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são treze citações do pensamento de Brecht 
acerca de importantes enunciados, como teatro 
Épico, efeito de distanciamento, Gestus social e 
Historicização. 

o terceiro bloco apresenta novas citações 
de sérgio de Carvalho, diretor, professor de 
dramaturgia e crítica teatral da escola de 
Comunicações e artes da usP, dramaturgo à 
frente da Companhia do Latão, grupo de teatro 
brasileiro que tem em seu trabalho extenso 
diálogo com o pensamento de Brecht; e matteo 
Bonfitto, ator, performer, diretor e professor do 
departamento de artes Cênicas da uniCamP. o 
bloco mostra olhares de Carvalho e Bonfitto sobre 
a atualidade de Brecht e a possibilidade de uma 
função transformadora da arte.

o último bloco traz trecho de um texto 
dramatúrgico de Brecht, De Nada, Nada Virá, onde 
o pensador alemão nos expõe, em forma teatral, 
uma reflexão sobre o que pensa do ator e do teatro 
e uma citação brechtiana que dialoga com a 
seguinte pergunta: “qual a atitude produtiva, face 
à natureza e à sociedade, que nós, crianças de 
uma era científica, tornaremos prazerosamente 
em nosso teatro?” 
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POR PACO ABREU 
o roteiro aqui partilhado foi elaborado 

para encontro com os professores do teatro 
escola macunaíma, em 2015, acerca do diretor, 
dramaturgo e pensador alemão Bertolt Brecht 
(1898-1956). 

meu trabalho na elaboração do roteiro se 
deu no garimpo das citações, na elaboração de 
títulos para cada uma delas, nos grifos propostos 
para acentuar determinados conteúdos e no 
encadeamento de um percurso que apresenta 
quatro blocos.

o primeiro bloco traz nove enunciados 
(títulos), elaborados a partir de citações de sérgio 
de Carvalho e matteo Bonfitto que têm como 
foco interfaces entre Constantin stanislávski 
(1868-1938) e Bertolt Brecht. Formulações 
stanislávskianas, como análise ativa, 
superobjetivo e ação transversal, poderão ser 
observados em perspectiva com o pensamento 
de Brecht.

o segundo bloco expõe a palavra do pensador 
alemão sobre o teatro, em ensaios reunidos do 
seu livro Teatro Dialético, publicado no Brasil, 
em 1967, pela editora Civilização Brasileira. 
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