura, coloca em destaque os 

pratos brancos e vazios. Na Figura 23, o cachorro da burguesia tem dois trabalhadores a sua 
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disposição durante o banho, focado em close-up plongée para o espectador ter uma visão clara 

da cena. A banheira é requintada e com muita espuma, nos transmitindo glamour e riqueza. 

Estas duas imagens demonstram as diferenças sociais absurdas entre a classe baixa e a elite, 

uma vez que o “cão burguês” tem uma vida muito melhor do que a família de desempregados. 

Novamente, o filme critica o capitalismo e sua desumanidade, onde os ricos ficam cada vez 

mais ricos e os pobres mais miseráveis. 

O próximo fotograma, Figura 24, retorna para a família no momento da refeição. Os 

pratos, que antes eram vazios, agora possuem uma sopa rala. O plano é mais aberto do que o 

primeiro fotograma, Figura 22, para conseguir abranger o ambiente e os membros da família. 

No fotograma seguinte, Figura 25, é o close-up do cachorro em cima de uma toalha branca, 

alimentado-se de um bolo de carne e recebendo afagos de seu dono. A cena causa indignação 

no espectador ao constatar que o animal da elite alimenta-se melhor do que as crianças e todos 

os outros membros da família pobre. O fotograma consecutivo, Figura 26, completa a cena com 

o close-up do burguês em contre-plongée, mostrando o poder da elite sobre nós: espectadores, 

operários e desempregados. A cena conscientiza a plateia deste poder opressor gerado pelo 

efeito do estranhamento brechtiano, enquanto assiste o burguês afagando seu cão, mas não 

perdoando as dívidas. 

Considerando esses cinco fotogramas, infere-se que a montagem continua seguindo a 

linha do pensamento de Eisenstein: imagens em oposição que formam uma terceira ideia. Neste 

caso, as imagens da família desempregada se opõem às imagens do cachorro burguês e, como 

resultado, temos a vitória do poder da burguesia, do dinheiro, do capital. 

No próximo enquadramento do filme, o pai de família recebe uma carta: Pelo presente, 

fica intimado a pagar o saldo do aluguel em três dias; caso contrário, serei forçado a entrar 

com pedido de despejo. Este letreiro informa ao espectador o texto da carta e o que irá ocorrer 

no final do filme pois, sendo o pai um desempregado, o despejo será inevitável. 

Os fotogramas a seguir mostram os enquadramentos que resumem de forma objetiva o 

final desta narrativa. 

A primeira imagem, Figura 27, é um close-up em contre-plongée da face burguesa: seu 

sorriso largo, com dentes perfeitos, reforça a amarga realidade do capitalismo. É o poder da 

elite, que debocha sobre a vida miserável da classe baixa que será despejada. A Figura 28 

aproxima o espectador da ação de despejo. Dois homens carregam uma cômoda para a parte de 

fora da casa. O plano médio e o ângulo da câmera normal levam a plateia a testemunhar a ação. 

Deduzimos que os carregadores, o burguês e os policiais não são atores profissionais, mas foram 
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chamados para representar estes personagens. As outras pessoas que estão inseridas nesta 

terceira parte são personagens de si mesmas. 

    

                       Figura 27- O sorriso da burguesia        Figura 28- Ação de despejo  

     

                       Figura 29- Apatia familiar                       Figura 30- A face burguesa  

  

                                

                      Figura 31- Prisão do chefe da família       Figura 32- Despejo  
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                                          Figura 33- A polícia 

 

O fotograma seguinte, Figura 29, é um plano médio que mostra as mulheres e crianças 

da família com a face neutra brechtiana, apáticas em relação ao fato registrado na cena, o 

despejo. A Figura 30 é um close-up de frente do rosto da burguesia. O sorriso é mais largo 

demonstrando satisfação ao despejar a família que não cumpre com o compromisso de pagar o 

aluguel, a proletarização do lúmpen e suas famílias. 

Na sequência surge um letreiro que ironiza a morbidez da burguesia ao tratar pessoas 

de uma forma desumana, A derradeira ajuda de uma família desempregada. Essa frase tem um 

toque brechtiano, em seu duplo sarcasmo, pois encaixa-se na imagem da Figura 30 e na 

posterior ao letreiro. 

A Figura 31 mostra o chefe de família em luta contra os policiais, pois ele tentava 

impedir que os móveis fossem retirados. Se a polícia é chamada, a lei deve ser cumprida. Com 

a imagem em plano médio e câmera fixa, o espectador consegue identificar com clareza a ação 

do poder policial. O fotograma revela exatamente o instante em que a polícia leva o homem 

pelo não pagamento do aluguel, cumprindo a ordem de despejo. Entendemos que a casa é a 

metáfora da sociedade pautada nas relações capitalistas de trabalho e consumo, da qual o 

lúmpen proletariado é excluído. Esse processo visível na sequência de fotogramas é o que hoje 

produz um grupo social conhecido como precariado (Nunes, 2015). 

O último letreiro do filme aparece nestes instantes finais: Isto não é a solução. Jamais 

seria a solução expulsar de seu lar uma família de proletários desamparada pelo capital, no 

interior das relações políticas e econômicas no mundo capitalista. Neste sentido, fala-se em 

classes perigosas (Nunes, 2015); ao mesmo tempo em que elas são uma transformação das 

relações sociais produzidas pelo capitalismo, também transformam num jogo dialético a mesma 
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sociedade que as produziu. O capitalismo valoriza o capital, e consequentemente as pessoas 

que o possuem, pois quanto mais dinheiro, mais importante se é perante a sociedade. 

O penúltimo fotograma, Figura 32, representa a finalização do despejo; a família não 

tem para onde ir e nenhum lugar para se abrigar. O close-up revela os poucos objetos que eles 

possuem, um em cima do outro, como uma torre fácil de ser derrubada. Operários e 

desempregados das sociedades capitalistas vivem constantemente com medo do 

desmoronamento da torre. 

A última imagem representa o poder da polícia, um super close-up do emblema militar. 

A força está para a lei e a lei a favor da burguesia. 

Em suma, este filme possui vários elementos que compõem o método brechtiano, a 

iniciar pelo tema, que reflete a relação e os contrastes sociais do mundo capitalista. A história 

entrelaça ficção e realidade, personagens de si mesmos e personagens produzidos. A montagem, 

inspirada em Eisenstein, ocorre na dimensão estrutural e as partes são independentes; a primeira 

parte - empregados e desempregados, a segunda parte - contrastes sociais e a terceira parte- a 

ação de despejo da família desempregada. Há duas partes diferentes que formam uma outra 

ideia, a parte três. Cada uma destas partes também era subdividida neste mesmo contexto. Essa 

película reverbera as ideias de Brecht como uma música para as sequências analisadas. 

  

4.4 - Kuhle Wampe ou a quem pertence o mundo?  

  

Este segundo filme que iremos analisar é um marco do cinema político-social. Um 

documentário de representação social que narra a história de uma família operária e os 

problemas socioeconômicos da Alemanha do final da década de 20 e início de 30. 

Kuhle Wampe é o nome dado ao acampamento proletário que existe na película. A 

quem pertence o mundo? é uma pergunta que está na “Canção da Solidariedade” 

(Solidariätslied). A letra foi escrita por Brecht e a música é de Hanns Eisler: “Para frente, sem 

esquecer Nossa rua e nossos campos Para frente, sem esquecer de Quem é a rua, de quem é o 

mundo”. O mundo é para todos; no entanto, a elite econômica se apropria da maioria dos 

espaços. 

Brecht escreveu este roteiro em 1931, após o crack da bolsa de Nova York. A crise na 

Alemanha tinha se alastrado e a classe operária sofria com o desemprego e a vida miserável. 

Em Como vive o trabalhador berlinense percebemos que os problemas socioeconômicos 

eram semelhantes, cabendo lembrar que os filmes foram realizados em períodos próximos. 
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Kuhle Wampe foi decupado por esta análise em quatro partes: Primeira parte-Os 

desempregados; segunda parte - Mudança para Kuhle Wampe; terceira parte - Ingressa no 

partido comunista; e quarta parte- O trem. A sonoplastia é composta por várias músicas, 

algumas independentes da imagem e outras reforçando a ideia do fotograma. Por exemplo, a 

segunda música que aparece na película é independente da imagem. Em alguns momentos serve 

para ambientar, e em outros serve para se contrapor. A impressão que temos é de que a música 

foi escolhida e depois a encaixaram, sendo a primeira independente da segunda. 

A primeira parte relata a vida dos desempregados e suas dificuldades para conseguir 

emprego, não raro levando ao suicídio. Após os créditos iniciais, surge o primeiro letreiro: I- 

Um desempregado a menos”, antecipando a narrativa. A primeira imagem é do Portão de 

Brandemburgo em Berlim, identificando o local. Os outros fotogramas que mostram a cidade 

utilizam o plano geral e médio: plongée, contre-plongée. As variações vão ocorrendo no 

decorrer das imagens. Em seguida, em close-up, aparecem notícias de jornais que divulgam os 

problemas econômicos. As informações referem-se ao aumento gradativo de desempregados 

em pouco tempo, sendo os jovens os que mais sofrem com a crise. Há uma notícia sobre os 

cortes aos auxílios de alguns desempregados. Esta informação vai influenciar o suicídio de um 

dos personagens. Estes fotogramas estão acompanhados da música inicial. Com um forte 

significado, a música termina e a imagem se mantém em silêncio. 

Na cena seguinte surge uma nova sonoplastia. O espectador observa as bicicletas e o 

povo à procura de emprego. A montagem é inspirada em Eisenstein, a música é independente 

e serve tanto para ambientar quanto para contradizer as imagens. Neste último caso percebemos 

o efeito do estranhamento, pois o espectador não está acostumado com a oposição entre a 

sonoplastia e o fotograma. Outro ponto interessante é a utilização da bicicleta como uma 

metáfora do desempregado. Logo, quanto mais bicicletas, mais desempregados. 

Desempregado e apático, o jovem volta para casa e recebe a notícia de que não poderá 

mais receber o auxílio do governo. Conforme Ramos, o governo alemão da época cortou 

subsídios sociais dos jovens, por meio de um decreto de lei emergencial (Ramos, 2006). Este 

fato impulsionou o rapaz desempregado ao suicídio. Na crise, quem paga a conta é a classe 

operária, com falta de emprego, cortes de salários e direitos, realidade atual no nosso país. 

A cena continua e a família encontra-se na hora do jantar: 
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          Figura 34- Mãe                                                  Figura 35- Conversa sobre os desempregados  

 

                                                   Figura 36- Desempregados 

  

Eles conversam sobre os desempregados da Alemanha. Na cena encontramos o efeito 

do estranhamento, pois existem três situações diferentes que são montadas utilizando o 

pensamento de Eisenstein: imagens dos desempregados, conversas sobre os desempregados e 

a voz de Brecht. As quebras acontecem nos textos, nas imagens e na interpretação dos atores. 

Na Figura 34 vemos a mãe, “Quem chega cedo, come primeiro. Se não tenta fazer algo não 

deve ficar surpreso por não ter nada na panela”, e a voz é de Brecht. Observa-se que, nos 

momentos em que o dramaturgo fala, prefere falar através da mãe e da filha. Os fotogramas são 

em close-up e a interpretação das atrizes apática. No texto, Brecht critica a política econômica 

que culpa os desempregados por não conseguirem trabalho. Na verdade, o problema não está 

com o operário, mas com o sistema de produção, que tem como objetivo principal a obtenção 

de lucro, sem jamais sair perdendo. Em suas próximas vozes, Brecht rebate as afirmativas 

anteriores ao mostrar quem é o verdadeiro culpado: o capitalismo. Os fotogramas desta película 

vão se alternando com a Figura 36, que se repete como na montagem de Eisenstein. 

No decorrer da cena percebemos que os personagens ainda não têm nome, pois 

representam a família proletária. O rapaz é a metáfora do trabalhador que, com a crise, não 

consegue emprego e ainda perde direitos dados pelo Estado. Com a pressão, o jovem se mata. 
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É nesta cena que o sensor captou com clareza a mensagem que Brecht queria passar. O rapaz, 

como metáfora do trabalhador apático com as dificuldades, tem como única saída o suicídio. 

Ramos expõe que, no início da década de 30, o índice de suicídio na Alemanha era imenso, ao 

ponto dos jornais serem proibidos de noticiar os casos, pois isso poderia encorajar outras 

pessoas (Ramos, 2006: p.3). O primeiro letreiro, I- Um desempregado a menos, estava 

antecipando este momento, a morte do jovem. 

O cenário é de um cômodo, sala e cozinha. Os objetos antigos, originalmente de boa 

qualidade, agora completamente desgastados, comprados em momentos de fartura. Na cozinha 

encontramos um cartaz: Não culpe o amanhã que traz trabalho e cansaço. É belo cuidar de 

quem se ama. Ele serve como um lema da família proletária, acompanhando-a por todas as 

moradias. 

Até aqui, o espectador não sabe o nome dos personagens da família proletária; apenas 

no final da cena descobre-se que o pai se chama Franz Bönike, a mãe Greta Mohr e a filha Anni 

Bönike. Entendemos que, no instante em que o espectador é informado sobre os nomes dos 

personagens, eles tornam-se indivíduos que representam o proletariado. 

Após a cena que envolve o suicídio, temos um letreiro e em seguida imagens da 

natureza. A música acompanha os fotogramas e serve para reforçá-los. O letreiro Os melhores 

anos de um jovem nos remete ao apogeu da juventude, ao seu auge sexual. Ao lembrarmos das 

influências naturalistas de Brecht e unirmos aos elementos compostos nesta sequência, notamos 

que a mesma é uma metáfora da relação sexual. 

Os naturalistas achavam que o indivíduo é um produto da genética, e o seu 

comportamento deve-se ao meio em que se vive e do qual se influencia. Este movimento propõe 

representar a realidade de uma forma fiel, não uma realidade idealizada como o romantismo. 

Sendo assim, pela ótica naturalista, o sexo é um ato normal da natureza humana. Portanto, nesta 

sequência de fotogramas Brecht, além de ter sido influenciado pelos naturalistas ao mostrar que 

o sexo é um ato natural, também critica o pensamento do romantismo. Desse modo, como 

Thomas Mann e Goethe eram representantes do movimento romântico, eram ironizados por 

Brecht. 
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Figura 37- Natureza                                                   Figura 38- O vento  

  

Na Figura 38 temos a natureza em movimento. O ritmo da música aumenta 

gradativamente com as plantas ao vento, até chegar ao ápice, o auge da relação sexual. Em 

seguida há uma diminuição da música e da movimentação, finalizando a cena. Esta metáfora 

será usada mais uma vez no decorrer do filme.  

A segunda parte da película inicia-se com o despejo da família e a mudança para Kuhle 

Wampe.  

  

       

Figura 39- A roda                              Figura 40- Mudança 

  

A Figura 39 é o primeiro fotograma após a decisão da mudança para Kuhle Wampe. O 

espectador, inicialmente, não entende o que a imagem quer passar. O objeto encontra-se em 

close-up frontal. O espectador compreende que se trata do pneu de um automóvel no instante 

da movimentação do objeto. Quando o plano se abre, notamos que o carro está sendo utilizado 

na mudança da família proletária (Figura 40).  

Na Figura 39, momento inicial desta sequência, começa um texto que foi narrado por 

Ernst Busch, o mesmo ator que interpreta Fritz, amigo e companheiro de trabalho de Brecht. 

Segue o texto em questão. 
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A mais ou menos uma hora de Berlim, e entre os bosques nas belas praias do lago 

Mueggel, perto das colinas, fica o acampamento Kuhle Wampe. A mais antiga 

colônia de férias alemã. Foi fundada em 1913, com entre 10 e 20 tendas. Após a 

Guerra, expandia-se de tal forma que hoje tem 93 tendas, nas quais vivem 300 pessoas. 

A limpeza dentro da colônia e nos arredores é impressionante. O clube dos Defensores 

de Kuhle Wampe é membro da Organização Central dos Clubes da Praia. O 

relacionamento do clube com as autoridades é muito bom. (1932; Kuhle Wampe ou 

A quem pertence o mundo?) 

  

A citação conta a história do acampamento e relata a realidade vivida pelas pessoas que 

ali se encontravam. Após a primeira guerra mundial, a quantidade de desempregados aumentou 

vertiginosamente e, como consequência, a população de Kuhle Wampe. A narração continua 

durante o caminho percorrido pelo carro. Quando a família de Anni entra no acampamento, a 

sonoplastia é modificada e inicia-se um programa de rádio: Programa matutino - Hora de 

Radiodifusão de Berlim. Brecht tinha uma relação próxima com o rádio, escrevendo, analisando 

e refletindo sobre esta tecnologia da comunicação. Entendemos que esta aproximação é um dos 

motivos da inserção de um programa de rádio na película. 

Os primeiros planos de Kuhle Wampe servem como uma apresentação do local, que 

também fora descrito pela narração. No decorrer deste momento, surge a imagem de um túmulo 

com os seguintes dizeres: Aqui jaz nossa última esperança de trabalho: Kuhle Wampe, frase 

irônica brechtiana, uma vez que a esperança do trabalhador de encontrar um emprego já foi 

morta e enterrada há muito tempo. 

A sequência que iremos ter como foco inicia-se com a Figura 41. 

 

                                          Figura 41- Anni 
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Neste fotograma, Anni se arruma para encontrar seu namorado, Fritz. A imagem 

encontra-se no plano médio e mostra a personagem de costas. Ponderamos que, neste momento, 

há uma quebra da quarta parede, técnica usada pelo método brechtiano. O figurino de Anni se 

contrapõe ̀ a realidade da classe operária. Logo, constatamos, através de informações anteriores, 

que sua família teve momentos áureos financeiros. Esta roupa de baixo a personagem deve usar 

apenas em momentos especiais. Ao fundo da imagem, existe um espelho que reflete as ações 

de Anni, e é provável que Godard tenha visto este filme antes de viver a vida. 

A música é um elemento importante nesta sequência. Quando a Figura 41 surge, o 

silêncio permanece e, segundos depois, a música tem início. É o mesmo som da cena da 

metáfora da relação sexual. O espectador atento relaciona a música e entende que Brecht e 

Dudow estão antecipando os acontecimentos, outra técnica utilizada pelo método brechtiano. 

A música é de Hanns Eisler, a letra de Bertolt e a voz de Helene Weigel. A tradução da letra 

no filme é similar ao poema A primavera (Brecht, 2012: p.77). No entanto, ao fazer uma 

comparação, duas frases são excluídas da película. Brecht pode ter transformado o texto, 

acrescentado as duas frases após a produção do filme, como era de costume, ou pode ser um 

problema de tradução. Sendo assim, a análise irá utilizar a tradução realizada pela película 

porque é o objeto dessa pesquisa. 

Na Figura 42 encontramos o casal na frente da tenda de Anni. O cenário é simples. À 

esquerda da imagem há um barco para remo, referência ao esporte, corriqueiro nas obras 

brechtianas. Fritz e Anni estão em segundo plano. No primeiro plano temos um jarro de flores 

que une os dois com a natureza. Nestes momentos iniciais, a melodia musical permanece. A 

voz de Weigel surge quando a floresta se encontra sozinha no enquadramento. O espectador se 

remete novamente à cena da metáfora ao sexo. Nas primeiras frases cantadas, O jogo do sexo 

se renova a cada primavera, aparece o casal adentrando a floresta. Levando em consideração 

que a primavera é o início da época da reprodução de várias árvores e plantas, Brecht continua 

a antecipar os acontecimentos. O espectador entende que, no instante em que Anni e Fritz 

entrarem na floresta, eles irão ter relação sexual. Concluímos que as primeiras manifestações 

textuais, imagéticas e melódicas desta sequência analisada levam o espectador a compreender 

que, após esta relação sexual, Anni estará grávida. 
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Figura 42- Casal                                                          Figura 43- Adentrando a floresta 

  

No fotograma que segue, Figura 43, os personagens estão entrando na floresta e Weigel 

canta É quando os amantes se encontram, e a melodia se mantêm. Texto, imagem e música 

falam a mesma linguagem. Conforme Silberman, a cena que remete ao sexo foi muito 

criticadana época por conter nudez. Então, foi decidido cortar alguns fotogramas para que a 

censura não os perturbasse (Silberman, 2000). 

 

 

                                             Figura 44- Trigo ao vento 

  

A imagem da Figura 44 encontra-se no mesmo lugar da Figura 38. O cenário é a 

natureza, com enquadramentos semelhantes. O vento movimenta as plantas, e quando a 

velocidade dele aumenta, o ritmo da música acompanha. Quando a velocidade volta a diminuir, 

o ritmo cai simultaneamente, dando assim mais ênfase ao ritmo. 

O ar já está quente Os dias são longos e os campos Ficam iluminados por muito tempo: 

quando estas frases são cantadas, o ritmo da música começa a crescer. O texto expõe os 
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acontecimentos naturais da primavera, situação propícia aos amantes. E os fotogramas 

correspondentes mostram a natureza em plano médio frontal. 

Em um determinado instante da cena, há uma quebra do ritmo, que se modifica 

abruptamente, levando o espectador à tensão. A Figura 45 demonstra um dos fotogramas que 

surgem no momento desta tensão. O enquadramento modifica-se e a imagem encontra-se em 

contre-plongée, demonstrando o poder da natureza, o poder da relação sexual nos melhores 

anos de um jovem. 

  

  

 

                                   Figura 45- A árvore 

  

A cena a seguir exibe os pais de Anni dentro da tenda. O senhor Franz lê uma notícia 

no jornal sobre Mata Hari. O texto começa no próximo fotograma, Figura 46. A imagem é 

frontal, como se o espectador estivesse sentado aos pés da cama observando os acontecimentos. 

A cabeceira encontra-se no primeiro plano e os pais de Anni em segundo plano. Na imagem 

seguinte, Figura 47, tem-se um close-up da senhora Greta, que revela ao espectador seu rosto 

apático. Seu olhar é distante, parecendo nem prestar atenção ao marido. Onde estaria seu 

pensamento? O espectador pergunta e o diretor responde usando o próximo fotograma, Figura 

48, em super-close-up, para que o espectador se aproxime ainda mais da personagem e obtenha 

a resposta. Enquanto Franz lê sobre Mata Hari e sua dança sensual, Greta preocupa-se com 

muitas contas e pouco dinheiro. 
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      Figura 46- Leitura de Franz                                              Figura 47- Greta apática  

                                

       Figura 48- Contas                                                              Figura 49- Preços  

  

Esta sequência é composta por fotogramas que mostram a leitura do pai de Anni, Greta, 

contas e preços. Estas quatro imagens foram escolhidas para representar esta cena. Percebe-se 

que a montagem é feita utilizando o método de Eisenstein, uma vez que os fotogramas se 

revezam ao expor a ideia. Enquanto senhor Franz pensa em sexo, Greta pensa em contas. A 

sequência expõe, para o espectador, a dificuldade que a família proletária tinha para comprar o 

mínimo. As necessidades eram muitas e o dinheiro insuficiente para viver com dignidade. As 

três imagens em close-up referem-se aos problemas econômicos, tema ressaltado nesta cena. A 

leitura de Franz reforça a preocupação de Greta. No final da cena, Anni chega, cumprimenta os 

pais e senta ao lado da mãe. O silêncio acontece. A impressão é de que a mãe já sabe sobre a 

gravidez da filha. 

Anni conta sobre a gravidez para o namorado, que recebe mal a notícia. O pai, furioso, 

obriga os namorados a se casarem. A única que resolve ajudar a jovem é sua amiga Gueda. A 

sequência abaixo mostra o momento em que Anni está acompanhando Fritz até um transporte 

coletivo. No caminho ela esbarra com um grupo de crianças e entra em devaneio. A Figura 50 
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demonstra o momento em que Anni passa pelo grupo, sendo a imagem seguinte, Figura 51, seu 

contracampo. 

 

                                               Figura 50- Anni e as crianças 

 

O fotograma da Figura 50 encontra-se em close-up, aproximando o espectador da 

jovem. As Figuras 50 e 51 fazem parte da realidade da personagem. Quando Anni começa a ter 

devaneios, a transição da realidade para o sonho ocorre através da superposição das imagens. 

A exemplificar: a Figura 52 e Figura 53 demonstram com clareza a técnica utilizada na película. 

A primeira é a realidade vista por Anni e a segunda seus devaneios vistos pelo espectador. 

Recorda-se que a superposição foi bastante usada por Eisenstein, inspirador de Dudow e Brecht. 

A música inicia-se simultaneamente com o sonho, ajudando a reforçar a imagem vista pelo 

espectador. 

 

                                            Figura 51- As crianças (realidade)  
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                    Figura 52- As crianças (devaneio)            Figura 53- Bebê (devaneio) 

  

Os próximos fotogramas são referentes às ilusões da jovem, que é levada por suas 

preocupações em colocar um ser humano no mundo. Anni devaneia sobre o processo necessário 

para cuidar de uma criança, futura mão de obra do modo de produção capitalista. Neste sistema 

econômico, a ordem natural da vida, nascer, viver e morrer, necessita de dinheiro para 

consumir. E é através da publicidade que o povo é estimulado e influenciado em suas escolhas 

políticas e econômicas. As representatividades políticas usavam e continuam usando o 

markenting como meio de comunicação com a sociedade. No entanto, normalmente as 

informações são manipuladas em função da elite política em detrimento do povo. 

 

        

               Figura 54- Publicidade de produtos infantis       Figura 55- Publicidade de uma funerária 

 

Anni continua seu devaneio ao relembrar os preços exorbitantes que sua família pagou 

para enterrar seu irmão. O espectador constata isto pela montagem, pois os fotogramas são 

intercalados em uma sequência que guia a sua interpretação. No desenrolar da cena, o diretor 

retoma fotogramas da primeira parte: a imagem do corpo do jovem após o suicídio, no chão, 

com os populares ao redor, e o carro funerário saindo do local. Este devaneio inicialmente causa 
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um estranhamento no espectador. No decorrer da cena ele se acostuma e começa a observar 

com mais atenção os fotogramas propostos pelo filme. Som, imagem e atuação são os elementos 

substanciais para o efeito do estranhamento acontecer. Percebe-se que a interpretação da atriz 

é a negação ao pathos. Seu rosto, na Figura 51 e Figura 56, demonstra apatia perante a situação 

vivida. Ambas as imagens estão em close-up, porém na primeira o olhar de Anni encontra-se 

em direção às crianças. Na segunda, após os devaneios, seu olhar é para frente, como se suas 

reflexões continuassem, mas o espectador não tem acesso a elas.  

  

 

                                                     Figura 56- Saída dos devaneios 

  

Após a notícia da gravidez, o pai de Anni pressiona Fritz para casar. A sequência a 

seguir foi retirada da cena do casamento. 

 

                                       Figura 57 - Os convidados 

 

O fotograma da Figura 57 mostra os convidados vestidos com elegância, ao redor de 

uma mesa. O cenário é um local próprio para festas, visto que o primeiro fotograma é a placa 
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com o nome do lugar. A imagem acima acontece no instante em que Anni e sua mãe irão servir 

a comida. Ao fundo do enquadramento, à esquerda, há um convidado que lembra Hitler e seu 

comportamento é igual aos outros personagens operários. Em alguns momentos, o espectador 

percebe o olhar julgador de “Hitler” em direção a Anni. O espectador imagina que o motivo 

seja a jovem estar casando grávida. Podemos entender que, nesse contexto, a cena é uma crítica 

à burguesia hipócrita, mas também conta a história desta família que, pelo sistema político e 

econômico, entrou em decadência. A figura de “Hitler” entre os convidados nos sugere 

aspirações da burguesia, representadas pelo bolo e pelo chá, hábito da monarquia inglesa. No 

instante seguinte, a cena revela a realidade atual desta família, quando tomam cerveja e comem 

joelho de porco. 

      

 

                                                Figura 58- Passagem do tempo  

 

Nesta cena analisada existem duas passagens de tempo, e a Figura 58 é um destes 

momentos. No primeiro fotograma, a mãe de Anni está servindo chá. Segundos depois, o diretor 

passa o tempo acelerando os fotogramas. No mesmo instante, o espectador percebe que está 

vendo a passagem do tempo realizada por causa da tecnologia. Dudow mostra ao espectador 

que o que ele está assistindo é cinema, com o passar o tempo na própria máquina 

cinematográfica, já que no cinema podemos acelerar o tempo, literalmente. O método de Brecht 

propõe este pensamento quando há a quebra da quarta parede com o objetivo de não levar o 

espectador à ilusão. A intenção é mostrar ao espectador que o que ele assiste é teatro. Logo, 

nestes fotogramas, encontra-se o método de Brecht. 

Após esta sequência, o casamento continua. No final da cena, Anni briga com Fritz e 

muda-se para o apartamento de sua amiga Gueda. Passar por Kuhle Wampe foi significativo 
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para Anni, pois fortificou seus laços políticos, nos levando à terceira parte do filme. É 

importante relembrar que a personagem está grávida. A película não relata o que Anni faz em 

relação ao assunto. Porém, Silberman expõe que, após a separação do casal, os amigos de Anni 

juntam dinheiro e ela faz um aborto. Era um fato provável pois, até este momento do filme, os 

devaneios e as atitudes da jovem fazem o espectador pensar nesta possibilidade (Silberman, 

2000). 

Esta terceira parte se resume em mostrar as competições atléticas dos jovens operários, 

com um caráter de militância política. Anni insere-se no Partido Comunista Alemão (KPD) e 

participa das competições esportivas. Nesta cena aparecem cerca de 3.000 jovens pois, sendo 

Brecht um artista bem relacionado entre os partidos de esquerda da época, ele conseguiu os 

figurantes com estes contatos. A cena é composta por uma grande massa organizada de jovens. 

No momento da premiação existe uma apresentação teatral de um grupo de agit-prop. 

Conforme Ramos, o grupo de teatro foi chamado por Brecht para se apresentar na película. 

A última sequência que iremos analisar encontra-se na quarta parte deste filme. Esta 

análise terá como foco o personagem que aparenta ser Hitler e os diálogos com o povo. A cena 

inicia-se com a volta dos jovens para suas casas utilizando o transporte coletivo. E é dentro do 

trem que a sequência analisada se inicia. 

 

      

             Figura 59- Homem lendo o jornal                    Figura 60- “Hitler” 

 

Na Figura 59 observa-se o personagem “Hitler” em segundo plano, tendo sua face em 

destaque. Ao fundo, outra face em destaque, pois as discussões políticas se iniciam. A conversa 

começa por causa de uma matéria de jornal. Reporta-se aos primeiros fotogramas desta película 

que são imagens de jornais, com suas matérias colocadas no letreiro para que o espectador leia. 

Dudow volta para as matérias de jornais, no entanto são os personagens que irão ler para o 
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espectador. No Brasil, queimaram onze milhões de quilos de café, fala o homem ao fundo em 

destaque da figura 60. “Hitler”: Queimaram onze milhões de quilos de café? Neste instante, 

ele encontra-se no primeiro fotograma, em destaque dos demais personagens, porém distante 

do espectador. Na frase seguinte, Isto me parece uma provocação, “Hitler” está na Figura 60, 

em close-up, aproximando o espectador do personagem. Está frase ironiza o estadista ao pensar 

que tudo é provocação e motivo para atacar outras nações. Observa-se que esta sequência é uma 

conversa brechtiana com Hitler. São vários os elementos encontrados, como a quebra abrupta 

no texto, a voz de Brecht em algumas falas e questões políticas e socioeconômicas como foco 

da discussão. 

A narrativa inicia-se com a notícia do café, assunto este que irá permear todo o texto no 

decorrer da cena. No entanto, os problemas políticos e socioeconômicos da época são o foco 

central da quarta parte do filme. Quando as discussões acontecem entre “Hitler” e o povo, 

existem umas quebras textuais que causam estranhamento no espectador. Brecht insere nessas 

quebras personagens que conversam sobre amenidades e dicas de como fazer um bom café. O 

próprio “Hitler” é objeto de estranhamento, porque o estadista encontra-se como um proletário. 

Na cena anterior do casamento de Anni, “Hitler” encontrava-se na mesma condição. 

 

        

                 Figura 61- “Hitler” e o proletário                  Figura 62-“ Hitler” e o homem do jornal 

 

No fotograma, Figura 61, “Hitler” irrita-se pelo fato do homem estar lendo uma notícia 

de jornal com assuntos ultrapassados. Este filme foi feito em 1932 e a notícia remete a fatos 

anteriores, que ocorreram no Brasil em consequência do crack da bolsa em 1929. Conforme 

Fernandes, com a crise de 29, os cafeicultores paulistas, que faziam parte da elite paulistana, 

estavam falidos. Em um ato de desespero dos cafeicultores no interior de São Paulo, toneladas 

de café foram queimadas. Eles não conseguiam vender para o mercado consumidor e suas 

dívidas estavam aumentando por causa do alto custo da estocagem do produto. Então, 
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resolveram queimar o café para não adquirirem mais dívidas (Fernandes, 2009). É sobre este 

assunto que giram os diálogos da cena. 

Observa-se que, na Figura 61, o personagem de “Hitler” encontra-se no mesmo nível da 

classe operária e em plongée, reportando a falta de importância dos personagens. No instante 

em que ele começa a questionar o homem do jornal e a notícia em si, o plano modifica-se, 

Figura 62, e “Hitler” encontra-se maior do que o homem do jornal. 

No próximo fotograma, Figura 63, “Hitler” continua com o seu discurso: E porque 

pagamos preços altos? Porque estamos de mãos atadas. É assim que eu me sinto hoje no 

Brasil... O personagem reflete sobre a crise econômica e política internacional da época. Nota-

se que, ao deslocarmos estas três frases para a realidade atual brasileira, a maioria da população 

iria concordar com este pensamento, o que torna o roteiro de Brecht atemporal. ... Política 

internacional! Está muito certo! Se tivéssemos uma marinha, também teríamos colônia. Se 

tivéssemos colônias, teríamos café e se tivéssemos café.... Com o desenrolar das falas do 

personagem “Hitler”, Brecht afirma que o Brasil é uma colônia e mostra a vontade de Hitler em 

expandir o território alemão. Com relação ao seu pensamento sobre o Brasil, a atemporalidade 

textual se estabelece. 

 

                    

Figura 63- “Hitler em discurso” (campo)                          Figura 64- “Hitler em discurso” (contracampo) 

  

Provavelmente não, mas o negócio estaria em nossas mãos: no início da frase até a 

palavra “negócio”, o personagem “Hitler” encontra-se no campo, Figura 63. As próximas 

palavras são ditas em contracampo, Figura 64, trazendo o personagem para mais perto do 

proletariado alemão, tentando manipular as pessoas, com o objetivo de obter mais apoio. Era a 

mesma tática utilizada por Hitler na Alemanha. 
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Após os fotogramas acima, a discussão entre “Hitler” e seus apoiadores contra a classe 

operária aumenta. Em alguns momentos, Dudow e Brecht inserem as quebras, textos para 

amenizar a tensão do espectador. Instantes após a quebra, o espectador estará mais atento às 

palavras verbalizadas entre “Hitler” e a classe proletária. 

Nos momentos finais da cena, temos como foco o diálogo existente entre “Hitler” e um 

jovem, o namorado de Gueda, representante da classe operária na discussão. 

 

Jovem: Antes, também não se andava de charrete. 

“ Hitler”: É proibido fazer agitação política. 

Jovem: Quem está fazendo agitação? É você que está fazendo.  

“ Hitler”: Fique calmo, meu jovem! (Raiva) 

Jovem: Não sou seu jovem. 

“ Hitler”: Nota-se que não serviu o exército. 

Jovem: E você, era um oficial? (1932; Kuhle Wampe ou A quem pertence o mundo?) 

 

No trecho acima, “Hitler” começa a se posicionar contra o pensamento do jovem, 

levando o espectador à convicção de que o personagem de “Hitler” representava o estadista. 

Quando o rapaz afirma que não é seu jovem, a frase carrega sua posição ideológica. 

As outras pessoas que estão no vagão, em sua maioria, apoiam o jovem. Alguns também 

confrontam “Hitler”. Frases surgem fora do campo: 

 

Proletário1: Cabeção. 

                                              Proletário2: Onde os outros tem uma cabeça, você tem uma pústula. 

Todos no trem riem. (1932; Kuhle Wampe ou A quem pertence o mundo?)  

 

Neste momento, as frases que surgem fora do campo de visão do espectador são vozes 

do coletivo se referindo a “Hitler”. Este trecho é forte e impactante, e a comparação entre a 

cabeça do estadista com um tumor é exatamente o que Brecht pensava sobre as ideologias de 

Hitler. A discussão continua e o rapaz permanece rebatendo o estadista. 
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Figura 65- “Hitler”                                                      Figura 66- Gueda (povo)   

  

O fotograma acima, Figura 65, é o último que aparece do personagem de “Hitler”. Ela 

ocorre após o jovem olhar para ele e falar:  

Jovem: Você não vai mudar o mundo. 

“Hitler”: E quem vai mudar o mundo?  

Gueda: Aqueles que não estão satisfeitos! (1932; Kuhle Wampe ou A quem pertence 

o mundo?) 

  

A imagem de “Hitler” encontra-se em close-up contre-plongée, nos remetendo ao poder 

que Hitler possuía perante a classe trabalhadora e a Alemanha de 30. Sua resposta vem 

carregada de ironia, porque o estadista pensa que apenas ele mudaria o mundo. Na Figura 66 

temos Gueda respondendo “Hitler”, sendo suas palavras a voz da classe operária. A imagem 

em close-up dá ao discurso de Gueda a mesma importância que o de “Hitler”. No entanto, o 

ângulo da câmera da Figura 65 faz o espectador intuir que o personagem tem um poder maior 

do que a personagem da Figura 66. 

Os últimos fotogramas da película iniciam-se com a Canção da solidariedade cantadas 

pelos jovens trabalhadores ao voltarem para casa. Uma imagem frontal com plano médio, onde 

a música toma conta desta sequência final. 

Enfim, o filme que acabamos de analisar tem, em todo o seu percurso, o método 

brechtiano. É o único, até o momento desta pesquisa, em que podemos afirmar a presença física 

de Brecht. O efeito do estranhamento, a historicidade e a quebra da quarta parede são alguns 

elementos notados que estão inseridos no método. Observamos também as influências do 

naturalismo e da montagem de Eisenstein.  
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Nos filmes analisados, até agora, encontramos o método brechtiano permeando todas as 

películas. O filme que analisaremos a seguir é o único que possui uma produção hollywoodiana, 

logo esperamos encontrar elementos brechtianos aquém dos filmes analisados anteriormente. 

 

4.5- Os carrascos também morrem 

 

A análise deste filme coloca em pauta questões sobre a produção hollywoodiana e o 

método de Brecht. Como a estética de Hollywood provoca o efeito do estranhamento no 

espectador? De várias maneiras: quebra da quarta parede, atuação dos atores, enquadramentos, 

sonoplastia, cenários, figurinos e texto. 

A história acontece na Tchecoslováquia, em Praga. O filme se inicia com os créditos, 

nos quais Brecht aparece como adaptador e criador da história original, juntamente com Fritz 

Lang e o escritor John Wexley. Conforme mencionado acima, a realização do filme foi cercada 

de polêmicas, tendo como consequência um processo jurídico. Em consequência do processo, 

Brecht perde os direitos sobre o filme, mesmo tendo sido o principal roteirista do filme, 

conforme se evidenciou nesta pesquisa. 

 

“Nem a traição da Tchecoslováquia, nem o derramamento de sangue 

executado pelas hordas de Hitler abalaram o espírito deste povo. Mil anos de uma 

flamejante tradição ardem em seus corações e nesse fogo de liberdade se forja uma 

fraternidade secreta. Uma armada oculta de vingadores, decididos a libertar suas terras 

do invasor nazista. Reinhard Heydrich governou os thecos em nome de Hitler. Seu 

reinado de terror fez a população chamá-lo de “O carrasco”. Ele assinava suas 

sentenças de morte no castelo de Hradzin. Que domina a antiga Praga, capital da 

infeliz, porém invencível, Thecoslováquia”. (1943; Os carrascos também morrem) 

 

O texto de abertura é projetado na tela para que o espectador leia. A função deste letreiro 

é antecipar os acontecimentos, característica encontrada no método de Brecht. O texto revela 

um grupo oculto, que irá modificar tal situação opressiva, e que historicamente era a situação 

vivida pela Europa naquele momento. O tema da guerra era popular tanto para os estúdios 

hollywoodianos quanto para o público. 

No final desse letreiro, a antiga Praga, capital da infeliz, porém invencível, 

Thecoslováquia, é um lugar que, devido ao deslocamento proposto pelo método brechtiano, 

pode ser muitos outros lugares. As sombras da opressão projetavam-se sobre várias cidades 
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europeias, o que é traduzido nas cenas por meio de marcas expressionistas, características do 

movimento do qual o diretor Fritz Lang é protagonista. 

A cenografia da película recria esta realidade opressiva da cidade dentro do estúdio, 

diferente dos outros filmes analisados, onde as locações e as cenas desenrolam-se fora do 

estúdio, em oficinas, residências, bares e parques. Estes lugares existiram de fato na cidade de 

Berlim. 

A narrativa desenvolve-se linearmente, ao contrário dos filmes analisados acima: não 

há partes independentes, pois as sequências estão encadeadas dentro desta lógica. Do ponto de 

vista do espectador, nos momentos iniciais é difícil precisar qual é o foco narrativo: o triângulo 

amoroso entre Marcha, seu noivo e um médico ou a investigação de um crime. 

Após o letreiro, seguem-se dois fotogramas que apresentam Praga ao espectador. A 

música iniciou-se durante a projeção desse texto e segue na sequência das imagens da cidade 

até a Figura 67. O ritmo começa calmo e a harmonioso, permanecendo na maior parte da 

melodia. Nos últimos instantes, ele se eleva a um clima de suspense, finalizando em seu ápice, 

no momento de tensão. O fotograma abaixo surge nessa culminância da música. 

 

                                           Figura 67- Hitler entre vitrais 

 

O Führer ocupa o centro da imagem ladeado por vitrais. À direita temos a representação 

da morte e à esquerda um ser que é metade humano e a outra metade uma serpente alada. Essas 

figuras são representações macabras que remetem à mortalidade coletiva, tal qual o personagem 

central da imagem. A suástica aparece acima de Hitler e abaixo, nos dois cantos da moldura, 

conduzindo o olho do espectador para o centro. Ele apresenta a personificação emblemática do 

carrasco absoluto, o Führer. 
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Nesta primeira cena, os nazistas estão reunidos para tomar decisões políticas e 

econômicas em relação à Tchecoslováquia. Na cena seguinte, Reinhard Heydrich é assassinado 

e a notícia de sua morte torna-se pública. O fotograma abaixo, Figura 68, mostra o interior de 

uma sala de cinema. A tela projeta paisagens aprazíveis com barcos e imagens da natureza. O 

fato noticiado espalha-se entre os espectadores, desencadeando uma salva de palmas enquanto 

imagens de lindas flores estão na tela. É visível, nesta sequência, a quebra e a ironia do método 

brechtiano. 

 

                                          Figura 68- Cinema: palmas para as flores 

 

Nas cenas que se seguem acontecem proibições, restrições e ordens com o objetivo de 

encontrar o assassino do carrasco. A protagonista, Mascha Novatny, é uma moça comum que 

se envolve, por acaso, com o grupo da resistência. A representação simbólica desta personagem 

nos remete à dupla espiã Mata Hari, citada na análise do filme anterior. Mascha posiciona-se 

inicialmente contrária aos revolucionários. No entanto, no decorrer da narrativa, sua postura é 

modificada. Seu figurino é mais elegante do que os dos outros personagens, e sua maneira de 

vestir remete às classes abastadas. O enquadramento, a maquiagem e a iluminação destacam 

sua beleza virtuosa. 

Conforme Barthes, a imagem dos rostos dos protagonistas em filmes de Hollywood 

expressava uma beleza divinizada e etérea. “O rosto, aqui, é um objeto romanesco; sua 

impassibilidade e sua matéria divina interrompem a verdade cotidiana e provocam perturbação, 

delícia e finalmente a segurança de uma verdade superior” (Barthes, 2003: p.28). 
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                                                  Figura 69-Atriz Harcourt  

 

O rosto da personagem vivida pela atriz Anna Lee pode ser identificado como o gênero 

feminino ao qual Barthes denominou ator de Harcourt. Sua face é iluminada, muito mais do 

que a dos outros personagens. O efeito criado remete o espectador às visões de seres etéreos 

como as deusas. O contraste entre claro e escuro na iluminação da face dos personagens produz 

o estranhamento brechtiano. 

A próxima sequência que será analisada acontece no momento em que a família 

Novatny é interrogada pela Gestapo. 

 

          

Figura 70- Inspetor Gruber                               Figura 71- Interrogatório de Marcha 

 

O primeiro fotograma, Figura 70, coloca em close-up as costas do chefe de investigação 

da Gestapo, ou seja, quebra da quarta parede. O inspetor Gruber fica imenso neste 

enquadramento, mostrado o poder da Gestapo no início do interrogatório. Quando Gruber se 

movimenta, o enquadramento mostra a mocinha, Mascha. Os questionamentos do inspetor 

devem-se à desconfiança da Gestapo sobre a família Novatny. Ela esconde informações a 



116 
 

respeito do arquiteto Sr. Karel Vanik. Neste momento do filme, o espectador sabe a verdadeira 

identidade de Vanik, Dr. Svobada, o assassino do carrasco. 

Na Figura 71, Mascha responde ao inspetor sobre onde conheceu o Sr. Vanik. Neste 

instante, sua interpretação é neutra, sem emoção. O contexto da cena e a interpretação apática 

da mocinha causam no espectador o efeito do estranhamento. Na última pergunta que o inspetor 

Gruber faz a Mascha – Diz que se chamava Vanik? – existe uma quebra que leva o espectador 

a outro espaço e tempo, Figura 72. Quem responde à pergunta é o pai de Marcha: Sim, Karel 

Vanik. A imagem mostra o professor Novatny no meio de dois representantes do nazismo. No 

primeiro plano temos um dos nazistas de costas, grande e imponente, representando a sombra 

do mal. Sr. Novatny vem em segundo plano e o outro oficial da Gestapo em terceiro. Há uma 

triangulação da imagem, onde a base do triângulo são os nazistas e no outro vértice o pai de 

Marcha. O espectador, nesta cena, já sabe que Professor Novatny e Marcha estão mentindo para 

proteger o assassino do carrasco. 

 

 

                                                Figura 72- Interrogatório do pai de Marcha 

 

Na sequência da narrativa, os nazistas continuam a fazer perguntas para o pai de Marcha. 

A qual organização ilegal sua filha pertence? Neste instante, ocorre a quebra novamente e 

quem responde a esta pergunta é a mãe da mocinha, Figura 73. A mãe de Marcha encontra-se 

em primeiro plano, tendo ao fundo uma sombra do oficial da Gestapo do lado direito da 

imagem; no esquerdo, a fotografia de Hitler. A sombra nazista é a maior figura deste fotograma, 

sendo a representação nebulosa do Führer. Neste fotograma, a influência expressionista é 

perceptível, fato esperado já que Fritz Lang fez parte do movimento. Na imagem a seguir, 

Figura 74, aparece o dono da sombra: um oficial nazista, espelho de Hitler.  
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Figura 73- Interrogatório da mãe de Marcha          Figura 74- Homem/Gestapo 

 

O interrogatório continua e as quebras do tempo e espaço também. A montagem 

intercala os fotogramas correspondentes ao interrogatório de Marcha, seu pai, sua mãe e sua 

tia. Na Figura 76 encontra-se o segundo aparecimento da mãe da mocinha. A imagem em close-

up ocorre para aproximar mais o espectador das informações. Sra. Novatny está com a aparência 

cansada, mas consegue retrucar o oficial nazista. Ao compararmos as duas imagens, Figuras 75 

e 76, nota-se que o homem da Gestapo foi filmado em contre-plongée, reforçando a 

superioridade nazista sobre uma representante do povo. 

 

             

Figura 75- Homem /Gestapo                                      Figura 76- Mãe de Marcha 

 

A cena do interrogatório da família Novatny finaliza-se com a criança, o irmão de 

Marcha. Salienta-se que, no decorrer da narrativa, alguns personagens expõem sobre a 

importância da educação das crianças para o futuro da nação. O irmão de Marcha foi instruído 

pelo seu pai, um homem da Resistência. O menino age como tal, a favor da revolução. A Figura 

77 mostra o momento deste interrogatório: em primeiro plano temos o oficial nazista, em 

segundo plano o irmão de Marcha e em terceiro plano um armário e a sombra das grades da 
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janela projetada na parede. O cenário é uma sala da Gestapo, sendo a sombra um elemento que 

reforça o ambiente nebuloso. O menino encontra-se no nível mais elevado do que o oficial, 

mostrando o poder da criança perante o nazismo. A criança relata exatamente o que sua família 

já havia dito nos fotogramas anteriores. Este personagem tem uma importância significativa no 

decorrer da história, sendo uma peça-chave no desenrolar do conflito. 

 

 

                                           Figura 77- Interrogatório do irmão de Marcha 

 

Após a cena do interrogatório, Marcha é levada para uma cela. Neste local, ela encontra 

a personagem que testemunhou a fuga do assassino do carrasco. A senhora está machucada por 

causa da tortura e a mocinha corre para ajudá-la. As duas estão próximas e a diferença do rosto 

da senhora e da atriz de Harcourt é espantosa. No entanto, o espectador só percebe isso no 

instante em que os sons de passos levam a mocinha a olhar na direção da porta; seu rosto está 

em close-up. Seu espanto induz o espectador a imaginar que a porta foi aberta pelo torturador 

nazista. O próximo fotograma, Figura 78, coloca o espectador com o olhar no lugar da 

personagem. A sombra projetada no chão é de um oficial nazista, fato comprovado através do 

figurino. Em sua mão encontra-se um chicote. Este objeto, conforme o filme Terceiro Reich: 

A Ascenção (History Chanel, 2013) era utilizado pelos nazistas como instrumento de tortura, 

juntamente com a serra elétrica. Com certeza Fritz Lang sabia desta informação ao colocar este 

objeto simbólico em sua sombra expressionista: uma imagem simples que traduz o poder da 

maldade nazista. 
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                                         Figura 78- Sombra do chicote 

 

O personagem do fotograma a seguir é o Sr. Emil Czara, um industrial cervejeiro que 

faz parte da Resistência, mas tem contatos com os nazistas. O documentário Terceiro Reich: 

A Ascenção (History Chanel, 2013) expõe que, em novembro de 1923, Hitler tentou incitar 

uma revolução a partir de uma cervejaria de Munich. Os revolucionários foram dispersados pela 

polícia enquanto deixavam o local e algumas pessoas ficaram feridas. Este fato foi manchete 

em todos os jornais da Alemanha na época. Quanto ao acontecimento, o partido de Hitler, 

Partido Nacional Socialista, o distorceu e ainda declarou querer restaurar a honra do povo 

alemão, isto é, um mote que deu ao Führer mais poder. 

 

 

                                         Figura 79- Czara e o discurso 

 

O texto abaixo é o discurso feito pelo personagem Czara, Figura 79, na reunião da 

resistência: 
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Acredito que todos saibam bastante por meu trabalho com este grupo no passado, que 

nenhum sacrifício foi grande demais para mim. Mesmo assim, tremo diante da 

carnificina que levou tantas vítimas inocentes. 850 reféns foram detidos até agora. 

Mais de 250 reféns já estão mortos. A flor mais pura de nossa nação tcheca enfrenta 

uma sistemática aniquilação. Cientistas, líderes do comércio e da indústria, artistas e 

até padres de Deus! Por isso, pergunto sem sentimentalismo: pode nossa nação arcar 

com a perda desses ilustres cidadão? Digo a mim mesmo, novamente, este homem, 

quem quer que seja que executou “o carrasco” é um grande patriota, um herói. Mas 

não posso deixar de pensar também que, caso se rendesse e dissesse “estou aqui façam 

comigo o que quiserem, mas salvem os inocentes”, não seria melhor para o nosso 

amado país? Por isso, pergunto ao nosso grupo se concordam comigo em enviar minha 

proposta ao comitê central (1943, Os carrascos também morrem). 

 

Intui-se que este discurso é a voz de Brecht. O texto expõe com clareza seu pensamento 

em relação ao nazismo e às condições sócio-políticas da Europa na época. No entanto, quem 

discursa é o personagem do Czara, um industrial. Ao observar a Figura 80, nota-se que Emil 

Czara encontra-se no meio de duas sombras, demonstrando a duplicidade do personagem. Ele 

transita entre os dois mundos, o nazista e o do povo tcheco. Logo, a imagem denuncia ao 

espectador que o Czara é um agente duplo. Então por que Brecht coloca sua voz neste 

personagem?  Para causar o efeito do estranhamento e afirmar o seu pensamento dialético. 

Outro momento do filme em que se nota a voz de Brecht é a cena em que os 

revolucionários se encontram no campo de concentração. O professor Novatny conversa com 

um poeta famoso, quando surge um rapaz querendo mostrar seu poema. Ao começar a lê-lo, o 

espectador brechtiano identifica a letra da Canção da Solidariedade: 

 

Compatriotas é chegado o momento. Compatriotas, temos muito a fazer. Ergam a 

tocha invisível e a repassem, mantenham-na acesa, mantenham-na acesa pelo caminho 

sem volta. Morra, se preciso, pela causa, mas grite até o fim: ‘Render-se jamais’. 

Sempre adiante, sem retroceder até eu o carrasco irracional aprenda que a guerra não 

está ganha até a última batalha ser travada. Continuem, quando já não estivermos. 

Nunca se rendam. 

 

Esta música foi criada para o filme Kuhle Wampe, com a melodia de Hanns Eisler. 

Percebe-se que a canção surge com a união dos revolucionários, no momento de mostrar o 

coletivo em ambos os filmes, como um hino da Resistência do povo. 

O último fotograma que será analisado, Figura 80, mostra um letreiro: 
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                                 Figura 80- Letreiro da Gestapo 

 

“Quem serve Hitler – serve à Alemanha. Quem serve à Alemanha – serve a Deus”. Este 

texto é um aforismo, que em poucas palavras explica o pensamento nazista. Quando o 

espectador o lê, entende que Hitler é Deus. A placa encontra-se no alto do cenário, hall de 

entrada da Gestapo, evidenciando a dualidade entre o divino e o poder do Führer. No geral, os 

letreiros encontrados neste filme servem para reforçar um pensamento ou antecipar 

acontecimentos para o espectador. Ambas as funções são utilizadas por Brecht em seu método. 

Ao concluir está análise, nota-se que o método de brechtiano foi usado em vários 

momentos desta película hollywoodiana. Percebe-se, também, a forte influência do 

expressionismo alemão que se deve ao diretor Fritz Lang. As contradições entre a indústria 

cinematográfica americana e o método de Brecht tornam este filme um objeto intrigante para 

análise. 
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Considerações Finais 

 

Bertolt Brecht entendeu, desde o princípio, o poder que as linguagens artísticas têm 

sobre as pessoas. Ele compreendeu que a arte pode ser usada como um meio de transformação 

político e social em prol de uma renovação da vida e da arte. Com o surgimento do cinema, o 

dramaturgo intui que esta linguagem pode alcançar mais pessoas do que o teatro, enveredando-

se também neste novo meio de comunicação. 

No entanto, suas primeiras experiências cinematográficas levam Brecht a refletir sobre 

o modo de produção da indústria cinematográfica e o capitalismo, chegando à conclusão que o 

roteirista é apenas uma peça desta imensa engrenagem. Este fato induz o dramaturgo a se 

empenhar em produzir seus filmes independentes, mas a distribuição da película no mercado 

cinematográfico vigente é dificultada, prejudicando o acesso aos seus filmes, logo, aos seus 

pensamentos ideológicos. 

Sua produção de roteiros foi extensa e apenas alguns chegaram ao produto final, a 

película. Os filmes analisados por esta pesquisa, que tiveram o acompanhamento de Brecht na 

produção e pós-produção, utilizaram o seu método com mais clareza e objetividade. A película 

hollywoodiana teve como base seu roteiro, e também localizamos elementos brechtianos que 

reforçaram seus pensamentos e suas ideologias. 

Em suma, entendemos que o objetivo desta pesquisa foi alcançado, pois o método de 

Brecht está inserido de alguma forma nos filmes analisados. A interpretação antipatética, cenas 

independentes, textos com viés político, a quebra da quarta parede e o efeito do estranhamento 

são alguns exemplos destes elementos implantados nas películas analisadas. Esta conclusão 

reforça a ideia de que as obras textuais de Brecht, sua vida e seu método estão intrinsecamente 

ligados com a finalidade de tornar o espectador crítico e transformador de seu meio social. 
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Em busca do ouro. Direção: Charles Chaplin, Produção: Charles Chaplin. 
https://www.youtube.com/watch?v=TsJ0zEBdGT0&list=PLij6j6sgJ4HpyFWZdFaKypKnf8m

cWzml1&index=3. Acesso em : 01 de março de 2017. 

Viver a vida. Direção: Jean-Luc Godard, Produção: Ocean Pictures. Manaus-AM, 2010. 

80min, DVD, Dolby digital, Preto e branco, 16x9 Letterbox. 

Arquitetura da destruição. Direção: Peter Cohen. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=gDqGT4xepjQ . Acesso em: 28 de março de 2017. 

Story of a Hangman: Robert Gerwarth on Reinhard Heydrich. Producer: Charles S.Cohen. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=L_H8ENTrjCQ. Acesso em: 16 de maio 

de 2017.  

Terceiro Reich: A Ascenção. Direção: History Channel Disponível em: 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=irj6gqyLLQc. Acesso em: 26/04/2017. 

 

Referência eletrônica 

ANCINE: http://www.ancine.gov.br. Acesso em: 29/04/2017. 
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