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“O amor é a arte de criar algo com a ajuda da capacidade do outro.” 

(Bertolt Brecht) 

 

“Só conhece realmente uma pessoa quem a ama sem esperança.” 

(Walter Benjamin) 

 

 

“Se não fosse pelo meu temor em ser interpretado equivocadamente como sentimental, 

eu diria que, para haver formação cultural, se requer amor.” 

(Theodor Adorno) 

 

 

“Um forte egoísmo protege contra o adoecimento, mas, no final, precisamos começar a 

amar para não adoecer, e iremos adoecer se em consequência de impedimentos não 

pudermos amar.” (Sigmund Freud) 

 

 

“Suponha o homem como homem, e sua relação com o mundo como uma relação 

humana, e você só poderá trocar o amor pelo amor, a confiança pela confiança etc. Se 

você quiser desfrutar a arte, precisa estar artisticamente preparado; se você quiser 

influenciar outras pessoas, precisa ser uma pessoa que tenha de fato uma influência 

estimulante e alentadora sobre os outros. Cada uma das suas relações com o homem e a 

natureza tem de ser uma expressão definida da sua vida real, individual, em 

correspondência com o objeto do seu desejo. Se você ama sem suscitar amor, isto é, se 

seu amor é tal que não produz amor, se por meio de uma expressão de vida como pessoa 

amante você não se faz uma pessoa amada, então, seu amor é impotente, é um 

desastre.” 

(Karl Marx) 

 

 



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho resulta de uma pesquisa desenvolvida no período de 2009 a 2013, 

compondo o conjunto de produções da linha Cultura e Processos Educacionais do 

Programa de Pós Graduação em Educação da Faculdade de Educação/UFG, estando 

vinculado ao Núcleo de Pesquisa e Estudos Sociedade, Subjetividade e Educação 

(NUPESE). A tese intitulada Teatro dialético em terras estranhas: a (in)diferenciação 

entre sujeito e objeto na formação cultural investigou teoricamente a relação entre o 

teatro dialético de Bertolt Brecht e a teoria crítica da Escola de Frankfurt, representada 

nas obras de Theodor Adorno e Walter Benjamin. Definiu-se como problema central da 

pesquisa: por que e como o teatro épico brechtiano é relevante para a concepção da 

forma épica, subjugada pela indústria cultural? Como principal objetivo, buscou-se as 

contribuições da teoria crítica acerca da (in)diferenciação entre sujeito e objeto, para 

uma reflexão sobre a constituição do teatro épico. Para tanto, analisou-se os conceitos 

de estranhamento e de distanciamento em Brecht, dialogando com: a acepção de 

identificação na teoria freudiana; as categorias de estranhamento, estranhamento-em-si e 

trabalho estranhado na concepção marxista; e o conceito bejaminiano de experiência. 

Nesse sentido, o trabalho é reflexo de diálogo de muitas vozes, tendo como referencial 

teórico Constantin Stanislavski, Bertolt Brecht, Karl Marx, Sigmund Freud, Walter 

Benjamin, Theodor Adorno; apoiando-nos, ainda, em leituras como Viktor Choklovski, 

Eric Hobsbawm, Iná Costa, entre outros. A análise conceitual e do corpo teórico 

cotejado na pesquisa foi realizada com base no materialismo histórico e na dialética 

negativa, de Adorno. Ao final da pesquisa, concluiu-se que é fundamental a 

diferenciação na relação entre sujeito e objeto para a formação cultural dos sujeitos, 

quer estejam na posição de ator, diretor, dramaturgo ou espectador. Essa questão 

perpassa pelo processo de mediação, pela qual o sujeito se constitui, assim como 

constitui a forma e o conteúdo do objeto. Destarte, faz-se necessário tencionar a 

aproximação afetiva do sujeito ao que é produzido esteticamente, e o distanciamento 

crítico da experiência artística; numa relação ambivalente e contraditória entre particular 

e universal, subjetividade e objetividade, indivíduo e sociedade. Tal movimento 

dialético pode possibilitar ao sujeito que ele se reconheça na criação crítica com/do 

objeto. Para que haja essa experiência para e pela formação, é fundamental o vínculo 

afetivo com a obra de arte e com os sujeitos envolvidos no trabalho artístico; e ainda, o 

estranhamento e o distanciamento necessários à reflexão crítica na possiblidade de 

superação da barbárie no sentido da autonomia do sujeito. 

 

Palavras-chaves: Teatro Dialético. Teoria Crítica. Formação Cultural. Identificação. 

Estranhamento 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work is a result of a research developed from 2009 to 2013, compounding the set 

of productions at the study line Culture and Educational Processes of the Post-

Graduation Program in Education at Faculty of Education/UFG, being bound to the 

Nucleus of Research and Studies: Society, Subjectivity and Education (NUPESE). The 

title of the thesis, Dialectical Theater in strange lands: the (in)differentiation between 

subject and object in cultural formation, searched theoretically the relationship between 

the Bertolt Brecht’s dialectical theatre and the critical theory of School Frankfurt, 

represented in the Theodor Adorno and Walter Benjamin’s works. The central problem 

of the research is: why and how brechtiano epic theatre is relevant for the conception of 

epic form overwhelmed  by cultural industry? As a main objective, it sought critical 

theory contributions about (in)differentiation between subject and object for a reflection 

about epic theatre constitution. For this, concepts of strangeness and detachments were 

analyzed, dialoguing with: meaning of identification in freudiana theory; categories of  

strangeness, strangeness in himself and strange work in the marxist conception; and the 

bejaminiano concept of experience. In this sense, the work is a reflection of the dialogue 

of many voices, and its theoretical referential is Constantin Stanislavski, Berlot Brecht, 

Karl Marx, Sigmund Freud, Walter Benjamin, Theodor Adorno. We still based on 

readings of Viktor Choklovski, Eric Hobsbawn  and Iná Costa’s works, like other ones, 

and the negative dialectical body and conceptual analysis of Adorno. At the end of the 

research, it was concluded that it is primordial the differentiation in the relationship 

between subject and object for the cultural formation of the subjects, in the actor, 

director, dramaturge or spectator positions. This question pervades through the 

mediation process, in which the subject constitutes himself, as well as the form and 

content of the object. Thus, it is necessary to intend the affective approach of the subject 

to what it is aesthetically produced, and the critical distance of the artistic experience, in 

ambivalent and contradictory relationship between particular and universal, subjectivity 

and objectivity, individual and society. Such dialectical movement may enable the 

subject to recognize himself in the critical creation with/of the object. So there is this 

experience for and by the formation, it is fundamental the affective link with the art 

work and subjects involved on the artistic work; and, still, the necessary strangeness and 

distance to the critical reflection in the possibility of overcoming barbarism in the sense 

of the subject autonomy. 

 

Keywords: Dialectical Theatre. Critical Theory. Cultural Formation. Identification. 

Strangeness 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Le travail ci-présent est résultat d’une recherche développée au cours de la période 

comprise entre 2009 et 2013 et compose l’ensemble de productions de la spécialité 

Cultura e Processos Educacionais, Programa de Pós Graduação em Educação, 

Faculdade de Educação/UFG. Il est lié au Núcleo de Pesquisa e Estudos Sociedade, 

Subjetividade e Educação (NUPESE). La thèse intitulée Teatro dialético em terras 

estranhas: a (in)diferenciação entre sujeito e objeto na formação cultural a enquêté 

théoriquement la relation entre le théâtre dialectique de Bertolt Brecht et la théorie 

critique de l'École de Francfort, représentés dans les œuvres de Theodor Adorno et 

Walter Benjamin. Il a été défini comme problème central de la recherche : pourquoi et 

comment le théâtre épique brechtien est important pour la conception de la forme 

épique, subjuguée par l'industrie culturelle ? Par but, nous avons exploité les 

contributions de la théorie critique autour de l'(in)différenciation entre sujet et objet, 

afin d'une réflexion autour de la constitution du théâtre épique. Dès lors, il a été analysé 

les concepts d'étrangement et d'éloignement chez Brecht, en dialogue avec : l'acception 

d'identification de la théorie freudienne ; les catégories d'étrangement, d'étrangement en 

soi-même et de travail étrangeté pour la conception marxiste ; et le concept d'expérience 

chez Walter Benjamin. Ainsi, le travail est réflexe du dialogue de nombreuses voix, 

ayant comme référentiel théorique Constantin Stanislavski, Bertolt Brecht, Karl Marx, 

Sigmund Freud, Walter Benjamin, Theodor Adorno ; nous appuyant encore sur des 

lectures telles que Viktor Choklovski, Eric Hobsbawm, Iná Costa, parmi d'autres. 

L'analyse conceptuelle et des apports théoriques exploré dans la recherche a été fondée 

sur le matérialisme historique et sur la dialectique négative, de Adorno. À la fin de la 

recherche, nous avons conclu qu'il est fondamental la différenciation dans la relation 

entre sujet et objet pour la formation culturelle des sujets, soient-ils dans la position 

d'acteur, de metteur en scène, de dramaturge ou de spectateur. Cette question passe par 

le procès de médiation, à travers laquelle le sujet s'établit, tel est la forme et le contenu 

de l'objet. De plus, il faut tendre l’approximation affective du sujet à ce qui est produit 

esthétiquement et l'éloignement critique de l'expérience artistique ; dans une relation 

ambivalente et contradictoire entre particulier et universel, subjectivité et objectivité, 

individu et société. Tel mouvement dialectique peut rendre le sujet capable de se 

reconnaître dans la création critique avec/de l'objet. Pour qu'une telle expérience pour et 

par la formation existe, il faut établir le lien affectif avec l’œuvre d'art et avec les sujets 

à qui le travail artistique concerne ; encore, l’étrangement et l'éloignement nécessaires à 

la réflexion critique pouvant surmonter la barbarie, dans le sens d'autonomie du sujet. 

 

Mots-clés : Théâtre dialectique. Formation Culturelle. Identification. Étrangement 
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INTRODUÇÃO – Descortinando névoas 

 

 

Eu não saberia indicar uma necessidade vinda da infância que seja tão forte quanto a de 

proteção paterna. Desse modo o sentimento oceânico, que poderia buscar o restabelecimento 
do narcisismo ilimitado, é excluído do primeiro plano. Podemos rastrear a origem da atitude 

religiosa, em claros contornos, até o sentimento de desamparo infantil. Talvez se encontre algo 

mais nisso, mas atualmente está envolto em névoas. 

Sigmund Freud 

 

 

 

De início, com licença poética: 

Minha identificação não é de Freud, 

Meu estranhamento não é de Marx, 

Meu distanciamento não é de Brecht, 

Minha aura não é de Benjamin, 

Minha experiência não é de Adorno, 

E minha criação é de toda (d)eles. 

 

Da minha janela busco exaustivamente a identificação, o estranhamento, o 

distanciamento, a aura, a experiência para a criação desta tese, que é menos uma 

hipótese afirmativa do que a contradição em carne viva do olhar acerca do teatro. 

Interessante observar que viver esta contradição, olhá-la, e refletir sobre ela não 

é algo realmente confortável. A angústia que gira no meu estômago não deixa de ser 

uma volta para mim mesma. Os místicos diriam “é o seu retorno em Saturno”. Contudo, 

essa solução aguda é o agouro: a briga entre eu-artista-professora-diretora na relação às 

funções que assumo. E mais, a luta com a estrutura sociocultural. Esse duelo passa pela 

relação entre sujeito e objeto do conhecimento, conteúdo e forma, teoria e prática. Mais 

que estudar para formar algo ou alguém, a formação que agora me alegra, embora me 

faça paradoxalmente sofrer, é uma formação de transformação de vida.  

O trabalho apresentado como tese de doutoramento teve, antes de tudo, o 

compromisso de manter a tensão entre a educação, a cultura e a arte num desejo de 

inovar sem o medo de repetir, mas com o intuito crítico de não meramente reproduzir 
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um discurso dado. O que pretendo é a coerência da dialética entre o artista e de seu 

material.  

Aspirei no curso da pesquisa manter o rigor acadêmico, mas ousei criar por meio 

de um pensamento artístico-científico. Por isso, na introdução e nas considerações finais 

escrevi na primeira pessoa do singular, eu; e nos demais capítulos, a escrita se encontra 

na primeira pessoa do plural, nós. A opção é consciente na medida em que desloca o 

sentido do leitor e de quem escreve. 

Realço que experimentei além do sofrimento e da solitude também a alegria, o 

afeto da criação em um trabalho que demandou suportar aquilo que muitas vezes eu não 

entendia ou não tinha certo domínio. Num processo o qual foi amadurecendo 

lentamente, refiz-me como autora tantas vezes quanto refiz o texto a ser apresentado. 

Em muitos momentos, foi preciso sustentar o problema num equilíbrio delicado, 

reconfigurando-o e avançando aos poucos na pesquisa. 

Nas páginas a seguir, apresento mais que um relatório de pesquisa, mais que a 

sistematização dos procedimentos de criação do texto. Esgarça-se a tentativa de 

aprender com o objeto de pesquisa, sem desconsiderar a cooperação mútua entre os 

diversos sujeitos que contribuíram direta e/ou indiretamente para a compreensão do 

próprio objeto. A escrita ora em primeira pessoa, ora em terceira pessoa expõe o 

resultado de esforços singulares e coletivos. E a pesquisa reflete o processo da busca de 

conhecimento e sua produção “(in)tensionada” de ações emancipatórias e 

multifacetadas, admitindo-se que todas as verdades na pesquisa podem ser provisórias, 

não definitivas, sendo elas fruto de diálogos e de interlocuções dentro de um panorama 

rico e complexo que visa abarcar, no caso do nosso campo investigativo, a totalidade da 

educação e da arte. 

No desafio de lidar com o processo de pesquisa de modo a apreender o objeto 

como “algo vivo” e em pleno movimento, o materialismo histórico dialético, aqui o 

método corporificado se materializa na própria tese. Reconhecer-se no mundo e 

registrar o mundo no corpo (do texto) numa era em que vivemos por diversas mídias é 

tarefa hercúlea. Requer fôlego e envergadura para alinhar voz, corpo e discurso – o 

corpo que é a mesma carne de um sujeito que impele a voz e o discurso. Com memória 

constituída particularmente e universalmente, tomo a liberdade de tecer ranhuras 

(im)pertinentes que seguirão o leitor desta tese. 

Não trato aqui de elucubrações acerca de um objeto idealizado. A Arte, em seus 

diferentes contextos, é parte cotidiana da minha vida desde sempre; o Teatro é o campo 
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de formação escolhido por mim, assim como a atuação profissional (atriz, dramaturga e 

diretora); e, além do ofício de ensinar teatro, as Artes Cênicas são experienciadas 

cotidianamente em diferentes projetos de criação artística. 

Inicialmente, quando entrei no Programa Pós-Graduação em Educação da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, almejei pesquisar a 

subjetividade na formação do ator contemporâneo. O que me pareceu muito evidente é 

que no trabalho com atores e na formação de atores e professores de teatro era 

fundamental entender mais profundamente a apreensão da técnica e o vínculo entre a 

cultura e a constituição da subjetividade. Nesse caso, estava implícito o diálogo 

fundamental com a Sociologia e a Psicologia. Desde a graduação, na verdade, reconheci 

a importância de ambas as áreas para o campo do teatro. Na Universidade de Brasília 

(UNB), onde me formei bacharel em Artes Cênicas (Interpretação Teatral) e mestre em 

Artes (Processos Composicionais para a Cena), fui “fisgada” pela disciplina "Psicologia 

da personalidade" na graduação, bem como pela disciplina "Indivíduo e Sociedade" no 

mestrado. Por isso, ao longo dos anos realizei cursos de curta duração em psicologia e 

educação corporal, além de ingressar no doutorado motivada pela possibilidade de 

aprofundar estudos em sociologia e em psicologia com apoio de minha orientadora. Não 

havia dúvidas de que a discussão passaria pela constituição do ser humano no seu 

processo formativo e pela constituição da educação em/no/pelo teatro. Nas várias 

tentativas de aproximação e materialização do objeto, foram de suma importância as 

referências e opções teóricas. 

Na compreensão do teatro como forma de conhecimento está presente um olhar 

mais ao ocidente que ao oriente. O privilégio e a divulgação da produção e história da 

civilização ocidental acabam por restringir nossa visão histórica, e esta limitação é 

questão para ser assumida. Dito isso, há uma preocupação em não reproduzir ideias 

eurocêntricas no percurso do trabalho, e sim pensar a produção artística na relação entre 

o particular e o universal. Embora a teoria que se apresenta tenha suas raízes na Europa, 

seus fundamentos colaboram para a compreensão da constituição da cultura e não 

menos da cultura brasileira, na medida em que fenômenos “globais” compõem 

fenômenos particulares. É o caso, por exemplo, da indústria cultural (HORKHEIMER e 

ADORNO, 1985) e suas inserções na formação de culturas locais. Mas a escolha da teoria 

crítica como estudo no doutorado e como aporte da pesquisa adveio principalmente da 

preocupação com a relação entre teoria do conhecimento e a práxis teatral, 

especialmente no que concerne à discussão acerca da relação entre sujeito e objeto. 
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Com o princípio interdisciplinar, sob a perspectiva sócio-histórica e a égide do 

materialismo dialético, a teoria crítica dialoga com diferentes campos de conhecimento 

aproximando-se da Filosofia e da Psicanálise fundamentalmente para investigar as 

relações e as condições do homem contraditório. Esse propósito busca garantir a relação 

dialética e a tensão entre o sujeito do conhecimento, seu objeto e a sociedade; o 

particular e o universal; a teoria, a prática e a práxis – “com efeito, a práxis e a razão 

eram os dois pólos da teoria crítica” (JAY, 2008, p. 108). Nesse sentido, a teoria crítica 

tenciona paradoxos: o centro e a periferia, a ideia e a matéria, a forma e o conteúdo, a 

origem e o processo, o interior e o exterior relacionados à constituição da subjetividade 

e à formação do sujeito na sociedade constituída por ele. 

Está posto que no método crítico a relação e a tensão entre o sujeito do 

conhecimento e o seu objeto são mantidas sem uma conciliação entre sujeito e objeto, 

embora ambos sejam restituídos por sua contraposição e relação. Existe ainda uma 

distinção específica no entendimento do que seja “crítica”: a intervenção em favor da 

emancipação dos homens contra a barbárie. Acerca da barbárie, tomo aqui a acepção de 

Adorno, que a definiu da seguinte maneira: 

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na 

civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se 
encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação 

a sua própria civilização – e não apenas por não terem em sua 

arrasadora maioria experimentado a formação nos termos 

correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se 
encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio 

primitivo ou, na terminologia culta, um impulso de destruição, que 

contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda essa 
civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a 

caracteriza. Considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria 

todos os outros objetivos educacionais por esta prioridade (1995b, p. 

155). 

Dito isso, no escopo da discussão desta tese está a concepção acerca da relação 

entre sujeito e objeto e a sua respectiva (in)diferenciação – sim, diferenciação e 

indiferenciação concomitantes – fundamental para compreender as proposições de um 

tempo em que o sujeito subsumido vive em um mundo cada vez mais administrado. A 

partir de uma visão sócio histórica dialética, ao que parece, o deslocamento para o 

sujeito ou para o objeto aparta a discussão da relação entre ambos, e isso cria princípios 

estéticos determinantes na formação do sujeito. 

Com base nessas referências e considerando a relação entre sujeito e objeto, 

delineamos um problema de pesquisa que é considerado pertinente ao nosso tempo e às 
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áreas de conhecimento com as quais dialogamos. Emerge-se assim um questionamento: 

por que e como o teatro épico brechtiano é relevante para a concepção da forma épica, 

que acreditamos estar subjugada pela indústria cultural?  

Assim, a pesquisa num primeiro momento objetivou investigar como a teoria 

crítica vem contribuindo para a formação do teatro épico brechtiano. Busquei, então, 

identificar algumas das contribuições que esta abordagem ofereceu para a formação do 

teatro dialético (BRECHT, 1967) e quais as contribuições que a teoria crítica pode dar 

para a transformação do teatro épico no sentido de não se tornar obsoletas sua teoria e 

sua práxis. Sem pretender idealizar a teoria crítica na análise do objeto, percebi que se 

partisse do pressuposto que o teatro épico não tem nada para ser transformado, acabaria 

por idealizar o método inaugurado pelo encenador e dramaturgo alemão Bertolt Brecht 

(1898-1956). Por outro lado, não refletir acerca das contribuições deste autor para se 

pensar a teoria estética da educação na teoria crítica, equivaleria negar que a teoria 

crítica sofreu influências do teatro épico; e que a teoria crítica não pode ser 

transformada pela relação com o teatro dialético.  

Desse modo, podemos afirmar que elaborar a “entrada” do teatro nos estudos da 

Escola de Frankfurt – refletidos nas teorias estéticas de alguns frankfurtianos – nos 

possibilitou uma memória da formação do teatro épico a partir dos diálogos de Brecht 

com seus contemporâneos, autores como György Lukács (1885-1971), Walter Benjamin 

(1892-1940) e Theodor Adorno (1903-1969). 

Bertolt Brecht, ou Bert Brecht como era chamado por amigos, foi amigo íntimo 

de Walter Benjamin. Brecht (2002) em seu Diário de Trabalho anotou sobre a estada do 

amigo e teórico Benjamin em sua casa. Benjamin (2010), por sua vez, registrou-a em 

Anotações de Svendborg. Em ambos os diários está documentada “a tensa mas também 

produtiva relação entre o filósofo e o dramaturgo” (BENJAMIN in GATTI, 2010). As 

anotações de Benjamin em questão contêm muitas passagens sobre a obra de Franz 

Kafka, mas em uma delas Benjamin refletiu acerca de alguns aspectos que envolveram a 

concepção do teatro épico. No livro Documentos de Cultura, Documentos de Barbárie – 

Escritos Escolhidos, Benjamin (1986) se dedicou a escrever sobre o encenador alemão. 

Bert Brecht
1
, assim ele nomeia o curto texto em que analisa um pouco dos aspectos 

cênicos da produção de Brecht. E é no livro Understanding Brecht, ou Ensaios sobre 

                                                             
1 O texto foi escrito para a Rádio de Frankfurt que o transmitiu em junho de 1930 (BENJAMIN, 1986, p. 

121). 
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Brecht, de Benjamin (1998), cuja primeira publicação foi em 1966 sob o título Versuche 

über Brecht, que pode ser encontrado um trabalho de maior envergadura sobre o teatro 

épico e o trabalho do dramaturgo e encenador. No livro Magia e Técnica, Arte e Política 

– Ensaios sobre a literatura e História da Cultura (BENJAMIN, 1994), encontra-se o 

texto O que é o Teatro Épico? Um estudo sobre Bertolt Brecht, sendo sua primeira 

versão publicada no ano de 1966 em Versuche über Brecht. Além das publicações 

benjaminianas acerca das produções de Bertolt Brecht, é possível recorrer às análises de 

Adorno nos livros Teoria Estética (1988) e Experiência e Criação Artística (2003). 

Ao iniciar a escrita sobre as contribuições da teoria crítica para a formação e as 

possíveis transformações do teatro épico proposto por Bertolt Brecht (1967), busquei 

criar um banco de dados que remontasse às produções dos teóricos críticos acerca do 

teatro épico, estabelecendo uma relação dialógica entre aquelas. Decidi não enfatizar as 

diferenças entre os teóricos da Escola de Frankfurt no que diz respeito à teoria estética e 

às contribuições referentes ao teatro. Embora para este trabalho tenha levantado material 

de pesquisa sobre as distinções epistemológicas entre as teorias de Theodor Ludwig 

Wiesengrund-Adorno (1988, 2003, 2009), de Walter Benjamin (1986, 1989a, 1989b, 

1994, 1998, 1999, 2000, 2010, 2011) e de György Lukács (1976, 2009, 2011), aqui 

exploro, especificamente, as teorias estéticas de Adorno e Benjamin como fortes 

influências – entre tantos outros teóricos – na constituição da teoria estética pensada por 

Brecht. 

Nesse movimento delicado de reconhecimento dos autores e de suas distintas 

teorias, evidenciaram-se os vestígios das primeiras obras do filósofo húngaro György 

Lukács – o qual participou ativamente de movimentos culturais/artísticos da época e 

adensou a discussão da cultura e da estética pelo olhar marxista – na construção das 

teorias estéticas de Benjamin e Adorno. 

Nessas leituras, saltaram aos olhos as contraposições e as diferenças da 

interpretação cultural e estética entre Lukács, Benjamin e Adorno. No entanto, para a 

análise do objeto de pesquisa, optei por detalhar os aspectos do teatro épico, 

debruçando-me especialmente sobre os conceitos de identificação e de estranhamento
2
. 

Nessa discussão foram fundamentais as leituras do próprio Brecht (1967) e dos autores 

                                                             
2 Sobre o conceito de estranhamento, Bertolt Brecht diz que na tentativa de se criar um teatro épico “Os 

esforços em questão foram dirigidos no sentido de representar de tal maneira que a plateia era impedida 

de se identificar com as personagens da peça. A aceitação ou rejeição de suas ações e sofrimentos deviam 

tomar lugar no plano da consciência, em vez de, como hábito, no subconsciente da plateia” (BRECHT, 

1967, p. 104). 
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Karl Marx (2010), Constantin Stanislavski (2001), Sigmund Freud (1967) e Viktor 

Chklovski (1976, 1999). 

O aporte teórico desta pesquisa, portanto, privilegiou os contemporâneos de 

Brecht, pois entendo que com suas respectivas obras, estes contribuíram principalmente 

para a reflexão dos conceitos de cultura, arte e formação humana no contexto do 

dramaturgo e do século XX. Tal escolha não impede o leitor de ponderar a intervenção 

de outros autores e outras teorias. 

A eleição dos dois franfurtianos não aconteceu aleatoriamente: por um lado, 

Benjamin se aproximou da práxis brechtiana pela compreensão do materialismo 

histórico dialético, por outro, Adorno se aproximou e se distanciou das ideias de Brecht 

na perspectiva da dialética negativa (ADORNO, 2009). Compreendo que a crítica 

adorniana ao dramaturgo alemão foi elaborada diferencialmente na perspectiva da 

dialética negativa, e colabora para pensarmos as contradições do teatro dialético. Em 

aparência, isso soa como uma redundância, entretanto, o resultado obtido neste trabalho 

– o qual pode ser tido como o princípio de uma investigação materialista da arte 

moderna que pretende ser profícua e requer fôlego – mostra-se como uma opção 

coerente com as aspirações de Brecht. 

Para este trabalho, houve uma inflexão nas obras de Benjamin e Adorno no 

sentido de compreender algumas posições, oposições, contraposições, enfim, 

diferenciações na formação do Teatro Dialético (1967) concebido por Bertolt Brecht, 

que cunhou os conceitos de estranhamento e de distanciamento no teatro.   

Uma importante questão do trabalho é a distinção entre as formas do teatro 

dramático e do teatro épico. Não retrato uma exposição linear da história do drama, o 

que está posto é: se o uso excessivo dos recursos dramáticos nas produções artísticas de 

maneira irrefletida têm como consequência a (in)diferenciação entre sujeito e objeto; a 

forma épica pode ou não ser uma possibilidade de reconhecer a (in)diferenciação entre o 

sujeito e o objeto. Para além, essa extrema racionalização pode recorrer uma 

racionalidade irrefletida, que atinge não só o teatro dramático, mas também as formas 

do teatro épico e, mesmo, o chamado teatro pós-dramático
3
 (LEHMANN, 2003). 

                                                             
3 Hans-Thies Lehmann diz que “[...] no teatro pós-dramático também aparecem os conflitos, os 

caracteres, as idéias e o conflito das idéias, a colisão enfim. Esses elementos, contudo, ocorrem de uma 

outra forma, que não a que era articulada pelo drama. [...] As formas tratadas no livro Teatro pós-

Dramático são formas criadas a partir de diretores, grupos e experimentos teatrais, que não satisfaziam 

mais com esse modo tradicional de se contar história, ou de tratar o real a partir de uma dessas formas 

tradicionais, das historinhas.” (2003, p.11). É importante ressaltar também, nesse contexto, que o conceito 

de teatro político passa pelo entendimento de que o teatro pode cumprir o papel de debate ideológico e ser 
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Na contemporaneidade, por exemplo, a indústria cultural se utiliza do drama 

como meio de identificação com o sistema, e investe muito pouco, ou quase nada, na 

forma épica, a qual pode potencializar uma reflexão crítica que deveria ir para além do 

senso comum. Identificações que, grosso modo, são modelos de (auto-)referências, 

limites, a partir dos quais o sujeito se forma e configura a cultura. Daí o porquê dos 

conceitos de identificação, estranhamento e distanciamento serem tão caros a este 

trabalho. Sobre os estudos acerca dos gêneros dramático e épico, faz-se necessário 

apontar as decisões que delimitaram o estudo, assim como foram se delineando os 

procedimentos investigativos.  

No contexto sócio-histórico, filosófico e cultural houve transformações no 

campo do teatro em que vemos fundamentos, gêneros, correntes de pensamento, 

ramificações de investigação, abordagens e pontos de vista teóricos, os quais não 

suprem a completude histórica do campo. Aqui, é próprio dizer, que estou em busca do 

sentido do teatro, sobretudo do sentido do teatro na formação cultural e, portanto, seu 

sentido político e não menos estético.  

É ponto de convergência entre os teóricos que se propõem a investigar qualquer 

objeto de conhecimento com a perspectiva do método do materialismo histórico 

dialético: a investigação da interação do desenvolvimento econômico e social e a forma 

artística que se engendram a partir desse desenvolvimento. Aqui está esboçada uma 

tentativa não menos válida de compreender tal relação. Embora não seja objetivo 

enquadrar/idealizar o teatro à análise materialista de maneira positivista, também não é 

objetivo fazer uma análise da formação do teatro dialético com isenção do materialismo, 

o que seria negar as bases históricas nas quais tal forma teatral foi fundada. Assim, a 

problemática da tese não está puramente vinculada à história da arte, pois seu objeto e 

seu conteúdo não apenas dizem respeito ao desenvolvimento do teatro épico e seus 

desdobramentos históricos. Assumidamente por meio da teoria crítica, o escopo da tese 

é de natureza teórica. Nem por isso, deixei de manter na pesquisa uma interação entre o 

                                                                                                                                                                                   
instrumento de militância política. Ação de artistas como os russos Vladimir Maiakovski (1893-1930) e 

Vsevolod Meyerhold (1874-1940), o alemão Bertolt Brecht e o brasileiro Augusto Boal (1931-2009) 

consolidam um vocabulário do teatro político em tempos distintos e apontam conjunto de princípios e 

procedimentos para uma prática teatral engajada. Tratando-se de teatro pós-dramático, segundo Lehmann, 

“Teatro Político tem dois sentidos: não só das peças que se ocupam desses temas, mas também da própria 

escrita que está relacionada com temas políticos, de como ela é política. [...] para mim, não é 

simplesmente tratar de temas e tratar de um conteúdo político mas é ter essa forma política. Você pode ter 

teatros que não são nada políticos e tratem de temas políticos. É a forma que vai definir” (2003, p. 9). 
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espírito histórico e a dinâmica cultural na sociedade após a Revolução Industrial; o 

teatro como forma de trabalho humano; as transformações da arte na modernidade e as 

evoluções do movimento teatral nessa nova configuração. Compreendendo que a arte de 

maneira geral, bem como a arte do teatro especificamente, ultrapassa os limites da 

presente pesquisa, busquei abreviar o objetivo dos estudos apresentados às 

contribuições da teoria crítica para os delineamentos do teatro dialético. Assim como 

postular a relevância da discussão acerca da (in)diferenciação entre sujeito e objeto na 

formação cultural. 

Apresentado o problema da pesquisa, posso dizer que se não foi a partir de um a 

priori que iniciei a pesquisa, não posso negar a existência de um pressuposto que se 

tornou dado de pesquisa: o problema da instrumentalização no/do teatro pela educação; 

ou, a formação em teatro, como artistas e professores se relacionam com a 

aprendizagem da técnica. Por isso, a importância de adensar os estudos na teoria crítica 

que tem como projeto a emancipação do sujeito na superação da falsa consciência. 

Como afirma a autora Yonara Oliveira, “o teatro, como expressão artística é, em si, 

forma de conhecimento, mas historicamente, esteve [e está] muitas vezes 

instrumentalizado e atrelado a uma educação moralista e afirmativa da ordem vigente” 

(2010, p.12). 

Nas escolas, as artes – teatro, dança, música, artes visuais, fotografia, cinema – 

não são/estão para formar artistas “profissionais”, antes são potências para a 

sensibilização; caminhos na formação humana; linguagens; campos de conhecimento. A 

arte não é instrumento para; é lugar de realização humana. Por isso, as metodologias as 

quais exemplificam o trabalho com as artes nas instituições e, mesmo fora delas, não 

garantem o envolvimento com os reais problemas a serem enfrentados no contexto da 

escola, contexto este que se relaciona com a cultura das crianças. Escrevendo com mais 

transparência sobre a especificidade: “utilizar” o teatro não garante a transformação 

humana, a emancipação, a liberdade. Em verdade, nenhuma disciplina por si só efetiva 

o processo de humanização. 

Como disseram Horkheimer e Adorno, “É verdade que a representação é só um 

instrumento” (1985, p. 49), mas é verdade que o teatro não pode se contentar em ser 

somente um instrumento, porque, como apresentamos, o teatro almeja ser reconhecido 

como conhecimento. 

Embora haja uma justificativa de boa intenção [intentiorecta] em mediar os 

conteúdos e os processos educativos por meio do teatro, há que se atentar para a forma 
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como vem sendo conquistada tal mediação. O que é, pois, fundamental? A formação 

contínua dos professores os quais são/serão responsáveis por essa área de 

conhecimento. Se o fato de assumir a profissão de ensinar requer o enfrentamento de 

preconceitos, assumir a função de professor de teatro é assumir as limitações de uma 

sociedade que não está pronta, ou disposta a compreender o teatro como forma de 

conhecimento. 

A apropriação do teatro épico e do dramático, como teatro instrumental leva às 

últimas consequências a pesquisa de uma metodologia “aplicável” didaticamente na 

educação, por exemplo, sob a promessa de uma atitude que envolve a aprendizagem e 

garante a transformação pela arte teatral. Essa promessa não garante a emersão das 

contradições que comparecem e as quais por ora ficam à sombra... Na relação entre luz 

e sombra, faz-se necessário revelar as contradições da realidade buscando compreender 

qual a forma assume a estética da reprodução de técnicas e procedimentos na arte e na 

educação. Em ambas as áreas, por mais conciliação que se perceba, é preciso um tanto 

de mimese no processo de aprendizagem.  

A mimese, inicialmente e sinteticamente falando, significa repetição. Todavia, 

no processo dessa repetição está implícita e/ou explícita a relação entre sujeito e objeto. 

E não é só isso, na reprodução formal podemos (vir a) ser responsáveis pelo 

esvaziamento do conteúdo tanto na arte quanto na educação. Mas será o esvaziamento 

de conteúdo em função da forma? Parece-me que não se trata de modificar o conteúdo 

apenas, pois a apreensão e a compreensão dependem da experiência do sujeito. Ou seja, 

conteúdo e forma estão imbricados e se constituem por meio dos processos 

contraditórios de subjetivação no desenvolvimento dos vínculos entre homens e das 

relações constituídas entre afetos, percepções, conceitos, conhecimento enfim.  

Na busca de pesquisas sobre teatro e educação produzidas nas universidades 

brasileiras, especialmente pesquisas em forma de dissertações e teses as quais 

envolvessem a Teoria Crítica, constatei que o material é escasso. Ainda mais raros são 

os trabalhos acadêmicos que discutem a questão do teatro épico, mais especificamente 

sobre a questão da identificação e do estranhamento a partir da teoria crítica.  

Nesse movimento de investigação, percebi que educação e teatro ainda afirmam 

muitos preconceitos e equívocos uma sobre a outra, pois ainda buscam construir pontes. 

Neste sentido, penso que precisamos abrir abscessos que possibilitem artistas, 

educadores e os chamados “arte-educadores” olharem o abismo existente diante da 

(des)integração dos campos em questão. Refletir sobre o campo de disputa que foi 
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instituído entre as áreas não é manter um diálogo aparente e somente levar a história e 

os fundamentos da educação para o teatro e vice-versa, mas é vislumbrar que existe 

muito mais de educação nos processos de produção teatral e no campo do teatro que 

“supõe nossa vã filosofia”. E mais, é perfilhar os artistas e os arte-educadores como 

pensadores e não só como reprodutores; é afirmar o teatro como área de conhecimento 

no campo da educação, assim como as áreas da matemática e o do letramento, por 

exemplo. Trata-se dos educadores adentrarem na cultura teatral desprovidos de tantos 

preconceitos, não obstante, munidos de rigor para manter a consistência teórico-prática 

na reflexão da práxis. É almejar olhar (theoreim, theatron e práksis) do lugar de onde 

não se vê para encontrar as contradições do teatro, cujo sentido grego é “o lugar de onde 

se vê”
4
. 

A origem grega da palavra teatro, o theatron, revela uma propriedade 

esquecida, porém fundamental, desta arte: é o local de onde o público 
olha uma ação que lhe é apresentada num outro lugar. O teatro é 

mesmo, na verdade, um ponto de vista sobre um acontecimento: um 

olhar, um ângulo de visão e raios ópticos o constituem. Tão-somente 
pelo deslocamento da relação entre olhar e objeto olhado é que ocorre 

a construção do lugar da representação (PAVIS, 1999, p. 372).  

 

Como diz Gerd Bornheim (2009), na origem do termo, teatro e teoria tem o 

mesmo sentido. Segundo ele, o homem grego investigou distintas formas de olhar e 

“inventou” a arte de olhar. Os primeiros filósofos procuraram inventar maneiras 

concentradas de olhar. “Teoria é isso. E teatro também: querer ver com atenção. Eles 

inventaram o homem sentado, olhando o espetáculo. Coincidência muito interessante: 

inventaram o teatro e a sala de aula” (2009, p. 102). Enquanto teatro tem como acepção 

a palavra theatron, o lugar de onde se vê; a teoria advém do verbo homérico theoreim, 

relativo ao ato de ver, no qual a partícula theo marca a relação com a divindade e o 

sagrado (BORNHEIM, 2009). 

O teatro é interdepende da ampla formação cultural do sujeito, assim como pode 

contribuir para sua educação. A nosso ver, a arte teatral envolve a relação entre o sujeito 

e o objeto, a prática e a teoria, o íntimo e o social, o particular e o universal, o público e 

o privado, o ficcional e o não-ficcional, a memória e a consciência, a realidade e a 

imaginação, a arte e a ciência. No teatro, faz-se presente ainda o jogo de papéis e, por 

                                                             
4 Gianni Ratto afirma “[...] um lugar, que não é necessariamente o edifício teatral, pode assumir – e 

assume – todos os valores dramaticamente potenciais que contém e provoca” (2001, p. 21 - 22).  
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conseguinte, intrinsecamente a relação entre o ‘eu’ e o ‘outro’. Agora, o teatro como 

acontecimento, o qual interpela tempo e espaço, envolve primordialmente a atuação, a 

textualidade e a recepção. 

É importante dizer que, sendo levada em consideração a relação entre o sujeito e 

a sociedade, no campo do teatro houve transformações significativas. As produções 

teatrais são interpeladas pela cultura e pelo pensamento histórico de diferentes épocas. 

Isso é notável nas transformações conceituais dos elementos que compõem os 

fundamentos do teatro, como: mimese, ação dramática e drama, jogo, espaço cênico, 

concepção de tempo, dramaturgia e noção de texto e textualidade, autor (seja ele ator, 

diretor, dramaturgo, espectador), e relação entre o espectador e o espetáculo. 

Os fundamentos da arte teatral têm suas percepções e concepções modificadas 

igualmente pelas intersecções com a ciência e a teoria do conhecimento, reincidindo nos 

processos de ensino e de aprendizagem do/no teatro. As implicações de tais influências 

estão na diversidade de gêneros, de ramificações de investigação, de correntes de 

pensamento, de métodos e de metodologias que envolvem a produção teatral. Estas, não 

suprem a totalidade histórica desse campo de conhecimento, que contém suas 

especificidades e cultiva em sua heterogeneidade alguns fundamentos próprios, também 

reconhecidos em outros campos. 

O teatro é uma arte interdisciplinar por excelência devido ao seu envolvimento 

com aspectos da plasticidade, visualidade e espacialidade; temporalidade; textualidade;  

musicalidade. Portanto, é um campo de conhecimento que não é estrito a ele mesmo. 

Paradoxalmente, ainda que sine qua non a interação com outras áreas, a prática teatral 

pode não ser interdisciplinar por suas idiossincrasias e limitações formativas dos 

sujeitos e da cultura que os formam. Isso quer dizer que quanto mais limitadas as 

experiências estéticas e cultural, e a apropriação e a experimentação das diversas formas 

de expressão humana, maior a possibilidade do não conhecimento das potencialidades 

de criação. Desse modo, é dada como certa a reprodução de formas e de conteúdos 

presentes nos meios de comunicação de massa, que têm maior alcance na população. 

Esmiuçando os problemas da arte teatral, é possível afirmar que, na dissolução 

do pragmatismo e do tecnicismo, o teatro como educação e a educação pela arte podem 

propor uma nova formação. Todavia, a arte teatral, assim como qualquer outra, não está 

fora do plano da realidade e, portanto, não “salvará o mundo” de suas intempéries 

somente porque se diz arte. A transformação parece possível desde que a teoria e a 

prática formem uma práxis para olhar as contradições da práxis no campo da Estética, 
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como propôs Brecht (1967). Nesse caso, precisamos urgentemente de um olhar que 

considere a cultura, a educação e a arte nos ambientes de aprendizagem – que (re)pense 

os recursos pedagógicos e as interações entre sujeito(s) e sociedade. Precisamos ainda 

de um olhar que respeite e valorize o teatro como campo de conhecimento, tecido por 

mútuas experiências compartilhadas. Necessitamos de políticas públicas que invistam 

em ações culturais e artísticas na luta contra a barbárie enquanto forma de violência 

ampla. A busca por uma prática emancipadora envolve, pois, a renúncia do conforto e o 

enfrentamento de artistas, educadores e artistas-educadores contra as formas de 

barbárie. 

De acordo com a minha experiência no ensino e na produção artística, percebo o 

descaso diante da área do teatro como forma de conhecimento, o que leva os 

profissionais buscarem reconhecimento pelo produtivismo e pragmatismo. Muitas 

vezes, o desespero pela sobrevivência, a luta por recursos financeiros, aliado a esse 

sentimento de inferioridade diante de outras áreas, faz a classe artística crer que 

“qualquer esmola” seja suficiente. Ao mesmo tempo, isso possibilita atentar para um 

tabu “implícito” fundamental das artes: a finalidade da arte e seu lugar na formação 

cultural. 

Contanto, o presente estudo interage o teatro com a educação; o teatro como 

educação; e a educação no/pelo/com teatro. A partir do contexto sócio-histórico, 

investigo as (im)possibilidades de (trans)formações do teatro como forma de 

conhecimento. Com isso, pretendo reconhecer, analisar, refletir e criticar as 

contribuições da teoria crítica ao teatro épico e vice-versa, buscando perceber como o 

teatro pensa e participa da formação/experiência do sujeito – seja ele artista, espectador, 

educador ou educando. 

A tese foi organizada em três capítulos. A forma elaborada no fluxo de 

apreensão e de compreensão do objeto é resultado de um intenso esforço de tornar 

possível aos leitores uma exposição clara e reflexiva sobre a análise crítica da pesquisa 

que deu origem a esta tese. 

No primeiro capítulo, Bertolt Brecht: um estranho no teatro, trago algumas 

contribuições históricas da vida de Bertolt Brecht, dialogando com a constituição da 

teoria do teatro dialético. Para tanto, apresento o teatro épico brechtiano, que teve a 

influência Erwin Piscator (1893-1966), e ainda pontuo alguns dos aspectos formais 

relevantes; bem como exponho o conceito de práxis para refletirmos acerca da ação e da 

narração no teatro épico. Nessa parte do trabalho estão dispostas as contribuições do 
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materialismo histórico dialético, bem como o princípio da dialética negativa (ADORNO, 

2009). Este tomo advém da necessidade de contextualização do objeto no sentido sócio-

histórico em relação ao método de Brecht.  

No segundo capítulo, A Esfinge nos ab(ismos), apresento brevemente a formação 

do Instituto de Pesquisas Sociais e da Escola de Frankfurt e a concepção de teoria 

crítica, com o objetivo de mostrar a composição interdisciplinar que envolve esta teoria. 

Na exposição comparece também o conceito de trabalho na perspectiva marxista, e a 

categoria ‘o caráter fetichista da mercadoria’ (MARX, 1983), elaborada pelo filósofo 

Karl Marx (1818-1883). Uma vez que o conceito e a categoria são fundamentais tanto 

para a compreensão da ideia de cultura e de indústria cultural – esta elaborada por 

Horkheimer e Adorno (1985) – e do entendimento de teatro épico proposto por Brecht 

(1978). Exploro os conceitos de cultura, educação e arte pelo viés da teoria crítica, 

particularmente no aprofundamento das obras adornianas. Após, discorro sobre como os 

frankfurtianos se apropriaram da categoria do fetichismo da mercadoria para tecer as 

teorias estéticas e elaborar o conceito de indústria cultural problematizando a cultura 

moderna. Na discussão, elenco alguns pontos acerca do teatro na sociedade industrial, 

incluindo a teoria brechtiana na discussão. A partir disso, busco dialogar teoricamente 

acerca da indústria cultural na interface com a formação pela cultura. 

No terceiro capítulo, O lugar de onde (não) se vê, trabalho com os conceitos de 

assombro, elaborado por Benjamin (1994), e de aura e de experiência elaborado por 

Benjamin (1994) e Adorno (1988). Os conceitos sugerem tanto uma aproximação 

quanto uma distância entre os autores citados. Nessa parte do trabalho também estão 

expostas contribuições no que concerne a noção de pedagogia do teatro, proposta por 

Brecht. Na distinção da teoria brechtiana, que exige lidar com as contradições do teatro 

como (im)possibilidade formadora, fazem-se presentes os conceitos de identificação, 

estranhamento e distanciamento – referências caras tanto para a teoria crítica quanto 

para o campo do teatro. Vale ressaltar que ao trabalhar com os conceitos de 

identificação e de estranhamento, optei por estudar as obras do diretor teatral russo 

Constantin Stanislavski (1863-1938), do psicanalista austríaco Sigmund Freud (1835-

1930), do crítico literário, escritor e cenógrafo russo Viktor Chklovski (1893-1984), 

além do próprio Bertolt Brecht. As contribuições de Leon Crochik (2011) também 

foram de suma importância para propor uma diferenciação entre identificação e 

idealização. 
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Ao longo dos capítulos que tecem a tese estão em evidência a educação, a 

estética, a arte, a formação humana pela cultura e o conhecimento do teatro como 

(im)possibilidade de formação. Com desejo de não perder o objeto de vista – tentando 

manter a consistência em relação ao método e a tensão necessária entre os autores da 

teoria crítica e do teatro – propus outra leitura crítica a qual fosse inicialmente tecida 

sob tramas e temas comuns da arte e da educação no sentido da formação humana. 

Busco, sobretudo, uma compreensão da arte e especificamente da arte do teatro pelos 

fundamentos da teoria crítica.  
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O teatro, casa dos sonhos
5
 

 

 
Muitos vêem o teatro como casa 

De produção de sonhos. Vocês atores são vistos 

Como vendedores de drogas. Em seus locais escurecidos 
As pessoas se transformam em reis e realizam 

Atos heróicos sem perigo. Tomado de entusiasmo 

Consigo mesmo ou de compaixão por si mesmo 

Fica-se sentado, em feliz distração esquecendo 
As dificuldades do dia a dia – um fugitivo. 

Todo tipo de fábula preparam com mãos hábeis, de modo a mexer 

com nossas emoções. 
Para isso utilizam 

Acontecimentos do mundo real. Sem dúvida, alguém 

Que aí chegasse de repente, o barulho do tráfego ainda [nos ouvidos 
E ainda sóbrio, mal reconheceria sobre essas tábuas 

O mundo que acabou de deixar. 

[E também 

Saindo por fim desses seus locais, 
Novamente o homem pequeno, não mais o rei 

Não mais reconheceria o mundo e se acharia 

Deslocado na vida real.  
Muitos, é verdade 

Vêem essa atividade como inocente.  

Na mesquinhez 

E uniformidade de nossas vidas, dizem, sonhos 
São bem-vindos. Como suportar 

Sem sonhos? Mas assim, atores, seu teatro torna-se 

Uma casa onde se aprende a suportar 
A vida mesquinha e uniforme, e a renunciar 

Aos grandes atos e mesmo à compaixão 

Por si mesmo. Mas vocês 
Mostram um falso mundo, descuidadamente juntado 

Tal como os sonhos o mostram, transformado por desejos 

Ou desfigurado por medos, tristes 

Enganadores. 
 

(Bertolt Brecht) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 A forma e a pontuação do poema estão exatamente conforme as de Bertolt Brecht (2000). O poema 

traduz a preocupação com a arte teatral e a apresentação da realidade no palco. Aqui, não deixa de ser um 

prólogo à forma da teoria brechtiana.  
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CAPÍTULO I – BERTOLT BRECHT: UM ESTRANHO NO TEATRO 

 

 

Eugen Berthold Friedrich Brecht nascido em Augsburg na Baviera, em 10 de 

fevereiro de 1898, foi batizado como Eugen Friedrich Berthold Brecht. No início de sua 

carreira passou a usar somente os dois últimos nomes, assinando Bertolt Brecht ou 

simplesmente Bert Brecht. Em correspondências, era comum encontrar somente sua 

abreviatura “b.b.”, assim mesmo com letras minúsculas. Poeta, escritor, dramaturgo, 

diretor, ator, músico, teórico, é autor de inúmeros escritos de/sobre teatro, tendo 

revolucionado as formas do drama do século XX e mudado radicalmente os rumos do 

teatro moderno (EWEN, 1991). 

O pai de Brecht foi diretor-gerente de uma fábrica de papel e sua mãe filha de 

um funcionário público da Floresta Negra. Era um casamento misto católico-protestante 

e o jovem Eugen foi batizado na fé protestante de sua mãe, com fortes influências da 

Bíblia luterana. Diferentemente do irmão mais novo, Brecht não seguiu os passos do 

pai, e se viu como um rebelde avesso ao ambiente burguês em que foi educado (ESSLIN, 

1979). Como disse o próprio Brecht, ele cresceu com o hábito de ser servido e aprendeu 

a arte de dar ordens, mas depois, olhando à volta dele, não gostou da sua própria classe. 

E, por isso, abdicou da sua classe social para se unir à gente comum (BRECHT apud 

ESSLIN, 1979). 

Brecht nasceu no final do século XIX. No teatro, o que se via era uma 

defasagem entre o ritmo da expansão dos diversos tipos de espetáculo e da efetivação 

dos artistas dramáticos. O número de teatros na Europa havia aumentado muito pouco, 

em compensação as mulheres assumiram a profissão, duplicando o número de atrizes 

nos países da Inglaterra, da Alemanha e da França. E com a liberalização do mercado 

teatral, houve um recuo dos teatros privilegiados ou subsidiados pelo poder público. Em 

contrapartida, ficou mais evidente a precariedade da condição dos artistas na atividade 

teatral. Entre o final do século XIX e o início do século XX, os espaços privados de 

diversão impulsionaram os movimentos do music-hall, do café-concerto e do cinema, 

que potencializaram a ideia de sociedade de espetáculo, tal como conhecemos na 

modernidade (CHARLE, 2012). 

Nessa época, a Alemanha, país europeu retardatário na partilha colonial da 

África e da Ásia, almejava o crescimento econômico e o domínio territorial 
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(HOBSBAWM, 1995). A cidade natal de Brecht, Augsburg, nesse período era reconhecida 

como cidade industrial e comercial. O progresso econômico, industrial e tecnológico 

sem precedentes no país, também contribuiu para o crescimento da classe trabalhadora; 

e uma espantosa ampliação do movimento socialista alemão. No ano de 1914, o partido 

socialista se tornou o maior no Parlamento, e contava com o apoio de um terço da 

população germânica (EWEN, 1991). 

Neste mesmo ano, aos 16 anos de idade, Brecht passou pela Primeira Guerra 

Mundial, período em que contribuiu ocasionalmente com críticas literárias e poemas 

para um jornal local de Ausburgo, sob o pseudônimo de Berthold Eugen (ESSLIN, 1979). 

Em 1916, ele foi para Munique, onde começou a estudar medicina e ciência na 

Universidade. Ainda no período da guerra, com poucos semestres cursados na 

faculdade, teve que interromper os estudos, pois foi recrutado para servir a um hospital 

militar. 

Fui mobilizado na guerra (contou ele a Sergei Tretyakov) e fui lotado 

num hospital. Eu pensava ferimentos, aplicava iodo, dava clisteres, 

realizava transfusões de sangue. Se o médico me ordenava “Corte uma 
perna, Brecht!”, eu respondia: “Sim, Excelência!”, e cortava a perna. 

Se me diziam: “Faça uma trepanação!”, eu abria o crânio do homem e 

brincava com o seu cérebro. Vi como remendavam os homens a fim 

de mandá-los de volta para frente o mais depressa possível (BRECHT 
apud ESSLIN, 1979, p. 21-22).  

Esse fato talvez tenha sido o suficiente para Brecht ter abandonado a medicina e 

ter se encontrado com/no mundo do teatro. A experiência vivida no período de 

residência médica refletiu as obras do dramaturgo, que explorou em sua dramaturgia o 

desmembramento dos corpos humanos e a desumanização do homem. É o caso da peça 

didática Baden-Baden sobre o acordo, escrita em 1929, onde há uma cena em que um 

homem é retalhado; e a pergunta fundamental da obra é “o homem ajuda o homem?” 

(BRECHT, 1992). A barbárie humana é a força motriz de seus trabalhos. 

Além de um reconhecido teatrólogo-dramaturgo-encenador, Brecht foi estudante 

de medicina e jornalista do órgão oficial do Partido Comunista alemão.  

Em 1949, tendo passado por duas guerras mundiais e pelo exílio no período do 

regime nazista, Brecht se mudou para Berlim, tornando-se conselheiro artístico do 

Berlim Ensemble
6
, grupo o qual foi colocado sob a direção da atriz Helene Weigel 

                                                             
6 Entre os principais atores do Berlim Ensemble podemos citar: Helene Weigel, Angelika Hurwicz, 

Regine Lutz, Ernst Busch, Ekkehard Schall, Leonard Steckel; Erwin Geschonneck (DESUCHÉ, 1966, 

p.128). 
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(1900-1971), que também foi sua mulher durante trinta anos. Estreou a primeira 

montagem da companhia em 12 de novembro de 1949, O Senhor Puntila e Seu criado 

Matti. O Berlim Ensemble nasceu do grupo que trabalhou um pouco antes na produção 

da montagem de Mãe Coragem, de Brecht e Engel (ESSLIN, 1979). Com a companhia, 

durante os anos 1954 e 1955 fez diversas temporadas em Paris. Inclusive, período em 

que Brecht recebeu o Prêmio Lênin da Paz, 1954 (EWEN, 1991). Mesmo após a sua 

morte, ainda hoje, o grupo é dedicado a pesquisas da arte teatral e do espetáculo.  

Brecht deixou um imenso legado artístico-teórico: críticas, contos, poemas, 

músicas, peças, espetáculos teatrais e musicais, roteiros cinematográficos, filmes, livros, 

artigos, ensaios, diários de trabalho e manifestos. 

b.b. faleceu de infarto do miocárdio, no dia 14 de agosto de 1956 em Berlim 

Oriental (EWEN, 1991). Por uma coincidência irônica, foi enterrado em 

Dorotheenfriedhof quase junto ao túmulo do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel (1770-1831), que também inspirou a teoria brechtiana. Ao lado de seu túmulo foi 

sepultada sua companheira, a atriz Helene Weigel Brecht. Brecht deixou um poema para 

a sua lápide, mas não foi usada (PEIXOTO, 1989a):  

 

Não preciso de lápide para o meu túmulo, mas 

Se for absolutamente necessário colocar uma 

Gostaria que estivessem escritas estas palavras: 
ELE FORMULOU PROJETOS. 

NÓS OS ACEITAMOS. 

Uma inscrição assim 

Nos honraria a todos. 
 

(BRECHT apud PEIXOTO, 1989a, p.262-263, grifos do autor). 

 

Assim como princípio desta tese, dizemos: aceitamos a teoria crítica de Bertolt 

Brecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1954
http://pt.wikipedia.org/wiki/1955
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_L%C3%AAnin_da_Paz
http://pt.wikipedia.org/wiki/1954
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1.1 – Nós a aceitamos: a teoria crítica brechtiana 

 

 

 

[...] por essa espécie de evidência visceral que nasce do confronto de quem olha com o que é 

olhado, e que é a função constitutiva do teatro. 

Roland Barthes 

 

 

1.1.1 – Teatro épico: a crise da form(ação) dramática 

 

  

Ao final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), quando a vitória da Tríplice 

Entente (Império Britânico, França, Império Russo) e dos Estados Unidos da América 

ficou evidente às Potências Centrais (Império Alemão, Império Austro-Húngaro e 

Império Turco-Otomano), os militares alemães entregaram o poder nas mãos dos 

democratas, que se encarregaram de facilitar a negociação de paz com os países aliados 

e instituíram a Proclamação da República na Alemanha em novembro de 1918, até a 

formalização da Proclamação da República Weimar, em agosto de 1919 (HOBSBAWM, 

1995). No momento da revolução de novembro de 1918, “Brecht entregou-se de corpo e 

alma ao partido revolucionário, como disse ele ao público do Kreimlin quando lhe foi 

outorgado o Prêmio Stalin da Paz” (ESSLIN, 1979, p.23). 

Eu tinha... vinte anos quando vi os reflexos da fogueira (da Revolução 

Russa) na minha própria cidade natal. Eu era atendente num hospital 
militar de Ausburgo. Os quartéis e até mesmo os hospitais militares 

tendo sido evacuados, a velha cidade repentinamente inundou-se de 

gente nova, que vinha em bando das redondezas... (BRECHT apud 
ESSLIN, 1979, p. 23).  

Segundo Fredric Jameson (1999), para Brecht, a República de Weimar foi um 

tempo de paz “que não mais voltará, mas que necessariamente marca sua concepção de 

realidade” (JAMESON, 1999, p.25). Jameson afirma que Weimar “deu a Bertolt Brecht 

uma experiência não amalgamada como da modernidade como tal, de Lindbergh à 

grande cidade industrial, do rádio às boates e cabarés, do desemprego ao experimento 

teatral, de uma mais antiga burguesia ocidental à novíssima experiência soviética 

vizinha” (JAMESON, 1999, p.25). 
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No período entre 1815 e 1914 nenhuma grande potência mundial, até então, 

havia combatido outra fora de seu território, embora fossem comuns expedições contra 

inimigos menos potentes. Na Primeira Guerra Mundial isso mudou, pois participaram 

da guerra todas as grandes potências e todos os estados europeus, exceto Espanha, 

Países Baixos, três países da Escandinávia e Suíça. A guerra principiada essencialmente 

europeia, mas que em sua evolução envolveu países como o Japão e os EUA, assinalou 

uma crise da civilização ocidental do século XIX, como afirmou Eric Hobsbawm 

(1995). Ela também prenunciou o que seria o século XX.  

Tratava-se de uma civilização capitalista na economia; liberal na 

estrutura legal e constitucional; burguesa na imagem de sua classe 

hegemônica característica; exultante com o avanço da ciência, do 
conhecimento e da educação e também com o progresso material e 

moral; e profundamente convencida da centralidade da Europa, berço 

das revoluções da ciência, das artes, da política e da indústria e cuja 
economia prevalecera na maior parte do mundo, que seus soldados 

haviam conquistado e subjugado; uma Europa cujas populações 

(incluindo-se o vasto e crescente fluxo de emigrantes europeus e seus 
descendentes) haviam crescido até somar um terço da raça humana; e 

cujos maiores Estados constituíam o sistema da política mundial 

(HOBSBAWM, 1995, p. 16). 

A Grande Guerra que se arrastou por quatro anos contribuiu muito para 

fortalecer o paradoxo nas relações entre capitalismo e comunismo. Dentre alguns 

marcos importantes estão: a Revolução de Outubro, responsável pela retirada da União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) da guerra em 1917, cujo objetivo era a 

derrubada global do capitalismo; a entrada dos Estados Unidos da América (EUA)  na 

guerra, mudando os rumos da batalha e garantindo a vitória da Tríplice Entente. Eric 

Hobsbawm (1995) associou o esfacelamento da década de 1980 ao impacto da 

Revolução Russa de 1917, por exemplo. Para o autor, fomos todos marcados na medida 

em que se tornou um hábito “pensar na moderna economia industrial em termos de 

opostos binários, capitalismo e socialismo como alternativas mutuamente excludentes, 

uma identificada com economias organizadas com base no modelo da URSS, a outra 

com todo o restante” (HOBSBAWM, 1995, p. 14).  

Iná Camargo (1990) conta que a União Soviética, por razões históricas óbvias, 

foi o primeiro país a conhecer o conceito de teatro épico. Mistério Bufo (1918), peça de 

Vladimir Maiakóvski (1893-1930)
7
, dirigida por Vsevolod Meyerhold (1874-1940)

8
, é 

                                                             
7 Maiakovski foi um dos principais nomes da poesia moderna e do movimento futurista. Iniciou sua 

atividade literária produzindo Bofetada ao Gosto do Público. Uma espécie de manifesto destinado a 

combater o chamado ego-futurismo, criado por Ígor Sievieriánin, e considerado um futurismo de salão e 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FVsevolod_Emilevitch_Meyerhold&ei=eHoCUrTDEOzC4AOQhIGoAQ&usg=AFQjCNGJUoDrpe5e8meXe1MUZSqnl210zA&sig2=JdoyB6EqwA_0-thcX34G0Q


33 

 

apenas uma das muitas obras épicas que o teatro soviético pôde assistir no período da 

Revolução Socialista, em 1917. Esta peça teatralizou justamente a Revolução, 

rejeitando os traços estilísticos da forma do drama. No entanto, a teoria do teatro épico e 

suas novas configurações surgiram na Alemanha com o diretor alemão Erwin Piscator, e 

com Bertolt Brecht (COSTA, 1990). 

Como esclarece Costa, “O conceito de teatro moderno compreende o processo 

histórico desencadeado pela crise da forma do drama através da progressiva introdução 

de elementos épicos em seu interior, que culmina com a produção de uma nova 

dramaturgia – o teatro épico” (1990, p. 99). Contudo, o teatro épico demanda uma 

diferenciação para além da produção da dramaturgia. A atuação, a encenação e a 

recepção sofreram mudanças consideráveis, uma vez que ator, dramaturgia, encenação e 

plateia passaram a ser compreendidos como lugares de discurso. 

Como declarou Arthur Miller (1915-2005), “o nosso teatro, medido pelos 

padrões vigentes alcançou aparentemente um insolúvel fundo do poço” (MILLER apud 

BERTHOLD, 2000). Para o diretor Sérgio Carvalho (2011), “o drama revelou uma certa 

impossibilidade do drama, numa época em que o drama do sujeito não serve, porque 

não existe mais sujeito”
9
. Todavia, Margot Berthold (2001) adiantou que o século XX 

não foi o único que pronunciou a crise da formação dramática no teatro; Sêneca (4 a.C. 

– 68 anos) e Lessing (1729-1781) já haviam questionado o sentido e a forma do teatro 

de sua época. 

Segundo Szondi (2001), o drama conhecido pela época moderna surgiu no 

Renascimento. Ele adveio de uma busca espiritual do homem que retornou a si depois 

das experiências religiosas totalizantes da Idade Média – período em que o lugar do 

                                                                                                                                                                                   
ainda pretendendo ser combativo ao manifesto futurista de Marinete. Nesse espaço efervescente, 

Maiakovski pregou a desconstrução da palavra e se distinguiu na poesia russa no século XX. Depois de 

sustentar que não há conteúdo revolucionário sem forma revolucionária contribuiu para exaltar os valores 

da nova ordem política com uma obra poética. Além das poesias e roteiros dos filmes, escreveu as peças 

teatrais Mistério Bufo (1918 e 1920), O Percevejo (1929) e Os Banhos (1930), dirigidas por Meyerhold 

(GUINSBURG, 2001, 2006; HORMIGON, 1998; RIPELLINO, 1971). 

8 Karl Kazimir Theodor Meyerhold ficou conhecido no campo das Artes Cênicas apenas por Meyerhold. 

Considerado um grande ator de teatro e um dos mais importantes diretores e teóricos de teatro da primeira 
metade do século vinte, desenvolveu conceitos teatrais a partir dos processos de investigação e pesquisa 

dos seus espetáculos que influenciam o teatro até os dias atuais, como é o caso do desenvolvimento do 

conceito de biomecânica para o trabalho de ator. Trabalhou em produções artísticas com Stanislavski, 

Maiakovski e Eiseinstein. Foi executado por fuzilamento pela ditadura stalinista, sob a acusação de 

trotskismo; e os seus trabalhos artísticos e escritos estiveram banidos até 1955, quando foi reabilitado pela 

corte suprema da antiga URSS (HORMIGON, 1998; GUINSBURG, 2001, 2006). 

9 Sérgio Carvalho, II Encontro de Diretores de Teatro, 26/08/2011, Brasília (DF), Brasil. Transcrição do 

audiovisual cedido pelo grupo Udi Grudi, realizador do evento. Transcrição de Natássia Duarte Garcia 

Leite de Oliveira. Aqui, indicamos as leituras de Esslin (1978), Szondi (2001) e Lehmann (2007).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diretores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Século_vinte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stalinista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trotskismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1955
http://pt.wikipedia.org/wiki/URSS
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teatro praticamente se limitou aos caminhos da procissão e aos altares da igreja 

(BERTHOLD, 2000). O homem renascentista se atreveu a traçar um olhar sobre as 

relações intersubjetivas e a realidade da obra na qual quis se espelhar (SZONDI, 2001). 

“A esfera do ‘inter’ lhe parecia o essencial de sua existência; a liberdade e formação, 

vontade e decisão, o mais importante de suas determinações. O ‘lugar’ onde ele 

alcançava sua realização dramática era o ato de decisão” (SZONDI, 2001, p. 29, grifos do 

autor).   

O drama entendido como teatro é multifacetado, como disse Martin Esslin 

(1978); contempla a diferenciação do teatro dramático, onde é predominante a ação – e 

o teatro épico – que tem como elemento a narração. Entretanto, o drama entendido 

enquanto gênero não abarca o teatro épico. No teatro dramático se pressupõe uma 

tensão, um conflito que levará um desenlace; o espectador é conduzido pela ação 

sequencial dos acontecimentos (PAVIS, 1999).  

Para esclarecer essa questão do ponto de vista formal, Anatol Rosenfeld (2010) 

abordou as estruturas dos gêneros lírico, épico e dramático para discutir o teatro épico. 

Sem reduzir o sentido dos três gêneros, o autor trouxe o significado substantivo e 

adjetivo das formas de expressão e a distinção entre elas, pautado pela teoria literária: 

Pertencerá à Lírica todo poema todo poema de extensão menor, na 

medida em que nele não se cristalizarem personagens nítidos e em 

que, ao contrário, uma voz central – quase sempre um “Eu” – nele 
exprimir seu próprio estado de alma. Fará parte da Épica toda obra – 

poema ou não – de extensão maior, em que um narrador apresentar 

personagens envolvidos em situações e eventos. Pertencerá à 

Dramática toda obra dialogada em que atuarem os próprios 
personagens sem serem, em geral, apresentados por um narrador. [...] 

Costuma haver, sem dúvida, aproximação entre gênero e traço 

estilístico: o drama tenderá, em geral, ao dramático, o poema lírico ao 
lírico e a Épica (epopeia, novela, romance) ao épico. No fundo, 

porém, toda obra literária de certo gênero conterá, além dos traços 

estilísticos mais adequados ao gênero em questão, também traços 
estilísticos mais típicos dos outros gêneros. Não há poema que não 

apresente ao menos traços narrativos ligeiros e dificilmente se 

encontrará uma peça em que não haja alguns momentos épicos e 

líricos (ROSENFELD, 2010, p.17, 18-19).   

No que diz respeito aos traços estilísticos fundamentais do gênero épico, 

Rosenfeld (2010), afirmou que ele é mais objetivo que o lírico, uma vez que o mundo 

objetivo, emancipa-se consideravelmente em relação à subjetividade do narrador. Este é 

fundamental na narração, a qual deve constituir “o desdobramento em sujeito (narrador) 

e objeto (mundo narrado)” (ROSENFELD, 2010, p.17). No poema lírico, o ser humano é 
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solitário, enquanto na expressão épica, o narrador busca se comunicar com outrem para 

contar uma história. Nesse caso, não está em jogo somente o estado de alma individual, 

mas estão presentes narrativas que aconteceram a outras pessoas; e há um deslocamento 

temporal, visto que a história já aconteceu, ‘foi’. Assim, cria-se uma distância entre o 

narrador e o mundo narrado (ROSENFELD, 2010). O que permite tanto ao sujeito que 

narra quanto aquele que experiencia a narrativa, tomar uma atitude mais distanciada e 

objetiva, o que não exclui a subjetividade do indivíduo. 

Do exposto também segue que o narrador, distanciado do mundo 

narrado, não finge estar fundido com os personagens de que narra os 
destinos. Geralmente finge apenas que presenciou os acontecimentos 

ou que, de qualquer modo, está perfeitamente a par deles. De um 

modo assaz misterioso parece conhecer até o íntimo das personagens, 
todos os seus pensamentos e emoções, como se fosse um pequeno 

deus onisciente. Mas não finge estar identificado ou fundido com eles 

[como acontece na forma dramática]. Sempre conserva uma distância 

face a eles. Nunca se transforma neles, não se metamorfoseia. Ao 
narrar a estória deles, imitará talvez, quando falam, as suas vozes e 

esboçará alguns dos seus gestos e expressões fisionômicas. Mas 

permanecerá, ao mesmo tempo, o narrador que apenas mostra ou 
ilustra como esses personagens se comportaram, sem que se passe a 

transformar-se neles. Isso, aliás, seria difícil, pois não poderia 

transformar-se sucessivamente em todos eles e ao mesmo tempo 
manter a atitude distanciada do narrador (ROSENFELD, 2010, p.17). 

No estilo épico há uma diferenciação entre sujeito e objeto; enquanto nos 

gêneros dramático e lírico não há uma diferenciação clara entre sujeito e objeto. Para 

Rosenfeld (2010), não há uma oposição sujeito-objeto. Partindo de uma análise 

hegeliana, o autor escreveu que na acepção dramática, não ouvimos uma narração sobre 

uma ação, como na forma épica; e sim, presenciamos a ação enquanto se vem 

originando atualmente, como expressão imediata de sujeitos, como na lírica 

(ROSENFELD, 2010, p.29). Para Hegel, a Dramática é superior à Lírica e à Épica. 

Divergindo de Hegel, Rosenfeld (2010) não reconheceu superioridade de nenhum dos 

gêneros. E mostrou como as mudanças na voz do sujeito nos três gêneros alteram tanto 

a percepção do tempo, quanto da ação na perspectiva do espectador. O pronome da 

Lírica é o Eu, presente eterno; da Épica o Ele, pretérito; da Dramática será Tu, Vós, etc. 

– cujo tempo é o presente que passa e exprime a atualidade do acontecer.  

A distinção entre a forma dramática e a forma épica é dada pela tensão entre 

poética e política, razão e emoção, forma e conteúdo, sujeito e objeto. O princípio da 

forma dramática é propriamente a negação da separação entre sujeito e objeto. Enquanto 

o teatro épico busca conciliar e sujeito com a realidade contraditória da sociedade. Mas 
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procuremos não reduzir a discussão pela diferenciação simplória, pois como já disse 

Touchard, “é tão falso negar a existência dos gêneros quanto procurar hierarquiza-los” 

(1978, p. 18). 

É importante evidenciar que, para além das categorias fechadas, podemos 

observar que a forma da peça, que é como o dramaturgo se posiciona diante da obra a ir 

para o palco, está relacionada com o que o gênero exige (PALLOTTINI, 1988).  Por isso, a 

forma da dramaturgia é fundamental para a composição estética da obra.  

No início do século XX, entre o teatro russo, americano e alemão havia 

diferenças marcantes, mas como esclareceu Brecht (1978), eles se assemelharam por 

serem modernos, pelo estilo e por estarem em busca de inovações técnicas e artísticas.  

[...] tal semelhança de estilo deve-se ainda à circunstância de se tratar 
de grandes cidades progressivas, em países industriais. Recentemente, 

o teatro de Berlim era o mais importante, entre os dos países onde 

primeiro floresceu o capitalismo. Foi neles que os traços 
característicos do teatro moderno alcançaram temporariamente a sua 

expressão mais vigorosa e, provisoriamente, mais amadurecida. A 

última fase do teatro de Berlim, fase que, ao que ficou dito, 

representou a tendência evolutiva do teatro moderno na sua forma 
mais pura, foi chamado o teatro épico. Nele se enquadra o que é de 

costume designar “peça de época”, “cena Piscator”, ou “peça 

didática”. A expressão teatro épico pareceu a muitos contraditória em 
si, pois, a exemplo de Aristóteles, considerava-se que a forma épica e 

a forma dramática de narrar uma fábula eram fundamentalmente 

distintas uma da outra. Não pretendemos explicar aqui por que motivo 
a oposição entre épico e dramático, durante longo tempo considerada 

insuperável, perdeu sua rigidez; basta-nos chamar a atenção para o 

fato de a cena, através de aquisições técnicas, ter adquirido condições 

para incorporar nas representações dramáticas elementos narrativos 
(BRECHT, 1978, p.45 – aspas do autor). 

Na década de 1920, em Berlim, cidade apelidada de Mahagonny por Brecht, o 

dramaturgo vivenciou as efervescências das novas tecnologias e da industrialização; e, 

simultaneamente, conheceu o teatro político, radicalmente de esquerda, de Piscator 

(ESSLIN, 1979). No ano de 1924, Piscator estreiou Bandeiras [Fahnen] de Alfons Paquet 

(1881-1944), considerada por ele o primeiro drama marxista e a “primeira tentativa de 

pôr em evidência as forças materialistas que motivam a ação...” (PISCATOR apud 

ESSLIN, 1979, p.40). O termo drama épico, em contraposição ao drama burguês, foi 

usado  

para descrever uma nova forma teatral, na qual a ação principal da 

peça era interrompida por recursos narrativos e explicativos, como 
projeção de filmes, discursos e palavras dirigidas à plateia. Os filmes 

retratavam líderes operários, magnatas de finanças, funcionários da 
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polícia etc. Títulos projetados intermitentemente de cada lado do palco 

mostravam textos explicativos ou outras informações entre as cenas 

(EWEN, 1991, p.134). 

O teatro produzido por Piscator era móvel e podia ser levado a qualquer lugar, 

para onde houvesse plateia. Segundo Ewen (1991), o encenador criou sua forma teatral, 

pensando em três elementos básicos: o político, o épico e o técnico. Piscator foi 

influenciado pelo manifesto de Vladimir Lénine (1870-1924), publicado em 1905, 

mesmo ano em que Leon Trotski (1879-1940) lançou um livro onde versava sobre arte. 

Ambos os autores russos, foram membros ativos do Partido Comunista da União 

Soviética e trabalharam na realização da Revolução de 1917 na URSS. 

Lénine foi um estudioso da literatura russa e do realismo crítico, que contaminou 

a cena russa no início do século XX e influenciou os grupos de teatro da classe de 

trabalhadores na URSS. Naquela época, também a “literatura russa, tomada no seu 

conjunto, particularmente na época do grande realismo, refletiu a evolução política e 

social das massas camponesas.” (PALMIER, 1976, p.30). 

Segundo Pavis (1999), o realismo surgiu como uma corrente estética, entre 1830 

e 1880, simultaneamente ao naturalismo; e permaneceu nos séculos seguintes. As 

técnicas realistas buscavam apreender a realidade e mostrar a realidade psicológica e 

social do homem. Inicialmente, o movimento realista se opôs ao classicismo, ao 

romantismo e à arte pela arte, embutindo uma representação fidedigna da natureza do 

homem e de sua realidade. Nesse sentido, a linha é muito tênue entre realismo e ilusão, 

tal qual realismo e naturalismo. Todavia, em ambos os casos se almeja duplicar a 

realidade através da cena. No naturalismo, todo o jogo de cena deve parecer o mais 

natural possível para que pareça verdadeiro ao real. O naturalismo foi influenciado 

expressivamente pelo positivismo e pelo cientificismo, pensando o homem a partir da 

fisiologia e do “organismo natural” (PAVIS, 1999). 

O teórico exponencial desta discussão é o francês Emile Zola (1840-1902). Zola 

(1982) escreveu O Romance Experimental e o Naturalismo no Teatro, numa época em 

que o drama romântico estava em crise e faltava arrojo aos autores e diretores de teatro. 

Em busca de uma liberdade de criação, o autor conclamou que a verdade da realidade 

estivesse presente em cena; para tirar as casas teatrais do marasmo que as assolara com 

o auge dos movimentos clássico e romântico na Alemanha, e a revolução romântica na 

França. O naturalismo surge, pois, da tensão entre a objetividade e a subjetividade, e 

embora Zola tenha pronunciado o termo, ele mesmo diz que a noção de naturalismo 
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nasceu com “a primeira linha escrita por um homem” (ZOLA, 1982, p.89). O 

naturalismo é, portanto, constituinte da natureza do homem. O que parece evidente na 

teoria do autor, é que da mesma forma como a ciência conseguiu reinventar um método 

de observação, o teatro também deveria fazê-lo. O teatro deveria acompanhar a coesão 

dos acontecimentos científicos. Zola afirmou que a tragédia e a comédia haviam 

instaurado regras imutáveis no teatro; e a imagem retratada nesses gêneros era a mesma 

da época, “a etiqueta da corte, os ares amplos de fidalgos, as dissertações filosóficas e a 

eloquência oratória”. Por isso, a fórmula naturalista deveria ser o “novo estado social” 

(ZOLA, 1982, p.108, 96). 

Naquele momento, os movimentos do naturalismo e do realismo buscaram 

aproximar o homem de uma realidade que já existia. Incorporar um ambiente doméstico 

às salas de trabalho conciliava a imagem burguesa com a classe da burguesia – juntava a 

fome com a vontade de comer, no jargão popular. Henri-Marie Beyle, mais conhecido 

como Stendhal (1783-1842), por exemplo, trouxe a ideia de uma “artista espelhante” 

(BERTHOLD, 2000). E em outras montagens o que aparecia era a vida privada 

reproduzida: salas de estar, lareiras, sofás e vasos luxuosos, cortinas refinadas, 

personagens tomando chá e jogando paciência, monólogos psicologizados centrados nos 

dramas individuais, etc. (BERTHOLD, 2000).  

Segundo Rosenfeld (2010), no século XX, o dramaturgo francês Paul Claudel 

(1868-1955) foi um dos primeiros autores a utilizar procedimentos para romper com a 

ilusão de realidade no teatro, recurso usado pelo naturalismo e realismo. Pavis (1999) 

diz que a ilusão teatral acontece quando tomamos por real e verdadeiro, o que não passa 

de uma ficção. Trata-se de efeito do real que visa o reconhecimento psicológico e 

ideológico familiares aos espectadores. Tal reconhecimento pode se dar por diversos 

procedimentos: pelo mundo representado no espaço cênico, pelas personagens e pelo 

duplo jogo da ilusão, sendo que esta e a imitação caminham juntas. Para Pavis (1999), a 

ambivalência da ilusão envolve seu contrário, a desilusão: 

A ilusão pressupõe a sensação de saber que aquilo que vemos no 
teatro é apenas uma representação. Se nos entregássemos totalmente à 

decepção, nosso prazer também seria diminuído. As estéticas 

hipernaturalistas que apostam na ilusão perfeita às vezes ignoraram 

esta necessidade do prazer suspeito da ilusão/desilusão. Ao contrário, 
o teatro clássico, e, geralmente, todo o teatro que não procura negar-se 

a si mesmo tem uma posição muito mais equilibrada e “prática”, mais 

sutil do que a alternativa entre efeitos de real e irreal (PAVIS, 1999, 
p.203).   
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Na teoria da psicanálise o caminho do desejo e as tomadas de decisão do 

indivíduo, estão relacionadas a regulação do princípio do prazer. Ou seja, “o curso 

desses eventos é invariavelmente colocado em movimento por uma tensão desagradável 

e que toma uma direção tal, que o seu resultado final coincide com uma redução dessa 

tensão, isto é, com uma evitação do desprazer ou uma produção de prazer” (FREUD, 

1996c, p.17). Assim, busca-se amenizar a tensão entre a ambivalência do prazer e da 

frustração, de modo que sejam evitadas as contradições do sujeito com o seu objeto de 

conhecimento; e, de maneira redundante, do sujeito com ele mesmo. Para Freud 

(1996c), a inflexão do sujeito em relação ao objeto mobiliza uma ação profunda de 

autorreflexão e um tanto de energia, que exige da pessoa esforço para a mudança e 

renúncia dos padrões confortáveis. Há uma denegação da frustração do prazer, ou seja, 

os conteúdos que são trazidos à consciência não são aceitos e, portanto, reprimidos.   

A boa intenção de restaurar a imagem do homem e da sociedade pela reprodução 

“fiel”, não levou em conta a disposição da estrutura social da época. Após a Revolução 

Industrial no início do século XIX, os movimentos do naturalismo e do realismo, 

desejosos de representar o homem contemporâneo, esqueceram-se de que as 

contradições sociais eram mais complexas e pouco evidenciadas, devido aos interesses 

da burguesia (HOBSBAWM, 2009).  

No campo filosófico, observamos duas correntes aparentemente opostas: o 

realismo (realidade objetiva) e o idealismo (realidade subjetiva). Inicialmente, de 

maneira sintética, pontuamos que o realismo, seria “a posição filosófica que afirma a 

existência objetiva em si e por si mesma e, portanto, que afirma a existência da razão 

objetiva”; enquanto o idealismo afirmaria a “existência da razão subjetiva” (CHAUÍ, 

2009, p.69). Porquanto, a configuração das correntes filosóficas, bem como a relação 

entre realismo e idealismo é muito mais complexa que sua aparência dicotômica, como 

veremos no curso deste trabalho. 

No caso de Lénine, o revolucionário influenciou a escrita não só dos romances, 

mas das novas dramaturgias europeias que se designaram políticas. Para Lénine, a 

forma que toma a obra literária e o estilo que constitui esta forma, não é apenas um 

reflexo subjetivo, mas uma encarnação das contradições sociais. Nesse sentido, as obras 

de arte produzidas não só nos permite compreender uma época histórica, mas também 

“caracterizar uma atitude política precisa”, com perceptíveis desenvolvimentos das 

condições históricas (PALMIER, 1976, p.30). A partir das influências dos escritos do 

revolucionário, Piscator escreveu:  
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Alguém pode afirmar seriamente [...] que diante dessa monstruosa 

convulsão da qual ninguém pode se excluir, a imagem do Homem, 

seus sentimentos, suas inter-relações ainda permanecem eternos, 
absolutos, intocados pelo tempo?... Nosso tempo que com suas 

necessidades sociais e econômicas privou o indivíduo de 

‘humanidade’, sem substituí-la pela humanidade de uma nova 
sociedade, ergueu num pedestal um novo herói – ELE MESMO. O 

indivíduo com um destino particular, pessoal, já não constitui o fator 

heroico do novo drama; esse fator é o próprio Tempo, o destino das 

massas [...]. Não é a relação do homem consigo mesmo nem sua 
relação com Deus que estão agora no centro de tudo, e sim sua relação 

com a sociedade. Onde quer que ele apareça, sua ocupação e sua 

classe o acompanham. Sempre que ele entra em um conflito, seja 
moral, seja espiritual de caráter instintivo, trata-se de um conflito com 

a sociedade. Se a Antiguidade enfocava o homem em sua relação com 

Destino, a Idade Média, em sua relação com Deus, o racionalismo, 
com as forças da emoção... então o tempo atual não pode divisá-lo, 

senão na sua relação com a sociedade e com os problemas sociais – 

isto é, como um ser político (PISCATOR apud EWEN, 1991, p.134). 

Ao buscar um sentido político para o teatro, Piscator (1968) invocou outra 

possibilidade de formação estética por meio da representação. Na tentativa de 

compreender esse novo homem, no contexto da sociedade moderna. Vemos uma 

tentativa de mostrar aos homens que suas decisões não estão calcadas no destino ou em 

Deus, mas nas próprias escolhas, a partir da relação com a estrutura social. Os conflitos 

já não são vistos como individuais, centrados no ‘eu’, mas são deslocados à percepção 

de uma coletividade. 

Sob os olhares apaixonados pela ideia da revolução, como alternativa às formas 

de representação teatral presentes no século XX, que o teatro épico proposto por Erwin 

Piscator (1968) e Bertolt Brecht (1967) também emergiu com força na Europa. Mas, em 

relação ao estilo, o próprio Brecht (1967) explicou que o teatro épico não era original, já 

tinha sido desenvolvido no antigo teatro asiático; assim como os mistérios medievais, o 

teatro clássico espanhol e o teatro jesuítico já haviam evidenciado tendências didáticas. 

Rosenfeld (2010) identificou elementos e traços épicos no teatro grego, medieval, 

renascentista, barroco, naturalista e impressionista; além do asiático. No último, ele 

destacou suas características narrativas, anti-ilusionistas; o componente géstico; e a 

negação da empatia, da identificação
10

 do ator e do público com as personagens. Estes 

                                                             
10 Aqui, anteciparemos as colaborações de Freud (1996a; 1967) para pensarmos o conceito de 

identificação, ou de empatia, como encontramos em algumas traduções. Contudo, discutiremos 

especificamente sobre a identificação, o estranhamento e o distanciamento no III Capítulo. Segundo a 

psicanálise, “A identificação é conhecida pela psicanálise como a mais remota expressão de um laço 

emocional com outra pessoa. [...] A identificação é ambivalente desde o início; pode tornar-se expressão 

de ternura com tanta facilidade quanto um desejo de afastamento de alguém. [...] [Há ainda] O 
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foram todos apropriados por Bertolt Brecht em seu teatro épico – certamente pelo 

contato que teve contato com Mei Lang-fang (1894-1961), “um dos maiores atores 

chineses de papéis femininos” (ROSENFELD, 2010, p.113).   

Em 1926, dois anos após a estreia do primeiro drama épico de Piscator, na linha 

do marxismo, Brecht já falava em teatro épico. Entretanto, sua primeira peça Baal 

(1918), já continha forte verve épica. Sobre as transformações do teatro e a nova forma, 

Brecht (1967) cunhou o escrito O Teatro Épico e Suas Dificuldades, fazendo a seguinte 

afirmativa: “Qualquer teatro que faça uma tentativa séria de encenar uma das novas 

peças arrisca ser radicalmente transformado. O que a plateia vê na realidade é uma 

batalha entre o teatro e a peça, uma operação acadêmica [...]” (1967, p. 40). Como 

provocaram Horkheimer e Adorno, “uma verdadeira práxis revolucionária depende da 

intransigência da teoria em face da inconsciência com que a sociedade deixa que o 

pensamento se enrijeça” (1985, p. 51). Nesse sentido, Carvalho (2011) aponta “a 

direção teatral na perspectiva da dramaturgia, no sentido amplo da palavra” (Informação 

verbal)
11

, porque, para ele, a dramaturgia é como uma teorização. Por isso, o papel do 

diretor/dramaturgo, 

É olhar para esta atividade constitutiva da crise histórica [...] Direção é 

crítica, não discursiva, mas porque [o diretor] vai ter que lidar com as 

contradições: existe um modelo, mas você não pode mais somente 

reproduzir o modelo [...] Você não tem normas, modelos, você tem 

modelos para serem rompidos [...] Nego para aprofundar, aprofundar 

para afirmar (Informação verbal)
12

. 

No Dicionário de Teatro (PAVIS, 1999), podemos consultar a etimologia da 

palavra dramaturgo. Do grego dramaturgos, autor dramático; o sentido tradicional da 

palavra faz referência ao autor de dramas. A palavra drama também vem do grego e 

significa literalmente ação. Em alemão, dramaturg designa atualmente o conselheiro 

literário e teatral agregado a uma companhia teatral; um encenador ou o responsável 

pela preparação de um espetáculo. Segundo Pavis, esta figura colabora na coletânea de 

críticas e reflexões teóricas, porque está na origem de uma tradição alemã de atividade 

teórica e prática que precede e determina a encenação de uma obra. Ainda em Pavis, 

                                                                                                                                                                                   
mecanismo é o da identificação baseada na possibilidade ou desejo de colocar-se na mesma situação [de 

outrem]” (FREUD, 1996a, p.115, 117). 

11
 Sérgio Carvalho, II Encontro de Diretores de Teatro, 26/08/2011, Brasília (DF), Brasil. Transcrição do 

audiovisual cedido pelo grupo Udi Grudi, realizador do evento. Transcrição de Natássia Duarte Garcia 

Leite de Oliveira. 

12 Ibdem. 
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encontramos a distinção entre dramatiker e dramaturg. No teatro alemão, essa divisão 

distingue quem escreve peças teatrais [dramatiker]; e quem prepara sua interpretação e 

sua realização cênica [dramaturg]. No segundo caso, as duas atividades são 

desenvolvidas pela mesma pessoa (PAVIS, 1999). 

Para Pavis (1999), o trabalho do dramaturgo muitas vezes se encontra integrado 

ao trabalho de mesa, ou seja, às análises da peça que antecedem o trabalho de 

preparação de cenas e montagem do espetáculo. Todavia, o autor manifesta que o 

dramaturgo está vinculado a diversas atividades, dentre elas: 

- Escolher as peças do programa em função de uma atualidade ou de 

uma utilidade qualquer; combinar os textos escolhidos para uma 

mesma encenação. 
- Efetuar as pesquisas de documentação sobre e em torno da obra. Às 

vezes, redigir um programa documentário (tomando o cuidado de não 

explicar de antemão, como acontece em alguns textos-programas). 
- Adaptar ou modificar o texto (montagem, colagem, supressões, 

repetições de passagens); eventualmente traduzir o texto, sozinho ou 

em colaboração com o encenador. 
- Destacar as articulações de sentido e inserir a interpretação num 

projeto global (social, político, etc.). 

- Intervir de tempos em tempos, durante os ensaios, como observador 

crítico cujo olhar é mais “fresco” do que aquele que o encenador, 
confrontado cotidianamente com o trabalho cênico (PAVIS, 1999, p. 

117). 

 

Observando o conceito, o dramaturgo pode ser também a figura que acompanha 

o diretor, modificando suas articulações de acordo com a cena construída. Igualmente 

colabora apontando incoerências e contradições no desenvolvimento da peça ou no fio 

condutor da performance teatral.  

Sob a ótica do teatro eurocêntrico, até então historicamente dominante, o criador 

do texto era o autor dramático. Em alguns momentos, essa visão se difundiu na 

proclamação de quem é o mais importante na criação do espetáculo: se ator ou diretor. 

Apesar disso, a conjuntura do século XX tencionou essas relações de poder e vivenciou 

outra percepção do próprio conceito de autor no teatro ou autor de teatro. O ator e o 

diretor, assim como o cenógrafo, o figurista, o iluminador, o sonoplasta, em alguns 

casos, também passaram a experimentar a autoria no teatro (ROUBINE, 1998). Mas ainda 

hoje, afora os especialistas, no senso comum, o teatro ainda é visto como resultado de 

um texto decorado pelo ator.  

A crítica de [Antonin] Artaud [1896-1948] ao teatro burguês 
tradicional se centrava justamente nesse ponto: o ator é apenas um 

agente do diretor, que por sua vez apenas “repete” aquilo que foi 
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previamente escrito pelo autor. E o autor, já está ele próprio 

comprometido com uma representação, logo uma repetição do mundo. 

Era com esse teatro da lógica da reduplicação que Artaud queria 
acabar (LEHMANN, 2007, p.50). 

Brecht levou isso tão a sério que costumava escrever e reescrever os textos com 

base no trabalho cotidiano com atores e com as reações do público em relação à 

montagem da peça. Desta forma, o teatro passou a ser reconhecido como um lugar de 

discurso e discussões públicas. Essa maneira de trabalhar certamente trouxe vestígios da 

prática de Piscator, que tinha o hábito de colocar um grupo de dramaturgos para 

trabalhar em uma peça, além de especialistas para avaliar o trabalho (EAGLETON, 2011). 

 

 

1.1.2 – A práxis: tencionando ação e narração  

 

 

O teatro dialético, proposto por Brecht (1967), diferenciou-se por tencionar a 

práxis. Inclusive, ele se dedicou a escrever especificamente sobre A práxis no teatro 

(BRECHT, 1978, p.165). A noção de teatro dialético trouxe consigo uma transformação 

na dramaturgia, na atuação, na representação e na recepção, sobretudo, buscou refletir 

acerca da estrutura social, a fim de transformá-la. Brecht falou, inclusive, em teoria e 

práxis, assim como escreveu Adorno (1995a) em Notas marginais sobre teoria e práxis. 

Adorno (1995a), ao não falar de teoria e de prática, e sim teoria e práxis, afirmou 

tanto a relevância da teoria quanto da práxis. Para ele, havia uma aversão ao termo 

práxis; e uma concomitante falta de autorreflexão, principalmente por parte dos 

ativistas. Não proferir a práxis era impedir a finalidade da práxis; e quando não, falar da 

antítese entre e teoria e práxis, era uma forma de denunciar a teoria (ADORNO. 1995a). 

Reafirmando o pensamento adorniano: a práxis pode ser compreendida como a 

teorização de uma prática crítica e reflexiva. Não só olhar o objeto de conhecimento e o 

contato com este possibilita a transformação, como também refletir sobre o objeto pode 

levar à transformação. “Práxis corretamente compreendida – na medida em que o 

sujeito é, por sua vez, algo mediado – é aquilo que o objeto quer: ela resulta da 

indigência dele” (ADORNO, 1995b, p. 211).  

Já Brecht (1967), naquele momento histórico, a partir das contribuições do 

dramaturgo Friedrich Dürrenmatt (1921-1990), indagou dialeticamente se o mundo 

moderno poderia ser reproduzido pelo teatro. Ele não perguntou se o teatro poderia 
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representar o mundo atual, mas sim, se poderia reproduzi-lo. A resposta de Brecht é, 

pois, sua própria práxis: ele afirmou que não podemos continuar reproduzindo modelos 

vigentes e, por esse motivo não podemos desistir do teatro como conhecimento. O 

incômodo da utilização do método marxista na teoria brechtiana foi (e é) geral! O medo 

de que o método pudesse criar um modelo universal de criação, suprimindo a liberdade 

artística foi, e ainda é, o pretexto para a rejeição ao trabalho de Brecht. Sobre tal receio, 

ele respondeu: 

Esse protesto pela supressão da liberdade de configuração artística era 

de se esperar, numa época de produção anárquica. Porém, também 
nessa mesma época se encontra, em certos domínios, uma 

continuidade na evolução; na técnica e na ciência, por exemplo, 

adotam-se as inovações fecundas, e existe o standard [padrão]. E os 
artistas dramáticos que “gozam de liberdade de criação” não estão, 

ainda assim, tão livres como parecem, bem vistas as coisas. São eles, 

habitualmente, os últimos a libertarem-se de preconceitos, convenções 

e complexos centenários (BRECHT, 1978, p.178). 

A atualidade brechtiana ainda reside nesse problema da reprodução. O teatro 

ainda é pobre em experiência formativa e rico em vivências bárbaras e alienantes; assim 

como a sociedade, de maneira geral, encara o teatro como lugar de reprodução do 

mundo. Brecht, assim como o dramaturgo irlandês Samuel Beckett (1906-1989), 

incitou-nos a pensar as relações absurdas entre os seres humanos; e o lugar do teatro 

numa era de ruínas. Como o próprio teórico escreveu “O que é terrível, nas ruínas, não é 

a casa que já não existe, e sim o fato de que também o lugar já não existe mais.” 

(BRECHT, 1978, p.168).   

Contudo, na busca da práxis, Brecht idealizou a arte ao dizer que “é 

precisamente o teatro, a arte e a literatura que têm de formar a ‘superestrutura 

ideológica’ para uma reformulação prática, sólida, da maneira de viver de nossa época” 

(1967, p. 41). É neste sentido que Terry Eagleton (2011) afirma que, no teatro de 

Brecht, a peça passa a ser menos um reflexo da realidade social e mais uma reflexão das 

condições sociais, porque o papel do teatro não é “refletir” (leia reproduzir) uma 

realidade fixa, mas apresentá-la a partir da materialidade cênica como uma ação e uma 

personagem são produzidas historicamente. 

No caso de Brecht (1967), ele expôs que os princípios do teatro épico estão 

relacionados a novos procedimentos formais nos quais são incluídos: a interpretação dos 

atores, a técnica do palco, a dramaturgia, a música de cena e o uso dos filmes. Brecht 

afirmou que a transformação radical do teatro não pode ser o resultado do capricho 



45 

 

artístico, mas de efetiva e radical transformação na mentalidade da sociedade. 

Sobretudo, ele apontou o teatro épico como uma possibilidade para essa mudança no 

sentido contrário da reprodução da lógica mercadológica, e tão menos, a favor de uma 

arte utilitária. Mas sobre essa questão, com humor irônico, o dramaturgo discorre:  

E encontram-se, sobretudo, numa dependência absolutamente indigna 

em relação ao “seu” público. Têm de “manter viva a sua atenção”, de 

o pôr num “estado de tensão”, isto é, têm de preparar as primeiras 
cenas de modo que o público “embarque” nas últimas; têm de aplicar-

lhes massagens psíquicas; têm de auscultar o gosto do público e de 

guiar-se por ele; o objetivo da sua atividade, em suma, não é 
divertirem-se, e para edifica-la utilizam craveiras que lhes são 

estranhas. Os nossos teatros revelam, ainda, no fundo, uma atitude 

mercantil em relação ao nosso público. Como pode haver neles grande 

liberdade, se tal liberdade viria a perder-se?  (BRECHT, 1978, p.178). 

O teórico deixou bem claro que o teatro épico não poderia recorrer no erro do 

coletivismo, pressupondo que a plateia fosse um único bloco de massa. Desta forma, 

Brecht sugeriu que os artistas não fossem reféns da plateia, bem como esta não poderia 

ser pensada como uma totalidade unicamente, “surgido a partir do “humano universal”, 

comum a todo o auditório” (BRECHT, 1978, p.44). Friedrich Nietzsche (2005), ao 

escrever sobre a tragédia, esclareceu essa conflituosa e contraditória relação entre a cena 

e o público da seguinte maneira: 

“Público”, contudo, não passa de uma palavra e não é, de modo 

algum, uma grandeza homogênea e imutável em si. De onde viria a 
obrigação do artista de se acomodar a uma força, que somente 

encontra a sua força no número? E esse acordo com suas aptidões e 

seus intentos, ele se sentir superior a todo e qualquer espectador, como 
poderia sentir, diante da expressão comum de todas essas capacidades 

e a ele subordinada, mais respeito do que diante do espectador isolado, 

o relativamente mais apto? (NIETZSCHE, 2005, p.68). 

Brecht se preocupou com a forma do teatro épico em um primeiro momento, 

pois para ele, ela era responsável pela formação do sujeito pelo teatro. Buscando uma 

coerência do aspecto ideológico com os elementos formais, o encenador escancarou os 

aportes técnicos e a maquinaria do edifício teatral, de maneira a apresentar o teatro 

como efetivo sistema de representações e não como mero meio de imitar a realidade e 

produzir a verossimilhança. Nas palavras de Pavis, 

Para a dramaturgia clássica, a verossimilhança é aquilo que, nas ações, 

personagens, representações, parece verdadeiro para o público, tanto 
no plano das ações como na maneira de representá-las no palco. A 

verossimilhança é um conceito que está ligado à recepção do 
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espetáculo, mas que impõe ao dramaturgo inventar uma fábula
13

 e 

motivações que produzirão o efeito e a ilusão da verdade. Essa 

exigência do verossimilhante (segundo o termo moderno) remonta a 
Poética de Aristóteles. Ela se manteve e se precisou até o classicismo 

europeu. Ela distingue várias outras noções que descrevem o modo de 

existência das ações: o verdadeiro, o possível, o necessário, o 
razoável, o real. Segundo Aristóteles: “Não é contar as coisas 

realmente acontecidas que é a obra própria do poeta, mas, sim, contar 

o que poderia acontecer. Os acontecimentos são possíveis conforme a 

verossimilhança ou a necessidade.” O importante não é, portanto para 
o poeta [artista], a verdade histórica, mas o caráter verossimilhante, 

crível, do que ele relata, da faculdade de generalizar o que ele está 

adiantando (PAVIS, 1999, p. 428, nota nossa). 

A verossimilhança possui ligação direta com o conceito de mimese, pois aquilo 

que é verossimilhante se caracteriza como algo logicamente possível a partir de um 

encadeamento lógico dos motivos e fundamentalmente necessária à lógica da fábula, 

que pode servir à ideologia. Neste sentido, a intenção molda a verossimilhança. Mas, 

por outro lado, quando Aristóteles sabia que a ação estava intrinsecamente ligada à 

realidade e à necessidade: “Não é contar as coisas realmente acontecidas que é a própria 

obra do poeta, mas, sim, contar o que poderia acontecer. Os acontecimentos são 

possíveis conforme a verossimilhança ou a necessidade” (ARISTÓTELES apud PAVIS, 

1999, p. 42). Nisso há um movimento dialético, pois, além de propor uma 

transformação possível, expõe concomitantemente a autonomia do artista em relação à 

obra e sua responsabilidade diante da tensão entre conteúdo e forma.  

Podemos acrescentar aqui que a expressão dramaturgia advém da arte de fazer 

peças de teatro, que na Poética de Aristóteles (1979) é referida como drama. Durante 

muito tempo, muitas teorias de teatro escreveram sobre princípios para se construir uma 

boa peça para um bom espetáculo, especialmente pautado na Poética. Aristóteles é 

responsável pela sistematização de um modelo fundamental para o campo do teatro e 

que cumpriu/cumpre um papel determinante na história da arte teatral: a ‘Lei das Três 

Unidades’
14

 – unidade de tempo, unidade de lugar e unidade de ação. Aristóteles 

marcou o teatro não só com as três categorias, mas elencou outros conceitos que serão 

decisivos para a escrita dramática, a atuação dos atores, a produção e a recepção do 

espetáculo. Entre esses conceitos estão: o enredo ou fábula [mithos], a imitação 

[mimesis], o caráter [ethos], o espetáculo [opsis], o reconhecimento [anagnorisis] e a 

                                                             
13

 A fábula é entendida como a estrutura dos acontecimentos e a organização das ações realizadas na 

representação (ARISTÓTELES, 1979).  

14 Aqui será trabalhada especificamente com unidade de ação. Para se conhecer melhor as demais unidades 

de tempo e lugar, sugere-se ver Aristóteles (1979). 
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catarse [katharsis]. A categoria da verossimilhança é para o teatro a garantia da regra 

aristotélica acerca das três unidades (de ação, de tempo e de espaço). 

Para Esslin (1978), a palavra grega drama significa apenas ação. Trazendo a 

lógica aristotélica, ele definiu o drama como a “ação mimética, ação que imita ou 

representa comportamentos humanos [...]” (1978, p. 16). Dessa forma, diferentemente 

de Brunetière-Archer, Esslin concluiu que drama não é somente uma forma de 

literatura, mas a arte de representação da ação. Para Brunetière-Archer, o drama é uma 

forma de literatura que lida com a expressão da vontade humana: 

[...] o drama difere das outras formas de literatura no fato de que, 

sempre, deve tratar com alguma forma de expressão de vontade 

humana. Se uma peça realmente nos interessa, é porque ela apresenta 

uma luta; seu protagonista deve desejar alguma coisa, lutando por 

isso com todas as suas forças. Aristóteles definiu a tragédia como a 

‘imitação de uma ação’; mas por ação, não queria significar apenas 

movimento – o tumulto fictício, freqüentemente encontrado no 

melodrama e na farsa. Pode ser que ao dizer ação, os gregos 

quisessem dizer conflito (‘struggle’), uma luta na qual o herói sabe o 

que quer com todas as suas forças, fazendo tudo para consegui-lo. Ele 

(o herói) pode ser vencido por um antagonista onipotente, ou pode ser 

traído por uma fraqueza de sua própria alma. Mas a força da peça, e o 

interesse para o espectador residirá no equilíbrio entre as forças 

contendoras (BRUNETIÈRE-ARCHER apud PALLOTTINI, 1988, p. 27, 

grifos da autora).   

Aristóteles, na Poética, afirmou que “A tragédia é a imitação de uma ação, do 

caráter dos que fazem a ação e de seu pensamento. Por ‘pensamento’ refiro-me à 

faculdade de expressar e então escolher entre as opções para a ação apresentada a cada 

conjunto de circunstâncias” (ARISTÓTELES apud MCLEISH, 2000, p. 17 – grifos do 

autor). De forma generalista, devido a essa constituição histórica, o teatro é visto e 

entendido como a representação da ação que está pautada na imitação. A palavra 

mimese é equivalente à imitação; do grego mimeistkai, imitar: 

A mimese é a imitação ou a representação de uma coisa. Na origem, a 

mimese era a imitação de uma pessoa por meios físicos e linguísticos, 
porém esta “pessoa” podia ser uma coisa, uma idéia, um herói, um 

deus. Na Poética de Aristóteles, a produção artística (poiesis) é 

definida como imitação (mimese) da ação (práxis) (PAVIS, 1999, p. 

241). 

Para Aristóteles (1979), a mimese é fundamental para a compreensão das formas 

artísticas (poesia, tragédia, comédia, relato épico). Segundo Pavis, a “mimese da ação é 

o mythos, e por mythos se entende a organização das ações [...] O mythos aristotélico é 
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definido como a mimese da ação (práxis)” (1999, p. 242). O autor traz aqui um dado 

significativo para nossa análise: a ação pode ser também equivalente à práxis. Para não 

simplificar as coisas, em Aristóteles (1979) há um movimento dialético entre práxis, 

ação e o pathos, a paixão. Neste caso, a práxis se apresenta como contraposição à 

poiesis, mas ambas são parte da constituição do trabalho estético: 

Práxis – Ação, ato (por oposição a fabricação, poiesis) atividade por 

oposição a paixão, passividade, phátos); realização; maneira de agir e 

maneira de ser. O verbo prátto (no infinitivo: práttein) significa: 

percorrer um caminho até o fim, chegar ao fim, alcançar um objetivo, 
executar, cumprir, realizar, agir, conseguir, fazer acontecer alguma 

coisa, fazer por si mesmo. Aristóteles explicita o sentido de práxis 

afirmando tratar-se daquela prática na qual o agente, o ato ou a ação e 
o resultado são inseparáveis. Trata-se da ação ético e político. A 

práxis difere da poiesis e se opõe ao pathos (CHAUÍ apud ZANOLLA, 

2007, p.72). 

Para Adorno (1995a), a práxis nasceu do trabalho; e alcançou “seu conceito  

quando o trabalho não mais se reduziu a reproduzir diretamente a vida, mas sim se 

pretendeu produzir as condições desta: isso colidiu com as condições então existentes.” 

(ADORNO, 1995a, p.206). Para o autor, esse fato acompanhou o movimento da não-

liberdade do homem, levando-o a agir “contra o princípio do prazer a fim de conservar a 

sua própria existência” (ADORNO, 1995a, p.206). Ou seja, o trabalho passou a ser um 

meio para suprir as necessidades individuais, onde o homem aprisionado se torna alheio 

à atividade que exerce e é, portanto, infeliz.  Adorno (1995a) relembrou que Marx havia 

prevenido acerca da iminente recaída na barbárie na revolução. O filósofo explicitou 

que uma efetiva práxis seria um esforço para sair da barbárie, mas com a distensão desta 

na sociedade industrial, ficou ainda mais difícil superá-la. Sobre isso, Adorno alertou: 

“Ou a humanidade renuncia ao olho por olho da violência, ou a práxis política 

supostamente radical renovará o velho horror” (ADORNO, 1995a, p.215).  Por tudo isso, 

para o autor, a práxis sem a teoria limita o conhecimento; enquanto ela deveria ser a 

forma para se evitar a racionalização irrefletida, a barbárie: 

Não há pensamento – desde que seja algo mais que um ordenamento 

de dados de uma peça técnica – que não tenha seu ‘telos’ prático. 

Qualquer meditação sobre a liberdade prolonga-se na concepção de 
sua possível produção, conquanto esta meditação não esteja sujeita 

pelo freio prático e nem recortada sobre medida para os seus 

resultados encomendados. Entretanto, assim como a separação sujeito 
e objeto não é imediatamente revogável pela decisão autoritária do 

pensamento, do mesmo modo, tampouco existe unidade imediata entre 

teoria e práxis: ela imitaria a falsa identidade entre sujeito e objeto e 
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perpetuaria o princípio da dominação, instaurador da identidade, cuja 

derrota é do interesse da verdadeira práxis (ADORNO, 1995a, p.210). 

Exposta a ideia, concordamos que embora o teatro seja aprendido também por 

técnicas e, em alguma medida por imitação, esta pode ser percebida ora como meio de 

aprendizagem, que ora envolve uma prática reproduzida, ora como prática reprodutiva, 

ora práxis criadora. Entendemos que, contraditoriamente, a extinção da mimese não é 

possível se quisermos conservar a consciência das classes e a memória dos sujeitos que 

constituem a cultura. Para nós e Adorno (1995a), a práxis que nasceu do trabalho e 

envolve o novo e o antigo
15

. Já para Benjamin, 

A memória é a mais épica de todas as faculdades. [...] A reminiscência 

funda a cadeia da tradição
16

, que transmite os acontecimentos de 

geração a geração [...] Tal é a memória épica e a musa da narração. 
Mas a esta musa deve se opor outra, a musa do romance que habita a 

epopeia, ainda indiferenciada da musa da narrativa (1994, p. 210-211, 

grifos do autor, notas nossas). 

Aqui essa “faculdade” é pra nós imprescindível, tal como se faz urgente a 

diferenciação entre a qualidade de memória das formas épica e dramática. Buscamos 

com isso, não a memória que assegura a reprodução, e sim, uma memória que apreende 

e compreende o curso histórico das coisas, dos eventos, das pessoas, das experiências 

vividas. Não idealizamos a memória, porque esta, como espelhamento da experiência, 

pode ser idealizada; e as contradições dela precisam ser expostas. Do contrário, cria-se 

uma ideia romântica da memória enquanto musa épica.  

                                                             
15 Sobre a relação entre o novo e o antigo, Adorno registrou: “O Novo não constitui nenhuma categoria 

subjectiva, mas brota forçosamente da própria coisa, que de outro modo não pode tomar consciência de si, 

livrar-se da heteronomia. O Novo obedece à pressão do Antigo para se realizar. A práxis artística 

imediata, juntamente com as suas manifestações, torna-se suspeita, logo que se apoia especialmente em 

tal facto; no Antigo, que ela também preservava, nega quase sempre a sua diferença específica. No 

entanto, a reflexão estética não é indiferente em relação ao cruzamento do Antigo e do Novo. O Antigo 

tem unicamente seu refúgio na ponta do Novo; nas rupturas, não na continuidade.” (ADORNO, 1988, 

p.34).  

16 Aqui comungamos da ideia benjaminiana sobre a tradição: “O perigo ameaça tanto a existência da 

tradição, como os que recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo – transformar-se em instrumento das 
classes dominantes [ou instrumento de dominação]... Em cada época é preciso, sempre de novo, arrancar 

a tradição do conformismo que quer se apoderar dela... Aqueles que até agora venceram marcham nesse 

cortejo triunfal. Os bens saqueados participam, como de regra, do cortejo. São denominados bens 

culturais. O materialismo histórico deve contemplá-los de forma distanciada. Porque eles provêem [sic], 

todos e cada um, de uma origem que não se pode contemplar sem horror. Devem sua existência não 

somente ao esforço dos grandes gênios, que os produziram, como também à corveia anônima dos 

contemporâneos. Não existe nenhum documento da cultura que não seja ao mesmo tempo um documento 

da barbárie, não o está, tampouco, o processo da tradição, pelo qual eles são transmitidos de uns a outros” 

(BENJAMIN apud ROUANET, 2008, p.50). 
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Benjamin (1994) alegou que perdemos um tanto da arte de narrar, e com isso, a 

possibilidade de superar o empobrecimento humano a partir da experiência
17

: 

Quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o 
embaraço se generaliza. É como se estivéssemos privados de uma 

faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de 

intercambiar experiências. [...] A experiência que passa de pessoa a 

pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores (BENJAMIN, 
1994, p. 197-198). 

Para Benjamin (1994), o narrador se conserva no curso da história e talvez não 

esteja necessariamente presente entre nós, pois ele é um ente que se mantém à distância 

e permanece vivo na existência do tempo. Nós o vemos assim como ele se apresenta, 

com distância favorável: “Vistos de uma certa distância, os traços grandes e simples que 

caracterizam o narrador se destacam nele. [...] Uma experiência quase cotidiana nos 

impõe a exigência dessa distância e desse ângulo de observação. É a experiência de que 

a arte de narrar está em vias de extinção” (BENJAMIN, 1994, p. 197). 

Benjamin (1994) revelou que essa abreviação da narrativa pela short story “que 

se emancipou da tradição oral e não mais permite essa lenta superposição de camadas 

finas e translúcidas, que representa a melhor imagem do processo pelo qual a narrativa 

perfeita vem à luz do dia [...]” (1994, p. 206). A falência do ato de narrar, não é uma 

característica moderna, isso vem historicamente se constituindo. Contudo, também 

firmou que é no período moderno que a morte da narrativa se consolidou. Com a 

difusão do romance pela imprensa, 

A tradição oral, patrimônio da poesia épica, tem uma natureza 

profundamente distinta da que caracteriza o romance. O que distingue 

o romance de todas as outras formas de prosa – contos de fada, lendas 
e mesmo novelas – é que ele nem procede da tradição oral nem a 

alimenta. Ele se distingue, especialmente, da narrativa. O narrador 

retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a 

relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência de 
seus ouvintes. O romancista segrega-se. A origem do romance é o 

indivíduo isolado, que não pode mais falar exemplarmente sobre suas 

preocupações mais importantes e que não recebe conselhos nem sabe 
dá-los (BENJAMIN, 1994, p. 201).  

                                                             
17 Como veremos mais adiante, a palavra experiência [Weh anschauung] tem como sentido ferir a 

intuição, a crença. Por justaposição, o sentido pode ser o mesmo de deixar de ser crença para tornar uma 

concepção filosófica (BENJAMIN, 1994). Dessa forma, a experiência da qual falamos não se equipara à 

utilização banalizada da palavra experiência, tampouco ao conceito de experiência de John Dewey 

(2010a; 2010b) bastante evocado nos campos da educação e da arte-educação. Aprofundaremos o 

conceito de experiência, em Benjamin (1994) e Adorno (2009) no III Capítulo. 
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O narrador compartilha o momento da história contada, precisa de companhia; já 

o romance só pode ser lido por “uma dama ou um cavalheiro” solitários. Inversamente, 

o ato de narrar demanda um nível de coletividade e de afastamento da imagem do 

“indivíduo solitário”. Por isso, o exercício de narrar pode vir a ser uma volta à 

possibilidade de experiência na tentativa de tomar à consciência a historicidade e 

destituir do sujeito este estado de spleen [tristeza pensativa, melancolia], no qual a 

atitude está reificada: 

Não existe mais consolo para quem está excluído de qualquer 

experiência... No spleen, o tempo se reifica; os minutos cobrem o 
homem, como flocos... No spleen, a percepção do tempo se torna 

sobrenaturalmente aguda; cada segundo encontra a consciência em 

estado de alerta, para aparar seu choque... O homem que perde a 
experiência se sente expulso do calendário (BENJAMIN apud 

ROUANET, 2008, p. 51). 

A insuficiência do romance está na base da ação e, por isso, Benjamin expôs 

uma teoria que analise e reivindique a narração, a forma épica. 

O autor concluiu que, com o advento do alto capitalismo e a consolidação da 

burguesia, a imprensa se tornou um instrumento de poder para a propagação do romance 

e a extinção da forma épica. A informação, como nova forma de comunicação, tornou-

se estranha tanto ao romance quanto à narrativa. E por mais que recebamos diariamente 

notícias do mundo, tornamo-nos pobres de histórias surpreendentes. No caráter imediato 

da informação, reside a forma ‘em si e para si’. Contrariamente, “O saber, que vinha de 

longe – do longe espacial das terras estranhas, ou do longe temporal contido na 

tradição –, dispunha de uma autoridade que era válida mesmo que não fosse controlada 

pela experiência” (BENJAMIN, 1994, p. 203, grifos nossos).  

Flávio Desgranges (2010a), a partir da obra de Benjamin (1994), expõe que a 

arte de narrar é uma faculdade épica, vinculada à memória. Como ele afirma, a ausência 

de memória individual e coletiva se dá pela ausência do ato de narrar. Deste modo, 

forma-se um esvaziamento e uma falência da linguagem. O olhar que transita por 

passados distintos, os quais podem vir a ser presentes pela lembrança, tornam-se 

esquecidos. Isso prejudica a leitura de mundo, pois a linguagem na sua potência mais 

“pura”, a relação entre o eu e o outro, não se efetivam. E os tempos – presente, passado, 

futuro – acabam fixos, sem possibilidade de dialogarem com as experiências vividas 

pelo sujeito, individual e coletivamente. Não obstante, a linguagem permanece acéfala, 
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pois como diz Desgranges (2010a): a natureza da linguagem deveria ser viva, mas ela só 

pode viver mediante a um discurso vivo.    

Linguagem que é intrínseca à própria história, já que o discurso 
histórico é sempre uma narrativa [...] fazer história é contar história 

[...] Pois, na medida em que o homem só pode receber a história numa 

transmissão, a história condiciona e mediatiza o acesso à linguagem 

(KRAMER apud DESGRANGES, 2010a, p. 107). 

A linguagem como forma de discurso precisa pensar, portanto, o lugar da 

palavra, o sentido do discurso, e o lugar da voz do corpo, da oralidade. O sentido aqui é 

elaborado como sendo parte paixão e parte racionalidade refletida: da corp(oralidade) 

pertencente também a uma tradição oral. Isso sugere uma apropriação da história e uma 

incorporação da compreensão. A resposta reverbera no corpo vibrátil, o qual eclode na 

vibração da história, ou seja, na qualidade de energia empenhada na ação de contar. 

Quem ouve pode mesmo até sentir sua história de vida transformar e, quiçá, tornar-se 

um bom contador de histórias ou um bom narrador, pois, como afirmou Benjamin: “São 

cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente” (1994, p. 197). E na arte 

de narrar comparece junto à voz, a alma, os olhos e as mãos: “A alma, o olho e a mão 

estão assim inscritos no mesmo campo. Interagindo, eles definem uma prática. Essa 

prática deixou de nos ser familiar. [...] Na verdadeira narração, a mão intervém 

decisivamente, com seus gestos, aprendidos na experiência do trabalho [...]” 

(BENJAMIN, 1994, p. 221). 

Na análise de Benjamin (1994) sobre o empobrecimento do homem e sua 

formação estética, podemos perceber evidências dos estudos acerca da narração e as 

motivações para trabalhar aspectos do teatro épico. Quando o autor apontou a narração 

no sentido da experiência, ele inferiu: “Na narração, o acontecimento é incorporado à 

vida do narrador, que a transmite, como experiência, ao ouvinte. É por isso que o 

narrador deixa nele seus traços, como o oleiro deixa as marcas de sua mão no vaso de 

argila” (BENJAMIN apud ROUANET, 2008, p. 50). Assim, os vestígios do narrador estão 

presentes de diversas formas nas narrações, seja para quem enunciou, seja para quem 

ouviu, sentiu, presenciou. 

A narração pode intensificar a experiência pela palavra que, segundo Adorno “é 

função da mediação, de uma experiência considerável e englobante (ADORNO, 1988, 

p.274). Tanto a palavra é um discurso poderoso, quanto a troca de experiências e 

afetivas entre o eu e o outro. 
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Na perspectiva dos educadores-artistas, o que ocorre é que eles podem suscitar 

no exercício da mediação o alumbramento, a lembrança, a imaginação, a invenção por 

meio de suas próprias memórias e de outrem. Desta forma, ao atualizar as experiências 

estéticas – que não necessariamente são artísticas – podem potencializar a criação, ainda 

que com consciência da realidade. Sendo que esta pode se tornar forma de dominação 

ou de emancipação. As ações criativas como lugares de formação singular e coletiva são 

atos de expressão particulares e universais. Ao motivar essa formação é possível que 

narrativas ricas surjam e construam pontes entre subjetividade e objetividade. O ato de 

narrar, tanto para quem transmite quanto para quem ouve, exige reciprocidade para que 

haja compreensão mútua; o tempo presente é ocupado pela concentração dos 

acontecimentos narrados e impele uma atenção dos sujeitos envolvidos na enunciação. 

Nesse sentido, Benjamin destacou o aspecto da concentração em oposição à dispersão, 

pois: 

As tarefas que em momentos de crise histórica se colocam ao aparelho 

perceptivo humano são insolúveis por meios meramente óticos, 

baseados na contemplação. Elas podem ser gradualmente solucionadas 
por meio da recepção tátil do hábito. Também o distraído pode 

habituar-se... Como de resto os indivíduos estão expostos à tentação 

de se esquivarem a essas tarefas, a arte pode dar sua contribuição mais 

decisiva na medida em que puder mobilizar as massas. É o que ocorre 
no cinema. A recepção baseada na dispersão, que se nota com ênfase 

crescente em várias esferas da arte e constitui o sintoma de profundas 

modificações perceptivas, tem no cinema seu verdadeiro instrumento. 
Graças a seus efeitos de choque o cinema vem ao encontro dessa 

forma de recepção (BENJAMIN apud ROUANET, 2008, p. 57). 

Quando ousamos falar em narrativa, antes de qualquer afirmação, faz-se 

necessário postular quão vasto é seu universo. Narrativas curtas, longas, em prosa, em 

verso, fabulísticas, fantásticas, biografias, autobiografias, entre outras. Seja qual for o 

gênero, a narração trará consigo aspectos objetivos e subjetivos; nos quais estão 

presentes as próprias contradições históricas do sujeito. Como diz Suzi Sperber, a 

oralidade enquanto diferença relativa à escrita, por exemplo, expõe características 

“resvaladiças, ou ambíguas, ou mesmo equivocadas” (2009, p.69). Por isso, a memória 

trai. 

O teatro conta histórias e no teatro se conta histórias. Todavia, quando falamos 

em contar histórias não estamos falando exclusivamente de uma história com enredo 

linear (determinado tecnicamente), com início, meio, fim. Falamos, sobretudo, da 

criação de outros sentidos para as nossas histórias que vemos, ouvimos, 
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experimentamos, vivenciamos e experienciamos esteticamente. Aqui inauguraremos a 

noção de corp(oralidade), porque como diz Sperber (2009), em geral,  

a fala – na oralidade – é estudada isolada de contexto e, 
fundamentalmente, sem atribuição de sentido aos movimentos, ao 

corpo, objetos e função dramática, plenos de energia, é esvaziado de 

sentido. A repetição, que costuma ser vista como forma de 

esvaziamento de sentido, marca de oralidade (SPERBER, 2009, p.236).  

A racionalização do homem sobre sua própria razão pode tornar o corpo morto 

de sentido. Compreendemos que o corpo é parte constituinte da realidade do sujeito que 

narra; e fundamental na compreensão de sua própria existência. O ato de contar histórias 

também emerge dos rituais e das práticas cotidianas comungadas corporalmente. Contar 

histórias faz parte da constituição das relações humanas e a narrativa talvez tenha 

nascido justamente da necessidade de compartilhar um acontecimento ocorrido ou uma 

história inventada. Antes mesmo da fala, o corpo já se pronunciava com movimentos, 

mímicas, gestos. A história do sujeito está inscrita em seu corpo. As histórias podem ser 

conhecidas ou não conhecidas. O fato é que as histórias cantadas e/ou contadas  

corp(oralmente); ou grafadas em poemas, contos fantásticos, textos literários, entre 

outras, fazem preservar uma ‘pulsão de ficção’ (SPERBER, 2009). 

Sperber afirmou que “o inconsciente é mais conservador que a consciência”; o 

que nos leva a cristalizar os conteúdos da inconsciência e, consequentemente, ao 

aprisionamento do ego ao inconsciente (2009, p.28). Criando assim uma ausência de 

consciência dos elementos negados pelo sujeito. Por isso, sobre a pulsão de ficção – 

conceito inspirado na psicanálise freudiana – a autora fala que precisamos ir muito além 

do familiar. Explica ainda, que os homens estão num mundo padronizado, mas ainda 

sim, de alguma forma, todos querem ‘sair de si’, no sentido de deixarem de ser escravos 

para alcançarem a emancipação:  

O esforço por ‘despertar o escravo’ que é esta voz silenciada, 

desafinada, tem fundamento filosófico, psíquico, ficcional e 
educacional. E a idéia é ‘despertar o escravo’ estimulando o seu 

potencial virtual, cuja manifestação maior é a pulsão de ficção. A 

pulsão de ficção é a necessidade imperiosa de contar para atribuir um 
sentido, corrigi-lo, entender, ou tentar compreender. Ao fazer isso, por 

meios que não são mais do que a palavra, são performance, com uso 

de recursos como gestos, movimentos, palavras, linhas, cores, formas 
no espaço ou na superfície plana, a pulsão de ficção cria imagens, usa 

símbolos que, comumente, remetem a um passado histórico ou pré-

histórico. É que, ao mesmo tempo têm um sentido ancorado no evento 

pelo enunciador, compreendido pelo receptor a partir da inserção do 
texto (ou da obra) no contexto do presente histórico, do conhecimento, 
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do pensamento, dos movimentos políticos, econômicos, ideológicos, 

filosóficos, têm também um lastro no passado histórico – este de duas 

naturezas: o passado histórico singular e o histórico cultural 
(SPERBER, 2009, p.236, grifos da autora). 

Para a autora, a aprendizagem se dá por “caminhos de ida e volta, isto é, de 

enunciação e escuta” (SPERBER, 2009, p.235). Sem um ou outro, não se elabora o saber. 

Se, por um lado, é importante reconhecermos mitos, histórias e personagens 

famosos; por outro lado, não inovar não permite outras relações além das empoçadas. 

Arquétipos, símbolos, personagens são potentes para estabelecer vínculos entre o sujeito 

e a cultura por ele habitada. Aquelas histórias que (ainda) não são conhecidas 

possibilitam uma visibilidade daqueles sujeitos os quais são invisíveis aos olhos da 

sociedade. As narrativas contadas por sujeitos “comuns” fazem emergir certo 

mapeamento da subjetividade, que não o engessa na totalidade do eu, mas dá indícios de 

algumas (in)formações consideráveis sobre o sujeito. Nesse movimento de percepção da 

narrativa, dispomos de um saper, saber-sabor. E no gosto encontramos um tanto de 

memória individual e coletiva concomitantemente. Ou seja, na narrativa comparecem 

elementos particulares e universais, aspectos socioculturais e, em certa medida, um 

pouco da constituição da existência do sujeito que narra – existência vivida que forma a 

substância das histórias. Como acirrou Benjamin, “O conselho tecido na substância viva 

da existência tem um nome: sabedoria. A arte de narrar está definhando porque a 

sabedoria – o lado épico da verdade – está em extinção” (1994, p. 201).  

O lugar de reconstrução da linguagem para a autonomia do sujeito, como 

proclama Desgranges (2010a), talvez possa se dar tanto pelo reconhecimento da palavra 

como um domínio histórico como ele escreve, mas ainda, pelo sentido da palavra na 

relação entre os seres humanos. Neste sentido, a historicização brechtiana, faz-se no 

“abrir o diálogo com o passado” (DESGRANGES, 2010a), num sentido benjaminiano; e na 

elaboração do passado, num sentido adorniano.  

A elaboração do passado como esclarecimento é essencialmente uma 
tal inflexão em direção ao sujeito, reforçando a sua auto-consciência e, 

por esta via, também o seu eu
18

. Ela deveria ser concomitante ao 

conhecimento daqueles inevitáveis truques de propaganda que 
atingem de maneira certeira aquelas disposições psicológicas cuja 

existência precisamos supor nas pessoas [...] O passado só estará 

plenamente elaborado no instante em que estiverem eliminadas as 

causas do que passou. O encantamento do passado pôde manter-se até 

                                                             
18 Essa análise frankfurtiana parece em certa medida contrária ao empenho de Brecht nesse primeiro 

momento, mas com olhar mais aprofundado perceberemos que tal inflexão ao sujeito sugere tanto o 

reconhecimento de si, quanto a superação do estranhamento-de-si na perspectiva marxiana (MARX, 2010), 

como veremos adiante no II Capítulo.  
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hoje porque continuam existindo suas causas (ADORNO, 1995b, p. 48-

49). 

 

Para Adorno, quando “a humanidade se aliena da memória, esgotando-se sem 

fôlego na adaptação ao existente, nisto reflete uma lei objetiva do desenvolvimento [...]” 

(1995b, p. 33). O autor chamou atenção para que não rejeitemos o sentido do horror e 

para que não receio ou medo no contato com a barbárie. Por isso, a importância de 

elaborar o passado viria a ser uma forma de identificar os sintomas da barbárie; e a 

criação de ideologias
19

. A elaboração do passado é reconhecer a importância do 

contexto histórico para compreender o presente enquanto realidade antagônica. Na visão 

adorniana, o sintoma não é um problema é, sobretudo, um caminho para a compreensão 

das contradições humanas no contexto histórico, bem como da própria existência. Isso 

diz respeito à complexidade da ideologia. 

O paradoxo da situação é que é quase insuperavelmente difícil romper 
esse fino véu. Mesmo assim, a verdade não é mais subjetivamente tão 

inconsciente quanto se esperava que fosse. Isso se mostra pelo fato de 

que, na práxis política dos regimes autoritários, a mentira ostensiva, 

na qual ninguém efetivamente acredita, está cada vez mais 
substituindo as ‘ideologias' de ontem, que tinham o poder de 

convencer aqueles que acreditavam nelas [...]. Pelo contrário, a 

espontaneidade é consumida pelo tremendo esforço que cada 
indivíduo tem de fazer para aceitar o que lhe é imposto – um esforço 

que se desenvolveu exatamente porque o véu que recobre os 

mecanismos de controle se tornou tão tênue (ADORNO; SIMPSON, 
1986, p. 146). 

Pensando na natureza dialética da ilusão, podemos nos (re)vestir do véu da 

magia que camufla e, por ora, cega a realidade; ou podemos desvelar a alma humana 

através de suas reificações. E já que somos passíveis de ilusões, ao menos devemos 

afirmar sua existência, ainda que para negá-las.  

Como pontuamos anteriormente, Aristóteles (1979) não criou uma oposição 

entre a práxis e o pathos, ele explicitou que a ação dramática deveria levar às paixões, à 

catarse. Assim, a ação e seu efeito estariam indissociáveis. E a realização do agir residia 

principalmente nas personagens e em sua conduta na fábula. Brecht sugeriu um corte, 

                                                             
19 Para Marilena Chauí (2009), a ideologia estaria ligada à alienação. Esta exprime um senso comum do 

conhecimento. Neste sentido, a ideologia compactua com os mitos e os imaginários sobre a condição 

social do sujeito e a compreensão da estrutura societal. Como procedimentos, a ideologia procede por 

meio de inversão, imaginário social e uso do silêncio. Nas palavras da autora: “Esse senso comum social, 

na verdade, é o resultado de uma elaboração intelectual sobre a realidade, feita pelos pensadores ou 

intelectuais da sociedade – sacerdotes, filósofos, cientistas, professores, escritores, jornalistas, artistas – 

que, descrevem e explicam o mundo a partir do ponto de vista da classe dominante de sua sociedade. Essa 

elaboração intelectual incorporada pelo senso comum social é a ideologia” (CHAUÍ, 2009, p.174). 
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uma radicalidade formal, entre a ação e o efeito de catarse; e como procedimento ele 

incluiu a narração, criando uma distância do espectador em relação à fábula. Tal 

distância não excluiu a ação, mas limitou o nível de empatia com o público com os 

dramas emocionais das personagens. Desta forma, deslocou o agir, indicando o sujeito 

que compõe a plateia como um agente da cena. Uma coisa era ponto comum entre a 

visão aristotélica e brechtiana: a ação envolve ética e política – embora os teóricos 

compreendessem ética e política de maneiras distintas devido, inclusive, ao contexto 

sócio-histórico. 

Pallottini (1988) diz que no drama o objeto-tema é posto de lado dando lugar ao 

ego, que é o assunto das personagens. A peça se desenvolve na projeção da 

subjetividade de uma personagem inventada, que dá voz aos interlúdios da vida 

psíquica.  A fábula já não é tão importante, quanto o conflito interno do personagem 

com ele mesmo. 

Mas se pensarmos sobre a instância do ‘eu’ na arte moderna, numa perspectiva 

adorniana, a reflexão não é tão simples quanto parece. Porque na especificidade 

procuramos uma universalidade e, vice-versa, de tal modo que tentamos conciliá-las. 

Nessa busca, a repetição de elementos eidéticos e sensíveis, constituídos coletiva e 

individualmente no plano histórico, aparecem subtraindo a possibilidade de existência. 

Nas imagens estéticas, o seu elemento coletivo é justamente o que se 
subtrai ao eu: a sociedade é assim imanente ao conteúdo da verdade. 

O que aparece, mediante o qual a obra de arte ultrapassa de longe o 

puro sujeito, é a interrupção de sua essência coletiva. O vestígio de 
lembrança da mimese, que toda obra de arte busca, é também sempre 

a antecipação de um estado para além da cisão entre a obra particular 

e as outras (ADORNO, 1988, p.152). 

Na visão adorniana o declínio da tragédia grega foi um reflexo da cultura 

neutralizada; e dá provas de que os conteúdos das obras de arte acabam por se fundirem 

ao conteúdo crítico. Compreendemos que a morte do drama já está aludida no seu 

nascimento, pois a (im)possibilidade do drama reside no diálogo, ou na falta dele.  E 

como afirmou Szondi, “o diálogo é suporte do drama. Da possibilidade do teatro 

depende a possibilidade do drama” (2001, p. 34). 

Sobre a origem do diálogo no teatro, Nietzsche partiu da suposição que “Aquelas 

partes de coro, com as quais é entrelaçada a tragédia grega, são, pode-se dizer o seio 

materno de todo o diálogo, isto é, de todo o mundo da cena, do drama em si.” (2005, 

p.55). O diálogo, então, surgiu da resposta de um coro de vozes, o qual remetia à 
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consciência do sujeito; às moralidades e às vicissitudes a que o homem deveria passar 

para aprender o que fazer e o que não fazer. 

Szondi (2001) demonstra em sua teoria os aspectos formais que compõem o 

drama moderno. E esclarece sobre a diferença entre as formas de pensar a ação na forma 

dramática e no teatro épico. Inicialmente, o autor expõe que o drama traz em sua forma 

literária o princípio da franqueza dialógica. 

O drama resolve essa tarefa do diálogo que se centra no ‘eu’: “ao se concentrar 

em seu personagem central, seja se restringindo a ele de modo geral (monodrama), seja 

apreendendo os outros a partir de sua perspectiva (dramaturgia do eu), com o que, no 

entanto, deixa de ser drama” (SZONDI, 2001, p. 59). A respeito da dramaturgia do ‘eu’, 

recorremos à seguinte passagem para fins de elucidação:  

A dramaturgia subjetiva leva, além disso [vida psíquica oculta], à 

substituição da unidade da ação [tal como concebeu Aristóteles] pela 
unidade do eu. A técnica da estação dá conta dessa substituição 

dissolvendo o continuum da ação em uma série de cenas. As diferentes 

cenas não estão em uma relação causal, não engendram, como no 
drama, umas às outras. Antes, elas parecem pedras isoladas, 

enfileiradas no fio da progressão do eu. O caráter estático e a ausência 

de futuro das cenas, que essa técnica epiciza (no sentido de Goethe), 

relacionam-se com sua estrutura, determinada pela contraposição 
perspectivista do eu e do mundo. A cena dramática extrai sua 

dinâmica da dialética intersubjetiva, é impelida graças ao momento 

futuro inerente a essa dialética (SZONDI, 2001, p. 60). 

Pontuamos que Szondi (2001) mostra ao leitor que no drama de estação o herói 

transgredi a evolução absolutizada propondo entre-lugares e entre-tempos. Apesar de 

entendermos o ponto de vista sobre a noção de ação de Szondi, discordamos que o 

deslocamento da ação e a quebra do seu continuum signifiquem necessariamente 

destituí-la, deixando-a de existir como drama. 

Brecht manteve no teatro épico um elemento fundamental do drama: o diálogo. 

Mas extraiu a centralidade do ‘eu’. Mesmo porque, se extraísse o diálogo 

impossibilitaria o teatro. Porém, a teoria brechtiana não se mostrou cúmplice da forma 

dramática, cuja história coincidia com o drama, até a recriação da forma épica. Criando 

o termo ‘teatro não-aristotélico’, Brecht (1978) além de extrair a centralidade do ‘eu’ 

nos diálogos; escreveu que a catarse aristotélica, a purificação pelo terror e pela 

piedade, foi para a Grécia Antiga uma ablução que tinha como objetivo o prazer; e 

afirmou que, naquele momento do teatro moderno, para haver uma revolução na arte 

dramática era preciso superar a catarse como uma fórmula de apreciação da cena 
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(BRECHT, 1967). O dramaturgo não foi contrário ao prazer, mas este deveria advir de 

contradição e do poder de intervenção, proporcionando aos espectadores deleites 

intensos e complexos, equivalentes à plenitude do amor (BRECHT, 1967). Para além da 

metáfora, o autor escreveu sobre as implicações políticas de adotar a catarse como efeito 

e, simultaneamente, propôs uma possibilidade de leitura da cena que não necessitava do 

elemento catártico:  

O teatro de nosso tempo ainda obedece à receita de Aristóteles para 
conseguir o que chama de catarses (a purificação espiritual do 

espectador). No drama aristotélico, a trama conduz o herói a situações 

em que êle revela seu ser interior. Todos os incidentes mostrados têm 
o objetivo de levar o herói a conflitos psicológicos (BRECHT, 1967, p. 

84).   

Como historiou Nietzsche (2005), o efeito da tragédia que inaugurou o conceito 

de catarse, nunca residiu no interesse épico, não havia a incerteza ““o que está 

acontecendo e o que irá acontecer”, mas sim naquelas cenas retórico-líricas, nas quais se 

transformou a paixão e a dialética do herói principal em um rio possante e caudaloso. 

Tudo se preparava ao pathos [paixão, excesso, catástrofe, passagem, passividade, 

sofrimento e assujeitamento], era considerado rejeitável” (NIETZSCHE, 2005, p.73). 

Bornheim (2009) diz que na cultura grega antiga o teatro foi uma força de 

conciliação e não menos uma forma de política conciliatória. Por isso, o autor afirma 

que Brecht não gostava da tragédia, pois ele a via como reacionária. Na antiga Grécia, 

“a culpa é um caminho de educação do homem. O problema da tragédia não é a morte, é 

a possibilidade de educar o homem” (BORNHEIM, 2009, p. 102). Sob esta luz, o lugar do 

teatro é também o lugar onde se forma o olhar do sujeito; é um lugar possível de 

reflexão; uma possível forma de filosofar (ESSLIN, 1978). Nessa mesma direção, 

Bornheim (2009) argumenta que na história da sociedade e do teatro sofremos forte 

influência hebraico-cristã e, com isso, impregnamo-nos de culpa. Ao abordar a morte da 

tragédia, apontando princípios da burguesia nas obras clássicas da Grécia Antiga, 

Nietzsche (2005) contextualizou essa questão da seguinte forma: 

A palavra do conhecido epitáfio “... quando o ancião, leviano e 

caprichoso”, aplica-se também ao helenismo decrépito. O momento, a 
graça, a leviandade, o capricho são suas maiores divindades; a quinta 

classe, a classe do escravo, chega agora, pelo menos segundo o 

caráter, a dominar; e se ainda se pode falar em “alegria grega”, então é 

a alegria do escravo; escravo que não sabe responder por nada difícil, 
ambicionar nada de elevado, que não sabe estimar nem o passado e 

nem o futuro mas só o presente. Foi este brilho da “alegria grega” 
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contra o qual se insurgiram as naturezas profundas e terríveis dos 

quatro primeiros séculos do Cristianismo; a elas parecia esta fuga 

efeminada [expressão que nos parece machista] da seriedade e do 
medo, esta covarde auto-suficiência no gozo cômodo, não somente 

desdenhável, mas como sendo o caráter eminentemente anti-cristão. E 

deve-se atribuir à sua influência que o julgamento, que por séculos se 
formou da Antiguidade grega [...] (NIETZSCHE, 2005, p.68 – aspas do 

autor). 

Para além do teatro, podemos enfatizar que estamos impregnados de sistemas de 

dominação, dos quais ninguém está salvo (e nem Nietzsche escapou!). Sobre a relação 

de dominação entre os homens, Brecht (2002) em seu diário de trabalho, comentou uma 

passagem da obra de Hegel – que o teatrólogo ironicamente apontou como sendo uma 

maravilhosa da reprodução da teoria aristotélica. Nos escritos fica explícito que da 

mesma “que o conceito de Estado, o conceito de artes também suscita por um lado a 

necessidade de um alvo que seja comum às partes individuais, e por outro lado a 

necessidade de um alvo substancial preponderante” (HEGEL apud BRECHT, 2002, p.27).  

Achamos prudente aqui salientar que, para Hegel (HEGEL apud PALLOTTINI, 

1988), o drama é extremamente importante, sendo ação a categoria fundamental para a 

compreensão do agir humano e também para a garantia da dialética, pois a dialética 

hegeliana propõe uma identificação ou o reconhecimento em si mesmo. Hegel eleva a 

noção de poesia dramática, de drama e de ação: 

1 – A poesia dramática nasce da necessidade humana de ver a ação 

representada; mas não pacificamente, e sim através de um conflito de 

circunstâncias, paixões e caracteres, que caminha até o desenlace 

final. 

[...] 

2 – O drama apresenta uma ação que tem como base uma pessoa 

moral. Os acontecimentos parecem nascer da vontade interior e do 

caráter das personagens. 

[...] 

3 – A ação é a vontade humana que persegue seus objetivos, 

consciente do resultado final.  

[...] 

4 – A finalidade de uma ação só é dramática se produzir outros 

interesses e paixões opostas. 

[...] 

5 – A unidade de ação se encontra na persecução e realização de um 

fim  determinado, através de um conjunto de conflitos; a verdadeira 
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unidade, no entanto, só se realiza no movimento total (que inclui 

todas as vontades e todas as colisões). 

[...] 

6 – A progressão dramática é a precipitação contínua até o fim, o que 

se explica exatamente pelo conflito. Como a colisão é o ponto 

angular e saliente da marcha, e à medida que as forças contrárias 

chegam ao ponto maior do desacordo entre sentimentos, objetivos e 

atos, mais se sente a necessidade de uma solução, e mais os 

acontecimentos são impelidos a esse resultado. 

[...] 

7 – O interesse dramático só nasce da colisão entre os objetivos dos 

personagens. O que realmente produz efeito é a ação como ação, e 

não a exposição dos caracteres em si. A concentração de todos os 

elementos do drama na colisão (conflito) é que constitui o nó da obra. 

(HEGEL apud PALLOTTINI, 1988, p. 8, 9, 11, 12, 13, grifos do autor). 

Partindo do mesmo princípio hegeliano, em que o interesse dramático emerge do 

conflito entre as personagens, Henry A. Jones sugeriu que “Uma peça é uma sucessão 

de suspenses e crises, ou uma sucessão de conflitos deflagrados, caminhando numa 

série de clímax ascendentes e acelerados desde o começo até o fim de um esquema 

organizado” (JONES apud PALLOTTINI, 1988, p. 26). Essa perspectiva comunga a 

dramaturgia clássica, onde as personagens se reconhecem no conflito que é motivador 

do drama. Por isso, em certa medida, Brecht (2002) ironizou a análise de Hegel, 

acusando-o de reproduzir a ótica aristotélica como modelo artístico. 

Para Aristóteles (1979) o reconhecimento [anagnorisis] é “um dos três 

itinerários possíveis da fábula. Ele sucede à falha trágica do héroi (hamartia). Seu 

exemplo mais célebre é Édipo de Sófocles.” (PAVIS, 1999, p.332). Neste caso, a 

anagnorisis se trata da tomada de consciência, por parte do herói, de um erro que ele 

mesmo em determinado momento cometeu. O reconhecimento, cujo sentido de 

passagem da ignorância à consciência de si por meio do drama, tem na fábula a decisão 

de como acontecerá o reconhecimento (ARISTÓTELES, 1979): o drama finda quando as 

personagens reconhecem sua situação, seja pela força do destino, seja por uma lei 

moral. (PAVIS, 1999). 

É preciso dizer ainda, que a representação não só diz respeito às personagens, 

mas interage com a “capacidade espectadora de reconhecimento (ideológica, 

psicológica ou literária).” (PAVIS, 1999, p.332). Pavis (1999) reitera que ao criticar a 

ilusão da cena naturalista, Brecht tentou suprir o reconhecimento crítico, distanciando o 
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objeto apresentado: “A reprodução distanciada é uma reprodução que permite, 

certamente, reconhecer o objeto reproduzido, mas ao mesmo tempo, permite torná-lo 

insólito.” (BRECHT apud PAVIS, 1999, p.332). Nessa perspectiva, Pavis fala que não é 

tão importante “se a personagem tem ou não consciência de suas contradições e da 

solução delas, desde que o espectador haja tomado conhecimento delas e dominado o 

funcionamento ideológico do universo representado e do seu próprio universo” (PAVIS, 

1999, p.332). 

Ainda sobre posição de Brecht acerca da forma épica, encontramos o quadro a 

seguir no qual é evidenciado a noção de reconhecimento, dentre outros aspectos: 

 

Forma Dramática de Teatro Forma Épica de Teatro 

O palco encarna um fato, envolve o 

espectador em uma ação. 

O palco narra um fato, transforma o 

espectador em observador do fato.  

Consome sua atividade, proporciona-

lhe sentimentos, comunica-lhes vivências, o 

espectador é envolvido em uma ação.  

Mas desperta sua atividade, obriga-o a 

tomar decisões, comunica-lhe conhecimentos, 

êle é colocado face a essa ação. 

Utiliza-se a sugestão.  Utilizam-se argumentos. 

As sensações são conservadas. São levadas até o reconhecimento. 

O homem é dado como conhecido. O homem é objeto de pesquisa. 

O homem é imutável. O homem mutável e em 

transformação. 

Seus impulsos. Seus motivos. 

O homem imutável mente. Segundo curvas irregulares. 

Natura nos facit saltus 

O mundo como êle é. 

Facit saltus 

O mundo como êle se torna. 

(BRECHT, 1967, p. 96) 

No quadro, sobre a forma dramática, observamos que o reconhecimento é um 

fim nele mesmo; enquanto na épica, Brecht sugeriu um movimento, uma ação onde o 

sujeito percorre um caminho até o fim. Nisso reside, inclusive, as distinções entre a 

percepção de práxis e a compreensão dialética de Aristóteles e Brecht. Este, não falou 

em uma conduta moral e reta pelo caráter; ao contrário de idealizar o indivíduo, Brecht 

propôs outro olhar à representação teatral, sugerindo um conceito de reconhecimento do 
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sujeito que extrapola a anagnorisis da dramaturgia clássica. Justamente porque o 

reconhecimento por si só não acarreta necessariamente a consciência crítica do sujeito – 

ora sujeito, ora objeto – bem como não garante o reconhecimento do outro como sujeito 

ou objeto (seja qual for a natureza do objeto). 

Daí a importância decisiva da mediação [Vermittlung] para uma teoria crítica da 

sociedade, como adianta Jay (2008, p. 97, grifos e nota do autor):  

Nenhuma faceta da realidade social podia ser compreendida pelo 
observador como final ou completa em si. Não havia “fatos” sociais, 

como acreditavam os positivistas, que fossem o substrato de uma 

teoria social. Em vez disso, havia uma interação constante do 
particular e do universal, o “momento”

20
 e a totalidade.  

Contudo, a mediação nela mesma tampouco é suficiente. Por isso, sobre os 

conceitos de formação e de mediação, Silvia Zanolla (2007) afirma que criticar a 

mediação mediatizada, é refletir acerca da idealização; pensar o sujeito idealizado pela 

fragmentação da consciência, ou seja, o ser consciente versus o ser não consciente. A 

consequência é que a apresentação de tal dicotomia  

desprovida de implicações reais de sua relação postula a idealização e 

a fetichização tanto do sujeito quanto do objeto. A volta para o sujeito 

é a possibilidade de identificar a objetificação da subjetividade, bem 

como o subjetivismo do objeto. A partir desse exercício de reflexão, 
seria possível entender os mecanismos de dominação que mediam o 

sujeito e o objeto. Assim o objeto, ao contrário do que aparenta, deve 

ser tratado a partir da sua primazia em relação ao sujeito, ou melhor, a 
realidade é tão objetificada, que há que se buscar nessa coisificação 

aquele objeto idealizado, perdido pela indiferenciação em relação ao 

todo social (ZANOLLA, 2007, p. 27).   

Na teoria adorniana, a relação entre o sujeito e o objeto na reflete uma 

ambivalência da crítica kantiana à ação e à representação da ação. E o perigo de tornar o 

objeto um dogma, “é o perigo do empirismo que pode reduzir tudo à experiência, 

mesmo que seja em nome da práxis” (ZANOLLA, 2007, p.26). Em tais circunstâncias, a 

mediação fica prejudicada, e ao invés de levar a um reconhecimento do sujeito, pode 

conduzir à dominação. 

É a partir dessa lógica apresentada que para o entendimento dos mecanismos de 

dominação – aqui em particular a dominação da cultura – Adorno (1995a) propõe, 

sobretudo aos materialistas, o que ele chamou de ‘giro copernicano’ – expressão 

advinda da teoria kantiana: 

                                                             
20 Das Moment, em alemão, significa uma frase ou aspecto de um processo dialético cumulativo. Não 

deve ser confundido com Der Moment, que significa um momento no tempo, no sentido da língua inglesa. 
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o que pressupõe uma volta para estudos referentes à ação irrefletida do 

sujeito, ou melhor, a subjetividade do indivíduo coisificado, tanto por 

materialistas positivistas quanto por materialistas idealistas, 
dogmáticos. Evidentemente esse giro para o sujeito não eliminaria o 

estudo do objeto, mas ao contrário, inaugura um novo olhar em 

relação às contribuições da subjetividade à teoria marxista. Nesse 
aspecto, torna-se urgente reconhecer que existe uma subjetividade 

inerente ao objeto, o que faz com que as ações humanas, por mais 

revolucionária, se comprometam com a realidade estabelecida. A idéia 

do giro copernicano apresenta a luta contra a inversão de valores 
relacionada aos conceitos de idealismo e materialismo, sujeito e 

objeto, fazendo com que a realidade se confunda com a ideologia [...] 

Não está em questão apenas as contradições do pensamento idealista 
ou do pensamento materialista, mas sim até que ponto, as duas 

abordagens podem se confundir e serem limitadas, apesar de suas 

especificidades (ZANOLLA, 2007, p. 26-27).    

Para Zanolla (2007), espera-se a coisificação do objeto, mas não do sujeito; 

assim como se espera objetivação da prática e reflexão pela teoria. Mas a premissa não é 

verdadeira, na medida em que o indivíduo cognoscível – aquele que conhece – nem 

sempre consegue se libertar da condição de coisa. Para que ele se torne cognoscente – 

que pode vir a conhecer – e alcance sua autonomia, seria necessário esse retorno ao 

sujeito, sem negar as suas contradições. 

Por isso, não se bastando do giro copernicano – refletir sobre a própria reflexão 

– Adorno (1995a) evocou o segundo giro copernicano de Kant sob o seguinte 

argumento: “O problema filosófico da constituição inverteu-se refletido num espelho; 

mas; em sua inversão, expressa a verdade sob a situação histórica alcançada; uma 

verdade que, todavia, teria que ser uma vez negada teoricamente, num segundo giro 

copernicano” (ADORNO apud ZANOLLA, 2007, p. 26-27). Sobre essa elipse ao homem 

contraditório, Adorno escreveu: 

A inversão copernicana de Kant consegue expressar exatamente a 
objetificação [Objektivierung] do sujeito, a realidade da coisificação 

[Verdinglichung]. Seu conteúdo de verdade é o bloco empilhado, de 

modo algum ontologicamente, mas historicamente, entre sujeito e 
objeto (ADORNO apud ZANOLLA, 2007, p. 28). 

Para Zanolla, quando Adorno enunciou tal proposta, ele propôs “uma atenção 

maior em relação à importância da teoria kantiana para os mecanismos de dominação, 

mecanismos esses relacionados à representação absorvida pela consciência geral, ou 

seja, a alienação” (2007, p. 27). Ainda na análise adorniana, apresenta-se a relação entre 

a condição de existência do sujeito e a condição social na constituição da alienação, 

uma vez que “O indivíduo particular deve ao universal a possibilidade de sua existência; 
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o pensar dá testemunho disso, ele, que por sua parte, é uma condição universal e, 

portanto, social” (ADORNO apud ZANOLLA, 2007, p. 27).  

Desta forma, no sentido do teatro dialético, a fábula não é estritamente uma 

história contínua e unificada; há uma forma de enunciação que pode compreender ou 

não a descontinuidade do ponto de vista do fabulador. Não há obrigatoriamente uma 

história linear a ser seguida, pois a narrativa tece episódios autônomos em que o 

espectador é convidado a defrontar e confrontar com os processos de realidade (PAVIS, 

1999). “Reside aí, aliás, a ambigüidade desta noção em Brecht: a fábula deve ao mesmo 

tempo ‘seguir seu curso’, reconstituir a lógica narrativa e ser, entretanto, 

incessantemente interrompida por distanciamentos necessários” (PAVIS, 1999, p. 159). 

Como infere Pavis (1999), para Brecht a fábula é um movimento de tensão entre a 

história (o relato) e a História (os acontecimentos à luz do marxismo). 

Como o próprio Brecht disse “a fábula é, segundo Aristóteles – e nesse ponto 

pensamos identicamente – a alma do drama!” (1978, p.104). Dito isso, podemos afirmar 

que o teatro épico não exclui a alma do drama e, por esse motivo, o dramaturgo e 

encenador valorizou a ação e a narração na formação do teatro dialético. Segundo o 

autor, a fábula é elemento fundamental para a autonomia do espectador e, por isso, a 

“interpretação da fábula e sua transmissão por intermédio de efeitos de distanciamento 

adequados deverão ser a tarefa capital do teatro” (1978, p.131). Isso porque “são as 

personagens em ação que narram os costumes” (1978, p.18), e, portanto, a fábula é uma 

importante forma de discurso, um lugar de fala. Contudo, Brecht, ao contrário do drama 

que preconizou Aristóteles, investiu na narração de forma que fosse possível ao 

espectador elaborar o passado e criar expectativa em relação às mudanças possíveis, 

remontando a dialética aristotélica. A transformação da forma de ação foi necessária, 

pois como descreveu Nietzsche,  

O conhecimento mata a ação, à ação cabe o envelamento
21

 pela ilusão 

– é isto o que Hamlet ensina, não aquela sabedoria barata de João, o 

Sonhador, que, em virtude do excesso de reflexão e excesso de 
possiblidades, não pôde decidir à ação; não, o refletir, não! – o 

conhecimento verdadeiro, o relance na verdade honrosa, supera 

qualquer motivo que impele à ação, tanto com Hamlet como com o 
homem dionisíaco. Agora não há consolo que faça efeito, a ânsia 

passa, depois da morte, por sobre o mundo, por sobre os deuses 

mesmo, a existência à negada, conjuntamente com seu reflexo fugidio 

                                                             
21 A expressão alemã Umschleiertsein significa “envolver por véus”. O véu que a ideologia lança e que 

impede a elaboração do passado, segundo Adorno (1995b). Brecht, com o distanciamento, (des)encanta o 

mundo, pois, coloca a “visão para fora de si”. 
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nos deuses, ou num Além perene. Na certeza da verdade, uma vez 

apontada, fitará o homem somente o horrível e o absurdo da 

existência; então ele compreenderá o simbólico destino de Ofélia, 
então reconhecerá a sabedoria do deus silvestre Sileno; e isto lhe 

repugna. [...] O encantamento é a condição de toda arte dramática. 

Neste encantamento se vê o entusiasta dionisíaco como sátiro e, como 
sátiro, vê, por sua vez, o deus, isto é, ele vê em sua transformação uma 

outra visão fora de si, como complemento apolíneo de seu estado. 

Com essa nova visão, finda-se o drama (NIETZSCHE, 2005, p. 51, 55 – 

notas do tradutor). 

Brecht (2002), afirmou, assim como Nietzsche (2005), que a dramaturgia 

aristotélica não permitia levar em conta as contradições objetivas de qualquer processo 

vivenciado pelo indivíduo. Isso, porque as contradições eram situadas no herói, 

portanto, convertidas subjetivamente. Entendemos que essas contradições devem 

comparecer dialeticamente na operação. Mas Brecht (2002) constatou que a atividade 

crítica do espectador ficava prejudicada, caso ele simplesmente criasse uma empatia 

com as personagens e a cena mostradas no palco – tal como era feito na tragédia ou no 

drama burguês. Desta forma, discordando de Aristóteles, ele queria que o espectador 

penetrasse criticamente nos incidentes apresentados na cena, sem deixar que as emoções 

o impedissem de refletir sobre a realidade. Com esse pensamento, questão fundamental 

exposta pelo teórico foi: “será totalmente impossível fazer da reprodução dos 

acontecimentos da vida real o propósito da arte, e portanto fazer da atitude crítica dos 

espectadores para com eles alguma coisa útil para a arte?” (BRECHT, 2002, p.98). 

A partir dessa base, Brecht esclareceu que era preciso mudar a natureza da 

relação entre o palco e a plateia, ambos os lugares de tomada de decisões. No método 

em questão, não caberia uma perspectiva dominante da empatia. Para que essa mudança 

ocorresse, o dramaturgo recorreu ao efeito de distanciamento, ou ‘efeito-d’, que para o 

dramaturgo redunda numa experiência teatral: 

Ele consiste na reprodução de incidentes da vida real no palco de 
modo a sublinhar-lhes a causalidade e trazê-la à atenção do 

espectador. Esse tipo de arte também gera emoções; tais 

representações concorrem para o conhecimento profundo da realidade, 
e isto é que move o espectador. O efeito-d é uma técnica artística 

antiga; é conhecido da comédia clássica, de certos ramos da arte 

popular e das práticas do teatro asiático (BRECHT, 2002, p.98). 

Acerca do distanciamento que deve haver na fábula para que não haja a ilusão, o 

envelamento da realidade, mas sim a reflexão, Brecht (1978) escreveu: 
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Visto que o público não é solicitado a lançar-se na fábula, como se 

fosse num rio, e a deixar-se levar à deriva, os acontecimentos isolados 

têm de ser interligados de tal forma que as funções sejam evidentes. 
Os acontecimentos não devem seguir-se de maneira imperceptível, 

devemos, sim, ter a possibilidade de intervir neles com os nossos 

juízos críticos (BRECHT, 1978, p.128). 

Inversamente, como disse Rosenfeld: “O teatro “dramático” não mantém essa 

atitude distante [...] precipitando-se com terrível tensão para o desfecho, a ponto de 

sugar o espectador para o vórtice de seu movimento inexorável, sem lhe dar folga para 

observar, criticar, estudar” (ROSENFELD apud DESGRANGES, 2010a, p.94). 

Nesse sentido, Brecht (1978) defendeu que os acontecimentos ocorridos entre os 

homens e que compõem a fábula, “constituem para o homem matéria de discussão e de 

crítica, e que podem ser por ele modificados” (Brecht, 1978, p.128). No que diz respeito 

à ordem das ações dispostas em cena e o tempo em que ocorre a ação dramática, a partir 

da visão dialética, “a exigência dramatúrgica pela unidade de tempo é compreensível 

sob uma nova luz. A descontinuidade temporal das cenas vai contra o princípio da 

sequência de presentes absolutos” (SZONDI, 2001, p. 33). Ou seja, as descontinuidades 

temporal e espacial pressupõem um eu-épico que transita historicamente em seu próprio 

tempo vivido (SZONDI, 2001).  

Especificamente sobre o drama, concordamos que ele não está relacionado 

estritamente com a ação dramática, mas com a ação como práxis. Brecht (1978) investiu 

nessa ideia ao compreender na ação um movimento dialético:  

Perante a práxis irracional, a sua razão é por completo improcedente. 

Tomba tragicamente, sacrificando à contradição entre uma forma de 

raciocínio e outra forma de ação. Esta maneira de ler a peça (que 
admite mais de uma forma de leitura) poderia, a meu ver interessar o 

nosso público (BRECHT, 1978, p.130). 

Brecht admitiu que a ação no teatro era mantida por uma práxis irracional. E, por 

isso, sugeriu uma nova perspectiva para a práxis teatral: a ação deveria ser interrompida 

por narração. Tal concepção poderia levar a práxis ao seu sentido criador, como havia 

almejado a teoria benjaminiana. Contudo, vale ressaltar que a natureza da práxis 

presume criação, entretanto, a repetição mecânica da prática, acaba por tornar obsoleta a 

práxis: “A repetição se justifica enquanto a própria vida não reclama uma nova criação” 

(VÁSQUEZ, 2007). Sobre essa discussão são relevantes as contribuições de Adolfo 

Vásquez (2007). Nos escritos, o autor chamou atenção para a práxis imitativa na arte e 

diferencia a práxis criadora da práxis reiterativa imitativa: 



68 

 

A práxis se apresenta ora como práxis reiterativa, isto é, em 

conformidade com uma lei previamente traçada, e cuja execução se 

reproduz em múltiplos produtos que mostram características análogas, 
ora como práxis inovadora, criadora, cuja criação não se adapta 

plenamente a uma lei previamente traçada, e desemboca em um 

produto novo e único.
22

 [...] A repetição se justifica enquanto a própria 
vida não reclama uma nova criação. O homem não vive em constante 

estado criador. Ele só cria por necessidade; isto é, para adaptar-se a 

novas situações, ou satisfazer novas necessidades [como de não se 

adaptar às situações dadas]. Repete, portanto, enquanto não se vê 
obrigado a criar. Porém, criar é para ele a primeira e mais vital 

necessidade humana, porque só criando, transformando o mundo, o 

homem – como Hegel e Marx declararam a partir de diferentes 
enfoques filosóficos – faz um mundo e faz a si próprio. Assim, a 

atividade prática fundamental do homem tem um caráter criador; mas, 

junto a ela, temos também [...] a repetição (VÁZQUEZ, 2007, p. 266, 
267, notas nossas).  

Nessa perspectiva, o trabalho criador, portanto, supõe uma consciência entre a 

idealização e a materialização: o produto do trabalho deveria ser o resultado de um 

processo consciente do produtor, assim como deveria expressar o homem que o 

produziu (VÁZQUEZ, 2007). A ordem poderia ser inversa, como diria Engels, “a mão 

não é somente o órgão do trabalho, é também o produto do trabalho” (MARX & 

ENGELS, 1980, p. 27 – grifos do autor)
23

.  

Brecht (1978) disse que era preciso nos libertar da aversão à cópia, sob o 

argumento de que precisaríamos fazer da mimese uma arte. Copiar não é 

                                                             
22 O termo “criação”, ou seus derivados “criador” e “criadora”, se apresenta historicamente com uma 

pluralidade de significados tanto na linguagem comum como na filosófica. Ele tem em comum o 

significado de produção de algo novo, seja como ação criadora limitada (na filosofia grega), como criação 

divina ex nihilo (na tradição cristã), seja como criação humana a partir de coisas existentes (desde o 

Renascimento). Às vezes o termo é utilizado para qualificar a evolução em um sentido universal ou 
cósmico com o objetivo de enfatizar seu caráter imprevisível ou novo (“evolução criadora” em Bergson 

ou “evolução emergente” em C. Lloyd Morgan). A carga mística, religiosa ou metafísica da maior parte 

dos significados tradicionais obstaculiza o uso rigoroso e preciso, isto é, científico do termo “criação”. 

Daí que necessitamos advertir que, para nós, significa uma atividade que apenas pode ser atribuída ao 

homem como ser consciente e social em virtude da qual produz algo novo a partir de uma realidade ou de 

elementos preexistentes. Desse modo, produz-se um novo objeto cujas propriedades surgem graças à 

atividade humana, desenvolvendo o que só existia virtualmente, mas não efetivamente. O homem produz 

assim algo novo que não poderia existir sem ele. Isso exclui – a nosso ver – a legitimidade do uso do 

conceito de criação fora do homem: nos processos da natureza ou com referência ao universo. Em 

compensação, onde quer que o homem como sujeito ativo esteja presente – na ciência, na arte, no 

trabalho, na técnica, nas relações sociais etc. – é perfeitamente legítimo usá-lo e falar, portanto, da criação 
científica, artística, social etc. A criação supõe sempre produção de algo novo (teorias, obras de arte, 

objetos úteis, instituições políticas, relações sociais etc.). O novo está inscrito como uma possibilidade 

nos elementos preexistentes, mas seu aparecimento não responde a uma determinação inexorável. O 

virtual só se realiza com a intervenção do homem e não deriva de uma necessidade lógica do que já 

existia. Não se cria algo novo senão a partir do que já existe, mas nunca basta o preexistente para produzi-

lo. Entendida dessa forma, a criação só existe propriamente como atividade específica humana, isto é, 

como atividade que produz um objeto que não poderia existir por si mesmo, isto é, sem a intervenção da 

consciência e da prática humana (VÁZQUEZ, 2007, p. 266). 

23 Falaremos especificamente da categoria de trabalho, em Marx (2003), no II Capítulo da tese. 
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necessariamente o caminho mais fácil, ele afirma. Mesmo porque “as reproduções 

concluídas devem, pois, ser apresentadas com absoluta lucidez, para que possam ser 

recebidas com lucidez” (1978, p.133). Na visão do dramaturgo, o teatro é um momento 

em que o espectador deve ter uma atitude fecunda: para além do simples ato de olhar, o 

teatro deve provocar uma interminável transformação, porque o espectador tem a 

possibilidade de se formar a si próprio (BRECHT, 1978, p.134). Sobre a questão da 

reprodução, Brecht pontuou: 

[...] a coreografia não é chamada para uma reprodução dos “homens 

tal como são na realidade”. Arte, quando espelha a vida, o faz com 
espelhos especiais. A arte não deixa de ser realista por alterar as 

proporções, deixa, sim, quando as altera de tal modo que o público, ao 

utilizar as reproduções, na prática, em idéias e impulsos, naufraga na 
realidade (BRECHT, 1978, p.134). 

É relevante contextualizar que “A reivindicação da imitação retorna 

constantemente na história do teatro, de Aristóteles ao realismo socialista
24

. Ela se 

manteve por razões essencialmente ideológicas: dar ao espectador a ilusão da realidade, 

a segurança do verossimilhante” e como proferiu Diderot, “A perfeição de um 

espetáculo consiste na imitação tão exata de uma ação que o espectador, 

ininterruptamente enganado, imagina estar assistindo à própria ação” (DIDEROT apud 

PAVIS, 1999, p. 204). Esta estética a qual se utiliza da imitação culmina com o teatro 

naturalista que pretende espelhar a realidade. Compreendida dessa maneira, a imitação 

corre o risco de se tornar uma forma de práxis imitativa unicamente conivente com um 

sistema de reprodução da estrutura societal, portanto, improdutiva dentro da 

possibilidade do conhecimento. Outra questão relevante é que, para Aristóteles, a 

imitação [mimesis] se opõe à narração [diégese]. Para Pavis, uma “dramaturgia que se 

assuma como sistema artificial e prática significante “exibirá” a produção da ficção, o 

trabalho de elaboração da fábula, e não contará com a identificação do ator (ex: Brecht); 

ela sublinhará os efeitos narrativos da diégese” (1999, p. 97). 

Sobre a constituição da fábula, Sperber explica: “Na construção da fábula, o 

mais difícil é manter a analogia entre as personagens ficcionais e as personagens reais. 

                                                             
24 Sobre o realismo socialista Adorno registou: “A sensibilidade do belo relativamente ao polido, à 

consideração empenhada de que a arte, ao longo da sua história, se comprometeu com mentiras, transfere-

se para o momento da resultante, que a arte tão pouco pode dispensar como as tensões das quais tal 

momento provém. É possível prever a perspectiva de uma recusa da arte em nome da arte. Ela anuncia-se 

naquelas suas obras que se tornam silenciosas ou desaparecem. Mesmo do ponto de vista social, elas são a 

consciência recta: é melhor não haver arte alguma do que o realismo socialista” (1988, p.68). 



70 

 

Os primeiros devem permanecer bastante transparentes para permitir que se veja, por 

intermédio deles, os segundos” (2009, p.560). 

A distinção é muitas vezes nebulosa, mas a proposta é que o teatro que se 

proponha a dialogar com a dialética possa vir a se diferenciar, no que diz respeito ao 

aspecto “puro” de ficção. Este aspecto puro de ficção – onde nos perdemos na 

identificação completa com algo ou alguém – que tantas vezes contaminou as práticas 

do/em teatro e cinema. Observamos isso, inclusive, nas práticas escolares onde o 

chamado “teatrinho” é visto somente como o reino da fantasia. Aos olhos de Freud
25

 o 

reino da fantasia depende do fato de que o seu conteúdo não se submete ao teste de 

realidade e 

O resultado algo paradoxal é que em primeiro lugar, muito daquilo 
que não é estranho em ficção sê-lo-ia se acontecesse na vida real; e, 

em segundo lugar, que existem muito mais meios de criar efeitos 

estranhos na ficção, do que na vida real. O escritor imaginativo tem, 
entre muitas outras, a liberdade de poder escolher o seu mundo de 

representação, de modo que este possa ou coincidir com as realidades 

que nos são familiares, ou afastar-se delas o quanto quiser. Adaptamos 

nosso julgamento à realidade imaginária que nos é imposta pelo 
escritor, e consideramos as almas, os espíritos e os fantasmas como se 

a existência deles tivesse a mesma validade que a nossa própria 

existência tem na realidade material. Também nesse caso evitamos 
qualquer vestígio do estranho (FREUD, 1996b, p.266, grifos do autor). 

Freud também confirmou haver o escritor que pretende se mover no “mundo da 

realidade comum”. O autor neste caso nos ilude prometendo nos dar a pura verdade e, 

no final, excede essa verdade. Ou seja, vivenciamos suas proposições e reagimos como 

teríamos reagido diante de experiências reais; e ao percebermos o truque, “é tarde 

demais, e o autor já alcançou o seu objetivo” (FREUD, 1996b). Neste caso, em outros 

contextos, pode-se também perceber que a construção das imagens poéticas presentes 

nos trabalhos artísticos, tanto no processo de produção como na apreciação estética, 

passa pelo grau de atenção à vida, pela pulsão de vida e morte, ou seja, não menos pela 

diferenciação do sujeito e do objeto por meio da observação de si e observação do outro. 

Passa obrigatoriamente pelo olhar, pela educação do olhar e pelas concepções e 

formações de quem olha e é olhado por outrem. E, ainda, daquilo que é olhado e como é 

olhado. Por isso, a responsabilidade também deve ser relevante na criação de uma obra 

                                                             
25 Texto publicado por Freud, em 1919, sob o título "Das Unheimliche" ("El Sinistro", na tradução 

espanhola, "L’Inquiétante Etrangeté", na edição francesa, ou, "O Estranhamente Familiar"). “Trata-se de 

uma análise bastante original para a época, uma abordagem psicanalítica de um conhecido conto de 

Hoffmann, "O Homem da Areia" (Der Sandmann)”. Disponível em: 

http://www2.uol.com.br/percurso/main/pcs03/BernardoUnheimlich.htm Acesso em: novembro de 2010. 

http://www2.uol.com.br/percurso/main/pcs03/BernardoUnheimlich.htm
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artística tanto por parte do artista quanto do espectador, que cria tanto quanto o 

chamado ‘criador’. Nesse sentido, pontuamos que na efabulação existe um princípio de 

ficção e historicização: 

O imaginário, a simbolização e a efabulação se movem entre fatos e 

lógica, entre lá e cá, entre passado e presente, incluindo no raciocínio 
não só cada lado, mas o próprio princípio do movimento – não 

pendular, mas cíclico – e, em certa medida, em espiral (SPERBER, 

2009, p.103).  

Por isso, Brecht optou por trabalhar a fábula, transitando entre ação e narração – 

poderíamos dizer narr(ação). O ato de narração, para Brecht (1978), estava relacionado 

à distinção e à superação das ideias de destino, de autossuficiência, de condutas morais 

e cívicas, e de narcisismo presentes nas atividades teatrais de países como a Grécia, a 

França e a Inglaterra. O teórico almejou uma volta para o tempo histórico, contra a 

noção do indivíduo autossuficiente: “A interrupção da ação, que levou Brecht a 

caracterizar o seu teatro como épico [...] O sentido do teatro épico é construir o que a 

dramaturgia aristotélica chama de “ação” a partir dos elementos minúsculos do 

comportamento” (BENJAMIN, 1994, p.133). Brecht contextualizou essa questão da 

seguinte maneira: 

 O que o teatro burguês sempre realça nos seus temas é a 

intemporalidade que os caracteriza. Apresenta-nos uma descrição do 
homem subordinada por completo ao conceito do chamado “eterno 

humano”. Estrutura a fábula de modo que o homem de todas as épocas 

e de todas as cores – homem, pura e simplesmente – possa ser 
expresso através dela. Os acontecimentos apenas tem valor de tópicos, 

tópicos essenciais a que se segue a “eterna” resposta, a resposta 

inevitável, corrente, natural, e, precisamente por isso, humana. [...] 

[Numa concepção não-histórica] Modificam-se algumas 
circunstâncias, transformam-se os ambientes, mas o homem não se 

modifica. A história é uma realidade no que se refere ao ambiente, 

mas não o é em relação ao homem. O ambiente é caracteristicamente 
insignificante, é concebido, pura e simplesmente, como um motivo, é 

uma grandeza variável, algo inumano, existe, a bem dizer, sem o 

homem, como unidade coesa em si e defronta o homem, o imutável 
permanente, a grandeza fixa. A concepção do homem como uma 

variável do meio ambiente e do meio ambiente como uma variável do 

homem, ou seja, a redução do ambiente às relações entre homens, é 

fruto de um pensamento novo, o pensamento histórico (BRECHT, 
1978, p.63). 

Para Gerd Bornheim (2009), Brecht trabalhou sob o pressuposto de que não 

existe condição eterna do homem. Por isso, chamou a atenção para o fato de que há uma 

história da razão, do pensamento e dos sentimentos. Então, as posturas e as condutas do 
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homem em sociedade, bem como suas reações sentimentais, são processos da relação 

entre a vida individual e a vida coletiva; e ambas construídas historicamente. Por essa 

razão, Brecht almejou “o confronto de elementos antiéticos” (BORNHEIM, 2009, p. 105) 

e não moralizantes e não utilitarista. Daí a proposta do efeito de distanciamento com o 

qual seria possível racionalizar a forma e o conteúdo da obra vista, presenciada, vivida. 

A obra, nessa ótica, não é um dado, mas uma possibilidade de reconhecer o sujeito e o 

objeto. O espetáculo, sobretudo, torna-se uma possibilidade de reflexão acerca da ação 

apresentada. Nas palavras de Brecht, 

O espectador do teatro dramático diz: Sim, eu também senti isso. – É 

assim que eu sou. – Sempre será assim. – O sofrimento dessa pessoa 

me compunge porque não há saída para ela. – Isto é a verdadeira arte: 
tudo é evidente por si mesmo. – Eu choro com aqueles que estão 

chorando e rio com aqueles que estão rindo. 

O espectador do teatro épico diz: Eu não teria pensado nisso. – Eu não 
teria pensado nisso. – Não se deve agir assim. – Isto é 

verdadeiramente extraordinário, é quase incrível. – Isto não pode 

continuar. – O sofrimento desta pessoa me compunge porque sem 
dúvida haveria uma saída para ela. – Isto é a verdadeira arte: nada aí é 

evidente por si mesmo. – Eu rio dos que estão chorando e choro dos 

que estão rindo (BRECHT, 1967, p. 97, grifos do autor). 

Nessa orientação de Brecht vemos uma busca pela dialética; observamos uma 

idealização da forma épica e adentramos um universo da totalidade que o dramaturgo e 

encenador contraditoriamente almejou para o teatro, especialmente para a formação da 

plateia. Mas esse espectador para ser efetivamente autônomo não pode se enrijecer à 

forma dramática, tampouco à forma épica. As “caixas” em que podemos enquadrar os 

espectadores, em ambos os casos, tornam-se inapropriadas e desnecessárias se formos 

levar em conta a possibilidade de sua real autonomia. Se quisermos um teatro 

efetivamente dialético, o endurecimento das formas terá que ser revisado até mesmo na 

forma de exposição didática, como propôs Brecht. 

É com esse olhar didático que Brecht (1967), no texto Conteúdo Novo, Forma 

Nova, afirmou que “em seu declínio irremediável e acelerado, a dramaturgia e o teatro 

burguês têm se esforçado em dissimular a forma de um conteúdo social reacionário e 

estático” (1967, p. 263). Contrariamente a essa ideia burguesa, o autor defendeu o teatro 

novo, sugerindo aos espectadores que 

podem (ou poderiam) encontrar paixões novas (e também antigas), 

aparecidas há muito pouco tempo, ou então, que ainda estejam 
aparecendo. [...] as formas de expressão também se transformaram e 

continuam a se transformar. Qualquer um é capaz de reconhecer 
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paixões como o ciúme, a ambição, a avareza. Entretanto, a paixão de 

obter uma produção maior ou a paixão de unir os homens como 

produtores coletivos [...] são paixões que hoje em dia, dificilmente são 
reconhecidas e admiradas com exatidão... Além disso, as paixões 

novas geram, nos que a elas se entregam, uma nova atitude em relação 

aos homens. Também os conflitos se desenrolam de modo diverso 
daquele a que o teatro nos acostumou. A forma dos conflitos entre os 

indivíduos – na verdade, esses conflitos constituem a base da obra 

dramática – se transformou profundamente. [...] um episódio de luta à 

nova maneira (BRECHT, 1967, p. 260). 

Por isso, escreveu Brecht: “O ponto essencial do teatro épico é, talvez, que êle 

apela menos para os sentimentos do que para a razão do espectador [...] Ao mesmo 

tempo, seria completamente errado tentar negar emoção a esta espécie de teatro. Seria o 

mesmo que tentar negar emoção à ciência moderna” (1967, p. 41). Dessa forma, quando 

o dramaturgo e encenador Brecht (1967), propôs um esquema em síntese para mostrar a 

distinção entre o teatro dramático e o teatro épico ele alertou que tal  

esquema não apresenta uma oposição absoluta mas simplesmente 
variações da matiz. Assim, dentro de uma representação destinada a 

informar o público, podemos fazer um apelo tanto à sugestão afetiva 

quanto à persuasão puramente racional [se é que isso é possível] 

(BRECHT, 1967, p. 59). 

Nietzsche (2005) também escreveu que a própria tragédia grega absorveu em si 

todas as espécies artísticas anteriores e se apropriou dos estilos linguísticos e formas de 

representação já existentes.  

 

Forma Dramática de Teatro Forma Épica de Teatro 

É ação, É narração 

Faz participar o espectador na ação, Faz do espectador um observador – 

mas 

Consome-lhe atividade, Desperta-lhe a consciência crítica, 

Desperta-lhe sentimentos. Exige-lhe decisões. 

Vivência. Visão de mundo. 

O espectador é jogado dentro de 

alguma coisa. 

O espectador é colocado diante de 

alguma coisa. 

Sugestão. Argumento. 

Os sentimentos são conservados tais Os sentimentos são elevados a uma 
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como são. tomada de consciência. 

O espectador está no interior da ação, 

participa. 

O espectador está de frente, analisa. 

Supõe-se que homem é algo 

conhecido. 

O homem é objeto de uma análise. 

O homem é imutável. O homem se transforma e pode 

transformar. 

Interesse apaixonado pelo desenlace. Interesse apaixonado pelo 

desenvolvimento da ação. 

Uma cena em função da outra. Cada cena para si. 

Progressão. Construção articulada. 

Desenvolvimento linear. Desenvolvimento retilíneo. 

Evolução contínua. Saltos. 

O homem como um dado fixo. O homem como uma realidade em 

processo. 

O pensamento determina o ser. O ser social determina o pensamento. 

Sentimento. Razão. 

(BRECHT, 1967, p. 59). 

 

A partir do aporte teórico apresentado, concluímos que falar de forma dramática 

pressupõe um teatro baseado em princípios aristotélicos; todavia, falar de um teatro não-

aristotélico não é pressupor necessariamente o encerramento do drama. Como disse 

Szondi: “a peça histórica sempre resulta “não-dramática”” (SZONDI, 2001, p. 32).  

Mesmo que o próprio Brecht tenha diferenciado ambas as formas – no sentido de 

tencionar a relação entre sujeito e objeto – não é possível a total ruptura das categorias 

do épico e do dramático, visto que não são formas imaculadas e estas dialogam entre si. 

Em contrapartida, como já identificado por Hans-Thies Lehmann (2007), o drama e o 

teatro  

estão tão estreitamente relacionados, tornando-se quase idênticos na 

consciência (inclusive por muitos teóricos do teatro), como um par 
que não desgruda, por assim dizer, que toda transformação radical do 

teatro sofre a resistência obstinada da concepção de drama como 

latente normativa do teatro (LEHMANN, 2007, p.46).   
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Por isso, mesmo que drama e teatro não sejam excludentes, Lehmann diz que é 

preciso considerar as novas formas de teatro em contraposição ao drama. A tensão deve 

ser mantida na medida em que existem motivos “externos” ao conceito, ou seja, a 

“demanda de ação, entretenimento, distração e suspense constantemente se valem das 

regras estéticas da concepção tradicional de drama, mesmo que de modo subjacente” 

(LEHMANN, 2007, p.53).   

A forma dramática é sim passível de separação de outros gêneros teatrais, como 

vimos no teatro épico brechtiano. Contudo, as análises que extraem a tensão dialética da 

discussão do conceito de drama, acabam excluindo a possibilidade das formas teatrais 

não caírem em uma idealização. E, como afirma Lehmann (2007), a tensão entre as 

formas dramática e épica se faz necessária: “Para a validade quase sem impedimentos 

da concepção do épico como uma sequência do dramático contribui como um fator 

essencial a autoridade de Brecht” (LEHMANN, 2007, p.46).   

Quando Brecht (1967) sugeriu uma tabela didática, de síntese entre o épico e 

dramático, ele mesmo alertou que não seria possível a total cisão das categorias do 

épico e do dramático. Ele não trabalhou com um purismo, tampouco com idealismo. 

Até porque no teatro épico o jogo é declarado abertamente aos atores e espectadores, 

mas a fábula continua a existir mesmo com a concepção de não manter a unidade na 

sequência das ações. 

Nesse sentido, o teatro épico proposto por Brecht não foi um sistema de atuação 

fechado para ser aplicado a determinados contextos históricos, o que nos permite 

repensá-lo. O teórico pontuou que as formas de teatro épico conhecidas por nós, são 

motivadas e definem determinadas tendências de suas respectivas épocas. O que nos faz 

inferir que o teatro épico contém em si o conceito de historicidade. Para Brecht (1978), 

a ‘historicização’ dos acontecimentos é o método decisivo, tanto no trabalho dos atores, 

quanto na atividade do dramaturgo e encenador.   

Brecht (1978) afirmou que os acontecimentos históricos são singulares, únicos, e 

estão dispostos em uma determinada época. Por isso, a atitude das personagens dentro 

desses momentos, não pode ser equivalente a um comportamento humano imutável. O 

trabalho deve se revestir de parcularidade; e, no curso da história, deve apresentar 

formas ultrapassadas e ultrapassáveis e estar sempre sujeito à crítica da época 

subsequente. Crítica “feita segundo as perspectivas desta. Esta evolução permanente 

distancia-nos do comportamento dos nossos predecessores” (BRECHT, 1978, p.84). 
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Brecht (1978) esclareceu que no teatro épico o palco não reflete a 

desorganização “natural” das coisas, e renuncia as composições aleatórias e acidentais 

que simulam a vida. O autor reiterou também: o “teatro épico é a tentativa mais ampla e 

mais radical de criação de um grande teatro moderno; cabe-lhe vencer as mesmas 

imensas dificuldades que, no domínio da política, da filosofia, da ciência e da arte [...]” 

(BRECHT, 1978, p.54).  E, mesmo que um tanto realista, nesse período, Brecht se 

revelou ainda idealista, otimista e esperançoso, discursando sobre como a política 

contribuiria para a transformação social por meio da arte, que poderia ajudar milhares 

de homens. 

Mas o teórico refinou e revisou muitos de seus conceitos, principalmente depois 

do exílio, período que foi de 1933 a 1948. Embora os princípios do teatro épico 

permanecessem inalterados, o termo épico se revelou insatisfatório, fazendo com que o 

teórico adotasse a ideia de teatro dialético (EWEN, 1991). O termo que pode ser 

entendido como uma maneira de diferenciar a natureza do teatro épico brechtiano de 

outros trabalhos realizados que usam a expressão “épico”, não é mero preciosismo. 

Brecht alegou: “a designação “teatro épico” é demasiado formal para o teatro a que nos 

referimos” (1978, p.135). 

Para Brecht (1978) ser formalista
26

 havia se tornado insuficiente para refletir, 

criticar e modificar as reificações das relações de produção e a flexibilidade da 

sociedade industrial. Tal insatisfação levou o teórico a estudar proficuamente a dialética 

no teatro. Na nossa visão, e na opinião de autores como Ewen (1991) e Esslin (1979), 

essa foi a medida decisiva para que Brecht assumisse a frente de um teatro de linha 

marxista. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Para Bella Jozef, “O formalismo não se opõe a uma crítica do sentido mas uma crítica que confundiria 

sentido e substância e que negligenciaria o papel da forma no trabalho do sentido, levando a expressão à 

sua única substância, fônica, gráfica ou outra. O que ele procura são os temas-formas, essas estruturas de 

duas faces que que se articulam os parti pris [posição, atitude, opinião] da linguagem e os parti pris da 

existência, cuja ligação compõe o que a tradição chama de estilo. [...] Chklovki [que cunhou sobre o 

termo estranhamento, na Rússia] abriu caminho para a análise concreta da forma, ao estudar os traços 

específicos da arte literária e a compreensão da função literária” (2006, p.41-42).  



77 

 

 

1.2 – Teatro dialético entre a dialética e a dialética negativa  

 

 

[...] o olhar não é simplesmente dado, ele é construído. 

 

Sérgio Carvalho 

 

 

1.2.1 – O materialismo histórico dialético na teoria de Brecht 

 

 

As contribuições de Bertolt Brecht para atualidade revelam, sobretudo, sua 

ênfase na discussão acerca da razão e da emoção no teatro. Para além disso, Brecht 

deixou escritos sobre os estudos das questões objetivas, as quais perpassam o processo 

de individuação do sujeito. O encenador e dramaturgo não desejou estritamente outro 

modo de fazer teatral, mas almejou a possibilidade de pensar as contradições do mundo 

pela linguagem teatral. É claro que, para que tal empreitada fosse possível, era 

necessária outra forma de pensar e realizar o teatro, forma esta que envolvesse 

mudanças no método da encenação, da dramaturgia, da atuação e do envolvimento 

do/com os espectadores.  

Roland Barthes, em 1954, numa análise sobre a montagem Mãe Coragem
27

 de 

Brecht, abordou a importância da dramaturgia e essencialmente a diferenciação da 

dramaturgia e da encenação das peças brechtianas: 

A Mutter Courage do Berliner Ensemble (é necessário precisar da 
natureza da representação, pois esse teatro existe como ato e não como 

texto, e aqui foi o próprio Brecht que levou sua obra ao palco) mostra 

bem como Brecht resolveu a quadratura do círculo: um teatro que 

fosse, ao mesmo tempo, totalmente moral e totalmente dramático. A 
proposta central de Mãe Coragem é a improdutividade radical da 

guerra, suas causas puramente mercantis. Ora, o problema não está 

absolutamente em levar uma vez mais a esse truísmo a adesão 
intelectual ou sentimental do espectador, não está em arrastá-lo ao 

sabor de um sofrimento fatal, à moda romântica, está ao contrário, em 

projetar essa fatalidade para fora do público no palco, ali fixá-la, dar-

lhe a distância de um objeto preparado para a desmistificação e 

                                                             
27 “A peça data de 1928 e foi adaptada para o cinema em 1931 por Georg Wilhelm Pabst, que rodou 

simultaneamente uma versão alemã e uma versão francesa. Brecht e Kurt Weill desaprovaram essa 

adaptação” (BARTHES, 2007, p. 99). 
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colocá-la, enfim, à disposição do espectador. Em Mãe Coragem, a 

fatalidade está no palco, a liberdade está na sala, e o papel da 

dramaturgia é separar bem uma da outra. Mãe coragem está na 
fatalidade, acredita que a guerra é inevitável, necessária ao seu 

comércio, à sua vida, ela nem sequer levanta a questão. Mas isso 

colocado diante de nós se passa fora de nós. E, no momento mesmo 
em que esse recuo nos é dado, vemos, sabemos que a guerra não é 

fatal: sabemo-lo não pelo efeito de uma predicação ou de uma 

demonstração, mas por essa espécie de evidência visceral que nasce 

do confronto de quem olha com o que é olhado, e que é a função 
constitutiva do teatro. Essa é a grande contribuição de Brecht: seu 

teatro faz economia de uma prédica e é bem mais poderoso: é por seu 

próprio peso dramático que conduz o espectador para uma consciência 
profunda da história. Brecht desnaturaliza a fatalidade da guerra, fixa-

a em Mãe Coragem, cantineira da Guerra dos Trinta Anos, como se 

fixa um abscesso, e, por essa operação experimental, ficamos 
desembaraçados daquilo que pensamos ser condição pegajosa, fatal, 

patética: a distância do olhar prepara-nos a liberdade do julgamento e 

o poder da ação (BARTHES, 2007, p. 101-102, grifos do autor). 

Como alerta, Lehmann (2007), Barthes foi tão afetado pela experiência do teatro 

de Brecht, que não via outra possibilidade para o teatro, senão o brechtiano. Para 

Barthes, a estética brechtiana representou um “teatro da distância íntima” (LEHMANN, 

2007, p.47). Feito o alerta sobre a idealização do autor, analisamos que quando Barthes 

concluiu que a distância do olhar nos prepara para a liberdade do julgamento e o poder 

da ação, ficou evidente que houve uma transformação na perspectiva da ação no teatro 

de Brecht; e, portanto, na forma como o público interviria por meio desta. 

A emergência do teatro épico é, pois, uma tentativa de alterar fundamentalmente 

essas relações entre a cena e o espectador, mormente, trata-se da busca por outra forma 

de olhar a realidade social e a inserção e o posicionamento do indivíduo diante dela. 
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No livro Museu Nacional do Teatro, de José Alvarez (2011), encontramos um 

texto intitulado Mãe Coragem proibida pela Censura, o qual nos lembra que na 

memória do teatro temos alguns espetáculos que não vieram a acontecer. A atriz Amélia 

Rey Colaço (1898-1990), que desejava representar o papel de Mãe Coragem em 1959, 

registrou na folha de rosto do texto a seguinte exclamação: “Um sonho que não me é 

consentido!!!” (COLAÇO apud ALVAREZ, 2011, p. 36). 

Mesmo a União Soviética, durante anos, baniu peças de Brecht por serem 

consideradas demasiadamente estilizadas, “formalistas” (ESSLIN, 1978, p. 65). 

A terminologia do realismo e do naturalismo ainda persegue nosso 

próprio tempo com fantasmas. Na União Soviética – e, através de sua 

influência, em todos os meios de esquerda engajada no mundo inteiro 

– o termo realismo socialista é amplamente divulgado como o estilo 
oficialmente aprovado em círculos soviéticos. O realismo socialista 

insiste em apresentar a sociedade soviética tal como deveria ser e não 

como é, enquanto que o termo naturalismo é utilizado para a denúncia 
de qualquer obra de arte que revele os aspectos mais sórdidos daquela 

sociedade. O conhecimento desse uso específico de determinados 

termos é importante, porque se uso tende a criar intermináveis 
confusões quando introduzido em qualquer controvérsia a respeito da 

arte engajada nos países do Ocidente, e também porque a obra de um 

grande dramaturgo como Brecht é incompreensível sem a consciência 

do sentido específico no quais tais termos aparecem em suas 
discussões a respeito do realismo e do formalismo. Brecht era acusado 

de não ser suficientemente realista porque gostava de parábolas e 

fantasia, e durante muitos anos suas obras não foram apresentadas na 
União Soviética por não serem realistas no sentido soviético da 

palavra. Ele argumentava que elas eram realistas porque permitiam 

que adquiríssemos uma melhor percepção das realidades do mundo, 
do mundo tal como ele é, a despeito dos meios poéticos e 

antilusionistas a que recorria (ESSLIN, 1978, p. 67). 

Essa passagem elucida que Brecht estava na contramão do realismo e, inclusive, 

do realismo socialista tal como era conhecido na época. Diferentemente do realismo e 

do naturalismo, o realismo crítico não se limita a apresentar a cópia fiel da realidade, e 

sim, busca por meio da representação, mostrar ao espectador os mecanismos sociais 

dessa realidade (PAVIS, 1999). Mas se intitular realista não garante, necessariamente, 

estar consciente da realidade. Por isso, sobre a noção de realismo, em 1940, Brecht 

pontuou: 

O ponto de vista habitual é o de que quanto mais facilmente pode a 
realidade ser reconhecida numa obra de arte, mais realista é ela. 

Contra isso, eu gostaria de propor a equação segundo a qual quanto 

mais reconhecivelmente é dominada a realidade na obra de arte, mais 
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realista é ela. O reconhecimento direto da realidade é muitas vezes 

impedido de por uma apresentação que mostra como dominá-la. [...] 

De qualquer modo deve-se olhar para ver se o artista é um realista , e, 
procede realisticamente em seu escrito, expões todos os véus e 

embustes que obscurecem a realidade e intervém nas ações reais de 

seu público. Além disso, você não deve apegar-se à forma e 
simplesmente comparar a forma de uma obra de arte com outra e 

extrair desta uma forma realista; fazer isso, é puro formalismo, mesmo 

que a forma em questão provenha de uma obra realista (BRECHT, 

2002, p.102). 

Esslin (1978) descreveu que mesmo Brecht, dramaturgo profundamente 

engajado politicamente, recusou-se a fazer da mensagem da peça uma atitude 

moralizante. Por isso, o incômodo daqueles que pertenciam ao movimento do realismo 

socialista. Na perspectiva brechtiana, a plateia não deve sofrer as imposições da 

enunciação, mas tem que ser capaz de conseguir refletir e criticar o conteúdo exprimido. 

A partir dessa opção, com ônus e bônus, o artista responde por suas opções estéticas
28

. 

Na perspectiva de Brecht, o público deveria pensar para além da ação e, por isso, 

a prática brechtiana envolveu um teatro que buscou claramente uma relação com a 

ciência. Brecht discordou que a arte e a ciência seriam pertencentes a domínios 

completamente distintos da atividade humana. Ele compactuou que arte e ciência atuam 

de forma diversa, mas expôs que arte e ciência podem se servir mutuamente. Levando 

em conta o conhecimento científico; e as relações entre emoção e razão, e conteúdo e 

forma, em 1938, o dramaturgo escreveu a primeira versão do texto Galileu Galilei, 

enredando uma crítica da razão iluminista e da ciência:  

num momento em que o fascismo dominava o território da Alemanha. 
O autor de teatro no ápice da barbárie se utilizou da trajetória de 

Galileu como pretexto para abordar os temas e questões que o 

afligiam. A peça conta parte da biografia do astrônomo que, ao ser 

                                                             
28 “Em seu Galileu [peça de Brecht], a argumentação da Igreja Católica Romana em favor do cerceamento 

da pesquisa científica livre (posição que Brecht, pessoalmente, não só rejeitava como também abominava) 

é apresentada com tremenda força, inteligência e persuasão, simplesmente porque de outro modo a defesa 

da pesquisa científica livre teria sido enfraquecida porque pareceria menos inteligente, menos convincente 

do que realmente é. Quando estava ensaiando a peça na Alemanha Oriental, pouco antes de sua morte, 

Brecht argumentou com tamanha paixão para conseguir que seus atores propusessem corretamente o 

ponto de vista da Igreja, com tal convicção, que repentinamente ele parou, deu um sorriso e comentou: 
‘Parece que eu sou a única pessoa neste país que ainda argumenta a favor do Papa’. No caso de Mãe 

Coragem, Brecht foi efetivamente repreendido pelo Partido Comunista, por meio de um porta-voz, por se 

ter recusado a trombetear para a platéia a essência pacifista, antimilitarista da peça, obrigando sua anti-

heroína, vivandeira que explora a guerra para seu ganho pessoal, a reconhecer abertamente o erro de seu 

modo de viver. Brecht recusou-se a acrescentar à peça uma exortação política ostensiva ou qualquer tipo 

de alteração ao clima da obra; no entanto, sabemos por seus próprios escritos que se preocupava com o 

fato de sua anti-heroína tender, mesmo na própria produção dirigida por ele, a provocar a piedade e a 

admiração dos espectadores por parecer-lhes antes uma figura heroica do que uma figura de advertência” 

(ESSLIN, 1978, p. 108-109).  
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processado pela Santa Inquisição por negar a física aristotélica e 

afirmar que a Terra gira em torno do Sol, à simples visão dos 

instrumentos de tortura, abjura publicamente. Essa atitude, 
considerada covarde por muitos, permite que Galileu finalize seus 

estudos e escritos, comprovando suas teorias e legando-as às futuras 

gerações. Quando a bomba atômica norte-americana destrói 
Hiroshima, encerrando uma guerra já terminada em solo europeu, 

Brecht repensa a responsabilidade dos cientistas. Altera, assim, todo o 

final da peça, modificando o significado inicial do texto, que tornava 

Galilei um herói, e passa então a condená-lo: sua traição certamente 
não é heroísmo, e sim subserviência à repressão. Galileu Galilei é 

apontada como o testamento de Brecht. Por coincidência, ele morre no 

período de preparação do espetáculo que estava dirigindo com o 
Berliner Ensemble, sua companhia de trabalho. O texto estuda a 

responsabilidade do homem para consigo mesmo, para com sua obra e 

para com a sociedade. Coloca em xeque o herói, seu significado 
social, a discutível necessidade de sua existência numa sociedade sem 

liberdade. Defende o conhecimento crítico científico, acredita na razão 

como instrumento de luta contra a repressão, possui uma estrutura 

dialética e é fundamentado nos princípios marxistas
29

.  

 

                                                             
29 ITAÚ CULTURAL. Enciclopédia de Teatro. Galileu Galilei. Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=espetaculos_bio

grafia&cd_verbete=4082>. Acesso em: 15 out. 2012. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=espetaculos_biografia&cd_verbete=4082
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=espetaculos_biografia&cd_verbete=4082
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(DESUCHÉ, 1966, p.16). 

 

Foi a partir destes princípios marxistas que Brecht escreveu Galileu Galilei e 

cunhou sobre a dialética no teatro (1967). Porém, Brecht não se limitou ao marxismo e 

afirmou precisar das ciências, porque por meio delas seria possível conhecer e 

compreender os mecanismos dos impulsos, dos sentimentos e dos comportamentos 

humanos, incluindo os artistas. Com isso, ele asseverou que “Um campo muito 

importante para o dramaturgo é a psicologia”, e exemplificou: 
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Se se supõe que um poeta (que não é um homem comum) está em 

condições necessariamente de saber, sem precisar de qualquer estudo, 

quais são os motivos que levam uma pessoa ao assassinato, é preciso, 
então, que êle pudesse, por experiência própria, descrever o estado de 

espírito de um assassino (BRECHT, 1967, p. 100-101). 

O dramaturgo e encenador reforçou que, para além do estado de espírito, há 

também a imaginação. O interesse pela interioridade do ser humano, diz respeito à 

curiosidade por compreender o que faz o homem agir, como este age e a qual a 

possibilidade dele agir diferente. Até porque, em sua dramaturgia, a dúvida, a escolha, a 

decisão é uma constante das personagens. Não estrito há psicologia, ele avançou: “A 

psicologia moderna, da psicanálise ao behaviorismo, me proporciona conhecimentos 

que me levam a um julgamento totalmente diverso do caso, especialmente quando levo 

em conta os elementos fornecidos pela sociologia, a economia e a história” (BRECHT, 

1967, p. 101). 

Na década de 1950, Barthes (2007) informou que para mensurar o interesse por 

Brecht na Europa, bastaria simplesmente lembrar os Estados e o estado do teatro 

naquele momento. Para Barthes, o estado era catastrófico, naquele período histórico ele 

relatou que bastava abrir o jornal e identificar a  

[...] promessa de prazeres anacrônicos, ou máquina de imposturas 

ideológicas. Salvo breves episódios, todo nosso teatro é burguês, mais 
ou menos como podia ser o salão de um subprefeito no tempo de Luís 

Filipe; e são, aliás, as regras de uma arte burguesa, revestidas 

pomposamente do nome da natureza ou de essência do teatro, que nele 
fazem a lei: primazia do psicológico (Vigny: “tudo que não é a análise 

do coração humano me entendia”), redução do mundo aos problemas 

do adultério ou de consciência individual, arte verista da 

indumentária, representação mágica do ator, palco fechado como uma 
alcova ou uma cela de polícia de que o público seria o espectador 

passivo (BARTHES, 2007, p. 145). 

O autor afirmou que a reprodução da lógica burguesa no teatro francês se tornou 

infértil, porque a burguesia não pretendeu em momento algum perder os seus “direitos”. 

Barthes ainda enfatizou que há algumas exceções nesse contexto. No entanto, ressaltou 

que elas seriam insuficientes em meio à “multidão” do pensamento burguês que 

dominou uma nação. Por isso, para Barthes, o teatro de seu tempo, que está à altura de 

sua verdadeira história, é o de Brecht, pois levantou as condições e contradições do 

sujeito histórico. Barthes criticou o fato de poucos encenadores terem representado 

Brecht – entre os poucos Vilar, Serreu, Planchon. O autor alertou que esse pouco 

reconhecimento na França e a falta de reconhecimento não tem nada de casual, mas a 
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“razão está na própria natureza de nosso teatro, três quartos submetidos ao dinheiro, e 

cujos produtores ou sensores, seja por cegueira, seja por defesa de classe, não querem 

saber de um teatro de libertação” (BARTHES, 2007, p. 100). O desinteresse e o descaso 

para com as produções brechtianas se deram pelo fato de muitos considerarem o seu 

teatro um produto literal do realismo socialista. Como Barthes relatou na ocasião de 

representações da peça Mãe Coragem pelo Berliner Ensemble, com raras exceções, a 

crítica burguesa se adiantou com apreciações habitualmente excludentes: “acusação de 

demagogia” e de “sucesso puramente político” (2007, p. 100). Na leitura de Barthes, 

Brecht havia superado essa questão, pois não estava a serviço apenas dos argumentos do 

partido comunista ou da ideologia burguesa. Segundo o autor,  

É importante estabelecer bem a oposição entre o teatro de Brecht e 
suas duas antinomias: o teatro retrógrado e o teatro “progressista”; o 

primeiro consagra uma ordem opressora, à qual traz o auxílio 

necessário da mentira: bela linguagem, psicologia picante, encenação 
suntuosa; o segundo, por mais generoso que seja, não ultrapassa 

geralmente uma forma dialogada da pregação; sacrifica a natureza 

específica do teatro a seu conteúdo tático. De um lado a baixeza, do 

outro o tédio. Brecht saiu do impasse: realizou uma síntese autêntica 
entre o rigor da proposta política (no sentido mais elevado do termo) e 

a liberdade total da dramaturgia: seu teatro é ao mesmo tempo moral e 

subversivo: leva o espectador a uma consciência maior da história, 
sem que essa modificação provenha de uma persuasão retórica ou de 

uma intimidação predicante: o benefício vem do próprio ato teatral 

(BARTHES, 2007, p. 100, aspas do autor). 

Sobre o fato de o teatro tantas vezes buscar o encontro com a cidade e 

saudosamente evocar a imagem dos espetáculos gregos e elisabetanos – como ainda 

acontece nos dias atuais –, Barthes ironizou: “extasiemo-nos um pouco menos com 

Ésquilo ou Shakespeare e ocupemo-nos mais de Brecht” (2007, p. 100). O autor refletiu 

sobre a impotência da dramaturgia reinante e os mitos da ordem, e nessa ordem evocou 

que, com lucidez, comecemos a “pensar politicamente (ou civicamente) nosso teatro” 

(BARTHES, 2007, p. 147). Brecht seria fundamental na esperança de um teatro contra a 

barbárie. Barthes, dessa forma, elencou as contribuições do dramaturgo para a 

elaboração do teatro como conhecimento, afirmando três “lições” herdadas de sua práxis. 

São elas: 

Primeiro, que não se deve ter medo de pensar intelectualmente os 

problemas da criação teatral. Isso é apenas um ponto de método, mas 
capital na medida em que transformam quebra-cabeça numas 

pretensas incompatibilidades entre a inteligência e a arte, entre o 

coração e a razão, entre o prazer e a moral, entre a criação e a crítica; 
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isso talvez fosse verdade nos tempos românticos, quando a obra era 

um refúgio de irresponsabilidade; mas é preciso hoje fazer cessar esse 

mito: homem de teatro deve ser lúcido; já não deve bastar à sua arte 
ser expressiva, traduzir a desgraça ou o absurdo; é preciso também 

que ela explique, a arte deve ser consubstancialmente crítica: o tempo 

da estupidez genial já passou. O exemplo de Brecht, nesse ponto, é 
importantíssimo: sua obra tem toda a densidade de uma criação, mas 

essa criação se fundamenta numa crítica poderosa da sociedade, sua 

arte se confunde, sem nenhuma concessão, com a mais alta 

consciência política. E depois, [...] Brecht recusou incutir um 
conteúdo revolucionário em formas antigas, já comprometidas por 

séculos de essencialismo clássico; ele reivindicou para a matéria 

teatral um estatuto inteiramente novo e totalmente submetido, não há 
algum álibi de engajamento, mas a uma verdadeira eficácia política. 

[...] Finalmente, outra lição de Brecht, que quero indicar aqui, porque 

ela está imediatamente a nosso alcance: é preciso desalienar não 
apenas o repertório, mas também as técnicas teatrais. Vivemos, 

muitíssimos de nós, com a idéia de que a representação do ator, as 

técnicas de iluminação, do cenário, da indumentária ou da encenação 

são humildes fatos artesanais situados aquém dos problemas de 
engajamento político, e que existem, no teatro, aqueles critérios 

eternos de qualidade, absolutamente necessários, seja qual for a 

sociedade em que são utilizados. Ora, isso é falso: o artesanato 
dramático também é engajado, todas as técnicas, até mesmo as mais 

“naturais”, significam sempre alguma coisa [...] (BARTHES, 2007, p. 

147, aspas do autor). 

Brecht foi esse homem de teatro que literalmente arriscou a pele para pensá-lo 

como conhecimento; e fazê-lo com conhecimento. Nessa empreitada,  

A escolha formal de Brecht é também a de Marx: as forças produtivas 

estão em contradição com as relações de produção. Mas cabe ao 
artista encontrar uma imagem viva desse processo [...] Daí a escolha 

da dramaturgia brechtiana por posicionar a representação num espaço 

de fratura, num lugar em que o capitalismo não é absoluto. Daí sua 

decisão de mostrar no palco o desvio ativador do indivíduo em relação 
ao processo coletivo, a contradição entre as pessoas e suas funções. É 

claro que, para ele, o indivíduo só pode ser alcançado por intermédio 

da massa (CARVALHO, 2009, p. 21). 

O método proposto por Brecht (1967), que insurgiu da teoria de Marx, resulta 

procedimentos (ações, operações, recursos) que devem ser pensados. E pressupõe uma 

teoria do conhecimento na qual está presente uma análise filosófica, econômica, política 

e moral do processo de conhecimento e de seus produtos. Nesse sentido, o método não 

se restringe ao procedimento da criação artística ou ao processo de montagem, mas é o 

“como” se olha o sujeito e seus objetos de conhecimento. Ou seja, o método é 

determinante tanto na produção quanto no produto em arte. E ainda, o método também 

traz consigo um olhar formado-em-formação e a formação de uma concepção de sujeito 
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e de objeto. Portanto, a escolha de um método na orientação da leitura de um texto 

teatral, por exemplo, representa caminhos para a formação do olhar. 

Partindo do pressuposto de que todos os métodos são políticos, isso leva a duas 

questões: qual o conceito de ideologia e quais ideologias estão presentes nos diferentes 

métodos? No materialismo histórico dialético há um embate entre a visão 

individualista/subjetivista e a visão social/objetiva. O sujeito não é compreendido 

isoladamente do seu contexto social, tampouco o contexto no qual está envolvido o 

sujeito. Na perspectiva sócio-histórica, a arte é envolvida pela cultura “como um 

processo-produto constituído socialmente por diferentes práxis, relações e significações 

dos sujeitos” (SOARES, 2006, p. 57). 

 Neste caso, o sujeito é provocado a ser crítico e indagar sobre as relações sociais 

de forma consciente. No método em questão, sugere-se inclusive que o indivíduo 

indague sobre as formas de consciência. Mas para o caminho ou a busca de uma 

transformação de consciência, ou no mínimo uma tensão em relação às condições 

objetivas da sociedade, às construções socioculturais e às posturas políticas é preciso, 

antes, estarmos dispostos a abrir mão de cristalizações, de conformismos, de 

conservadorismos num determinado contexto. 

O próprio Brecht (2002) cunhou sobre os principais pontos que mostram o papel 

do materialismo dialético na teoria crítica brechtiana. A saber: 

1) O evidente por si mesmo – isto é, a forma particular que a nossa 

consciência dá a nossa experiência – dissolve-se em seus 
componentes quando neutralizado pelo efeito-d e transformado 

uma nova forma do evidente. Um sistema imposto está sendo 

desmontado aqui. As próprias experiências do indivíduo corrigem 
ou confirmam o que ele apropriou da comunidade.  Repete-se o 

ato original de descoberta. 

2) A contradição entre empatia e distanciamento se faz cada vez mais 
forte e se torna um elemento da representação. 

3) Historicizar implica julgar um determinado sistema social do 

ponto de vista de outro sistema social. Os pontos de vista em 

questão resultam do desenvolvimento da sociedade. (Inacabado) 
(BRECHT, 2002, p. 98). 

Certamente essa síntese em relação ao método, mostra-nos a dimensão ampla das 

possibilidades de sua teoria que, como ele colocou entre parênteses, não estava acabada. 

Brecht sabia que a discussão do materialismo histórico dialético era um projeto ilimitado 

para o campo do teatro. 

Por isso, no decurso deste trabalho, entendendo a relevância do método, 

abordaremos e discutiremos: a experiência como possibilidade de formação, pela teoria 
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de Benjamin (1994); as contradições da empatia e do distanciamento, a partir das teorias 

de Freud (1967), Marx (2003) e Adorno (1995a); e a historicização do objeto frente à 

indústria cultural (HORKHEIMER e ADORNO, 1985; ADORNO, 1986). Ademais, faremos 

uma exposição do conceito de trabalho, sob a ótica de Marx (2003, 2010) para que 

possamos compreender mais proficuamente no teatro dialético brechtiano, dando relevo 

especificamente ao conceito de estranhamento, basilar nas teorias de Marx (2010) e de 

Brecht (1967).  

  

 

1.2.2 – A reflexão do teatro dialético pela dialética negativa de Adorno 

 

 

Brecht foi, sem dúvida, um marxista, mas é preciso contrariar a exclusividade 

marxista no pensamento brechtiano, até mesmo porque a arte dele não se limitou a servir 

o marxismo ou ao partido comunista. Os trabalhos brechtianos não eram feitos para 

servir o partido político. Brecht não só intuiu como racionalizou que a liberdade do 

sujeito dependia dele reconhecer as suas condições sociais e a estrutura societal, bem 

como perceber como o indivíduo opera diante delas, a partir de comportamentos 

modelares. Ele procurou na relação com os operários não só a contradição da sua obra, 

mas, sobretudo, salientou a relevância da arte e da formação artística em todas as esferas 

sociais, independentemente da classe social. Vale ressaltar, como disse Trotski (2007) 

sobre a política do partido na arte, que a cultura artística do proletariado naquele 

momento histórico era mais fraca do que a sua cultura política. Nessa frase, lemos que 

tanto a cultura artística quanto a cultura política eram enfraquecidas pela forma como o 

indivíduo estava inserido no sistema. Isso não era um preconceito intelectual trotskista 

contra a classe de trabalhadores, era uma condição histórica de difícil reversão.  

Essa questão exposta por Trotski, infelizmente, ainda é muito atual. No contexto 

dos movimentos sociais no Brasil, especificamente acerca dos partidos de esquerda, 

Rafael Villas Bôas escreve: 

Sem a noção precisa da dimensão da ferida, os movimentos 

reproduzem internamente em suas estruturas organizativas a 

dissociação entre as esferas da cultura com as esferas da política e 
economia, e introjetam no todo, ou em parte, os modelos de cultura 

administrados pela hegemonia, a saber: cultura como sinônimo de 

entretenimento ou cultura como grau de erudição individual e 
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distinção social. Em ambos os casos, o significado de cultura não se 

articula com a ideia de política, no sentido de ação de interferência na 

realidade, visando sua transformação (VILLAS BÔAS, 2012, p.155). 

Pode ser que o trabalhador, muitas vezes, conheça as contradições do seu 

trabalho, mas não é menos verdade, que ele desconhece as contradições da política, da 

cultura e da arte, as quais diretamente influenciam em sua formação. Ademais, vale 

pensar nessa questão: por que a arte na vida dos trabalhadores e das gentes comuns está 

tão distante da política, quando em verdade elas estão tão próximas como vemos na 

sociedade industrial? 

Em outra medida, é bom lembrar que os domínios da arte são distintos das outras 

áreas de conhecimento e, nem mesmo o verdadeiro conhecimento sobre política social 

seria suficiente para dar conta das contradições no campo da arte. O partidarismo e o 

engajamento-tendencioso não garantem esclarecimento político, tampouco trabalho 

politizado, como disse Adorno (1988). 

Trazendo esse aspecto da teoria do conhecimento para a discussão da arte, é 

importante elucidar que não se trata aqui de levantar a bandeira de uma arte que se 

pretenda engajada, mas que se proponha a um engajamento efetivo e não tendências
30

. 

No ensaio Engagement, Adorno alegou: 

A arte engajada no seu sentido conciso não intenta instituir medidas, 
atos legislativos, cerimônias práticas, como antigas obras tendenciosas 

contra a sífilis, o duelo, o parágrafo do aborto, ou as casas de 

educação correcional, mas esforça-se por uma atitude [...] A inovação 

artística do engajamento, porém, frente ao veredicto tendencioso, 
toma o conteúdo em favor do qual o artista se engaja, 

plurissignificativo, ambíguo. (ADORNO, 1973, p. 54). 

Adorno se posicionou sobre o engajamento a partir do paradoxo: “quem, com 

espírito cultural conservador, exige da obra de arte que ela diga algo, está aliando-se 

contra a obra de arte desligada de finalidade, hermética, e com contraposição política.” 

                                                             
30 Em Marx e Engels (1980), encontramos uma passagem sobre o engajamento que torna ambivalente o 

termo engagement utilizado por Adorno (1973), uma vez que em Marx e Engels (1980) a tradução de 

Tendez é equivalente à poesia engajada: “De modo algum me oponho à poesia engajada (Tendez) como 
tal. O pai da tragédia, Ésquilo, e o da comédia, Aristófanes, eram decididamente poetas engajados, assim 

como Dante e Cervantes; e o mérito principal de Craft and Lovers de Schiller consiste em se tratar do 

primeiro drama de propaganda política alemão. Os russos e noruegueses modernos, que escrevem 

romances excelentes, são todos engajados. Mas penso que a idéia devia desprender-se por si da situação e 

ação, sem indicações especiais, e que o escritor não é obrigado a impor ao leitor as soluções históricas 

futuras dos conflitos sociais expostos” (MARX e ENGELS, 1980, p. 73). O pensamento exposto por Engels 

não parece ser divergente de Adorno no que concerne a diferenciar ‘tendência’ de ‘finalidade’. A nosso 

ver, Adorno avança, pois buscou analisar criticamente a arte engajada justamente diferenciando 

‘tendência’ de ‘engajamento’.   
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(1973, p. 53). Se, por um lado, a ideia de arte engajada não necessariamente garante a 

transformação para a emancipação, caso recorra à idealização da arte, e usurpa-a como 

meio de instrumentalização irrefletida; em contrapartida, é preciso idealizá-la e pensar 

em sua finalidade para que haja alguma transformação da realidade objetificada. 

Sobre a arte, o que está postulado aqui, comungando com Ernest Fischer, é “A 

razão de ser da arte nunca permanece inteiramente a mesma. A função da arte, numa 

sociedade em que a luta de classes se aguça, difere, em muitos aspectos, da função 

original da arte” (2002, p. 16). Não obstante, é preciso dizer – ainda que a práxis de 

Brecht, a partir do teatro dialético, incite um teatro contrário ao idealismo burguês, à 

sociedade industrial e ao capitalismo tardio, na luta contra a barbárie – que a crítica de 

Adorno (2009) sobre o uso da dialética é válida também a Brecht. 

Adorno alertou que a “existência social não gera, de modo imediato, consciência 

social”, e a “irracionalidade da atual estrutura social impede o seu desdobramento 

racional de uma teoria.” (1986, p.66). Para Adorno, até mesmo uma teoria sobre a 

estrutura social ficou comprometida. E a consciência de classe está comprometida, 

porque fugiu à plena consciência das massas que elas são objetos, e não sujeitos do 

processo social, “processo que, no entanto, elas mantêm em andamento como sujeitos.” 

(1986, p.66). Por compreender que o sujeito se converteu em objeto e não 

necessariamente tem consciência disso, é que Adorno faz a crítica a Brecht: 

Menos que ninguém o dialético pode sujeitar-se à coercitiva disjunção 

entre capitalismo tardio ou sociedade industrial, como tampouco ele 
pode satisfazer-se com o descompromissado “por um lado/ por outro 

lado”. Não seguindo o conselho de Brecht, ele precisa precaver-se 

contra qualquer simplificação, pois o hábito mental, uma vez 
automatizado, igualmente sugere uma resposta automatizada, assim 

como facilita a seus adversários a resposta antitética (ADORNO, 1986, 

p.65). 

No caso do engagement, ele deve ser compreendido como um plano de reflexão 

mais elevado que elementos preexistentes tendenciosos; ele objetiva, sobretudo, a 

transformação das condições conjunturais (ADORNO, 1973). Dito isso, ainda que 

enveredando pela crítica da não idealização, mas não querendo estar rendida à 

ideologia, podemos dizer mais: a arte ideal, sob aspecto paradoxal, possui uma verdade 

permanente que ultrapassa o momento histórico, na justa medida em que há um 

componente de historicidade em sua produção. Essa verdade permanente não se 

remonta à perpetuação de uma tradição e não se restringe à radicalização da técnica. 
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Nessa perspectiva, também fica explícito que em qualquer movimento de 

resistência e/ou engajamento temos que lidar com as (im)possiblidades de 

transformação da estrutura societal. Adorno (1986) inferiu no texto sobre a sociedade 

industrial e retomou em sua teoria estética, que polarizar as forças produtivas e as 

relações de produção não é, necessariamente, construir um pensamento dialético, pois as 

forças produtivas estão sendo mediadas pelas relações de produção.  

O estranho ao sistema revela-se constitutivo do sistema, até alcançar a 
sua tendência política. No intervencionismo, a força de resistência do 

sistema (mas indiretamente também a teoria do colapso do sistema) se 

confirmou; o seu télos [meta] é a passagem para a dominação 
independente do mecanismo do mercado. Inadvertidamente o chavão 

da “sociedade formada” deixou escapar isso. Tal involução do 

capitalismo liberal tem seu correlato na involução da consciência, em 

uma regressão do homem, para aquém da possibilidade que hoje lhe 
estaria aberta. Os homens perdem as qualidades que eles não mais 

precisam e que só os atrapalham; o cerne da individuação começa a se 

decompor. Só bem recentemente é que rastros de uma tendência 
contrária se tornam visíveis, especificamente em grupos dos mais 

diversos da juventude: resistência contra a cega acomodação, 

liberdade para as metas racionalmente escolhidas, nojo diante do 

mundo enquanto embuste e mentira, atenção para a possibilidade de 
mudança (ADORNO, 1986, p.73). 

Costa (1990) destaca que as reflexões de Adorno sobre a arte comumente 

apontam para o tema da regressão, que se refere ao que poderíamos chamar de 

domesticação das artes. Não obstante, o caráter objetivamente regressivo da arte, no 

sentido exposto por Benjamin e Adorno, não exclui o interesse positivo de algumas 

vertentes, como é o caso do escritor, dramaturgo e encenador Beckett – muito citado na 

teoria estética adorniana. 

A crítica de Adorno à Brecht residia no risco de fetichizar a dialética, no fato de 

o teatro épico se apropriar também do “determinismo do materialismo”, o qual esteve 

fortemente nos trabalhos brechtianos. E isso nem Brecht (1967) negou, pelo contrário, 

ele afirmou que no teatro épico havia um determinismo formal, o qual não investiria nos 

aspectos emocionais do espectador. Nisso podemos afirmar que, em parte, Adorno tinha 

razão. Buscando ser coerente com o materialismo, a investidura de Brecht é clara: 

O teatro épico está interessado, antes de tudo, no comportamento que 

os homens adotam uns diante dos outros, sempre que forem 
comportamentos significativos social e historicamente (típicos). 

Desenvolve cenas nas quais as pessoas se comportam de forma que as 

leis sociais a que estão sujeitas vêm à luz (1967, p. 83-84). 
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Está evidente e exposto que Brecht buscou um teatro dialético na perspectiva 

marxiana. E está claro e publicado que Adorno não hesitou em criticar Brecht 

considerando a dialética negativa. Especificamente sobre a contrariedade com a 

dialética, Adorno escreveu:  

Menos que ninguém, o dialético pode sujeitar-se à coercitiva 

disjunção entre o capitalismo tardio ou sociedade industrial, como 

tampouco ele pode satisfazer-se com o descompromissado “por um 
lado/por outro lado”. Não seguindo o conselho de Brecht, ele precisa 

precaver-se contra qualquer simplificação, pois o hábito mental, uma 

vez automatizado, igualmente sugere uma resposta automatizada, 
assim como facilita a seus adversários a resposta antiética. Quem não 

permite que lhe seja vedada a experiência de preponderância da 

estrutura sobre os dados não pode desconsiderar de antemão, 

conforme o faz a maioria de seus adversários, as contradições como 
erros do método, como falhas do pensamento, buscando eliminá-las 

pela univocidade da sistemática científica. Ao invés disso, há de 

acompanhar e rastrear esses erros até a própria estrutura, que sempre 
foi antagônica desde que existe sociedade em sentido estrito e que 

assim também continuou a ser [...] (ADORNO, 1986, p. 65). 

Essa passagem infere que entre a resistência e o movimento de proposição é 

preciso pensar que, nem sempre, a resistência está ilesa de reproduzir a estrutura 

vigente. Isso se refere ao fato que a prática política e revolucionária, nem sempre deixa 

de arriscar a reprodução ideológica em prol da prática e da práxis. Ressaltamos, porém, 

que mesmo Brecht (2002) escreveu, em 1938, que a democracia política naquele 

período era somente fachada para que não fosse desvelada a organização da produção 

na sociedade moderna. Enquanto o capitalismo tomava a forma de imperialismo 

monopolista, marxistas fora da Rússia se colocavam na posição de crítica positiva. 

Trotski (2007) nos alertou para a relação entre o marxismo e a arte; e defendeu a 

teoria marxista afirmando que a opção de crítica, a partir da luta de classes, é política e 

não abstratamente cultural. Entretanto, ele desencantou o marxismo como o único 

caminho para o pensamento artístico. Em continuidade, explicitou o porquê do combate 

a outras estéticas e realizações formais naquele momento histórico do século XX: 

[...] quer dizer que o Partido, contradizendo seus princípios, adota uma 

posição eclética no domínio da arte? O argumento que parece 
fulminante é meramente infantil. O marxismo oferece diversas 

possibilidades: avalia o desenvolvimento da nova arte, acompanha 

todas as suas mudanças e variações por meio da crítica, encoraja as 
correntes progressistas, porém não faz mais do que isso. A arte deve 

abrir por si mesma seu próprio caminho. Os métodos do marxismo 

não são os mesmos da arte. [...] Se a Revolução se vê obrigada a 

destruir pontes ou monumentos, quando é preciso, ela não exitará em 
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combater toda tendência artística que, por maiores que sejam  suas 

realizações formais, ameaçasse introduzir fermentos desagregadores 

nos meios revolucionários, ou jogar umas contra as outras forças 
internas da Revolução, ou seja, o proletariado, o campesinato, os 

intelectuais. Nosso critério [a luta de classes] é decididamente 

político, imperativo e intolerante. Para precisar melhor, eu diria que, 
sob um regime de vigilância revolucionária, devemos desenvolver no 

terreno da arte uma política ampla e flexível, estranha a todas as 

querelas dos clubes literários. O Partido, evidentemente, não se pode 

entregar ao princípio liberal do laissez-faire, laissez-passer, mesmo na 
arte, nem por um só dia. A questão é saber quando deve intervir, em 

que medida e em que caso (TROTSKI, 2007, p. 173, 175). 

Já Adorno (2009) estudou e escreveu sobre a dialética idealista e a dialética 

materialista; e invocou que a própria dialética materialista se rendeu à possibilidade de 

ser idealista pela razão prática. A negação, nesse sentido, almeja residir fora da 

totalidade repressiva, de tal modo que a dialética não seja meramente um método, e sim 

uma forma de pensar, criticar e elaborar as contradições do sujeito e da realidade. Nesse 

sentido, ele explicitou o conceito de dialética negativa como sendo um caminho de se 

pensar a natureza da dialética sem idealizá-la: 

Na leitura do ente enquanto texto de seu devir tocam-se uma dialética 

idealista e uma dialética materialista. Todavia, enquanto para o 

idealismo a história interna da imediatidade e justifica como estágio 
do conceito, essa imediatidade não se torna para o materialismo 

apenas o critério de medida da não-verdade dos conceitos, mas 

também mais ainda da não-verdade do ente imediato. Aquilo graças 

ao que a dialética negativa penetra seus objetos enrijecidos é a 
possibilidade da qual sua realidade os espoliou, mas que, contudo, 

continua reluzindo em cada um deles (ADORNO, 2009, p. 52). 

Para o autor, somente é possível o indivíduo se tornar sujeito “na medida em que 

se objetiva graças à sua consciência individual, na unidade de si mesmo tanto quanto na 

unidade de suas experiências” (ADORNO, 2009, p. 47). Então, a consciência individual e 

as relações coletivas se condicionam mutuamente. Dessa maneira, a principal questão 

abordada por ele foi: 

Todo conteúdo da consciência individual lhe é trazido por seu 

portador, em favor da sua autoconservação, e se reproduz com ela. É 
por meio da autorreflexão que a consciência individual consegue se 

libertar daí e se ampliar. A isso lhe impele o tormento proveniente do 

fato de aquela universalidade possuir a tendência de conquistar o 
predomínio na experiência individual. Enquanto “prova de realidade”, 

a experiência não apenas duplica as emoções e os desejos do 

indivíduo, mas também os nega para que ele sobreviva. A não ser no 

modo que se dá no movimento da consciência humana individual, o 
universal não se deixa apreender pelo sujeito. Se o indivíduo fosse 
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cortado, não surgiria daí nenhum sujeito superior, purificado do 

entulho da contingência, mas unicamente um sujeito que seguiria um 

padrão de realização sem consciência. [...] A frase de Brecht de que o 
partido possui mil olhos, enquanto o indivíduo só possui dois, é falsa 

como toda sabedoria de botequim
31

. A imaginação exata de um 

dissidente pode ver mais do que mil olhos nos quais se colocaram os 
óculos rosa da unidade, de modo que aquilo que eles olham é 

confundido com a universalidade do verdadeiro e regredido. A isso 

opõe-se a individuação do conhecimento. A percepção do objeto não 

depende apenas dessa individuação, da diferenciação: ela mesma 
também é constituída a partir do objeto que requisita nela, por assim 

dizer, a sua restitutio in integrum
32

(ADORNO, 2009, p. 47, notas do 

autor). 

Fica claro que a experiência individual não é possível sem a vida coletiva. 

Entretanto, não é a organização institucionalizada das classes trabalhadoras que 

garantirá a autonomia do sujeito. Uma organização que idealize o indivíduo e seu 

coletivo pode gerar uma falsa autonomia, que acaba por construir um pensamento 

massificado acerca dos próprios movimentos sociais. O conhecimento está relacionado, 

pois, com a interdependência do sujeito em relação ao objeto, e não à projeção do objeto 

pelo/sobre o sujeito. O sujeito autônomo, sob essa ótica, seria o sujeito que tivesse a 

consciência do homem contraditório. Isso significa dizer que a experiência acontece 

efetivamente na negação do sujeito e do objeto, sendo que o objeto deve ser 

compreendido sempre num continuum, ampliando-se sempre mais do que o próprio 

conceito imposto ele. 

Por isso, Adorno (2009) escreveu acerca da crítica ao conceito de conceito, 

destacando que “os modos subjetivos de reação dos quais o objeto carece precisam ser, 

por sua vez, continuamente corrigidos com base no objeto. Essa correção realiza-se na 

autorreflexão, fermento da experiência espiritual” (2009, p. 47). 

O que está em questão é: na pressa de sermos revolucionários corremos todos os 

riscos de sermos reprodutores de ideias conservadoras; e, na vontade de nos 

posicionarmos numa tradição, podemos recorrer ao mesmo erro daqueles que tentam ser 

vanguardistas. De quebra, vale lembrar que se “ser diferente” na arte é um a priori, 

então o “diferente” poderá ser reduzido ao seu esforço e tomado por idealização. Da 

mesma forma que “ser igual” ao que já é corriqueiramente feito pode ser que não se 

consiga elaborar criticamente a respeito da prática. Ou seja, é um movimento paradoxal,  

                                                             
31

 Binsenweisheit é uma expressão alemã que designa uma falsa sabedoria, uma sabedoria que não se 

constitui senão a partir de trivialidades por demais conhecidas. Para manter o tom coloquial do texto, 

optamos pela expressão “sabedoria de botequim”. 

32 Em latim no original: restauração à situação original (N.T.). 
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uma vez que se trata de orientar a intenção para o diferente, porém sem o viés 

identitário. Quando dizemos que na obra de arte deve haver uma identidade, nisso há 

uma grave implicação no exato ponto em que a fixação na identidade é uma reprodução. 

Historicizar, nesse sentido, é traçar a percepção de si e do outro na criação artística e, 

concomitantemente, o entendimento da incompletude da obra de arte e do objeto 

artístico por suas características singulares. Por isso que mesmo sob o argumento de que 

o conceito na arte elitiza a prática artística, ele se faz indispensável. O conceito decorre 

das contingências e é tão dinâmico quanto escorregadio, porque foge à rigidez dos 

estritos significados. Contraditoriamente, na elaboração do conceito, o conteúdo não se 

absolutiza, pois sua configuração depende do “formar”, mas nem por isso não tem 

consistência. A elaboração do conceito, dialeticamente falando, implica justamente no 

ponto em que o conceito não se torna estático ou mesmo preso a sua origem. Nas 

palavras de Adorno, a “origem não pode ser buscada mais que na vida do efêmero” 

(2009, p. 158). Nessa constituição do conceito, a ambivalência entre forma e conteúdo é 

uma constante.  

A discussão que está posta é a importância de afirmar a práxis criadora da 

dialética. Pois, afinal, “a dialética – maneira de pensar elaborada em função da 

necessidade de reconhecermos a constante emergência do novo na realidade humana – 

negar-se-ia a si mesma, caso cristalizasse ou coagulasse suas sínteses, recusando-se a 

revê-las, mesmo que em face de situações modificadas.” (KONDER, 1985). Assim, a 

dialética deve se predispor a discutir a mediação e a contradição, por meio da 

historicização.   

Ao que observamos então, essas análises adornianas, para além de uma crítica 

pessoal a Brecht, em certa medida, são parte de uma resposta ao idealismo e às 

interpretações tradicionais da teoria marxista, e mesmo de abordagens positivistas, 

como no caso de Karl Wittfogel (1896-1988) – sociólogo colaborador da Escola de 

Frankfurt. Este, entre muitos interesses, 

contribuiu para uma série de artigos sobre a teoria estética em Die 

Linkskurve
33

, textos que foram classificados como “o primeiro esforço 

feito na Alemanha para expor fundamentos e princípios de uma 

estética marxista”
34

. Wittfogel, que, na casa dos 20 anos, escrevera 

                                                             
33 O título da revista pode ser traduzido, aproximadamente, como Guinada à esquerda, ou Retorno à 

esquerda. [N.T.] 

34 Helga Gallas, Marxistische Literaturtheorie (Neuwied e Berlim, 1971), p.111. 
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algumas peças encenadas por Piscator
35

 e outros, desenvolveu uma 

sofisticada estética de inspiração hegeliana, que antecipou muitas das 

posições posteriores de Lukács (JAY, 2008, p. 53, notas do autor). 

Leo Löwenthal (1900-1993) – sociólogo especialista em cultura de massa e 

crítico literário – não menos criticado pelo frankfurtiano Max Horkheimer (1895-1973) 

por seu pragmatismo fortemente arraigado, também teve entrada nos assuntos do 

Instituto de Pesquisa Social, em 1926. Embora houvesse divergências em relação à 

condução do método, Löwenthal (1968) contribuiu para a produção de artigos críticos 

acerca de questões estéticas, a partir da sua experiência com peças históricas sobre a 

filosofia judaica da religião; e ainda com estudos acerca da literatura e da cultura 

popular, sob a ótica sócio-histórica. Além de ter trabalhado como consultor artístico do 

Volksbühne [Teatro Popular] – considerado grande organização de esquerda e liberal. 

Esse teórico também foi importante para a mudança de foco da teoria tradicional para a 

teoria crítica (JAY, 2008). 

Nesse sentido é que Horkheimer, em 1937, no seu ensaio A Teoria Crítica e a 

Teoria Tradicional
36

 lançou os fundamentos da teoria crítica da Escola de Frankfurt, 

isto é, apresenta pontes e diferenças entre “pensamento cartesiano e pensamento 

marxista” (FREITAG, 1986, p. 36). Para Matos, a “crítica da razão já presente nestes 

ensaios se afasta do materialismo mecanicista do marxismo da época” (2006, XV). 

Horkheimer (2006), então interrogando sobre as possibilidades de uma teoria 

materialista da história nos ensaios, apresentou a preocupação de analisar a 

racionalidade presente na ideia de materialismo de Marx. Desse modo, o marxismo, que 

prosseguiria entremeado à teoria crítica não se pretendia dogmático e “não buscava leis 

eternas” (JAY, 2008, p. 48). Para Horkheimer (2006), a verdade não era imutável e 

pontuar as diferenças entre a teoria tradicional e a teoria crítica não se tratava apenas de 

uma questão metodológica, mas de uma questão ontológica. A ontologia é fundamental 

na teoria, mesmo que para fazer emergir questões contraditórias acerca de alguns 

problemas levantados e discutidos incansavelmente pelo Institut, como o caso do 

conceito de identidade – controverso como sugere Marcuse e até mesmo averso/avesso 

para alguns frankfurtianos. Sobre as diferenças entre o movimento ontológico no 

pensamento de Hegel e de Marx – teóricos de base para a Escola – Marcuse escreveu: 

                                                             
35

 Erwin Piscator (1893-1966), célebre diretor e produtor teatral alemão da década de 1920, que trabalhou 

em estreita colaboração com Bertold Brecht, entre outros. [N.T.] 

36 Para um estudo mais aprofundado sobre a diferenciação entre teoria crítica e teoria tradicional, sugiro 

também a coletânea de vários ensaios de Horkheimer (2006). 
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O todo em que se move a teoria marxista é diferente do todo da 

filosofia hegeliana, e essa diferença indica a diferença decisiva entre 

as dialéticas de Hegel e Marx. Para Hegel, o todo era o todo da razão, 
um sistema ontológico fechado, idêntico, em última instância, ao 

sistema racional da história. [...] Marx desvinculou a dialética dessa 

base ontológica. Em sua obra, a negatividade da realidade torna-se 
uma condição histórica que não pode ser hipostasiada como um 

estado de coisas metafísico (MARCUSE apud JAY, 2008, p. 124, grifos 

do autor). 

Essa questão é fundamental para lermos Brecht, uma vez que ele foi 

influenciado tanto pela dialética hegeliana, quanto pela marxiana. E a teoria crítica 

brechtiana, em nossa opinião, desloca conceitualmente das acepções das teorias de 

Hegel à Marx.  

Adorno afirmou que o erro do esteticismo foi estético, ao confundir seu próprio 

conceito de arte com as suas realizações (ADORNO, 1988, p. 49). Por isso, acerca da 

relação entre a constituição da subjetividade e ao aspecto da emoção, da qual Brecht em 

alguma medida quis criar um subterfúgio, Adorno asseverou: 

na realidade, a negação do negativo constituía uma posição, na esfera 

da estética, ela não se dá sem verdade: no processo de produção 

artístico subjetivo, a força da negação imanente não se encontra tão 

acorrentada como no exterior. Artistas de sensibilidade muitíssimo 
apurada de gosto como Stravinsky e Brecht abordaram, por gosto, o 

gosto ao contrário; a dialética lançou-lhe a mão, ele vai além de si 

mesmo e eis o que constitui também a sua verdade (ADORNO, 1988, p. 
49).   

Existe um movimento dialético a qual a teoria adorniana conclama, que seria a 

negação da negação em tensão com a afirmação da negação. Sem este, a negação da 

negação, bem como a afirmação da negação ficam comprometidas, levando o sujeito a 

uma racionalidade irrefletida. Tal irreflexão danifica a práxis porque exerce a crítica em 

si e para si; isso a desvincula tanto da possibilidade de historicização, quanto da própria 

natureza dialética. Desta forma pensava Adorno: “A unidade da história da arte é a 

figura dialéctica de uma negação determinada” (1988, p. 49). A arte pode se tornar 

idealista diante do pathos da objetividade, que expõe diante dos olhos do indivíduo, 

aquilo que é mais “diferente dele na sua insuficiência historicamente necessária” 

(ADORNO, 1988, p. 52). Desse modo, a falsa autonomia da arte reside e persiste fora do 

sofrimento: 

Não é apenas o eco do sofrimento, mas também o atenua; a forma o 
‘órganon’ da sua seriedade, é também o da neutralização do 

sofrimento. Cai assim numa confusão irremediável. A exigência da 
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completa responsabilidade das obras de arte aumenta o peso da culpa; 

eis porque importa pô-la em contraponto com a exigência antitética 

[brechtiana, diríamos] da irresponsabilidade. Esta faz lembrar o 
ingrediente do jogo, sem o qual a arte, tal com a teoria, não pode ser 

concebida. Enquanto jogo, a arte procura expiar a sua aparência. Além 

disso, a arte é irresponsável enquanto cegueira, enquanto spleen e, 
sem ele, de nenhum outro modo existe. A arte de irresponsabilidade 

absoluta desemboca na esterilidade, cujo aroma raramente falta às 

obras de arte logicamente organizadas; a absoluta irresponsabilidade 

rebaixa-as à brincadeira; uma síntese orienta-se pelo seu próprio 
conceito. Tornou-se ambivalente (ADORNO, 1988, p. 52). 

Em uma época de crueldade inconcebível e de irracionalidade, o que se podia 

observar na Alemanha do início do século XX era a redução do sofrimento ao seu 

próprio conceito e ao conhecimento racional, estranho ao sofrimento (ADORNO, 1988). 

Nesse contexto, Adorno (1988) inferiu de maneira ácida que, nessa conjuntura de 

irracionalidade, a arte poderia vir a satisfazer a reflexão hegeliana a qual Brecht elegeu: 

“a verdade é concreta” (ADORNO, 1988, p.30). Como escreveu Rosenfeld (2010), a 

teoria brechtiana absorveu o marxismo e aspectos do “materialismo mecanicista e o 

idealismo dialético de Hegel” (ROSENFELD, 2010, p.146). 

Levando em conta a complexidade da crítica adorniana, em resposta ao exame, 

vale dizer, que Brecht leu Hegel pela qualidade dramática da dialética hegeliana 

(ESSLIN, 1979), mas também compreendeu a ironia impressa em sua teoria:  

(Hegel) teve o maior talento cômico de todos os filósofos; só Sócrates, 
cujo método era semelhante, foi seu igual... Tinha um tal senso de 

humor que, por exemplo, não podia conceber a ordem sem a 

desordem... Negava que um é igual a um, não só porque tudo o mais 
que existe está sempre em se transformando em alguma outra coisa, 

especificamente em seu oposto, mas porque de modo geral nada é 

idêntico a si mesmo. (BRECHT apud ESSLIN, 1979, p.175). 

Consideramos a crítica adorniana pertinente, mesmo porque quando Brecht 

iniciou seus estudos acerca do teatro épico, ele afirmou que o mundo poderia ser 

mudado e a arte teria esse poder, como já citamos aqui. Ademais, suscitou que o teatro 

épico poderia se tornar demasiado formalista; e ele próprio enfatizou a supremacia de 

uma racionalização, que foi impressa até mesmo na forma de representação dos atores 

no palco. Mas que também foi repensada. Por isso, chamamos a atenção para a segunda 

fase da pesquisa brechtiana, que se deu depois do exílio, período em que ele elaborou a 

noção de teatro dialético. 
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É claro que notamos a passagem de Brecht pelo expressionismo
37

. No tempo de 

juventude, aos vinte anos, Brecht escreveu sua primeira peça – Baal (1918) – cuja 

origem se vincula ao movimento do expressionismo alemão, que em certo momento foi 

definido contraditoriamente como “revolta intelectual contra a burguesia que está a um 

passo do suicídio [...] O expressionismo é a autobiografia da alma” (EWEN, 1991, p. 61-

62). O dramaturgo se espelhou nos movimentos de vanguarda, que esperavam por meio 

de sua arte conseguir fazer uma nova revolução humana. 

No caldeirão fervente do expressionismo despejam-se ingredientes de 

Darwin, Freud, Marx, Hegel, Zola, Ibsen, Wedekind e Strindberg. 
Mas apesar desse caráter ragôut, tem um elemento central: o Ego 

Absoluto. A consciência e o “eu” são criadores do universo, e a 

verdade reside na “colonização interior”. O idealismo subjetivo é mais 
uma vez reabilitado e entronizado; os brados de guerra do romantismo 

alemão e a frase de Novalis “Nach innen geht der geheimnisvolle 

Weg” (“A trilha secreta abre caminho e direção àquilo que está dentro 

de nós”), soam novamente com fervor explosivo. Como os 
autoproclamados criadores – e por isso mestres – da realidade, os 

expressionistas insistiam em que o “senso de objeto tem de ser 

eliminado”. Toda a “dimensão expressionista torna-se visão. Ele não 
olha, ele vê... A cadeia de fatos já não existe: fábricas, doença, putas, 

gritos, fome. O que existe neste momento é a visão que o 

expressionista tem deles”. Se o “eu” é o centro criativo, o Homem é o 
objeto do discurso dos expressionistas. Já em 1910, Franz Werfel, um 

dos mais talentosos de seus poetas, exclamara: “O Mensch!” (Oh, 

Homem!) (EWEN, 1991, p. 62, grifos do autor). 

Mesmo no primeiro trabalho de Brecht podemos notar a sua predileção para os 

aspectos narrativos, anti-ilusionistas e antipsicologistas, os quais buscavam uma 

corrente contrária ao subjetivismo e ao idealismo (ROSENFELD, 2010). Para o 

antinaturalismo, o palco não é mais “a caixa iluminada das ilusões. O teatro é teatro 

mesmo, é mentira essencial, porém mentira” (PALLOTTINI, 1988, p.60). Quando a quarta 

parede, que dá a ilusão de estarmos olhando pelo buraco de uma fechadura, é derrubada 

                                                             
37 O termo expressionismo, na acepção que a Alemanha conheceu, segundo Léo Gilson Ribeiro, “foi 

utilizado pela primeira vez por um crítico francês para designar a obra de Cézanne e, principalmente, a de 

Van Gogh. Transcrito, em 1911, na revista alemã “Der Sturm” (A tempestade), passou a caracterizar o 

grupo de pintores revolucionários, dinâmicos e intensos, como Nolde, Kirchner, Kokoschka e outros, cujo 
fito principal era expressar totalmente as suas emoções borbulhantes, rompendo com o mundo acadêmico 

e chocando o público da época com o seu critério audazmente antiestético. [...] O Expressionismo é 

meramente um espelho deformante do Romantismo [...].” (RIBEIRO, 1964, p.13). A expressão ganhou 

projeção nos palcos com August Strinberg, Georg Kaiser e Ernst Toller. Mas o campo da dança também 

se apropriou do estilo artístico, como foi o caso da dançarina germânica Mary Wigman. No cinema, como 

nome significativo do expressionismo, temos O gabinete do Dr. Caligari (1919), de Robert Wiene; e 

Nosferatu, uma sinfonia de horrores (1922), de Friedrich Wilhelm Murnau. O expressionismo, uma busca 

estética inicialmente alemã, foi muito forte na época da República de Weimar na Alemanha, passando 

mesmo a integrar os currículos das escolas de arte (GUINSBURG, 2002). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Das_Kabinett_des_Doktor_Caligari
http://pt.wikipedia.org/wiki/1919
http://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiene
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nosferatu,_Eine_Symphonie_des_Grauens
http://pt.wikipedia.org/wiki/1922
http://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Murnau
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o teatro se mostra contraditoriamente entre a realidade e o fingimento, o difarce, o 

sonho, o jogo, o mito, a aparência, etc.  

Brecht não abandonou o mote da miséria humana evocado pelo movimento 

expressionista, e também havia sido influenciado por algumas referências naturalistas; 

não obstante, aos poucos, se afastou do expressionismo alemão e abriu espaço para o 

método do materialismo histórico dialético. 

O dramaturgo não abandonou os estudos da natureza humana, mas passou a dar 

mais ênfase às relações humanas. Lembramos ainda, que Brecht (1967), sob a ótica 

marxista e dialética, não tomou a reflexão hegeliana ao pé da letra, todavia, explorou 

aspectos formais do teatro, assim como Adorno (1986) investigou a padronização da 

música por meio dos elementos formais. Brecht não compactuou com véu que oculta a 

realidade, e mesmo que com uma fé na transformação do ser humano, sabia que naquele 

momento histórico a barbárie era uma premissa; e o sujeito havia se tornado subsumido 

pela sociedade industrial. Ele mesmo escreveu “Só a violência ajuda, onde a violência 

reina. E só os homens podem ajudar, onde existem homens...” (BRECHT apud ESSLIN, 

1979, p.176). 

Por isso, aqui não compactuamos com uma das críticas de Adorno (1988), que 

acaba por negar, simplificar e subjugar o teatro dialético e, ao mesmo tempo idealizá-lo. 

O autor colocou, que por um lado, Brecht inaugurou um programa que finalmente expôs 

o movimento do pensamento e não simplesmente uma mera comunicação cheia de 

significados; mas, de outro modo, 

falar de teatro dialéctico seria de antemão inútil. As tentativas de 

Brecht para destruir os matizes subjectivos e os tons intermediários 

com uma objectividade conceptual rigorosa são artifícios e, nas suas 
melhores obras, um princípio de estilização, e não uma fabula docet; é 

difícil investigar o que pensa apenas o autor no Galilei ou no Bom 

homem de Se-Tchuan [peças de Brecht], guardar silêncio sobre a 

objectividade das obras que não coincidem com a intenção subjectiva. 
A alergia aos valores expressivos, a predileção de Brecht por uma 

qualidade que gostaria de impor à sua incompreensão dos protocolos 

positivistas, é também uma forma de expressão, eloquente apenas 
enquanto sua negação determinada. Por pouco que a arte consiga ser a 

linguagem do puro sentimento, que ela nunca foi, ou ainda da alma 

que se afirma, também pouco há nela para correr atrás do que o 
conhecimento dos estilos usuais procura atingir, por exemplo, a 

reportagem social, prestação para a investigação empírica a levar cabo 

(ADORNO, 1988, p. 45). 

As maiores contribuições teóricas de Bertolt Brecht são certamente seus textos 

dramáticos e suas encenações teatrais. As peças escritas são a materialidade dos 
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registros do processo de investigação, de discussão e de elaboração do teatro épico, 

pensado junto ao grupo que trabalhou com ele. Mas, mesmo que fosse verdade que 

Brecht não cunhou teorias tão consistentes quanto sua prática, como dizem alguns 

teóricos, não é exagero dizer que devido ao seu conhecimento teórico e a sua 

capacidade de elaboração crítica ele foi, sem sombra de dúvidas, brilhante em sua 

práxis. Porque sua práxis nos deu referências pensar acerca das outras possibilidades 

teatrais na modernidade, inclusive não dando à plateia o que ela esperava como citou 

Adorno (1988). Era evidente o desconforto do público em relação a não comoção pelas 

paixões, visto que isso sempre foi o habitual; e naquele momento histórico esse 

investimento era necessário. Não se tratava de uma alergia aos valores expressivos 

somente, mesmo porque a prática brechtiana emergiu do expressionismo. Não se podia 

privilegiar o “puro” sentimento da arte frente à burguesia e a um indivíduo desprovido 

de sentimento pela condição miserável de trabalho. O teatro épico foi, sobretudo, uma 

tomada de consciência do sentido político da arte, e isso não negaremos; pois, cairíamos 

na barbárie e seríamos incoerentes com a própria teoria adorniana. Ademais, vale dizer, 

a ideia é parte da realidade do ser humano, mas muitas vezes não garante a realização 

por si só. O problema é a ideia? Não exatamente, mas como diz Marx: “Para a 

realização das ideias são necessários homens que ponham em jogo uma força prática” 

(MARX; ENGELS, 1980, p. 9). 

Não podemos deixar também de afirmar que maior incômodo causado por 

Brecht foi sua eleição pelas questões políticas, objetivas (e desse incômodo nem Adorno 

saiu ileso). Estas comparecem em todas as obras dramatúrgicas, mais especificamente 

sua opção por expor na cena a luta de classes. Brecht se mostrou radical sobre isso: 

A ninguém é possível colocar-se num plano superior ao das classes 
que lutam, pois a ninguém é possível colocar-se num plano superior 

ao dos homens. A sociedade não terá um porta-voz comum enquanto 

estiver dividida em classes que lutam. Não ter partido, em arte, 

significa apenas pertencer ao partido dominante. (BRECHT, 1978, p. 
122). 

A questão da luta de classes nas peças brechtianas trouxe consigo o espírito 

marxista e solicitou ao fenômeno teatral reconhecer a (des)naturalização da exploração 

do homem pelo homem e da barbárie. Isso significa que, em certa medida, o 

estranhamento sob a ótica de Marx (1980) está intimamente relacionado ao esperado 

efeito de estranhamento proposto por Brecht, como veremos nos próximos capítulos 

deste trabalho.  
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Elaborando o teatro como forma de trabalho humano, Brecht se aventurou na 

escrita dialética. O autor de teatro que se arriscou teoricamente foi, sobretudo, um 

dramaturgo crítico. E como teórico crítico Brecht deixou a desejar? Talvez. Muitas 

lacunas conceituais são encontradas em seus escritos, tanto é que alguns estudiosos de 

peso afirmam com veemência que ele não foi um teórico. Como escritor, com postura 

política marcada, não podemos negligenciá-lo ou simplesmente negar suas produções 

teóricas alegando ser um “teatro chato” como muito ouvimos banalmente no campo do 

teatro. Nesse caso, vale lembrar que na época de Brecht o campo do teatro ainda estava 

se configurando como campo de conhecimento, e o que comumente acontecia é que as 

produções teóricas eram teorias de outros campos sobre o fazer teatral. Brecht, mesmo 

que contraditoriamente, propôs que pensássemos o teatro por meio do teatro – e não foi 

o único a fazê-lo nesse período – com contribuições teóricas como a de Marx, ou seja, 

diferencialmente ele nos incitou a pensar o teatro através das relações sócio-históricas. 

Como veremos a seguir, no período da República de Weimar, Brecht conheceu o 

marxismo. Mas foi no período do exílio, nos Estados Unidos, que vivenciou e escreveu 

sobre as contradições da sociedade industrial, da cultura de massa e do capitalismo 

tardio, assim como Benjamin e Adorno. Brecht provocou fortes influências nas teorias 

estéticas de Walter Benjamin e Theodor Adorno, bem como foi influenciado por esses 

contemporâneos. 

No foco dessa discussão acerca das relações de trabalho e da mercadoria, as 

obras de Karl Marx – entre elas Manuscritos econômicos-filosóficos escrito em 1844, 

Contribuição para a Crítica da Economia Política publicada em 1859 e O Capital 

publicado em 1867 – são importantes referenciais para Brecht e para os intelectuais de 

esquerda da República de Weimar, os quais fundaram o Instituto de Pesquisa Social. As 

obras citadas trazem em seu cerne a formação e as transformações do conceito 

ontológico de ‘trabalho’, que veio a gerar ideias antagônicas na concepção dos teóricos 

da Escola. Para Jay, “A posição central do trabalho na obra de Marx, assim como sua 

ênfase constante no problema do trabalho alienado na sociedade capitalista, 

desempenhou um papel relativamente pequeno nos textos de Horkheimer” (2008, p. 

100), por exemplo. O autor cita que Horkheimer escreveu em Dämmerung – palavra 

alemã que significa tanto aurora quanto crepúsculo, e que daria o nome a uma coletânea 

de aforismos publicada em 1934 (JAY, 2008) – a seguinte passagem: “Fazer do trabalho 

uma categoria transcendental da atividade humana é uma ideologia ascética. [...] Por 

aderirem a esse conceito geral, os socialistas se transformaram em portadores da 



102 

 

propaganda capitalista” (HORKHEIMER apud JAY, 2008, p. 100). Aí se torna mais 

aparente o antagonismo de Horkheimer sobre o “conceito geral” de trabalho, como ele 

mesmo nomeou, e mais profícua sua preocupação com a não fetichização de tal 

conceito. Esse aspecto é relevante para nossa análise na medida em que Adorno (1986) 

compartilhou da mesma ideia ao pensar a desmistificação das relações de trabalho 

sucumbidas pelas forças de produção na era da sociedade industrial. 

Em tal contexto, e partindo de uma coerência acerca do conceito de trabalho 

[Arbeit], os frankfurtianos desenvolveram em suas teses elaborando o pensamento 

acerca da necessidade e dos fins da atividade da razão. O tema da razão em seu 

movimento dialético no constructo da autonomia do ser humano é uma constante na 

teoria crítica de maneira geral. Acompanhando essa discussão, o movimento da cultura 

é sempre um aspecto relevante nas obras dos frankfurtianos. Mesmo não sendo 

unicamente sinônimo de emancipação e consenso entre os teóricos da Escola de 

Frankfurt, o conceito de trabalho e a categoria marxista ‘o caráter fetichista da 

mercadoria’ outorgam não somente as teorias sociais a que se pretendiam os 

frankfurtianos, mas também as teorias estéticas formuladas por eles.  

A mercadoria parece à primeira vista uma coisa trivial, evidente, como afirmou 

Marx (2003). Entretanto, quando Benjamin se apropriou da categoria de fetichismo da 

mercadoria em 1935 para desenvolver o projeto de Passagens, o próprio Horkheimer 

reconheceu tal projeto como uma excelente contribuição para a teoria materialista e 

enfatizou: “[...] O senhor dá um grande passo à frente quanto às explicações 

materialistas já propostas nos fenômenos estéticos”, pois a obra refletirá “que não há 

teoria abstrata da estética, mas que essa teoria coincide todas as vezes com a história de 

uma dada época” (HORKHEIMER, apud WIGGERSHAUS, 2010, p. 223). Nesse mesmo ano, 

Adorno escreveu uma correspondência a Horkheimer onde explicita seu interesse 

profícuo pela mesma categoria da qual se aproximou Benjamin: 

O senhor talvez se lembre de que, há alguns meses, eu lhe escrevi, 
dizendo que pensava que a categoria da mediação decisiva entre a 

sociedade e a psicologia não era a família, mas o caráter mercantil... 

Como eu ignorava que Benjamin estava enveredando pela mesma 
direção, esse projeto é, para mim, uma grande confirmação. O caráter 

fetichista da mercadoria é tomado como chave da consciência e 

principalmente do inconsciente da burguesia no século XIX. Um 
capítulo sobre as exposições universais e principalmente um capítulo 

importante sobre Baudelaire trazem elementos decisivos sobre isso 

(ADORNO apud WIGGERSHAUS, 2010, p. 223). 
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Dessa forma, com tais evidências, para a compreensão das teorias estéticas de 

Adorno e de Benjamin, bem como para a compreensão de teatro dialético proposto por 

Brecht (1967), faz-se necessária uma leitura conceitual acerca do sentido do trabalho e 

do caráter fetichista da mercadoria a partir da teoria marxista. 
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CAPÍTULO II – A ESFINGE NOS AB(ISMOS) 

 

 

 
A desumanidade da arte deve sobrepujar a do mundo por amor ao homem. As obras de arte têm 

seus alicerces nos enigmas que o mundo organizado propõe para devorar os homens. O mundo 

é a esfinge; o artista é seu Édipo tornado cego; e as obras de arte se parecem à sábia resposta 

que precipita a esfinge nos abismos. 
 

Theodor Adorno 

 

 

Brecht que viveu a Primeira Guerra Mundial, o exílio na época do nazismo e a 

Segunda Guerra Mundial, pôde antes viver o momento de democracia em Weimar, 

tempo em que a modernidade começava a se apresentar com “suas imagens do dinheiro 

e sua feroz competição capitalista, bem como a mistura de sofisticação e miséria [...]” 

(JAMESON, 1999, p.25). Período que influenciou definitivamente o trabalho do 

dramaturgo alemão. 

Orientado por um governo parlamentarista democrático, o período do regime 

teve este nome, pois o modelo republicano foi proclamado na cidade de Weimar. 

“República de Weimar”, portanto, foi uma homenagem à cidade de Weimar, onde 

ocorreu a Assembleia Nacional na qual foi cunhada e aprovada a nova Constituição para 

o Império Alemão após a derrota na Primeira Guerra Mundial (HOBSBAWM, 1995). 

No período do pós-guerra, de acordo com Eric Weitz (2008), a vida na 

Alemanha dos anos de 1920 era debatida intensamente e a República de Weimar foi 

uma era própria e extremamente criativa, embora controversa. Há argumentos de que a 

fragilidade da República teria fortalecido os nazistas e a expansão dos movimentos 

radicais. O historiador americano, autor do livro A Alemanha de Weimar: promessa e 

tragédia publicado em 2007, afirma que a época em questão foi um período de grande 

inovação cultural, política e social depois de toda a tragicidade da guerra. Segundo ele, 

dois milhões de alemães morreram na Primeira Guerra Mundial e quatro milhões 

ficaram feridos. Os sobreviventes estavam severamente afetados fisicamente e 

psiquicamente. As mulheres que estiveram no front doméstico, por exemplo, durante os 

anos de guerra vivenciaram quatro anos de intensa privação. E, sobretudo, a crise do 

pós-guerra exigiu uma reorganização econômica devido à hiperinflação (WEITZ, 2008). 
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Mesmo devastada, a República conseguiu se reinventar dos destroços com espírito de 

preservação, ainda que havendo o desespero em abundância. A República de Weimar 

era em si mesma representação da ambivalência entre morte e vida, destruição e 

nascimento. 

Mas, até certo ponto, aquela intensa instabilidade econômica, social e 

política alimentou esse profundo engajamento intelectual com 

questões relativas à vida na era moderna, de como deveria ser a 
configuração política da Alemanha. Mas, além disso, a revolução de 

1918/19 também foi crucial para a efervescência cultural. Esta 

revolução estabeleceu um sistema democrático, o mais democrático 
que os alemães haviam vivenciado até aquele momento. O espírito da 

revolução criou um sentimento de que o futuro estava aberto, que era 

de possibilidades ilimitadas e poderia ser moldado de forma mais 

humanitária. Isso não poderia ter durado muito, mas foi esse 
sentimento que embasou grande parte da inovação cultural da 

República (WEITZ, 2008, s.p.).  

Para a Brecht, assim como para a Alemanha, o período entre 1923 e 1930, foi 

decisivo, pois a política e a economia estavam repousando sobre um aparente equilíbrio. 

As tensões internacionais abrandaram e a influência do capital americano deixou a 

dificuldade financeira mais amena. O colapso da economia foi controlado pelo Plano 

Dawes, em 1924, e pelo Plano Young, em 1929. Assim, as grandes potências mundiais 

se refizeram, saindo da decadência por meio de empréstimos altíssimos – ainda que os 

homens permanecessem na miséria humana. Desta forma, a crise devido à guerra estava 

superada, momentaneamente, e não havia ameaça de guerra civil contra a “República 

Judaica de Weimar”, como a chamavam os oposicionistas. Em 1923, a tentativa do 

golpe Nove de Novembro de Hitler falhou, e semelhou que os tempos sombrios estavam 

esvaindo (EWEN, 1991). 

Na Alemanha de Brecht, bem como em todo o mundo, o povo se tornava cada 

vez mais empobrecido e sem trabalho. Mais uma vez, a miséria espiritual do homem foi 

envelada, enquanto prevaleceram milhares de pessoas abaixo da linha da pobreza. Na 

URSS, país vizinho, as partidos russos de esquerda se dividiram devido à ruptura entre 

Trotsky e Stalin. Acontecimento que, obviamente, repercutiu no movimento comunista 

alemão. Em 1925, o então presidente Friedrich Ebert morreu, tendo como sucessor o 

general Von Hindenburg. Um pouco antes, Hitler foi solto e retomou suas atividades 

políticas (EWEN, 1991). 
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Na arte, houve uma perda de interesse pelo expressionismo alemão e seu 

humanismo cósmico; e o dadaísmo também se tornou desinteressante. Com a ideia de 

um novo realismo, a expressão da vez se tornou ‘novo objetivismo’: 

O novo movimento chamava-se Neue Sachlichkeit (Novo 

Objetivismo). Sua meta era a apresentação do presente histórico; seu 
modo de expressão, o documento; e sua divindade protetora a 

América. As palavras-chaves eram eficiência taylorista, behaviorismo 

watsoniano, funcionalismo, jazz, maquinaria e tecnologia, boom, 
Lindbergh e, acima de tudo pragmatismo americano. [...] O Ding-na-

sich (coisa em si) desse “Novo Objetivismo” era o triunfo da moderna 

tecnologia. Seu correlato teatral era o Zeitstück, a peça escrita no 

momento oportuno, como a caça ao petróleo no mercado mundial, o 
gás venenoso, a paz, a justiça social, o aborto, a pena capital, a moral 

burguesa. O teatro encheu-se dessas Zeitstück, equivalentes dos 

futuros documentários. O lema era “utilidade acima de tudo” (EWEN, 
1991, p.129).          

Tornaram-se evidentes as vanguardas artísticas
38

 que, de modo geral, 

trabalharam os conceitos de Modernismo, Cubismo, Expressionismo, Futurismo, 

Concretismo, Surrealismo. Os vanguardistas russos, alinhados principalmente ao 

movimento futurista no início do século, pretendiam e buscavam com manifestos uma 

completa revolução no campo artístico, rejeitando o gosto burguês convencional 

herdado do século XIX e provocando outra estética, que dialogasse com a realidade de 

sua contemporaneidade e com a possibilidade de outra postura sociopolítica. Ainda 

inseridas em quadros de disputas religiosas, guerras territoriais e lutas de classe, o povo 

se encontrava exaurido em situação de risco de vida e extrema pobreza, oprimido por 

um regime autoritário e repressivo, agrupava-se em sindicatos, círculos de discussão e 

diversos tipos de organizações sociais (HOBSBAWM, 1995). Além das artes, o mundo 

presenciava outros ‘ismos’, que emergiram no século XIX com o capitalismo e o 

iluminismo. Sobre este, historiou Hobsbawm: 

                                                             
38 Em seu sentido literal, vanguarda (que vem do francês Avant Garde, "guarda avante") faz referência ao 

batalhão militar que precede as tropas em ataque durante uma batalha. Daí deduz-se que vanguarda é 

aquilo que "está à frente". Dessa dedução surge a definição adotada por uma série de movimentos 
artísticos e políticos do fim do século XIX e início do século XX. Os movimentos europeus de vanguarda 

eram aqueles que, segundo seus próprios autores, guiavam a cultura de seus tempos, estando de certa 

forma à frente deles. Muitos desses movimentos acabaram por assumir um comportamento próximo ao dos 

partidos políticos: possuíam militantes, lançavam manifestos e acreditavam que a verdade encontrava-se 

com eles. Mas, atualmente, muito se discute a respeito do conceito de vanguarda. Lehman, por exemplo, 

diz que hoje não existe mais teatro de vanguarda: “Afinal a avant-garde só existe quando você sabe em 

que direção está indo. Mas essa palavra, esse conceito pós-dramático remete ao conceito anterior, da 

tradição, para trás” (2003, p. 16).  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Século_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Século_XX
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Não é propriamente correto chamarmos o “iluminismo” de uma 

ideologia da classe média, embora houvessem muitos iluministas – e 

foram eles os politicamente decisivos – que assumiram como 
verdadeira proposição de que a sociedade livre seria uma sociedade de 

capitalista. Em teoria seu objetivo era libertar todos os seres humanos. 

Todas as ideologias humanistas, racionalistas e progressistas estão 
implícitas nele, e de fato surgiram dele. Embora na prática os líderes 

da emancipação exigida pelo iluminismo fossem provavelmente 

membros dos escalões médios da sociedade, embora novos homens 

racionais o fossem por habilidade e mérito e não por nascimento, e 
embora a ordem social que surgiria de suas atividades tenha sido uma 

ordem capitalista e “burguesa” (HOBSBAWM, 2009, p.42 – aspas do 

autor). 

Essa afirmativa do autor não contraria o surgimento dos movimentos artísticos 

que buscaram comparar o teatro a um organismo natural, como o naturalismo de Zola 

(1982), na França; e mesmo o realismo do dramaturgo Anton Tchekhov (1860-1904) e 

do diretor Constantin Stanislavski
39

, na Rússia. Isso contraria a própria ideia de Adorno 

(1988), na qual ele sustenta que Zola teria sido mais artístico que Brecht. Como disse 

Adorno: o “que pode haver de verdade na comparação da arte com o organismo é 

mediatizado pelo sujeito e pela sua razão”, em contrapartida, tal verdade acabou por 

servir à “ideologia irracional da sociedade racionalizada; eis porque são mais 

verdadeiros os ismos que a recusam. De nenhum modo entravaram as forças produtivas 

individuais, mas antes intensificaram, e graças sobretudo a um trabalho coletivo” 

(ADORNO, 1988, p.37). O autor concluiu com essa análise, que a crítica política a favor 

do moderno serviu de pretexto para justificar uma arte moderada.  

Sob os slogans da Revolução Francesa (liberdade, igualdade, fraternidade e 

propriedade), contraditoriamente, o iluminismo e o capitalismo, os movimentos 

humanistas, de maneira geral, contribuíram para o processo de desumanização e 

barbárie presente no mundo moderno. Em geral, as teorias que eram estimuladas e 

formuladas por economistas, filósofos e intelectuais traziam a ideia de que a burguesia, 

com o iluminismo, não almejava interesses de classe, e sim uma nova vida para o povo. 

Os privilégios feudais foram aparentemente abolidos, pois as grandes propriedades de 

terra continuaram a existir; e as cidades foram povoadas como o advento da Revolução 

Industrial, iniciada pela Inglaterra entre o século XVIII e XIX. Tanto uma como a outra 

                                                             
39 Constantin Stanislavski (1863 – 1938) ator, diretor, escritor russo, fundou em 1988 a Sociedade 

Literária e Artística do Teatro de Maly; em 1898, fundou junto a Vladimir Nemirovich-Danchenko (1858 

– 1943) – ator, diretor, escritor e pedagogo russo - o Teatro de Arte de Moscou; entre muitas questões,  

desenvolveu o método da ação física e divulgou o conceito de identificação, que trabalharemos nesta tese 

(GUINSBURG, 2001, 2006). 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Nemirovich-Danchenko&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Nemirovich-Danchenko&action=edit&redlink=1
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revolução, alastraram-se por todo mundo; e “esta dramática dança dialética dominaria as 

gerações futuras” (HOBSBAWM, 2009, p.95).  

No bojo dos acontecimentos do século XX, havia a tensão entre forma e 

conteúdo e a luta acirrada entre razão e não-razão para compreensão, desenvolvimento, 

aprendizagem e domínio da técnica. Ou seja, os movimentos artísticos se constituíam e 

elaboravam suas criações a partir desta discussão: poderia ser a arte produzida pela 

razão, sendo inteiramente lúcida num contexto de irracionalidade como a guerra, por 

exemplo? Procurando responder tal questão sem deixar de produzir arte, pode-se dizer 

que os artistas fizeram um retorno aos mistérios do corpo, às experimentações da 

natureza, às situações-limites que provocavam ações e reações psicofísicas. Esse 

movimento pode nos levar a questionar a racionalidade técnica e a instrumentalização 

da arte. No sentido de que essa geração foi motivada primordialmente pela pesquisa da 

técnica e da linguagem na busca por uma estética que não visou necessariamente 

questionar a função da técnica e da linguagem. Os ismos que buscaram as vanguardas – 

inicialmente europeias, ou mesmo as manifestações orientais como o butoh
40

 – 

relacionaram-se justamente com o entendimento de um indivíduo, que dos escombros 

de uma sociedade destruída, voltava a reconstruir seu corpo, sua casa, sua identidade e 

para isso voltou-se para o “interior”.  

Em todo o mundo, do Ocidente ao Oriente, essas manifestações de 

vanguarda foram criadas num clima pueril, de euforia festiva, como a 

melhor alternativa para livrar-se da sensação de prisão, ruína 
espiritual, sofrimento e caos existencial. O riso, a gargalhada, o grito 

desesperado, o descompromisso estético, o desregramento dos 

sentidos e dos processos criativos eram as melhores respostas ao 
conjunto de valores (sócio-econômicos e políticos culturais) que não 

mais representavam os anseios da população massacrada, vítima das 

duas grandes guerras mundiais (BAIOCCHI, 1995, p. 21). 

Para Adorno, a arte moderna é reflexo filosófico-histórico do solipsismo falso 

em si. Nesse sentido, sobre a ação contraditória dos ‘ismos’ nos movimentos de 

vanguarda artística do século XX, o autor escreveu: 

                                                             
40 A expressão butoh surgiu no Japão após a Segunda Guerra Mundial. O seu criador Tatsumi Yjikata 

buscou uma dança visceral que partisse íntimo do ser, pouco depois, conheceu Kazuo Ohno que passou a 

difundir essa arte. A expressão butoh é uma dança da crise, que nasceu da crise e lida com os radicais da 

própria existência. Vida e morte, alegria e terror... Ele trabalha muito com a memória, com a grande mãe, 

a Terra sofrida, a gestação da criança. Ele está sempre relembrando uma humanidade que não existe mais. 

Para Hijikata [criador do butoh], o treinamento do ator é uma forma de liberar o subconsciente e romper a 

dualidade entre vida e morte, mantendo a ambivalência entre elas (BAIOCCHI, 1995). 
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O rancor contra o que se denomina ismos, contra correntes artísticas 

programadas, conscientes de si, representadas se possível por grupos, 

responde à dor da experimentação. Estende-se de Hitler que gostava 
de se enfurecer contra os “im- e ex-pressionistas”, até escritores que, 

por fanatismo vanguardista político, suspeitam do conceito de 

vanguarda estética. Picasso confirmou-o expressamente para o período 
do cubismo, antes da I Guerra mundial. No seio dos ismos, distingue-

se claramente a qualidade individual dos artistas individuais, se bem 

que, no princípio, facilmente se sobrestimem aqueles que trazem na 

testa com maior evidência as características da escola, em comparação 
dos que não se reduzem ao programa [...] naturalmente, a objecção 

perante as correntes menosprezadas como ismos, tais como o 

expressionismo e o surrealismo, que tomaram voluntariamente como 
programa a produção automática, é formalista (ADORNO, 1988, p.37, 

aspas do autor).     

Aqui fica evidente que Adorno não era elitista e contrário à educação estética da 

grande população. Pelo contrário, existe uma tensão dialética na crítica adorniana, pois, 

ao mesmo tempo em que o autor fala do solipsismo das vanguardas artísticas, mostra 

como o expressionismo e o surrealismo foram rechaçados com o regime de Hitler. A 

expressão do sujeito era um risco para o domínio das massas.  

Frente ao n(ismo), da metade ao final da década de 1920, em meio ao 

utilitarismo, ao formalismo e às novas configurações do realismo, Ernst Toller (1893-

1939), Piscator, Brecht e Friedrich Wolf (1988-1953) se tornaram cada vez mais 

aproximados com a esquerda. 

Conjunturalmente, na União Soviética, foram formados grupos de teatro e 

associações prolet-cult, que “levavam a mensagem da revolução e do comunismo a 

todos os setores da nação” (EWEN, 1991, p.131). Sob a influência dos soviéticos, 

surgiram grupos teatrais organizados pela classe trabalhadora alemã, que experimentou 

o movimento intitulado agit-prop, agitação e propaganda. O chamado Tendenztheater, 

teatro de tendência, foi bastante influenciado pelas teorias de Platon Kerzhenev
41

, que 

defendeu uma ruptura total com o teatro burguês de Stanislavski e de Tchekhov; e foi 

responsável pela criação de um teatro proletário de “massas”, a “céu aberto” (EWEN, 

1991, p.130). Para Ewen (1991), o impacto que a União Soviética exerceu na cena 

teatral alemã foi intenso,  

As visitas do Teatro de Arte de Moscou, sob direção de Constantin 

Stanislavski, deixaram marcas profundas no teatro alemão. Mas para a 

geração mais jovem, foi o sócio de Stanislavski, Vsevolod Meyerhold, 
quem exerceu verdadeiro fascínio, com novas técnicas teatrais 

                                                             
41 Não foram identificadas as datas de nascimento e morte deste teórico, tampouco referências sobre suas 

teorias. 
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soviéticas. Meyerhold viu na Revolução Russa uma oportunidade sem 

precedentes de renovação do teatro e de ruptura com as tradições de 

Stanislavski. Ele advogava o princípio da “biomecânica”, isto é, a 
tradução da emoção dramática em típico gestus; a abolição da 

caracterização individual; e a ênfase no “âmago da classe” da 

apresentação dramática. De alguma forma ele antecipou Brecht ao 
desejar que o espectador por nenhum momento esquecesse que estava 

no teatro, em contraposição a Stanislavski, que queria que o 

espectador esquecesse que estava no teatro. Meyerhold também dava 

grande importância ao teatro popular e ao drama folclórico russo. Seu 
palco “construtivista” colocava a plateia imediatamente no teatro, 

dispensava cortinas, usava cenários móveis e tentava criar uma 

“sinfonia de movimento”, usando o público como co-criador do drama 
(EWEN, 1991, p.130). 

O Teatro de Arte de Moscou, de Stanislavski, impactou o teatro alemão, assim 

como o teatro de Alexander Tairov (1885–1950); e os filmes de Serguei Eisenstein 

(1898-1948) e Charlie Chaplin (1889-1977). E, apesar de ter havido uma dispersão do 

tão procurado teatro expressionista, que caiu de moda, a arte teatral ainda era presente 

na vida cultural da época (EWEN, 1991). Para Brecht (2005), a cena teatral na República 

era medíocre. 

Segundo Celso Frederico, a participação do público, nos círculos alternativos, 

também acontecia “por meio da federação dos corais operários ligados à social-

democracia. A federação dos corais reunia mais de quatorze mil conjuntos vocais, 

totalizando 560 mil participantes, em sua maioria operários” (2007, p.219). Mas naquele 

momento,  

O grande meio de comunicação de massa do período era o cinema, 
que atraía milhões de pessoas fascinadas pela nova arte às salas de 

projeção que proliferaram em toda a Alemanha. Em 1924, dois 

milhões de entradas foram vendidas, para sessões que tinham início de 

manhã e se estendiam até de madrugada (RICHARD apud FREDERICO, 
2007, p.219). 

No ano seguinte, em 1925, os comunistas alemães fundaram a firma 

Prometheus, para a criação e divulgação de filmes políticos e documentários. Com a 

criação do rádio e difusão do cinema, Brecht foi um dos pioneiros a teorizar sobre a 

indústria radiofônica e “as possibilidades revolucionárias da linguagem 

cinematográfica” (FREDERICO, 2007, p.219). Especificamente sobre o aparecimento do 

cinema documental, Frederico cita: 

A contraposição entre a cultura burguesa decadente, sentimental e 

individualista, e a cultura proletária, rica de sentimentos viris, 

expressões da força, da combatividade e da solidariedade do 
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movimento operário, se estende ao cinema. À “dramaturgia da 

ficção”, oferecida pelo cinema oficial, tenta-se opor uma “dramaturgia 

da realidade”, que coloca em evidência a capacidade documentária do 
novo meio... (ASCARELLI apud FREDERICO, 2007, p.220). 

Mas ao longo da década o movimento perdeu força; e as produções, centradas 

em reportagens sobre os operários e filmes documentais fracassaram. Sem o interesse 

do público, em 1930, Prometheus fechou suas portas (FREDERICO, 2007). 

No campo político, os socialistas e os comunistas ganharam força neste decênio, 

surgiram muitas facções de extrema direita, anti-socialistas. O Partido Nacional, a Liga 

Pan-Germânica, de Alfred Hungenberg, e o Stahlhem de Franz Seldtle estavam “em 

processo de consolidação de sua posição anti-Weimar, lançando gritos sanguinários 

contra os Planos Dawes e Young e o Tratada de Versalhes” (EWEN, 1991, p.129).     

Como escreveu Piscator (1968), já em 1927, tudo estava como novamente na 

guerra, a paz era aparente. Contudo, este ano marcou a economia alemã, pois 

diminuíram os desempregados, assim como diminuiu a inflação e as falências das 

fábricas. A concorrência entre os produtores cresceu, a produção aumentou e o número 

de vagões de trem carregados de mercadoria duplicou. Tal desenvolvimento foi causado 

por uma grande introjeção de capital estrangeiro e “todos se sentiam estabilizados” 

(PISCATOR, 1968, p.137). A calma também parecia reinar no campo da política, com um 

governo pacífico. Segundo Piscator (1968), a democracia permanecia cética e, dessa 

forma, ainda sim o teatro político não deixou de ser uma manifestação a ser temida. E 

mesmo o partido comunista da Alemanha, opôs-se a criação de um teatro sob a direção 

de Piscator. Mesmo sabendo que ele não abriria como uma empresa partidária 

(PISCATOR, 1968).       

Talvez por esse medo de uma real liberdade de expressão do homem moderno; 

por seus valores culturais ilusórios, como disse Piscator (1968); e por sua total 

dependência com o padrão econômico capitalista, é que a República preparou o terreno 

para o regime nazista. O modelo democrático republicano de Weimar, passível de 

discussão, durou entre 1919 e 1933; foi abaixo quando houve a tomada de poder pelo 

regime nazista em 30 de janeiro de 1933. A ascensão de Adolf Hitler (1889-1945) 

marcou definitivamente o fim da República de Weimar. Em um período em que o 

nazismo ganhava relevo, o fim da República na Alemanha coincidia com cidades em 

crescimento nos séculos XIX e XX, marcadas pelo gênero do vitoriano tardio 

(HOBSBAWM, 2002). 
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Nesse clima pueril, de incontestáveis transformações mundiais no início do 

século XX, assistimos ao aparecimento de um pequeno grupo de pensadores de 

esquerda responsável pela concepção, fundação e edificação da futura Escola de 

Frankfurt. Além de todos os integrantes terem orientação judaica, pareciam ter uma 

experiência fundamental comum: “nenhuma assimilação bastava para se poder estar 

seguro de pertencer à sociedade” (WIGGERSHAUS, 2010, p. 36). 

Simultaneamente a essa “gigantesca racionalização” (HOBSBAWM, 2009, p.95) 

herdada da era das revoluções; à aparente liberdade de expressão artística e a 

efervescente “(trans)formação” cultural havia um grupo de pensadores que buscou 

compor uma teoria crítica da sociedade que também incluía a constituição de teorias 

estéticas. 

Os denominados frankfurtianos compuseram, sem sombra de dúvidas, um 

movimento diferenciado na República de Weimar, num tempo que refletia a expressão 

dämmerung. Em um aforismo, Horkheimer expressa suas impressões sobre a década de 

1920: 

Quem tem olhos para a injustiça absurda do mundo imperialista, que 

de modo algum pode ser explicada por uma impotência técnica, há de 
encarar os acontecimentos da Rússia como a tentativa progressista e 

dolorosa de superar essa injustiça, ou, pelo menos, há de perguntar, 

com o coração batendo, se essa tentativa ainda persiste. Se as 
aparências dizem algo em contrário, ele se agarra à esperança, do 

mesmo modo que a vítima de câncer se apega à notícia questionável 

de que provavelmente descobriu a cura do mal (HORKHEIMER apud 
JAY, 2008, p. 57). 

Em meio aos destroços, depois do intenso genocídio e da trágica experiência da 

guerra, os pesquisadores frankfurtianos tiveram influência direta de produções as quais 

discutiam as novas organizações sociais (não tão novas assim) e os modos de produção 

de “vida” da sociedade moderna, burguesa e capitalista. Vida entre aspas, pois, para os 

frankfurtianos existia um sentimento de que a vida estava ausente dela/nela mesma. A 

dessacralização da vida e a “naturalização” da bárbara condição humana imposta pelos 

movimentos guerrilheiros emparelhados ao modo de produção capitalista reforçariam o 

“desencantamento do mundo” [Entzauberung der Welt] já analisado por Max Weber 

(1864-1920) - intelectual alemão considerado um dos fundadores do estudo moderno da 

sociologia (MATOS, 2006). 

Além de Weber, os teóricos da Escola, advindos de realidades distintas, 

conheceram também o filósofo alemão Karl Marx sob olhares diversos. Com mais ou 
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menos aproximação e identificação, não negaram a influencia do trabalho desses autores 

na elaboração da teoria crítica, uma vez que esta também está calcada na visão sócio-

histórica do sujeito. Contudo, afirmaram as diferenças significativas entre a teoria 

marxista e a teoria crítica. Max Horkheimer, por exemplo, elaborou o ensaio Teoria 

Tradicional e Teoria Crítica publicado em 1937. Considerado o “manifesto” da Escola 

de Frankfurt, ele assinalou a expressão “teoria crítica” como a verve mais apreciada 

pelos teóricos os quais comporiam o grupo de frankfurtianos.  

Era também uma espécie de camuflagem para a teoria marxista; 

entretanto, mais ainda, uma maneira de demonstrar que Horkheimer e 
seus colaboradores não se identificavam com a teoria marxista em sua 

forma ortodoxa, presa à crítica do capitalismo enquanto sistema 

econômico conduzida pela superestrutura e pela ideologia – mas com 
aquilo que era princípio na teoria marxista. Esse princípio essencial 

consistia na crítica concreta das relações sociais alienadas e alienantes. 

Os teóricos críticos não vinham nem do marxismo, nem do 

movimento operário. Eles reproduziam, de certo modo, as 
experiências do jovem Marx [...] Porque esse Marx praticava a seus 

olhos uma filosofia concreta e mostrava que o capitalismo não 

significava apenas uma crise econômica ou política, mas uma 
catástrofe da natureza humana. Era preciso, portanto, não só fazer uma 

reforma econômica ou política, mas uma revolução total 

(WIGGERSHAUS, 2010, p. 37).   

De acordo com a citação, é possível dizer que aparentemente os teóricos críticos 

não vinham do marxismo nem do movimento operário, todavia é fato que pertenceram a 

um período histórico que assistiu com proximidade à revolução proletária, à Revolução 

de Outubro realizada pelos bolcheviques em 1917 e a levantes de operários na Polônia e 

na própria Alemanha como a Proclamação da República em 1918, depois a República 

do Reno em 1923 (MATOS, 2006). A Escola se iniciou como instituto para o Marxismo. 

Os primeiros teóricos críticos “viveram em uma época em que uma nova força 

‘negativa’ (isto é, revolucionária) na sociedade – o proletariado – começava a se agitar, 

uma força que podia ser vista como o agente que realizaria sua filosofia” (JAY, 2008, p. 

85, grifos do autor). Ou seja, o desejo de Revolução era proeminente, embora a própria 

Revolução fosse insuficiente para redimir a relação entre homem e natureza, já que toda 

natureza se lastimaria, caso lhe fosse concedida a palavra como escreveu Walter 

Benjamin (MATOS, 2006).  

Segundo Freitag (1986), a Escola de Frankfurt institucionalizou os trabalhos de 

jovens marxistas não ortodoxos que permaneceram à margem do marxismo “clássico”. 

Antes, sem rotular o grupo de pesquisadores, é necessário dizer que, para além de uma 



114 

 

orientação teórica, a institucionalização da Escola foi o resultado de um momento 

histórico e político das ciências e não é estrita ao contexto da Alemanha. Sendo 

redundante, a Escola de Frankfurt referencia concomitantemente um grupo de 

intelectuais e uma teoria social (SLATER apud FREITAG, 1986). 

Por isso, faz-se necessária uma breve contextualização da Escola de Frankfurt 

que ganhou novos contornos após a década de 1970. Década em que Martin Jay 

escreveu A Imaginação dialética: história da Escola de Frankfurt e do Instituto de 

Pesquisa Sociais 1923-1950. A obra mais expressiva sobre a trajetória histórica, política 

e filosófica acerca do que conhecemos hoje como Escola de Frankfurt foi publicada no 

ano de 1973. No livro, o autor apresentou os vínculos estreitos entre o Instituto de 

Pesquisa Social e o Institut
42

 Marx-Engels em Moscou, afirmando que o marxismo seria 

o seu “princípio regente” (JAY, 2008, p. 48). Inclusive o nome da instituição levava a 

essa orientação: 

Embora a independência, financeira e intelectual, fosse a meta dos 

fundadores, eles julgaram prudente buscar algum tipo de filiação à 

Universidade de Frankfurt, ela mesma recém criada em 1914. A idéia 
original de chamar a instituição de Institut für Marxismus [Instituto 

para o Marxismo] foi abandonada como provocadora demais, de modo 

que se buscou uma alternativa mais imaginativa (JAY, 2008, p. 45). 

Com o intuito, portanto, de compreender a fundo a teoria e o sentido da práxis 

marxista, o grupo de estudiosos realizou vários encontros, dentre eles uma semana de 

trabalho marxista ocorrida no ano de 1923 no Sudeste de Weimar na Turíngia. Esta 

semana foi decisiva para a idealização do Institut fuer Sozialforschung (Instituto de 

Pesquisa Social), construído no campus da universidade no ano de 1923. Esse instituto 

foi criado em 3 de fevereiro de 1923 e oficialmente inaugurado em 22 de junho de 1924 

na Universidade de Frankfurt, com a nomeação do então primeiro diretor do Instituto o 

professor e marxista convicto Carl Grünberg. Além do idealizador e organizador da 

semana Felix Weil, dela participaram os marxistas Karl Korsch, Georg Lukács, 

Friedrich Pollock, Karl August e Rose Wittfogel, Julian e Hede Gumperz, Richard e 

                                                             
42 Assim como optou Martin Jay em A Imaginação dialética, “A grafia alemã ‘Institut’ será usada ao 

longo de todo o texto, para distingui-lo de qualquer outro instituto. Também será usada como equivalente 

a ‘Escola de Frankfurt’ no período posterior a 1933. Convém lembrar, todavia, que a idéia de uma escola 

específica só se desenvolveu depois que o Institut foi obrigado a sair de Frankfurt (o termo em si só foi 

usado quando ele voltou à Alemanha, em 1950) [...] o Institut da República de Weimar era pluralista 

demais, em seu marxismo, para admitir que o historiador identificasse sua perspectiva teórica com a da 

Escola de Frankfurt, tal como essa emergiu em anos posteriores” (2008, p. 29, grifos do autor). 
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Christiane Sorge, Eduard, Ludwig e Gertrud Alexander, Bela Fogarasi e Kazuo 

Fukumoto. Todos esses intelectuais eram em sua maioria doutores (FREITAG, 1986; JAY, 

2008; WIGGERSHAUS, 2010). 

O objetivo inicial do evento era aprofundar os estudos do marxismo científico e 

institucionalizar um grupo de trabalho para documentação e teorização dos movimentos 

operários na Europa. Embora o grupo tenha mantido um vínculo com a Universidade de 

Frankfurt, ele preservou sua autonomia acadêmica e financeira dedicando-se à pesquisa. 

Inicialmente o Institut foi fundado e financiado por Felix Weil - filho de 

produtor de trigo alemão emigrado para a Argentina no final do século XIX, que, com 

suas exportações de grãos para a Europa, financiou não só os estudos do filho como 

ainda o próprio Instituto de Pesquisas. Depois de um jantar com Eisler, na casa de 

Horkeimer, o dramaturgo Bertolt Brecht escreveu com ironia sobre essa situação 

contraditória numa peça de teatro: “Um velho rico (especulador de trigo) morre, 

angustiado com a miséria do mundo. Ele doa, em seu testamento, uma quantia 

respeitável de sua fortuna para a fundação de um instituto que deve investigar as fontes 

dessa miséria, que se encontra, obviamente em si mesmo” (BRECHT apud FREITAG, 

1986, p. 12). 

Na criação do Instituto de Ciências Sociais, Weil teve o apoio de Gerlach - 

social-democrata que realizava encontros para discussões das teorias socialistas em sua 

casa e foi admitido em 1922 na Universidade de Frankfurt, facilitando a criação de uma 

instituição dedicada ao socialismo científico e ligada à universidade. Para realizarem o 

projeto, Weil e Gerlach, antes de procurarem o apoio da Universidade, fizeram contato e 

acordo com o Ministério prussiano da Ciência, da Arte e da Educação em Berlim, sob o 

argumento de levar em consideração que havia condições favoráveis de trabalho a uma 

grande parte do campo das ciências, enquanto outras disciplinas não eram consideradas 

dignas de sequer serem ensinadas na Universidade, como a sociologia, por exemplo  

(WIGGERSHAUS, 2010). Nesse sentido, o princípio da elaboração do Institut possibilitou 

uma discussão sobre o papel da Universidade, contestou a ciência e o verdadeiro valor 

dos campos de conhecimento para a formação do sujeito e colocou em discussão o papel 

e a importância do Estado para a constituição da cultura – não estritamente universitária 

– e as decisões de formação de um pensamento social crítico. 

A princípio, no período em que o Institut foi criado, o momento de revolução 

parecia superado. Contudo, o comunismo e a revolução ainda eram temas em pauta 

devido à crescente influência do partido comunista na cidade de Frankfurt. Segundo 
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Freitag, “a teoria crítica do Institut fuer Sozial-forschung se encontra bem mais próxima 

de uma argumentação marxista antes da Segunda Guerra Mundial” (1986, p. 85), até 

mesmo porque o desejo profundo de Weil “era fundar uma instituição segundo o 

modelo do Instituto Marx-Engels de Moscou, provido de um estado-maior de 

professores e estudantes, com bibliotecas e arquivos que ele esperava, um dia, entregar a 

um Estado soviético triunfante” (MEYER-LEVINÉ apud WIGGERSHAUS, 2010, p. 56). 

Finalmente, o marxismo e a história do movimento operário poderiam integrar os 

espaços de ensino universitário. Nesse caso, a teoria é fundamental para que os homens 

não sejam formados meramente pela imanência da história, e sim pela formação de uma 

consciência, cuja razão equilibre as escolhas entre agir, não agir e como melhor agir, 

por assim dizer. Portanto, a teoria se faz importante na análise e reflexão crítica. No 

entanto, não é somente na academia que se dá a formação desse pensamento crítico e 

dessa ação refletida. O conflito nasce das condições e das contradições nas relações 

diárias do trabalho humano.   

Não fugindo à lógica citada, em sua forma inicial de organização, o Institut 

apresentava diversas contradições, inclusive no fato de optar pela administração dirigida 

e não colegiada. O grupo entendia que era preciso garantir a consistência das tendências 

ideológicas contrárias à ideologia das condições sócio-históricas limitadoras de saber e 

o (des)encontro com métodos muito diferentes/divergentes da teoria crítica. Esta, 

inicialmente calcada essencialmente no materialismo histórico dialético, que lhe 

garantiria a efetiva transformação da filosofia transcendental na aproximação do 

contexto histórico-social para se pensar o ser humano e suas condições de existência.  

Em uma segunda-feira, dia 30 de janeiro de 1933, quando Hitler foi nomeado 

chanceler pelo presidente Hindeburg, os frankfurtianos foram forçados a iniciar uma 

fuga para outros países. E “o futuro de uma organização confessadamente marxista, 

quase exclusivamente composta por homens de ascendência judaica
43

 – pelo menos 

segundo aos padrões nazistas –, era obviamente sombrio” e se tornava ameaçador ao 

regime autoritário (JAY, 2008, p. 67). Antes disso, houve a fragmentação do grupo e a 

falta de comunicação dos membros, além da transferência definitiva do Institut para 

Genebra. Com o decreto da Gestapo - polícia secreta do Estado - no dia 14 de julho de 

1933, houve a imediata expulsão da função do serviço público, bem como a suspensão 

                                                             
43 Sobre a questão do antissemitismo e a questão da perseguição étnica, sugiro a leitura de Jay (2008).  
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dos pagamentos e das bolsas dos professores (WIGGERSHAUS, 2010). O Institut foi 

fechado por suas “tendências hostis ao Estado” (JAY, 2008, p. 68). Vale ressaltar que, 

para Martin Jay, após o fracasso da revolução alemã e as simultâneas aderências de 

muitos frankfurtianos às facções políticas de esquerda, em certo sentido, “o Institut 

começou a experimentar o exílio antes de ser efetivamente expulso pelos nazistas” (JAY, 

2008, p. 76). 

Durante a década de 1920, Brecht já havia escrito diversos ensaios combatendo 

as tendências que exploravam o domínio das emoções primárias para uma identificação 

com os métodos de propaganda nazista. Costa (1990) ressalta que a ascensão do 

nazismo se deu num movimento sincrônico com a versão alemã da vitória da corrente 

stalinista. E, desta forma, se o stalinismo declarou guerra a todas as experiências 

artísticas desqualificadas com o rótulo de formalistas, o nazismo foi muito mais longe: a 

partir de 1933 levou a efeito uma guerra implacável contra o teatro épico (COSTA, 

1990). 

Segundo Costa (1990), o stalinismo cumpriu um papel importante na produção 

cultural ocidental, sobretudo, no que diz respeito ao realismo crítico, que assumia uma 

verve política de impedir que a classe operária fosse livre e provida de capacidade 

crítica. E, nesse contexto, mesmo com o teatro épico brechtiano feito em Berlim, as 

outras formas teatrais não se extinguiriam, uma vez que continuavam a existir as forças 

sociais que nelas encontravam sua expressão (COSTA, 1990). 

[...] a facção stalinista sobre as demais correntes do movimento 

operário que fizeram a Revolução de Outubro teve como resultado, no 
teatro, o desaparecimento escolhido (Maikóvski) ou forçado 

(Meyerhold) de todos os que de alguma forma se envolveram com o 

teatro épico e a concomitante elevação a norma das tendências 

posteriormente identificadas como o realismo socialista – entre o 
drama naturalista e expressionista. Daí, portanto, a transformação de 

Stanislávski aberto a todo tipo de experimentalismo, mas adepto de 

uma linguagem “realista” (COSTA, 1990, p.104). 

Brecht escreveu que o realismo não era um tema para “discussões literárias de 

bastidores” (1978, p.178), mas o ponto nevrálgico. Para ele, o realismo é um 

“fundamento da arte, do seu significado social, e, simultaneamente, da atitude do artista 

perante a sociedade” (1978, p.178). Para Brecht (1978), naquele período, as artes e a 

ciência assumiam a estruturação da República, e esta se adequava a uma ciência 

progressista e a uma arte realista. Brecht estava certo quando fez esta afirmação: eles e 
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os seus conterrâneos assistiram a ascensão de Hitler, que se apoiou especialmente na 

ciência, na medicina e na “arte” de propaganda. 

Hitler foi radical, cassou deputados e prendeu massivamente os militantes dos 

Partidos Comunista e Social Democrata, confiscando seus bens e ocupando suas sedes. 

Essa foi uma tática hitleriana, onde foram levadas às últimas consequências, “a 

expropriação da classe operária de todos os seus instrumentos de intervenção política e, 

consequentemente, dos seus meios de produção cultural” (COSTA, 1990, p. 106). Em 

meio aos acontecimentos que envolviam o Institut, neste mesmo ano de 1933, restaram 

“apenas dois caminhos aos que se envolveram com o teatro épico na Alemanha: a morte 

ou a emigração” (COSTA, 1990, p. 105). E como disse Benjamin, “o teatro da emigração 

tem que começar novamente a cena, mas também seu drama [...] adaptar à vanguarda 

ocidental burguesa a experiência com os produtos berlinenses.” (BENJAMIN apud 

COSTA, 1990, p. 105). 
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(DESUCHÉ, 1966, p.128). 

 

Durante esse tempo, os principais membros do Institut - Horkheimer, Pollock e 

Löwenthal - estiveram juntos em Genebra na tentativa de possibilitar a continuidade do 

trabalho de produção científica. Em 1933, a sucursal de Genebra tornou-se o centro 

administrativo do Institut, enquanto que, de lugares distintos, Adorno, Marcuse, Fromm, 

Benjamin e Lukács continuaram produzindo artigos de filosofia. Já no período em que o 
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grupo esteve em Nova York, o instituto funcionava à parte, isolado “em relação ao seu 

meio americano. Em 1949 e 1950, apenas Horkheimer, Pollock e Adorno voltaram para 

a Alemanha. Dos três, só Adorno continuou sua produção teórica e foi o único a 

publicar livros contendo tanto trabalhos antigos como novos” (WIGGERSHAUS, 2010, p. 

35). 

Em 1934, Horkheimer negocia a transferência para Nova Iorque. Ela 

se torna possível graças ao apoio dado por Nikolas Murray, diretor da 

Universidade de Columbia em Nova Iorque, Reinhold Nierbuhr e 

Robert McIver. Assim como sua primeira sede era vinculada à 
Universidade de Frankfurt, o Instituto passa a vincular-se sob o nome 

de International Institute of Social Research à Universidade de 

Columbia, mantendo, no entanto, sua autonomia financeira que lhe 
fora assegurada graças ao auxílio irrestrito do “especulador de grãos” 

da Argentina (FREITAG, 1986, p. 16, grifos do autor). 

Além da estada de Horkheimer em Nova Yorque ao longo de seus anos de 

existência, o Institut havia estabelecido vários contatos com figuras do meio acadêmico 

norte-americano. Então, o Instituto Internacional de Pesquisas Sociais, chamado assim 

no período do exílio, “por mais revolucionário e marxista que se houvesse afigurado na 

Frankfurt da década de 1920, veio a se estabelecer no centro do mundo capitalista, a 

cidade de Nova York” (JAY, 2008, p. 79). Na verdade, outros membros se instalaram na 

cidade antes de Horkheimer, entre eles Marcuse, Löwenthal, Pollock, Wittfogel e 

Fromm. “Esses homens estiveram entre os primeiros a chegar na onda de intelectuais 

refugiados da Europa Central que tanto enriqueceram a vida cultural norte-americana 

nas décadas seguintes” (JAY, 2008, p. 79). 

Do período entre 1933 e 1940, muitas transformações ocorrem na Alemanha. O 

Institut passou por muitas transformações estruturais. Nesse tempo, Bertolt Brecht e 

Theodor Adorno vivenciaram o exílio nos Estados Unidos juntamente com outros 

intelectuais: 

Neste período de emigração o Instituto concede mais de cinqüenta 

bolsas de estudo e de pesquisa a intelectuais e judeus perseguidos pelo 

nazismo na Europa. Entre eles se encontravam W. Benjamin, que 
entre 1933 e 1938 viveu em Paris, custeado por uma das bolsas do 

Instituto, e Ernest Bloch, que ao contrário de Benjamin consegue 

emigrar em tempo para os Estados Unidos. Benjamin e Maurice 
Halbwachs são presos; o primeiro, recolhido a um campo de 

concentração mantido pelo governo Vichy, consegue ser liberado por 

intervenção de Horkheimer. Ao tentar a fuga pela França e Espanha é 
barrado por um agente de polícia na fronteira espanhola o que leva a 

suicidar-se (1943). O segundo, Halbwachs, é internado em 

Buchenwald, onde morre nas câmaras de gás do regime nazista 
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(1945). Em 1940 Horkheimer e Adorno se transferem para a 

Califórnia, onde se encontram com Thomas Mann, Bertolt Brecht e 

outros intelectuais alemães e judeus refugiados. Fromm já havia se 
incompatibilizado com o grupo em Nova Iorque; Marcuse, 

colaborador da Revista também no período da emigração, passa a 

trabalhar no Office of Strategic Service; Pollock vira conselheiro do 
Ministério da Justiça americana (FREITAG, 1986, p. 17).  

Do retorno do exílio, Brecht encontrou uma Alemanha dividida e ocupada pelo 

exército que combateu Hitler. Como pontua Costa (2009), sua volta à terra natal não foi 

fácil, começando pela intimação para depor diante da Comissão de Atividades Anti-

Norteamericanas, em 1947, onde Brecht forçosamente declarou nunca haver tido 

qualquer envolvimento com o partido comunista (LANG, 2006). É dessa época a 

produção do seu Pequeno Organon para Teatro (COSTA, 1990). Vivendo o fim da 

República de Weimar e, depois, o fim da Segunda Guerra Mundial em seu retorno a 

Berlim depois do exílio, Brecht pronunciou: “não é por morar aqui que eu tenho as 

idéias que tenho, é por ter as idéias que eu tenho que eu moro aqui” (BRECHT apud 

PEIXOTO, 1989a, p.262).  

Quanto ao Institut, após os anos de exílio, e paradoxalmente depois dos 

frankfurtianos experimentarem a vida cultural no centro do capitalismo, a mudança para 

Frankfurt após a Segunda Guerra Mundial acabou por dar novas formas à Escola de 

Frankfurt.  

Para Jay, a Escola de Frankfurt não exerceu muito impacto na República de 

Weimar, mas se tornou importante força “na revitalização do marxismo da Europa 

Ocidental nos anos do após-guerra” (2008, p. 41). Em 1960, quando foi consolidada 

efetivamente a imagem de uma Escola, também estava consolidado o conceito de uma 

sociologia crítica, inspirada inicialmente nas produções de Karl Marx e Sigmund Freud. 

Além deles, muitos outros estudiosos da teoria do conhecimento possibilitaram a 

elaboração dos fundamentos da teoria crítica.  

Nesse movimento de análise teórica acerca do teatro dialético, foi necessário 

situar a discussão na relação com a sociedade buscando esclarecer o envolvimento do 

sujeito com a cultura, bem como a interação entre cultura, educação e formação. Para 

tanto, recorremos principalmente à teoria marxiana, aos estudos bejaminianos e 

adornianos, mas recorremos também à psicanálise. 

A motivação humana de criar, bem como de reproduzir, não é exclusiva das 

artes. Todavia, com o intuito de destrinchar alguns dos tabus acerca da finalidade [telos] 

da arte, na próxima parte destes escritos, apropriamo-nos do conceito de ‘tabu’ de Freud 
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(1996a) e de Adorno (1995b; 2008b); e nos arriscamos numa imersão no conceito de 

‘trabalho’ e na categoria ‘o caráter fetichista da mercadoria’ de Marx (2003). Princípios 

caros aos frankfurtianos Theodor Adorno e Walter Benjamin na elaboração de suas 

respectivas teorias estéticas; e à compreensão de teatro dialético (1967), concebido por 

Bertolt Brecht. 

 

 

2.1 – Arte como trabalho? Arte como criação. 

 

 

Criação é o contrário da alienação. 

Karl Marx 

 

 

Para Adorno (1988), arte é trabalho e reflete razão, constituída de objetividade e 

subjetividade. A arte como trabalho, para Adorno, é a possibilidade de o indivíduo se 

reconhecer enquanto sujeito. Mas só reconhecer a arte como trabalho não é suficiente 

para que não haja alienação e manifestação de ideologia, pois a arte como trabalho 

alienado pode não ser criação (MARX e ENGELS, 1980). Por isso, não é por acaso o 

interesse dos frankfurtianos pelas questões estéticas, pela cultura e pela formação 

cultural [Bildung]. No caso do artista, a tarefa consiste em formar em diversos sentidos: 

dar forma a um conteúdo, mas em um processo formativo que só se 

cumpre, por sua vez transformando uma matéria. A forma que 

encontramos plasmada na obra de arte não existe como um modelo 
que preexistisse idealmente ao objeto artístico real; este não é, por 

isso, a duplicação de um produto da consciência. A matéria vencida 

pelo trabalho do artista foi cedendo a uma forma que só surgiu a partir 
de uma forma nascente, mas não à margem da própria matéria [como 

preconizava Platão]. Porém, essa forma é tanto forma de um conteúdo 

como de uma matéria (VÁZQUEZ, 2007, p. 272).  

A forma ainda é constituída pela formação do sujeito, bem como a determina. E, 

ainda, na relação do artista e de sua obra, a arte é um processo de formar a si mesmo e 

configurar a obra que será também composta por seus “leitores” em formação. 
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É relevante notar que em alemão existem termos diferentes para designar a ideia 

de forma. Formung pode se referir à forma consumada, em oposição ao ato de dar 

forma, formen (LUKÁCS, 1976, 2009). 

A formação cultural [Bildung] está relacionada concomitantemente tanto com a 

forma consumada quanto com o ato de figurar. De maneira que se pode pensar que o 

objeto consumado, bem como o ato continuum de dar forma, constituem a dialética da 

formação cultural. Tanto as formas consumadas como o ato de dar forma são decisivos 

na possibilidade de formação cultural, assim como são possibilidades de manter viva a 

nossa cultura ou extingui-la definitivamente. Vale ressaltar que formação, na teoria 

adorniana, aproxima-se fundamentalmente do princípio kantiano: a auto-reflexão e a 

responsabilidade para consigo mesmo (ADORNO, 1996). 

Sem dúvida, o que se torna assertivo é o desencantamento dos tabus ainda 

vigentes que envolvem sociedade, cultura, educação e formação. O tabu na abordagem 

da psicanálise investiga o inconsciente na mente do indivíduo, o sentido do tabu aqui 

proferido dialoga com a psicanálise e com o materialismo histórico dialético. 

Adorno pontuou que não reconhecer os tabus, é afirmar a imediaticidade de 

modo mediato, ao invés de compreendê-la como mediada nela mesma; o que inverte “o 

pensamento na apologética de seu próprio oposto, na mentira imediata” (ADORNO, 

2008b, p. 69). O conceito de tabu é importante para compreendermos as mediações 

sociais que levam à representação da realidade. As representações da realidade nem 

sempre são positivas e, por isso, negam a realidade tal como ela é. Nesse sentido, 

Adorno (1995a) compreendeu que tabus são pensamentos os quais não necessariamente 

elaborados no plano da consciência, assim, tornam-se “representações inconscientes ou 

pré-conscientes” (ADORNO, 1995a, p.84). Essa inconsciência pode nos levar a 

reproduzir medos, preconceitos e mesmo sujeições em relação a modelos vigentes. 

Os tabus constituídos na interação das representações entre universos 

psicossociais são construídos como sistemas de defesa e operam no caminho do desejo. 

Quando deixam de ser caracterizados como tabus levam consigo um pouco de morte e 

evocam um tanto de vida porque há nessa dinâmica uma pronúncia da consciência da 

existência, ao passo que precisa haver a perda da realidade ilusória, senão toda ao 

menos parte. É esse sentido que caminhamos buscando desvelar os tabus em relação à 

finalidade da arte e seu sentido na formação cultural. 

Segundo Freud (1996a), tabu pela tradição oral dispõe de um código de leis 

orais. O termo de origem polinésia refere-se à ideia de coisas sagradas e consagradas as 
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quais são tidas como perigosas, proibidas, impuras. O inverso de tabu em idioma 

polinésio é “noa”, que significa comum ou geralmente acessível. Tabu está relacionado 

às dificuldades com o contato não meramente físico, mas de qualquer coisa que coloque 

o sujeito em contato com o objeto proibido, inclusive o contato intelectual pode ser uma 

objeção. A noção de tabu advém então da expressão ambivalente “temor sagrado”, 

expresso principalmente em restrições e proibições (FREUD, 1996a). Ainda que “temor 

sagrado” pressuponha uma interdição religiosa, Freud escreveu sobre o tabu e a 

ambivalência emocional do sujeito e analisou sob a visão da psicanálise que “As 

restrições do tabu são distintas das proibições religiosas ou morais. Não se baseiam em 

nenhuma ordem divina, mas pode-se dizer que se impõem por sua própria conta” 

(1996a, p. 37). Sobre o conceito de tabu, o autor levantou três elementos pertinentes: o 

caráter sagrado ou impuro de pessoas ou coisas, uma espécie de proibição que resulta 

esse caráter e certa santidade ou impureza que resulta de uma violação da proibição. 

Para Freud, dentre os objetivos do tabu, estão algumas imposições “a fim de prevenir 

contra ladrões a propriedade de um indivíduo, seus campos, ferramentas, etc. [...]” 

(1996a, p. 38) e talvez até por esse motivo ele tenha afirmado que “A violação de um 

tabu transforma o próprio transgressor em tabu [...]” (1996a, p. 39). 

Nos escritos freudianos estão em evidência a relação entre tabu, ritual e 

ambivalência emocional de maneira que não há como existir interdito sem ritual. O que 

o autor busca evidenciar são as origens de relações de dominação, sendo o ritual uma 

também possível forma de controle e, ao mesmo tempo, mola propulsora das 

compulsões de pensamentos e de práticas repetitivas. Nesse processo de criação de tabu 

e de ritual, a ambivalência emocional comparece em torno da identificação, ou seja, 

quanto mais identificação maior a possibilidade de idealização e de efetivação das 

compulsões. 

A arte não está livre das idealizações, das compulsões, das tendências, das 

imposições, das limitações, das técnicas, das tradições profundamente arraigadas 

culturalmente de acordo com o período em que se encontra. Toda arte é, pois, 

contemporânea de seu próprio tempo. A nossa arte está ultrajada com a “roupagem” da 

nossa contemporaneidade. 

Aqui, entendemos que não podemos tratar das questões da arte sem 

concomitantemente contextualizar o expoente máximo que se tornou a exploração do 

trabalho na nossa sociedade de modelo capitalista. Justamente porque na organização 

societal em que vivemos houve uma transformação na percepção da produção artística, 
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já que ela pôde ser assimilada pela indústria da cultura, bem como se aderiu a ela – 

quase que sem resistência ou possibilidade de escolha. A sociedade burguesa é 

prenunciada na modernidade pela sociedade feudal e se perpetuou na 

contemporaneidade.  

A sociedade burguesa encontra-se subordinada de um modo universal 

à lei de troca, do “igual por igual” de cálculos que, por darem certo, 

não deixam resto algum. Conforme sua própria essência, a troca é 
atemporal, tal como a própria razão, assim como, de acordo com sua 

forma pura, as operações da matemática excluem o momento 

temporal. Nesses termos, o tempo concreto também desapareceria da 
produção industrial (ADORNO, 1995b, p. 33). 

Adorno (1986) escreveu no final da década 1960 o texto Capitalismo Tardio ou 

Sociedade Industrial, onde discorreu sobre as transformações do modelo de dominação 

pelo qual passou o capitalismo. Segundo o autor, uma teoria dialética da sociedade deve 

se voltar para as leis estruturais que regulam os fatos. A afirmação adorniana advém de 

uma análise de conjuntura a qual a crítica ao capitalismo se tornou obsoleta, sob o 

argumento que Marx estaria ultrapassado. Conforme essa tese, que trata a contradição 

de classe como uma crendice, a possibilidade de ascensão social por meio do trabalho 

remunerado tornou possível ao homem modificar a estrutura social. No entanto, o que 

Adorno (1986) nos mostra é que a teoria de Marx se baseou na posição de patrões e 

trabalhadores no processo de produção – e em última instância, ao poder de dispor sobre 

os meios de produção – e com o desenvolvimento técnico após a Revolução Industrial, 

as relações de produção se revelaram mais elásticas do que supôs Marx. Os blocos 

econômicos de poder acabaram determinando a ideia da extinção da sociedade dividida 

em classes sociais. Segundo Adorno, “A supostamente superada doutrina dos 

antagonismos sociais, com o telos [a finalidade] do colapso do sistema, é superada 

desmedidamente pelo antagonismo político manifesto.” (1986, p.67). A disseminação 

de tal tese antimarxista serve fundamentalmente a países que absorveram o conceito de 

imperialismo, e são razões bastante plausíveis para a inexistência da consciência de 

classe, com o pretexto de que os trabalhadores podem sair da miséria para serem, cada 

vez mais, integrados à sociedade burguesa. 

O decênio de 1960, chamada a Década das Crises por muitos historiadores, 

incluiu a crise do chamado leninismo e apresentou em seu movimento indagações do 

tipo “seria o fim da ideologia e/ou das classes sociais”?   

Foi uma crise das crenças e supostos sobre os quais se apoiava a 
sociedade moderna desde que os Modernos ganharam sua famosa 
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batalha contra os Antigos, no início do século XVIII: uma crise das 

teorias racionalistas e humanistas abraçadas tanto pelo capitalismo 

liberal como pelo comunismo e que tornaram possível a breve mas 
decisiva aliança dos dois contra o fascismo, que as rejeitava [...] 

Paradoxalmente, uma era cuja única pretensão de benefícios para a 

humanidade se assentava nos enormes triunfos de um progresso 
material apoiado na ciência e tecnologia encerrou-se numa rejeição 

destas por grupos substanciais da opinião pública e pessoas que se 

pretendiam pensadoras do Ocidente. Contudo, a crise moral não dizia 

respeito apenas aos supostos da civilização moderna, mas também às 
estruturas históricas das relações humanas que a sociedade moderna 

herdara de um passado pré-industrial e pré-capitalista e que, agora 

vemos, haviam possibilitado seu funcionamento. Não era a crise de 
uma forma de organizar sociedades, mas de todas as formas 

(HOBSBAWM, 1995, p. 20-21).  

Na atualidade, seja mentira ou não a extinção da sociedade burguesa, cabe olhar 

por vários prismas a arte “extemporânea” a qual refletiu e reflete historicamente a 

atmosfera de uma sociedade baseada na dominação do homem pelo homem, pela 

exploração do trabalho humano – escravos e homens livres, plebeus e patrícios, servos e 

barões, proletários e burgueses – em que o traço da dominação marcou as relações entre 

os seres humanos historicamente. Entretanto, hoje tanto o sujeito, quanto o contexto são 

outros. Se na era denominada por Adorno (1986) de “capitalismo tardio ou sociedade 

industrial” a classe burguesa existia assumidamente, de maneira pontual, hoje ela 

subsiste na negação de si própria. Atualmente, os mecanismos culturais de dominação 

se aperfeiçoaram no sentido de se indiferenciarem, o que dificulta sua identificação. 

Para Adorno (1988), a ontologia da falsa consciência pertence a esse embotamento da 

burguesia que tanto liberta quanto sujeita o espírito.  

Contraditoriamente, a negação da burguesia advém da ideologia moderna, e na 

modernidade ela teve um motivo claro no campo da arte, como explicitou Plekhanov: 

Que sentido tem para um homem que não se interessa pela luta ou 

pela sociedade de dedicar-se a ser observador da luta social? Tudo o 

que essa luta a se refere provocar-lhe-á um tédio insuportável. E se é 
um artista, não encontrará menor alusão a ela. Não se ocupará senão 

da “única realidade”, isto é, seu “eu”. E como, apesar de tudo, seu 

“eu” pode sentir-se aborrecido por não ter outra companhia que a si 
mesmo, inventará um mundo fantástico “no além”, situado bem acima 

da terra e de todos os “problemas” terrenais [sic]. Assim como 

procedem muitos artistas contemporâneos. Não é calúnia. Êles 
mesmos o reconhecem (PLEKHANOV, 1969, p. 20-21, grifos do autor). 

Para Plekhanov, a arte é “um dos meios de comunicação espiritual entre os 

homens. E quanto mais elevado é o sentimento expresso pela obra de arte, tanto melhor 

pode ela desempenhar, em igualdade com as demais circunstâncias, seu papel de meio 
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de comunicação” (1969, p. 32). Essa ideia de arte como meio de comunicação, 

defendida por Plekhanov, exige de seu propositor uma contextualização histórica e 

envolve a relação entre arte e cultura: 

Já tive ocasião de dizer que não existe obra de arte que careça por 

completo de conteúdo ideológico. E acrescentei que nem tôda idéia 
pode servir de base a uma obra de arte. Só o que contribui para a 

comunicação entre os homens pode servir de verdadeira inspiração 

para o artista. Os limites possíveis dessa comunicação não são 
determinados pelo artista, mas sim pelo nível avançado de cultura 

alcançado pelo todo social de que êle faz parte. Mas na sociedade 

dividida em classes, isso depende também das relações entre ditas 

classes e da fase de desenvolvimento em que no momento se encontra 
cada uma delas. Quando a burguesia mal começava a liberta-se do 

jogo da aristocracia secular e togada, isto é, quando ela mesma uma 

classe revolucionária, então arrastava toda a massa trabalhadora, que 
constituía com ela um mesmo esteio: o estado igual. Então os 

ideólogos avançados da burguesia eram também ideólogos avançados 

“de toda a nação, à exceção dos privilegiados”. E em outros têrmos: 
naquela época era relativamente muito amplo os limites de 

comunicação entre os homens, servindo de instrumento as obras dos 

artistas que adotavam o ponto de vista da burguesia (PLEKHANOV, 

1969, p. 45, grifos do autor).  

Se a análise de Plekhanov corre o risco de tornar restrita tanto a noção de 

comunicação quanto a noção de arte; por outro lado, ele faz um alerta fundamental: “A 

tendência à arte pela arte surge quando existe um divórcio entre os artistas e o meio 

social que os rodeia” (1969, p. 18). O movimento romântico da ‘arte pela arte’, que se 

estendeu por toda Europa nos séculos XIX e XX, e nos séculos conseguintes por todo o 

mundo, defendeu – e ainda defende – a autonomia artística, livre de função política, 

moral ou pedagógica. Tal percepção remonta à teoria aristotélica e preconiza os 

movimentos modernistas – dentre eles o realismo e o naturalismo – os quais utilizaram 

das investigações técnicas e transformações das linguagens artísticas para enfatizar a 

arte e, em geral, defenderam a não utilização da arte em prol de motivações políticas. 

Analisando a relação dos românticos com a arte, o autor esclareceu: 

Certamente, tal divórcio não constituía qualquer perigo para as 

relações sociais burguesas. Os jovens burgueses que formavam parte 
dos círculos românticos não se opunham absolutamente a ditas [sic] 

relações sociais, mas ao mesmo tempo, sentiam-se indignados ante a 

abjeção, o tédio e a vulgaridade da existência burguesa. A nova arte, 
que tanto os entusiasmava, era para êles um refúgio contra essa 

abjeção, tédio e vulgaridade. Nos últimos anos da restauração e na 

primeira metade do reinado de Luís Filipe, isto é, na melhor época do 

Romantismo, havia-lhes sido mais difícil acostumarem-se à abjeção, 
ao prosaísmo e ao tédio burgueses, porquanto a França acabava de 

passar pelas terríveis tormentas da grande revolução e da época 

napoleônica que agitaram profundamente as paixões humanas. 
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Quando a burguesia passou a ocupar posição dominante na sociedade 

e deixou-se inflamar pelo fogo da luta libertadora, à nova arte não 

restou senão idealizar a negação do modo de vida burguês. A arte 
romântica foi justamente essa idealização. Os românticos esforçavam-

se por exprimir repulsa à moderação e ao escrúpulo burgueses, não só 

nas obras de arte, mas também na atitude (PLEKHANOV, 1969, p.20-
21, grifos do autor). 

Plekhanov elaborou uma pergunta retórica: “Por que os românticos desprezavam 

os burgueses de sua época? Sabemos a razão: porque os “burgueses punham acima de 

tudo, segundo a expressão de Teodoro de Banville, a moeda de cinco francos” (1969, p. 

52). Outra pergunta, cuja resposta já estava dada, evidenciou o paradoxo: “E que 

defendem em suas obras escritores [dramaturgos] como De Curel, Bourget e Hamsun? 

Defendem relações sociais que constituam para a burguesia uma fonte de muitíssimas 

moedas de cinco francos” (1969, p. 52). Dessa forma, o autor concluiu que “Quanto 

mais iam se aguçando as contradições inerentes ao modo de produção capitalista, mais 

difícil era aos artistas que permaneciam féis ao pensamento burguês continuar 

sustentando a teoria da arte pela arte, e viver encerrados em sua tôrre-de-marfim” 

(PLEKHANOV, 1969, p. 52 ). 

E não obstante, os neo-românticos, do mesmo modo que os 

românticos dos velhos tempos, proclamaram a autonomia absoluta da 
arte. Mas pode-se falar de autonomia de uma arte que, 

conscientemente, se propõe como objetivo defender as relações 

sociais existentes? Claro que não. Tal arte é, sem dúvida, uma arte 
utilitarista, e seus representantes desprezam a criação que se orienta 

por considerações de tipo utilitarista, isso é devido simplesmente a um 

mal-entendido. Em realidade, as únicas considerações que êles não 
admitem – não falo das considerações de interêsse pessoal, que nunca 

podem ter importância decisiva para quem esteja verdadeiramente 

entregue à arte – referem-se aos interêsses da maioria explorada ao 

passo que os interêsses da maioria exploradora são para eles lei 
suprema (PLEKHANOV, 1969, p. 52-53).   

Assim, a arte pode ser potente meio de comunicação mesmo que, 

necessariamente, não garanta a transformação social, assim como não estabelece 

necessariamente uma mediação refletida contra a alienação. Outra coisa diz respeito à 

pergunta “Os artistas se reconhecem enquanto categoria de uma classe trabalhadora?”. 

Tal questionamento coloca em voga a exigência de uma luta e indaga sobre o 

sentimento de pertencimento do artista em uma sociedade dividida em classes. Daí a 

motivação para a criação ser tantas vezes “descolada” da realidade social e apoiada 

sobre uma sensação de lugar diferente de criação, como se o artista se refugiasse em 

uma dimensão ou plano fora da realidade, diferentemente de outros profissionais. Esse 
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flutuar etéreo, evocado também pelo ideário da sociedade sobre a imagem do que é ser 

um artista, impede-nos de sentir produtores da realidade tanto quanto lidar com as 

contradições que envolvem o sujeito e a realidade social.  

A arte é manifestação de outras formas de expressão que não somente a palavra 

falada e escrita. E mesmo que, aparentemente essa afirmativa soe como uma visão 

primitiva/primária, vale recorrer a ela como meio de dizer que a arte é constituída de 

formas humanas de criar e/ou reproduzir a partir dessas diferentes expressões condição 

de participação na vida em sociedade. Ainda que seja um tabu enunciar, a linguagem 

artística é instrumento fundamental na formação da cultura, embora deva ser discutida a 

instrumentalização da linguagem em sua forma de racionalidade técnica administrada e 

irrefletida. Desse modo, aceitar a arte como expressão legítima da nossa cultura e como 

possível modificadora da condição humana, ou não, é compreendê-la com suas relações 

reificadas e suas contradições. A arte pode ser entendida em primeira instância como a 

própria forma de ruptura dos significados, das tradições, das convenções do mundo e da 

nossa existência, embora diversas formas artísticas se façam contrárias à linha de 

ruptura em meio a uma tradição. Mas não podemos negar que assumida como 

linguagem, a arte estabelece convenções com o ser em si e para si, com o outro e com o 

mundo que o cerca. Não necessariamente através da “comunicação” será garantido o 

discurso po(ético), sendo comunicação e poética ambos indispensáveis para a práxis 

artística. 

Neste trabalho, compreendemos a arte como campo de conhecimento; como 

expressão, linguagem, comunicação e trabalho humano. Isso não é pensar em arte(s) 

diametralmente oposta(s). 

Dessa forma, falar da arte como meio de comunicação, mas falar para além de 

sua face utilitarista como finalidade última é buscar, sobretudo, possibilidades de 

compreender sua interação com a cultura na formação da vida social. É compreender 

que, embora as colocações do presente trabalho sejam partes constitutivas de uma tese 

escrita, a palavra não é a única orientadora para a compreensão estética, pois tão 

somente a língua e a palavra seriam insuficientes para dar conta da práxis artística. Ou 

seja, o pensamento que permeia o trabalho acadêmico não pretende estar fora da 

linguagem acadêmica, científica e tecnológica, tampouco não pretende estar fora da 

linguagem artística, pois como afirmou Marcuse: “Como um hábito de pensar fora da 

linguagem científica e tecnológica, tal raciocínio molda a expressão de um 

behaviorismo social e político. Nesse universo behaviorista, as palavras e os conceitos 
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tendem a coincidir, ou antes, o conceito tende a ser absorvido pela palavra” (1967, p. 

94). Isso define o caráter estético da linguagem: conteúdo e forma artísticos. 

Essa inferência é relevante porque, como incitou Marcuse (1967), vivemos um 

tempo da “linguagem da administração total”. Isso sugere que na busca pelo bem-estar 

na sociedade está presente a superestrutura sobre a base infeliz dessa sociedade, a qual 

penetra o “‘meio’ que medeia entre os senhores e seus dependentes” (MARCUSE, 1967, 

p. 93). Ou seja, 

Seus agentes de publicidade moldam o universo da comunicação no 

qual o comportamento unidimensional se expressa. Sua linguagem 
testemunha a identificação e a unificação, a produção sistemática de 

pensamento e ação positivos, o ataque concertado às noções 

transcendentes e críticas. Nas formas predominantes da palavra, o 
contraste aparece entre os modos de pensar dialéticos bidimensionais 

e o comportamento tecnológico ou “hábitos de pensar” sociais. Na 

expressão desses hábitos de pensar [e isso inclui pensar com o corpo], 

a tensão entre aparência e realidade, fato e fator, substância e atributo, 
tende a desaparecer [...] Essas identificações, que apareceram como 

uma particularidade do operacionalismo
44

,reaparecem como 

características da locução no comportamento social. Aqui, a 
funcionalização da linguagem ajuda a repelir os elementos não-

conformistas da estrutura e do movimento da palavra (MARCUSE, 

1967, p. 93, grifos do autor, notas nossa).  

O ser humano amalgamado com as relações sociais e as formações culturais vem 

criando formas de linguagem ao longo do processo de sua constituição histórica. Tais 

formas de linguagem constituídas pelo homem também o constituem. O processo de 

humanização se dá a partir do convívio humano e da introdução ao mundo dos símbolos 

por meio da aprendizagem da linguagem. As diversas formas de linguagem partem da 

necessidade de expressão e de comunicação do ser humano, tencionando e relacionando 

razão e emoção, mas se estruturando como linguagem na medida em que instituem a 

relação do homem e sua produção (erótica, afetiva, simbólica, cognitiva, psicológica) 

com a racionalização do conhecimento envolvido no processo de criação dessa 

linguagem. Por meio da língua, o homem convencionou/convenciona significados que 

dialogam com os signos e os símbolos. A arte como termo genérico contempla 

múltiplas linguagens que se formaram antes da língua e, no entanto, dadas suas 

                                                             
44 “A característica do operacionalismo – tornar o conceito sinônimo do conjunto de operações 

correspondente – reaparece na tendência lingüística para “considerar os nomes das coisas como 

indicativos, ao mesmo tempo, do seu modo de funcionar, e os nomes das propriedades e processos como 

simbólicos do aparato usado para captá-los e produzi-los”. Isso é raciocínio tecnológico, que tende a 

“identificar as coisas e suas funções” (MARCUSE, 1967, p. 94, grifos do autor). 
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especificidades, foram assentadas por meio da língua e que, entretanto, vão além da 

convenção língua(gem). 

Portanto, aqui nesse movimento, o guia retoma os tabus no intuito de 

desmistificar as definições da arte em quadraturas. Utilizaremos menos o caráter da arte 

exclusivamente como linguagem e comunicação, e investiremos na ideia adorniana de 

arte como forma de trabalho; por entendermos que a pesquisa formalista em arte acabou 

por tornar obsoleto o sentido do trabalho artístico, mesmo compartilhando da ideia 

adorniana de que na arte, os meios não se esgotam simplesmente no fim (ADORNO, 

1988, p.26). Como disse o próprio Adorno, o “tabu acerca do telos histórico é a única 

legitimação daquilo porque o Novo se compromete com o plano político e prático, do 

seu aparecimento como fim em si” (ADORNO, 1988, p.46). 

 

 

 

2.1.1 – A educação estética do sensível: o estranhamento, o estranhamento-

de-si e o trabalho estranhado na teoria de Marx 

 

 

Um objeto é distinto para o olho do que para o ouvido e o objeto do olho é distinto que o do 

ouvido. A peculiaridade de cada força essencial é precisamente seu ser peculiar, logo também 

seu modo peculiar de sua objetivação, de seu ser objetivo real, de seu ser vivo. Por isso, o 

homem se afirma no mundo objetivo não só em pensamento, senão com todos os sentidos. 

Marx e Engels 

 

 

Marx e Engels (1983) em Textos sobre Educação e Ensino discutiram sobre a 

relação entre a teoria e a prática, a forma e o conteúdo, e o sujeito e o objeto no contexto 

da educação. Em um dos textos dessa coletânea – Educação, Formação e Trabalho – 

tais relações se apresentam enlaçadas e são expostas ao leitor de maneira que ele 

apreenda como a força de trabalho e as relações produtivas contribuem para a formação 

do olhar e do sentido estético. Tal percepção demonstra que os autores compreenderam 

a estética como campo de conhecimento imprescindível para a formação humana no 

sentido da educação. Para os autores, uma das questões primordiais está no pensamento 

de que a  
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superação da propriedade privada é a emancipação plena de todos os 

sentidos e qualidades humanos; porém, é esta emancipação 

precisamente porque todos os sentidos e qualidades tornaram-se 
humanos, tanto no sentido objetivo quanto subjetivo. O olho tornou-se 

um olho humano, assim como seu objeto tornou-se um objeto social, 

humano, criado pelo homem e para o homem. Os sentidos se 
tornaram, assim, imediatamente teóricos na sua prática. Relacionam-

se com a coisa por amor à coisa, porém a própria coisa é uma relação 

humana objetiva para si e para o homem e vice-versa
45

. Necessidade e 

gozo perderam com isso sua natureza egoística e a natureza perdeu 
sua utilidade pura, ao converter-se a utilidade em utilidade humana” 

(MARX; ENGELS, 1983, p. 34, grifos e nota dos autores).  

Para Marx (2010), o trabalho é o meio pelo qual o homem experiencia seu Ser, 

realiza ações e produz suas formas de existência no mundo. A criação e a produção por 

meio do trabalho são vitais no sentido de estabelecer relações sociais fundamentais para  

se humanizar. Idealmente deveria ser assim. O trabalho deveria ser, portanto, em 

primeira e última instâncias a transcendência para a autonomia do sujeito e a superação 

dos determinismos sócio-históricos. No entanto, não seria exagero se definíssemos o 

trabalho tal como conhecemos hoje como uma técnica social de dominação, na qual o 

processo de alienação do indivíduo-trabalhador é parte principal da estratégia de 

utilização do poder a favor de um sistema de exploração. Alienação que poderia ser 

entendida, em parte, como a perda da compreensão da totalidade do trabalho e sua ação 

geradora da realidade, perda da dimensão dos conflitos universais e particulares entre o 

meio em que se vive e as relações de trabalho nas quais se inserem os sujeitos. 

Para Marx e Engels (1983), a (des)apropriação da vida humana como 

conhecemos na modernidade demonstra a falta de sensibilidade, de percepção e de 

compreensão do sentido estético da vida e como as relações humanas com o mundo 

determinam as formas de educação, a formação do sujeito e suas relações de trabalho.  

Cada uma de suas relações humanas com o mundo (ver, ouvir, cheirar, 
degustar, sentir, pensar, observar, perceber, desejar, atuar, amar), em 

resumo, todos os órgãos de sua individualidade, como os órgãos que 

são imediatamente comunitários em sua forma são, em seu 
comportamento objetivo, em seu comportamento desde o objeto, a 

apropriação deste. A apropriação da realidade humana, seu 

comportamento desde o objeto, é a afirmação da realidade humana
46

, 
é a eficácia humana e o sofrimento humano, pois o sofrimento, 

humanamente entendido, é um gozo do próprio homem. A 

                                                             
45

 Só posso relacionar-me na prática de um modo humano com a coisa quando a coisa se relaciona 

humanamente com o homem (nota de Marx). 

46 Nota de Marx: É, portanto, tão multifacetada como são multifacetadas as determinações essenciais e as 

atividades do homem. 
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propriedade privada nos tornou tão estúpidos e unilaterais que um 

objeto somente é nosso quando o temos, quando existe para nós 

enquanto capital ou quando é imediatamente possuído, comido, 
bebido, vestido, habitado; em suma, utilizado por nós. Ainda que a 

propriedade privada conceba, por sua vez, todas essas realizações 

imediatas da possessão somente como meios de vida e a vida a que 
servem como meios é a vida da propriedade privada, o trabalho e a 

capitalização (MARX; ENGELS, 1983, p. 33, grifos e notas dos 

autores). 

Os autores suscitaram que é pela apropriação do sensível, por e pelo homem, que 

haverá a possibilidade de superação da propriedade privada, pois assim as obras 

humanas não serão concebidas somente “no sentido do gozo imediato, exclusivo no 

sentido da possessão, do ter.” (MARX; ENGELS, 1983, p. 33). Ressaltamos que os autores 

não negaram o ‘ter’, mas traçaram uma linha de retorno para o ‘ser’. Aí mora o 

paradoxo da diferenciação e da unidade de pensar e ser, exposto pelos autores, uma vez 

que no contexto apresentado a causa da alienação não está necessariamente na 

consciência, mas no ‘ser’. Para Marx e Engels (1983), isso decorre do indivíduo 

depender das condições universais, ou seja, o pensamento do indivíduo não se mantém 

somente pela sua individualidade, mas também pelas condições em que vive. O sujeito, 

nesse contexto, só pode se tornar ‘ser’ se conseguir criar um vínculo com o objeto e, 

simultaneamente, distanciar-se para reconhecer-se sem se perder em seu objeto. Dessa 

forma, “[...] somente quando o objeto é para o homem objeto humano o homem 

objetivo deixa de se perder em seu objeto. Isto somente é possível quando o objeto se 

converte para ele em objeto social, e ele mesmo se converte em ser social, e a sociedade 

se converte para ele, neste objeto, em ser” (MARX; ENGELS, 1983, p. 34).  

Pensar e ser estão, pois, diferenciados e, ao mesmo tempo, em 

unidade um com o outro. A morte parece ser uma dura vitória do 

gênero sobre o indivíduo e contradizer a unidade de ambos; porém, o 

indivíduo determinado é somente um ser genérico determinado e, 
enquanto, mortal. De qualquer maneira a propriedade privada é 

somente a expressão sensível do fato de que o homem se torna 

objetivo para si e, ao mesmo tempo, converte-se melhor num objeto 
estranho e desumano, o fato de que sua exteriorização vital é sua 

alienação vital, sua realização é sua desrealização, uma realidade 

estranha [...] (MARX; ENGELS, 1983, p. 32-33, grifos dos autores). 

O que Marx e Engels inferem nessa passagem não é simploriamente uma 

dicotomização entre pensar e ser, mas uma não-diferenciação entre pensar e ser que leva 
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o homem ao estranhamento [Entfremdung]
47

. No campo da objetividade, a questão é 

que o homem em si tem uma finalidade na perspectiva da propriedade privada e, dessa 

forma, transforma-se em objeto estranho desumanizado numa realidade estranha, que 

responde ao estranhamento dos sentidos humanos. 

Tal estranhamento se dá porque “Em lugar de todos os sentidos físicos e 

espirituais [do homem] apareceu, assim, o simples estranhamento de todos estes 

sentidos, o sentido de ter
48

”, e o “ser humano tinha de ser reduzido a esta absoluta 

pobreza para que pudesse iluminar sua riqueza interior” (MARX; ENGELS, 1983, p. 33, 

grifos e notas dos autores). 

O argumento dos autores é que somente “através da riqueza objetivamente 

desenvolvida do ser humano é, em parte cultivada, em parte criada, a riqueza da 

sensibilidade humana subjetiva, um ouvido musical, um olho para a beleza da forma” e 

não estritamente os cinco sentidos, “mas também os chamados sentidos espirituais, os 

sentidos práticos (vontade, amor, etc.), em última palavra, o sentido humano, a 

humanidade dos sentidos, existe unicamente mediante a existência de seu objeto, 

mediante a natureza humanizada” (MARX; ENGELS, 1983, p. 35, grifos dos autores). 

                                                             
47 Para o autor Ranieri, “na obra de Marx, diferentemente da forma trabalhada e consagrada pela 

bibliografia que tratou do tema, existe uma distinção entre alienação (Entäusserung) e estranhamento 

(Entfremdung): enquanto alienação tem o significado de algo ineliminável do homem, uma exteriorização 

que o autoproduz e forma no interior de sua sociabilidade, estranhamento é designação para as 

insuficiências de realização do gênero humano decorrentes das formas históricas de apropriação do 

trabalho, incluindo a própria personalidade humana, assim como as condições objetivas engendradas pela 

produção e reprodução do homem. Em outras palavras, pode-se dizer que aquilo que Marx designa por 

alienação (ou exteriorização, extrusão, Entäusserung) tem a ver com atividade, objetivações do ser 
humano na história, ao mesmo tempo em que estranhamento, pelo contrário, compõe-se dos obstáculos 

sociais que impedem que aquela atividade se realize em conformidade com as potencialidades humanas, 

obstáculos que, dadas as formas históricas de apropriação do trabalho e também de sua organização por 

meio da propriedade privada, faz com que a alienação apareça como um fenômeno concêntrico ao 

estranhamento. Para Marx, a partir do momento em que se tem a produção e seus produtos como alvo da 

apropriação por parte de um segmento social distinto daquele que produz, tem-se igualmente o 

estranhamento, na medida em que este conflito, esta oposição entre apropriação e expropriação é aquele 

que funda a distinção socioeconômica e também política entre as classes” (RANIERI, 2006, p. 2).  

48 A passagem de M. Hess a que Marx se referia diz: “A propriedade material é o ser-para-si do espírito 

feito idéia fixa. Como o homem não capta sua exteriorização mediante o trabalho como seu livre ato, 

como sua própria vida, mas sim como algo materialmente diferente, há de guardá-lo também para si para 
não se perder na infinidade, para chegar a seu ser para si. A propriedade, no entanto, deixa de ser para o 

espírito o que deveria ser se o que se capta e se faz com ambas as mãos como ser-para-si do espírito não é 

o ato da criação, mas sim o resultado, a coisa criada; se o que se capta como conceito é a sombra, a 

representação do espírito, em definitivo, se o que se capta como ser-para-si é seu outro-ser. É justamente 

a ânsia de ser, isto é, a ânsia de subsistir como individualidade determinada como eu limitado, como ser 

finito, a que conduz a ânsia de ter. Por sua vez, são a negação de toda a determinação, o eu absoluto e o 

comunismo abstrato, a conseqüência da ‘coisa em si vazia’, do criticismo e da revolução, do dever 

insatisfeito, os que conduziram ao ser e ao ter”. 
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Sobre a noção de realidade objetiva e o real na operação dos sentidos, Marx e Engels 

escrevem: 

De um lado, pois, o fazer-se para o homem em sociedade por todas as 
partes a realidade objetiva a realidade das forças humanas essenciais, 

realidade humana e, por isso, realidade de suas próprias forças 

essenciais, se tornam para ele, todos os objetos de objetivação de si 

mesmo, objetos que afirmam e realizam sua individualidade, objetos 
seus, isto é, ele mesmo se faz objeto. O modo em que se tornam seus 

depende da natureza do objeto e da natureza da força essencial a ela 

correspondente, pois justamente a certeza desta relação configura o 
modo determinado, real, da afirmação. Um objeto é distinto para o 

olho do que para o ouvido e o objeto do olho é distinto que o do 

ouvido. A peculiaridade de cada força essencial é precisamente seu ser 
peculiar, logo também seu modo peculiar de sua objetivação, de seu 

ser objetivo real, de seu ser vivo. Por isso, o homem se afirma no 

mundo objetivo não só em pensamento, senão com todos os sentidos. 

(MARX; ENGELS, 1983, p. 34-35, grifos dos autores). 

Então, se a formação humana e a afirmação do homem no mundo ocorrem por 

todos os sentidos, daí a relevância da arte na discussão da formação e, portanto, da 

educação. O que está posto para os autores é a concepção de que o sentido de ser 

humano e os seus sentidos estéticos são construídos historicamente, na relação entre 

objetividade e subjetividade e entre natureza humanizada e a cultura em que vive e 

constrói a humanidade. Dito de outro modo, o sentido adquirido passa pela formação 

dos sentidos apreendidos e pela formação do sujeito e sua relação com o objeto: 

A formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a História 

Universal até os nossos dias. O sentido, que é presa da grosseira 
necessidade prática, tem somente um sentido limitado. Para o homem 

que morre de fome não existe a forma humana da comida, mas 

somente sua existência abstrata; esta poderia apresentar-se em sua 
forma mais grosseira, e não se distingue esta atividade de alimentar-se 

da atividade animal de se alimentar. Para o homem necessitado, 

carregado de preocupações, não tem sentido o mais belo espetáculo 

(MARX; ENGELS, 1983, p. 35, grifos dos autores). 

Marx e Engels colocaram que o sentido revela o ‘ser’ em relação às necessidades 

objetivas; e aqui neste trabalho, perguntamo-nos sobre o sentido do espetáculo diante de 

um ser humano que luta por sua condição básica de subsistência. 

Nessa discussão acerca do supérfluo e da necessidade do trabalho para a vida 

humana, Marx e Engels (1983) reiteraram a importância entre material e espiritual, 

atividade e passividade, objetividade e subjetividade: 

Na indústria material ordinária (que se pode conceber como parte 
daquele movimento geral, do mesmo modo que se pode concebê-lo 
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como uma parte especial da indústria, pois até agora toda atividade 

humana era trabalho, isto é, indústria, atividade estranha a si mesma), 

temos diante de nós, sob a forma de objetos sensíveis, estranhos e 
úteis, sob a forma de desnaturalização, as forças essenciais 

objetivadas do homem.  Uma psicologia para a qual permanece 

fechado este livro, isto é, justamente a parte mais sensivelmente atual 
e acessível da História, não pode converter-se em uma ciência real, 

com verdadeiro conteúdo. O que se pode pensar de uma ciência que 

orgulhosamente faz abstração desta grande parte do trabalho humano 

e não se sente inadequada enquanto que este extenso torrencial do 
obrar humano não lhe diz outra coisa, senão o que pode ser dito em 

uma só palavra: “necessidade”, “vulgar necessidade”? (MARX; 

ENGELS, 1983, p. 35, grifos dos autores). 

Desse modo, é importante citar a base analítica no materialismo histórico, 

método o qual descarta as atribuições que infligem um caráter natural sobre a forma 

social do capitalismo. Marx desenvolveu a concepção de classe social distinguindo 

desigualdades de exploração, opressão e alienação. Tais (des)igualdades, ancoradas na 

luta de classes, assumem 

a forma material de igual objetividade de valor dos produtos de 
trabalho, a medida do dispêndio de força de trabalho do homem, por 

meio da sua duração, assume a forma da grandeza de valor dos 

produtos de trabalho, finalmente, as relações entre os produtores, em 
que aquelas características sociais de seus trabalhos são ativadas, 

assumem a forma de uma relação social entre os produtos de trabalho 

(MARX, 2003, p. 71).  

Afirma a teoria de Marx sobre a mais-valia: o lucro é obtido pela desvalorização 

da mão de obra. Ou seja, na nossa sociedade, a sujeição à mercadoria leva à 

desumanização do homem, tornando massificada a cultura pela reprodução do consumo. 

Desta forma, o homem perde a referência da sua importância enquanto ser histórico e 

ser social. Quanto mais produz o trabalhador com seu trabalho, mais o mundo 

“objetivo”, estranho que ele cria em torno de si, torna-se poderoso. Mais pobre se torna 

seu mundo e menor a possibilidade dele não se tornar coisificado. Para Marx (2010), a 

miséria do trabalhador está em razão inversa ao poder e à grandeza de sua produção, o 

que gera a noção de mercadoria humana. A força produtiva, nesse contexto, deixa o 

homem cada vez mais distante da possibilidade de reconhecer-se em uma produção 

criativa. Por isso, não seria menos irônico se pudéssemos dizer que com a potência de 

materializarmos tudo em mercadorias, de materialismo histórico dialético passamos à 

materialidade absoluta. Objetificamo-nos.   

Ainda com a percepção de classe social e elaborando sobre o movimento da luta 

de classes, Marx (2010) discorreu acerca do Trabalho estranhado e propriedade 
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privada em Manuscritos econômicos-filosóficos. Na estrutura societal capitalista, onde 

há uma individualização exacerbada no trabalho, bem como um gerenciamento da 

concorrência entre as capacidades individuais, além da fragmentação das atribuições 

pela especialidade, vemos as ações coletivas destituídas de sua força e temos uma 

racionalidade técnica irrefletida por meio de reprodução. Com o caráter hostil, o sujeito 

não se reconhece no trabalho ou até não reconhece o sentido do trabalho. Com isso, 

acentua-se o desgosto ou mesmo a aversão pelo trabalho, visto que há perda de sentido 

por ele. 

O estranhamento, que é a exteriorização do trabalhador, vincula-se à relação do 

indivíduo com os produtos do seu trabalho. Mas o estranhamento não está presente 

somente no resultado, mas também, e principalmente no ato da produção. Marx conclui 

que o trabalho estranhado, só acontece porque o sujeito em si não se reconhece. Neste 

caso, o produto é uma síntese da atividade, da produção. A exteriorização do trabalho 

não é, portanto, o ‘ser’ (MARX, 2010). O sujeito nega a si próprio no seu trabalho, “que 

ele não sente bem, mas infeliz, que não desenvolve nenhuma energia física e espiritual 

livre, mas mortifica sua physis e arruína seu espírito.” (MARX, 2010, p.82-83). O 

homem não sente prazer ou satisfação em seu trabalho, mas o realiza de maneira 

forçosa. Entretanto, o trabalho não é somente a satisfação de carências, é um meio para 

satisfazer as necessidades do indivíduo (MARX, 2010). Acerca do desconhecimento da 

liberdade que o trabalho poderia significar, o autor escreveu: “Sua estranheza 

[Fremdheit] evidencia-se aqui [de forma] tão pura que, tão logo inexista coerção física 

ou outra qualquer, foge-se do trabalho como de uma peste.” (MARX, 2010, p.83). A 

aversão à atividade vital e à vida produtiva, as quais deveriam ser criativas, tornam o 

homem escravo do trabalho e de si mesmo.  

Para Marx (2010), o trabalhador só sente quando está fora do trabalho e fora de 

si quando no trabalho. Para nós, pode ser que o indivíduo anestesiado consiga se sentir 

quando está fora do trabalho, quando está fora do que ele representa no trabalho. No 

instante em que ele se distancia do que aparentemente o constitui, o sujeito encontra a 

possibilidade de se sensibilizar em relação a si, aos seus atos e a sua produção. Contudo, 

identificamos que em nosso momento histórico – com o advento da disseminação da 

televisão, do rádio e da internet – o trabalho se estendeu à esfera da vida privada, bem 

como se tornaram elásticas as formas de manter o sujeito em um estado de constante 

estranhamento da realidade e dos sentidos humanos. 
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Marx (2010) distinguiu o estranhamento [Entfremdung] do estranhamento-de-si 

[Selbstentfremdung]. Destarte, examinou o ato do estranhamento da atividade humana 

prática, o trabalho, sob dois aspectos distintos: 

1)  A relação do trabalhador com o produto do trabalho, como objeto 

estranho e poderoso sobre ele. Esta relação é ao mesmo tempo a 
relação com o mundo exterior sensível, com os objetos da natureza 

como um mundo alheio que se lhe defronta hostilmente. 2) A relação 

do trabalho com ato da produção no interior do trabalho. Esta relação 
é a relação do trabalhador com a sua própria atividade como uma 

atividade [estranha] não pertencente a ele. O estranhamento-de-si 

[Selbstentfremdung], tal qual acima o estranhamento da coisa. (MARX, 

2010, p.83 – grifos do autor). 

Trazendo a gravidade da questão, Marx (2010) inferiu que o indivíduo não se 

distingue da atividade vital, é ela. Essa indistinção, não permite ao indivíduo se 

reconhecer como sujeito, e menos ainda apreender o objeto; mesmo porque, ele também 

não se diferencia da coisa em si. Porque a coisa em si é ele. Desta forma, torna-se 

improvável que o sujeito se aceite como objeto. O estranhamento, então, está ligado à 

relação onde o homem está diante de si mesmo, e não se reconhece nem como sujeito e 

nem como objeto, porque não identifica a si próprio e ao outro. Sobre o 

autoestranhamento, Marx escreveu: 

Todo autoestranhamento (Selbstentfremdung) do homem de si e da 

natureza aparece na relação que ele outorga a si e à natureza para com 

os outros homens diferenciados de si mesmo. Por isso o 
autoestranhamento religioso aparece necessariamente na relação do 

leigo com o sacerdote ou também, visto que aqui se trata do mundo 

intelectual, de um mediador etc. No mundo prático-efetivo, 
(praktische wirhkliche Welt) o autoestranhamento só pode aparecer 

através da relação prático-efetiva (praktisches wirkliches Verhältnis) 

com outros homens. O meio pelo qual o estranhamento procede é [ele] 

mesmo um meio prático (MARX, 2010, p.87). 

O tencionamento entre o particular e o universal, tal como o individual e o 

coletivo se fazem evidentes na análise marxiana.  Marx levantou a importância da 

mediação, tanto para a produção do autoestranhamento, quanto para o desvelamento 

dele. A afirmação de que o autoestranhamento se dá por meio prático, faz-nos afirmar a 

relevância da práxis, e da teoria para se pensar a práxis. 

Ainda na linha marxiana, o homem alienado, sujeita-se a consciência de outrem, 

que ele nem mesmo consegue reconhecer. Isso porque ele não percebe que a própria 

atividade a qual não lhe pertence, é de domínio de outro. Nesse sentido, indagou Marx: 

e quem é esse “outro ser que não eu?” (MARX, 2010, p.86). E o próprio autor respondeu 
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a questão: “O ser estranho ao qual pertence o trabalho e o produto do trabalho, para qual 

o trabalho está a serviço e para a fruição do qual está o produto do trabalho, só pode ser 

o homem mesmo” (MARX, 2010, p.86, grifos do autor).  

É a partir desse conceito de estranhamento e do movimento dialético entre o 

estranhamento e o estranhamento-de-si, que Marx elaborou a noção de trabalho 

estranhado – que não deixa de ser uma renúncia à produção criadora, à alegria (MARX, 

2010). Visto assim, o trabalho se tornou um meio de fruição para um outro e, ao mesmo 

tempo, o prazer é resultado de uma falsa consciência de si e do outro; onde a satisfação 

é a pura exploração do homem pelo homem. 

Segundo Marx (2010) consciência que o homem tem de si mesmo se transforma 

mediante o estranhamento, de maneira que a vida se torna para ele um meio da sua 

existência individual. Esta, estranha do homem e do seu próprio corpo, assim como a 

natureza fora dele, do seu espírito e da sua essência humana (MARX, 2010). Uma 

consciência imediata disto, de o homem estar estranhado do produto do seu trabalho, de 

sua atividade vital e de seu ser genérico é o estranhamento do homem pelo homem. 

“Quando o homem está frente a si mesmo, defronta-se com ele o outro homem. O que é 

produto da relação do homem com o seu trabalho, produto do seu trabalho consigo 

mesmo, vale como relação do homem com outro homem, como trabalho e objeto do 

trabalho de outro homem” (MARX, 2010, p.85-86). Desta forma, o próprio homem, o 

trabalho e o produto do trabalho são estranhos ao homem.  

Marx (2010) se perguntou como o homem chegou a tal ponto. E sugeriu que o 

cerne do estranhamento seria ascensão da propriedade privada, pois ela é contrária à 

emancipação dos trabalhadores, na medida em que os mantêm sobre regime de servidão. 

Na contestação dos fatos expostos, Marx e Engels (1983) pensaram a cultura a 

partir da práxis social com todos os seus movimentos contraditórios; e como parte da 

relação material determinada pelas condições objetivas, constituídas e produzidas por 

sujeitos sociais. A discussão sobre cultura vive intensamente a incursão da consciência 

de classes, pois, para Marx, a cultura seria uma estratégia para a intervenção na 

sociedade. Ainda na linha marxista, partindo da organização da estrutura societal 

capitalista, seria preciso construir uma estratégia para as ações políticas contrárias 

àquelas do regime capitalista. Mas aqui, chamamos a atenção para a educação estética 

do sensível na teoria marxiana, como meio de identificar, e quiçá superar, o 

estranhamento, o estranhamento-de-si e o trabalho estranhado. 
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Estamos convictos, que no caso do teatro, o agravante, é que o capitalismo faz 

da obra de arte uma mercadoria. Na verdade, como afirmou a teria marxiana, tudo se 

converteu em mercadoria, inclusive a arte: 

Tal como moeda, que não denuncia o que nela se transformou, assim, 

tudo, mercadoria ou não, se transforma em moeda. Não há nada que 
não se torne venal, que não seja objeto de compra ou venda! A 

circulação torna-se grande cornucópia social onde tudo se precipita 

para dela sair transformado em moeda legítima. Nada resiste a essa 
alquimia, nem mesmo os ossos dos santos, ou outras coisas 

sacrossantas ainda mais delicadas, res sacro-sanctae extra 

commercium hominum
49

. Assim como todas as diferenças de 

qualidade entre as mercadorias desaparecem diante do dinheiro, assim, 
ele próprio, nivelador radical, apaga todas as distinções

50
. Mas o 

dinheiro é também uma mercadoria, uma coisa que pode cair nas mãos 

de quem quer que seja. A força social transforma-se, desta maneira, 
em força privada dos particulares. Por isso, a sociedade antiga o 

denuncia como agente subversivo, como dissolvente mais ativo da sua 

organização econômica e dos seus costumes populares. A sociedade 
moderna, que mal acaba de nascer, “puxa já pelos cabelos o deus 

Plutão das entranhas da terra”
51

, saúda no ouro o seu Santo-Graal, a 

incarnação [sic] fascinante do próprio princípio da sua vida (MARX;  

ENGELS, 1980, p. 30, notas do autor). 

 A arte ou as obras de arte podem ajudar a potencializar um conflito entre classes 

e contribuir para uma revolução, por isso são artifícios tão perigosos quanto potentes. 

Tanto as ideias da classe dominante como as de uma classe revolucionária coincidem 

com o desenvolvimento das forças produtivas e com as necessidades gerais da 

sociedade. E isso inclui também o pensamento e a prática artística, ou seja, a práxis na 

arte. Podendo ela ser criadora ou reiterativa imitativa, como anteriormente pontuamos a 

partir da teoria de Vásquez (2007). No caso de um produto cultural, este 

[...] pode receber variados tratamentos e enfoques, motivar reflexões e 

controvérsias, estimular o imaginário e a realidade humana. Ela pode 
ser vista e vivida como uma necessidade vital e uma produção única 

do artista – sendo esse sujeito de/da cultura, com diferenciado nível de 

relação, intervenção e compreensão do mundo -, atendendo seu anseio 

(como arte e cultura) de significar, expressar e comunicar 
determinados desejos, concepções e experiências a outros seres. Ela 

                                                             
49 Coisas sacrossantas não participam do comércio dos homens.  

50 “Ouro! Ouro amarelo, luzidio precioso! Eis aqui o suficiente para tornar o preto branco, o feio belo, o 

injusto justo, o vil nobre, o velho jovem, o covarde valente!... O que é tal coisa, ó deuses imortais? E o 

que desvia dos vossos altares os padres e os acólitos... Esse escravo amarelo constrói e destrói vossas 

religiões, obriga a abençoar os malditos, a adorar a lepra branca; coloca os ladrões no banco dos 

senadores e confere-lhes títulos, homenagens e genuflexões. É ele que faz uma jovem noiva da viúva 

velha e gasta... Vamos, argila danada, prostituta do gênero humano...” (Shakespeare: Timão de Atenas). 

51 Ateneu: O Banquete dos Sofistas. 
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pode ser interpretada, contextualizada, julgada, avaliada e apreciada – 

podendo todas estas ações serem realizadas, em conjunto ou 

separadamente, pelo antropólogo, sociólogo, psicólogo, historiador, 
esteta, crítico, público, entre outros. Sua materialidade pode ser 

conservada nos museus, restaurada nos laboratórios, idolatrada nas 

igrejas, comercializada e transformada pela ação do tempo. Seu 
conteúdo pode ser fruído, memorizado ou esquecido, assim como, 

pode influenciar e ser influenciado, significar e se ressignificado 

(SOARES, 2006, p. 19). 

A cultura por sua vez, e não obstante a arte, pode reproduzir o modelo das 

relações reificadas de trabalho fortalecendo não só o consumo de mercadorias, mas 

selecionando aqueles que podem ou não ter acesso aos bens de consumo. Ou ainda, 

reforçando o lucro, a competitividade, a agilidade, a eficiência, a padronização, um 

tempo menor de produção, maior tempo de trabalho. E, sendo assim um movimento 

dialético e contraditório, a reprodução pode ou não levar a uma arte de criação, assim 

como pode induzir a uma arte que caminha rumo à alienação. 

É com essa visão do estranhamento, do estranhamento-de-si e do trabalho 

estranhado, que em Contribuição à crítica da economia política, Marx (2003) escreveu 

sobre mercadoria e dinheiro, destacando a categoria O caráter fetichista da mercadoria 

e seu segredo. O tomo, que compôs também O Capital (MARX, 1983, 1988), apresenta 

o processo de produção do capital e o trabalho como gerador de produtos; os quais estão 

diretamente vinculados com as relações sociais. O autor analisou como nas aparentes 

evidências da mercadoria nem sempre estão inscritos seus meandros secretos. O autor 

pontuou como se estabelece a relação entre sociedade e caráter social do trabalho, e 

entre os produtores. Dessa forma, Marx apontou os trabalhos privados como sendo 

responsáveis pelas relações reificadas “entre as pessoas e relações sociais entre as 

coisas” (MARX, 2003, p. 71). Para ele, não há nada de misterioso na mercadoria como 

valor de uso, seja sob o ponto de vista da satisfação das necessidades humanas pelas 

suas propriedades e bens, ou tão somente pelo recebimento dessas propriedades como 

produto do trabalho humano. Então, perguntou Marx, de onde provém “o caráter 

enigmático do produto do trabalho, tão logo ele assume a forma mercadoria?” (2003, p. 

71). A reflexão acerca da indagação é a seguinte: 

O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no 

fato de que ela reflete aos homens as características sociais do seu 

próprio trabalho como características objetivas dos próprios produtos 
de trabalho, como propriedades naturais sociais dessas coisas e, por 

isso, também reflete a relação social dos produtores com o trabalho 

total como uma relação social existente fora deles, entre objetos. Por 
meio desse qüiprocó os produtos do trabalho se tornam mercadorias, 
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coisas físicas metafísicas ou sociais. Assim, a impressão luminosa de 

uma coisa sobre o nervo ótico não se apresenta como uma excitação 

subjetiva do próprio nervo, mas como uma forma objetiva de uma 
coisa fora do olho. Mas, no ato de ver, a luz se projeta realmente a 

partir de uma coisa, o objeto externo, para outra, o olho. É uma 

relação física entre as coisas físicas. Porém, a forma da mercadoria e a 
relação de valor dos produtos de trabalho, na qual ele se representa, 

não têm que ver absolutamente nada com sua natureza física e com as 

relações materiais que daí se originam. Não é mais nada que 

determinada relação social entre os próprios homens que para eles 
aqui assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Por 

isso, para encontrar uma analogia, temos de nos deslocar à região 

nebulosa do mundo da religião. Aqui, os produtos do cérebro humano 
parecem dotados de vida própria, figuras autônomas, que mantêm 

relações entre si e com os homens. Assim, no mundo das mercadorias, 

acontece com os produtos da mão humana. Isso eu chamo de 
fetichismo que adere aos produtos de trabalho, tão logo são produzidos 

como mercadorias, e que, por isso, é inseparável da produção de 

mercadorias. Esse caráter fetichista do mundo das mercadorias 

provém, como a análise precedente já demonstrou, do caráter social 
peculiar do trabalho que produz mercadorias (MARX, 2003, p. 71, 

grifos nossos). 

A mercadoria é um produto do trabalho e a fetichização da mercadoria se dá na 

inversão do sentido do valor de troca entre sujeito e objeto. A força a qual se instaura 

diante dessa questão também qualifica a discussão da lei de troca. Não somente sobre a 

necessidade e o valor da obra de arte para a vida humana na modernidade, mas sobre a 

finalidade e a utilidade da obra de arte, visto a ruptura entre produto do trabalho e seu 

valor de troca. Avaliando criticamente as relações desumanas da divisão de trabalho por 

meio do conceito de valor de troca, Marx notou:  

Somente dentro da sua troca, os produtos recebem uma objetividade 

de valor socialmente igual, separada da sua objetividade de uso, 

fisicamente diferenciada. Essa cisão do produto de trabalho em coisa 

útil e coisa de valor realiza-se apenas na prática, tão logo a troca tenha 
adquirido extensão e importância suficientes para que se produzam 

coisas úteis para serem trocadas, de modo que o caráter de valor das 

coisas já seja considerado ao serem produzidas. A partir desse 
momento, os trabalhos privados dos produtores adquirem realmente 

duplo caráter social. Por um lado, eles têm de satisfazer determinada 

necessidade social, como trabalhos determinados úteis, e assim provar 
serem participantes do trabalho total, do sistema naturalmente 

desenvolvido da divisão social do trabalho. Por outro lado, só 

satisfazem às múltiplas necessidades de seus próprios produtores, na 

medida em que cada trabalho útil particular é permutável por toda 
outra espécie de trabalho privado, portanto lhe equivale. A igualdade 

de trabalhos toto coelo
52

 diferentes só pode consistir numa abstração 

da sua verdadeira desigualdade, na redução ao caráter comum que eles 

                                                             
52 Totalmente. (N. dos T). 
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possuem como dispêndio de força de trabalho do homem, como 

trabalho humano abstrato (MARX, 2003, p. 71-72, notas do autor). 

Essa análise nos faz perceber o movimento de transformação da obra de arte em 

mercadoria na época da modernidade e da contemporaneidade, considerando seus 

processos de abstração e sua realização prática. É precedente notar que Marx faz essa 

análise baseada na noção de trabalho privado. Especificamente no atual contexto da arte 

contemporânea, vale tecer a consideração de que a divulgação da obra garante a relação 

com o público, mas em determinadas circunstâncias mesmo a obra sendo exposta 

publicamente, ainda sim ela tem um caráter privado. Ela também pode ser considerada 

de trabalho privado quando é restrita e de pouco ou nenhum alcance público. Vale dizer 

ainda que, no caso das artes visuais, há fetiche (por parte de quem compra) de ser um 

colecionador de obras clássicas; há fetiche na escolha das obras que se compra; e a 

decisão de compra está diretamente ligada à proporção da valorização da mercadoria 

pelo mercado; há fetiche ainda, em torno do artista que fez a obra, pois raro seria um 

empresário ou banqueiro comprar um quadro de um reles artesão desconhecido de uma 

cidade provinciana qualquer. E quem detém a mercadoria, captura o poder de dizer 

quando se torna público ou privado, na medida em que o colecionador é quem decide se 

vai expor ou não a obra. Seja qual motivo for, faz-se importante pensar o que está por 

traz da decisão de exposição do dono do acervo: aumento de valor da mercadoria, 

abatimento em imposto de renda... Escamoteada sob o lema da democratização da arte, 

existe uma proeminente banalização da arte e da “imoralidade deliberada”. Como 

registrou Jay, 

Não vendo união entre o interesse individual e a moral pública, Kant 

havia postulado uma distinção inevitável entre a felicidade e o dever. 

Embora ele desse algum peso aos dois, quando o capitalismo tornou-

se suficientemente avançado, a precedência do dever para com o todo 
em relação à satisfação pessoal havia crescido a tal ponto, que esta 

última era quase totalmente negligenciada. Para compensar a 

repressão da autêntica felicidade individual, conceberam-se diversões 
de massa, a fim de esvaziar a insatisfação. Grande parte do trabalho 

posterior do Institut sobre a “indústria cultural” pretendeu mostrar até 

que ponto esses paliativos eram eficazes (JAY, 2008, p. 101).    

Não precisamos justificar a atualidade da teoria marxiana. Está explícita a 

imoralidade do utilitarismo recorrente à cultura, que assimila as produções artísticas e à 

ideologia – características dos primórdios da era burguesa (JAY, 2008). No início do 

século XX, mesmo que boa parte da população mundial pudesse ser descrita como 

alfabetizada, quem dominava a escrita, a leitura e o ensino das artes era a elite. Ainda no 
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mesmo século, com o declínio da centralidade da Europa, o mundo deixou de ser 

eurocêntrico, aparentemente. Aparentemente, pois a Europa ainda hoje, no século XXI, 

mantém-se como inquestionável centro de poder, riqueza, intelecto, cultura, 

desenvolvimento tecnocientífico da “civilização ocidental”, como afirmou Hobsbawm 

(1995). Desde o século XX até os nossos dias, inquestionavelmente o mundo caminha 

sob o conceito neoliberal de globalização, rumo ao (des)envolvimento pela mediação 

das mídias imediatizadas.  

O mundo estava repleto de uma tecnologia revolucionária em avanço 

constante, baseada em triunfos da ciência natural previsíveis em 1914 
mas que na época mal haviam começado e cuja conseqüência política 

mais impressionante talvez fosse a revolução nos transportes e nas 

comunicações, que praticamente anulou o tempo e a distância. Era um 
mundo que podia levar a cada residência, todos os dias, a qualquer 

hora, mais informação e diversão do que dispunham os imperadores 

em 1914. Ele dava condições às pessoas de se falarem entre si 

cruzando oceanos e continentes ao toque de alguns botões e, para 
quase todas as questões práticas, abolia as vantagens culturais da 

cidade sobre o campo (HOBSBAWM, 1995, p. 22). 

Atualmente, ainda na justificativa do progresso para comprovar as várias formas 

de dominação, a exploração é dada pela falsa autonomia e falsa liberdade de escolha do 

sujeito regido pelo sistema capitalista. O sujeito contemporâneo, que não superou a 

modernidade e não recuperou o sensível, leva consigo a “consciência feliz”, como 

afirmou Marcuse (1967). Esta é “a crença em que o real seja racional e em que o 

sistema entrega as mercadorias – reflete o novo [velho] conformismo, que é uma faceta 

da realidade tecnológica traduzida em comportamento social” (MARCUSE, 1967, p. 92).  

 

 

 

2.1.2 – Ossos do ofício: dos tabus acerca da finalidade da arte e do sentido 

da formação cultural 

 
A resposta de Édipo ao enigma da esfinge: “É o homem!” [...]. 

 

Theodor Adorno e Max Horkheimer 

 

Com a emigração do Institut para os Estados Unidos, no período do exílio, a 

produção ficou principalmente calcada em artigos fundamentais que deram origem à 

criação da “teoria crítica” e à produção de duas obras que marcaram a relação entre 

pesquisa e teorização da sociedade. 
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A primeira obra, escrita nos últimos anos do exílio na Segunda Guerra Mundial 

e publicada em 1947, A Dialética do Esclarecimento (1985), é uma coletânea de textos 

escrita por Adorno e Horkheimer, a qual apresenta uma crítica da razão e uma severa 

reflexão crítica de ambos os autores acerca da cultura na sociedade moderna, 

repreendendo a “evolução da civilização” pela exacerbação da técnica. O tema da luta 

de classes não aparece com tanta força, mas comparece na medida em que no cerne da 

discussão estão as contradições da sociedade burguesa, sociedade da total administração 

[Verwaltete Gesellschaft]. Ressaltamos que essa obra aponta modos de elaborar o 

pensamento crítico os quais foram fundamentais para a concepção de dialética negativa 

inaugurada posteriormente por Adorno. A segunda obra publicada é resultado de uma 

pesquisa realizada na década de 1950. A Personalidade Autoritária é uma obra coletiva 

que registra uma pesquisa empírica realizada por Adorno (1965) e um grande número 

de cientistas americanos e alemães. Na obra, psicólogos, filósofos e outros 

pesquisadores que colaboraram com o estudo buscaram refletir sobre “a interação entre 

a dinâmica psíquica do indivíduo e as condições sociais e políticas da sociedade em que 

vivem esses indivíduos” (FREITAG, 1986, p. 18). Com isso, Adorno também influenciou 

a condução da teoria no sentido da psicanálise, da psicologia social e da sociologia em 

pesquisa desenvolvida no Institut (WIGGERSHAUS, 2010).  

Nestas investigações ficaram evidentes características do totalitarismo, do 

autoritarismo e do fascismo, por exemplo, movimentos que funcionaram como um 

modo operante junto à cultura do capitalismo, mas que não foram úteis somente ao 

capitalismo. Nesse sentido, foi que Adorno escreveu Educação após Auschwitz 

(ADORNO, 1995b) – comunicação oral de Adorno na Rádio Hessen, emitida em 18 de 

abril de 1965 e publicada em 1967. A comunicação adorniana, mostra que o episódio de 

Auschwitz é o reflexo de uma sociedade que não caminha, mas que corre em direção a 

um sistema capitalista insustentável. O genocídio administrado, denunciado e criticado 

no texto de Adorno é uma forma justa de mostrar como é abismal a estrutura de um 

sistema imbricado à ideia exacerbada de nacionalismo. Na verdade, é importante citar 

que, em 1936, Adorno não só estudou o nacionalismo aos olhos do capitalismo, como 

também propôs um denso estudo “sobre a filosofia do nacional-socialismo”, “um estudo 

de dialética no mais alto grau, que explicaria a desintegração imanente daquele tipo de 

filosofia” (ADORNO apud WIGGERSHAUS, 2010, p. 217). 

Para Hobsbawm, “Compreender a era nazista na história alemã e enquadrá-la no 

seu contexto histórico não é perdoar o genocídio. De toda forma, não é provável que 
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uma pessoa que tenha vivido esse século [XX] extraordinário se abstenha de julgar. O 

difícil é compreender” (1995, p. 15). A afirmação imperativa “que Auschwitz não se 

repita” é um chamado para a compreensão do sentido da barbárie. A barbárie “contra a 

qual se dirige toda a educação”, como profere radicalmente Adorno (1995b, p. 119).  

O estudo sobre a autoridade e, especificamente, a manifestação do nazismo para 

os teóricos é sem dúvida importante porque almeja explorar a dimensão destrutiva das 

estruturas de autoridade. Tanto mais, é fundamental a compreensão do par dominação e 

emancipação:  

A dominação é um conceito importante para os frankfurtianos – assim 

como o seu oposto, a emancipação –, porque constitui elemento 

cultural que se desmembra em barbárie, pela ideologia, firmando o 
contexto político e social com o intuito de se manter. Isso é o que 

possibilita problematizar a perspectiva da existência ou não da 

superação da dominação, a desmistificação da emancipação humana, 
ou seja, a falsa liberdade (ZANOLLA, 2007, p.18). 

Nesta época, entre os anos de 1930 e 1960, a chamada crise do marxismo, 

impulsionada por uma onda liberal contra a luta de classes, ironicamente coincidiu com 

o desenvolvimento do moderno capitalismo que não polpa a instrumentalização dos 

campos da ciência, da cultura e da educação. Época em que a filosofia burguesa se 

tornou figura de relevo e a luta de classes perdeu seu tônus para servir de pano de fundo 

à malha do plano social e à constituição do sujeito. E a teoria crítica a qual não se 

especializa na mera descrição da história da sociedade almejou sua teorização por meio 

de uma relação dialógica entre sujeito e sociedade. Na busca pela compreensão 

historicizada nas evoluções do conceito de indivíduo, a teoria crítica, inclusive 

adorniana, obteve seus princípios de investigação empírica e teórica nas percepções e 

concepções do sentido e da razão no mundo, no marxismo e na psicanálise. 

Entre conceitos marxistas e freudianos, Fromm foi um dos teóricos que 

contribuiu para compreender a “totalidade da estrutura psíquica do indivíduo” a partir 

de seu método sociopsicológico, no qual ele analisou o destino vivido pelos homens 

cuja “situação psíquica é influenciada pela realidade a um grau incomparavelmente 

superior ao que se observa nos neuróticos” (FROMM apud WIGGERSHAUS, 2010, p. 88-

89). Dessa forma, sua pesquisa apresentava uma indignação acerca da alienação 

psíquica das massas e da renúncia do indivíduo diante da criação da própria vida. Nesse 

sentido, 
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A psicanálise poderá, assim, prestar à sociologia alguns serviços 

importantes, porque a coesão e a estabilidade de uma sociedade são 

construídas e garantidas em todos os níveis, não só por fatores 
mecânicos e racionais (forçados pelo aparelho do Estado, interesses 

egoístas comuns, etc.), mas ainda por uma série de relações libidinais 

no interior da sociedade, muito especialmente entre os membros das 
diferentes classes (cf., por exemplo, a dependência infantil dos 

pequenos-burgueses em relação à classe dominante e a intimidação 

dela decorrente) [...] A atitude quase neurótica das massas, que é uma 

reação adequada às condições de vida atuais, reais, mesmo que não 
sejam prejudiciais e incensatas, não poderá ser ‘curada’ por uma 

‘análise’, mas apenas pela transformação e a eliminação justamente 

dessas condições de vida (FROMM, apud WIGGERSHAUS, 2010, p. 91, 
grifos do autor).  

É importante dizer que juntamente com a busca de diálogo entre psicologia e 

sociologia no Institut, na década de 1950 principalmente, havia uma resistência da 

tradição marxista que enfatizava ainda a discussão ardente sobre o capitalismo clássico. 

 Adorno (1986), especificamente, trouxe a noção de um sistema encoberto por 

um véu tecnológico, onde os habitantes do mundo reafirmam as relações de produção 

vigentes e os trabalhadores se tornaram invisíveis. E nessa lógica, faz-se necessário 

compreender como o indivíduo lida psiquicamente com os sistemas de dominação. 

Sobre essa questão, o autor esclareceu que os meios não podem sucumbir ao caráter 

universal do fetiche, para que o feitiço das relações de produção restritivas seja 

quebrado. Partindo de uma crítica ao conceito burguês de trabalho socialmente útil, que 

tem uma função clara no mercado, Adorno (1986) explicitou como a produção se tornou 

uma finalidade em si e bloqueou o que seria a realização da liberdade do sujeito pelo 

trabalho: 

A automatização do sistema diante de tudo, também dos que mandam, 

alcançou um valor-limite. Ela se tornou aquela fatalidade que encontra 

a sua expressão – para usar a fórmula de Freud – no medo onipresente 
e livremente flutuante; livremente flutuante porque não consegue se 

fixar em nada que seja vivo: nem em pessoas e nem em classes. Mas, 

no final das contas, a única coisa que se automatizou foram as 
relações entre os homens, soterradas sob as relações de produção. Por 

isso é que toda-poderosa ordem das coisas continua a ser, ao mesmo 

tempo, a sua própria ideologia, virtualmente impotente. Por mais 

insuperável que seja o feitiço, é apenas feitiço. (ADORNO, 1986, p.75). 

Adorno se inspirou em Freud, Kant, Hegel e Marx, e estudou os quatro para 

abordar o sentido da arte. A pergunta “o que é arte?” é atravessada pelo conceito de 

ideologia nas análises adornianas. O autor analisando a arte como fetiche buscou 

demonstrar como tantas vezes procuramos arte pelo prazer imediato. Aqui vale destacar 
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porque a filosofia é tão cara para se pensar a estética e a práxis artística, e porque 

Adorno enfatizou tanto a questão do fetiche: 

A filosofia retira do negativo aquilo que de algum modo a legitima, do 
fato de aquele elemento indissolúvel diante do qual ela capitula e do 

qual se desvia o idealismo também ser em seu ser-assim-e-não-de-

outro-modo uma vez mais um fetiche, o fetiche da irrevogabilidade do 

ente. Esse fetiche desfaz-se diante da intelecção de que as coisas não 
simplesmente são assim e não de outra forma, mas de que elas vieram 

a ser sob certas condições. Esse vir-a-ser desaparece e mora na coisa; 

ele não poderia nem ser imobilizado no conceito da coisa, nem ser 
separado de seu resultado e esquecido. A experiência temporal lhe é 

similar (ADORNO, 2009, p. 52). 

Sob essa ótica, Adorno trouxe a metáfora: a arte é “a constelação de momentos 

que se transformam historicamente” (1988, p. 12). Em sua Teoria Estética (1988), ele 

apresentou as relações estéticas da história e da cultura e como a arte se manifesta na 

mesma medida da estética cultural. Juntamente com a historicização da obra, ele estava 

preocupado em pensar os meios e os fins em que são produzidas as obras de arte, ou 

seja, a técnica, a metodologia e a estética produzidas por meio do conhecimento de 

origem e do conhecimento adquirido. Dessa forma, ele enfatizou como a técnica pode 

vir a exaltar a ideologia e pondera como o tecnicismo se ocupa de uma razão 

administrada, explicitando a falsa racionalidade da irracionalidade instrumental. 

Para compreender as relações entre técnica, metodologia e estética, o autor levou 

ao extremo a relação sujeito e objeto criando uma diferenciação entre o artista e a obra – 

obra que é um respingo do artista. Ao mesmo tempo, suscitou que se a arte é 

manifestação de trabalho; por isso, obra e artista não podem ser compreendidos em uma 

completa distinção, pois tanto o sujeito que trabalha quanto a obra de arte, assim como 

aquele sujeito que interage com a obra, precisam ser críticos para que haja emancipação. 

Na concepção adorniana a crítica deve levar em consideração que a obra 

manifesta as condições de trabalho do artista, a formação do autor da obra, o contexto 

em que a obra foi criada, inclusive o contexto histórico, a técnica e os elementos que a 

constituem, os materiais que compõem a obra. Essa visão de Adorno (1988) evocou 

uma contraposição ao nominalismo, uma categoria filosófica que remonta a apologia à 

extrema particularidade e não reconhece a universalidade, sugerindo a ‘arte pela arte’. 

Entretanto, na universalidade há singularidade e na singularidade há universalidade. Por 

isso, em Teoria Estética, Adorno (1988) não falou da arte somente, e sim discorreu 
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acerca das características estéticas da cultura presentes na arte, que podem ser 

estendidas como análise a outros campos de conhecimento.    

Por conseguinte, uma questão fundamental é aferir se a obra acontece como um 

fenômeno que emerge espontaneamente ou é um deslocamento do sujeito, ou seja, se a 

obra é processo e produção de um indivíduo que é atravessado de circunstâncias 

objetivas num determinado contexto histórico. O produto traz em si as limitações de um 

sujeito consciente de si mesmo e da própria obra. Assim, a obra não é necessariamente a 

“melhor” materialização da consciência do sujeito. Entretanto, o sujeito e o objeto não 

devem ser descartáveis em sua experiência, ainda que insuficientes para a maioridade 

do sujeito, pois, a intenção é “Superar o caráter afirmativo da arte, porém não negá-la” 

(ADORNO, 1988, p. 162). E a finalidade da arte subentende a assunção de uma arte que 

não se afirma na neutralidade, como Adorno disse: “Uma estética axiologicamente 

neutra é um absurdo. Compreender as obras de arte significa – como Brecht, de resto, 

muito bem sabia – perceber o momento da sua logicidade e do seu contrário, também 

das suas falhas e do que elas significam” (2003, p. 11-12). 

Por isso, para Adorno, a “finalidade [da arte] precisa do que não tem finalidade. 

Desse modo, algo ilusório penetra no seu próprio rigor lógico; a aparência é ainda a sua 

lógica. A sua finalidade, para subsistir, deve suspender-se no seu outro” (ADORNO, 

1988, p. 120, grifos do autor). Não se pode fixar a verdade da/na obra de arte, 

justamente porque nela mesma reside a imanência da ilusão, ao mesmo tempo, a 

objetivação das obras de arte acabam por arruiná-las. Pois, levam o sujeito à alienação 

[Entäusseerug], a uma estética da coisa por um tabu mimético, que é um tabu inerente à 

ideologia burguesa e do mundo administrado (ADORNO, 1988). 

Na tentativa de manter a tensão entre sujeito e sociedade, Adorno (1995b) 

reivindicou que a democracia, como meio para a emancipação, não fosse avaliada 

somente pelo seu sucesso ou fracasso ligados aos interesses individuais. Antes, 

sobretudo, a democracia deveria se distinguir como possível expressão da emancipação 

de um sujeito assumidamente político. Em sua exposição, fica evidente que a formação 

do sujeito da cultura não passa somente pela democracia, passa pelo reconhecimento 

que o sujeito faz sobre si mesmo nos processos políticos. Isso porque “a democracia não 

se estabeleceu a ponto de constar da experiência das pessoas como se fosse um assunto 

próprio delas, de modo que elas compreendessem a si mesmas como sendo sujeitos dos 

processos políticos” (ADORNO, 1995b, p. 35). Pelo contrário, a democracia é apreendida 

ou não como sendo um sistema entre outros, como se num cardápio nós pudéssemos 
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escolher “entre comunismo, democracia, fascismo ou monarquia; ela não é apreendida 

como identificando-se ao próprio povo, como expressão de sua emancipação” 

(ADORNO, 1995b, p. 35). 

A razão instrumental apropriada pelo Estado, pelo movimento de 

industrialização e pelo modo de produção capitalista parece ter sido responsável pela 

concepção de individualidade e individualismo presente na sociedade moderna e 

contemporânea. A consequência desastrosa desse fato foi o desencontro com a 

consciência de classe e uma adoção do conceito de identidade menos centrada nas 

relações coletivas e mais autorreferenciais. Assim, a identidade comparece como “a 

forma específica que a ideologia toma na modernidade” (MATOS, 2006, XV). Dessa 

forma, o sujeito subsumido comparece como elemento latente na vida moderna: 

O diagnóstico do presente é o desaparecimento da noção de indivíduo 

(em sentido kantiano e schopenhaueriano) e do pensamento crítico – 
de onde um mundo sem oposição, sem contradição, mundo 

administrado ou unidimensional. Mundo Totalitário é aquele no qual 

racionalidade técnica e racionalidade dos fins se confundem, Estado e 
sociedade civil se coincidem como Vontade homogênea e uma. O 

indivíduo – cujos valores de liberdade, igualdade, fraternidade, e o de 

autonomia, havia sido considerado por Kant como resistência contra 

o mundo histórico, isto é, aquele que é “mau, temporal”, está em 
processo de extinção sem que os valores a eles associados tenham 

podido realizar-se (MATOS, 2006, XVII).  

Essa concepção da cultura – que é herdada pela perspectiva kantiana – no 

equilíbrio delicado entre dominação e emancipação é tão formada pela sociedade quanto 

formada pela (in)consciência do sujeito. A cultura aqui, portanto, compreendida como 

lugar de formação do sujeito traz em seus meandros perspectivas dotadas não somente 

de ideologias presentes num modelo de sistema de organização societal, mas que 

mediadas pela totalidade social impelem intencionalidade em seu modus operanti.  

Desta maneira Adorno retomou o pensamento marxista, afirmando que as 

condições objetivas refletem a “formação” de um sujeito conformado e conciliado com 

a realidade; iludido por uma falsa consciência e comprometido em difundi-la (ADORNO 

apud ZANOLLA, 2012). 

Na arte “historicamente condicionada por um estágio social não desenvolvido, 

perdurava um momento de humanidade; e nisso Marx reconheceu o poder da arte de 

sobrepor ao momento histórico e exercer um fascínio permanente” (FISCHER, 2002, p. 

17, grifos nossos). A arte em si é mediada e, portanto, não pode desvendar somente 

aquilo que costumeiramente chamamos de essência quando não conseguimos alcançar 
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sua verdade. Contudo, a arte em essência não deveria se contentar com a insuficiência 

do cotidiano e, justamente se ela for entendida como forma de trabalho humano, 

paradoxalmente pode se tornar insuficiente num cotidiano massificado, tornando-se 

trabalho estranhado. Quando não se faz mais necessária a arte da criação e, sim, a arte 

da reprodução irrefletida. Para Adorno,  

A verdade da arte é a negação da acomodação, a que foi conduzida 

por seu princípio fundamental, o da concordância sem rupturas. Na 

medida em que a arte constituída em categoria de produção de massas 

contribui para a ideologia imperante e sua técnica é uma técnica de 
opressão, a outra arte, aquela que está privada de funções, tem sua 

função. Somente essa arte em seus produtos mais maduros e coerentes 

reflete a imagem da repressão total, mas não a de sua ideologia 
(ADORNO, 2002, p. 92-93). 

A mimetização na arte é a acomodação contrária à práxis criadora. Por isso, o 

movimento dialético em relação às experiências artísticas deve, portanto, abranger o que 

a obra é, o que não é, e o que poderá vir a ser; claro, que em relação a tensão entre 

sujeito e objeto. Sobre isso Adorno minutou: “O enigmático nas obras de arte é o seu 

estar-separado. Se a transcendência nelas estivesse presente, seriam mistérios, não 

enigmas; são-no porque enquanto separadas desmentem o que, no entanto, querem ser” 

(ADORNO, 1988, p.147). O que está posto na tese adorniana é que o funcionalismo se 

revela como a própria ideologia. Na arte, tal como ela é apresentada, se constitui na lei 

de troca, tudo existe para outra coisa: 

O aspecto associal da arte é a negação determinada da sociedade 

determinada. Sem dúvida, a arte autônoma, pela sua recusa da 

sociedade que equivale à sublimação pela lei da forma, apresenta-se 
também como veículo da ideologia: na sua distância, deixa igualmente 

intacta a sociedade de que tem horror (ADORNO, 1988, p.253-254). 

Na obra A Mínima Moralia (2008b), originalmente publicada em 1951, Adorno 

se dedicou a diversos aspectos da cultura trabalhando temáticas como: arte, casamento, 

machismo entre outras. Especificamente no aforismo Criança com a água do banho, ele 

iniciou o escrito afirmando que um dos temas centrais da crítica cultural é o da mentira. 

A partir daí, pontuou a concepção de uma cultura que ilude “sobre uma inexistente 

sociedade digna dos homens que encobre as condições materiais sobre as quais se erige 

toda a vida humana” (ADORNO, 2008b, p. 39). Investindo na ideia da cultura como 

ideologia, pensou como a burguesia induz a barbárie. Em contraposição, discorreu sobre 

os riscos da própria ideia, ao passo que se movimenta em direção a uma reflexão acerca 

do conceito contraditório de cultura: 
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Identificar a cultura unicamente com a mentira é mais fatal no 

momento em que aquela de fato passa inteiramente para esta e 

provoca sôfrega essa identificação para comprometer todo e qualquer 
pensamento resistente. Quando chamamos de realidade material ao 

mundo do valor de troca e por sua vez de cultura aquilo que sempre se 

recusa a aceitar o domínio daquele, então essa recusa não deixa de ser 
ilusória enquanto o subsistente subsiste. Como, porém, a troca livre e 

justa já é mentira, aquilo que a nega representa neste passo também a 

verdade: para a mentira em relação ao mundo da troca ainda serve de 

corretivo a mentira que a denuncia. Que a cultura tenha falhado até 
hoje não é justificativa para promover o seu fracasso como faz o gato 

do conto, que espalha a bela farinha de trigo sobre a cerveja 

derramada. Seres humanos que se relacionam não deveriam silenciar 
sobre seus interesses materiais nem nivelá-los, mas incorporá-los 

refletidamente na sua relação e com isso ultrapassa-los (ADORNO, 

2008b, p. 40-41). 

Adorno incitou que o progresso e a barbárie estão entranhados na cultura de 

massa e que para superá-la seria preciso incorporá-la à discussão refletidamente. Por 

isso, em outro aforismo intitulado Interesse Próprio, ele afirmou “que só a ascese 

bárbara contra a barbárie e o progresso dos meios poderia reconstruir o não-bárbaro” 

(ADORNO, 2008b, p. 46, nota nossa). Na continuidade do raciocínio, rematou de maneira 

radical: 

Nenhuma obra de arte, nenhuma idéia tem chance alguma de 

sobreviver que não incorpore a renúncia à falsa riqueza e à produção 
de primeira classe, ao filme colorido e à televisão, à revista de 

milionários e a Toscanini. Os meios mais antigos e não calculados 

para a produção em massa ganham nova atualidade: ao não terem sido 
capturados e na improvisação. Somente eles podem escapar da frente 

unida de truques e técnica (ADORNO, 2008b, p. 46-47). 

Adorno repetiu de outra forma essa ideia no aforismo Como parece tão doente 

tudo que devém, entendendo que o olhar induzido potencializa uma estética da 

educação; ou seja, o olhar formado no mercado e com práticas mundanas partilham com 

a “dialética a liberdade em relação ao dogma, ao acanhamento e à fixação”. Nesse 

sentido, qualquer momento de sobriedade do sujeito “oferece um momento 

indispensável do pensamento crítico” (ADORNO, 2008b, p. 67).   

Faz-se importante conhecer a arte como parte da cultura e também como 

integradora de valores e de construção simbólica de um determinado momento 

histórico, ao passo que os sujeitos também constroem o movimento cultural de sua 

época. Mas cultura está sempre em movimento, é dinâmica e se caracteriza não só pelo 

acúmulo de experiências simbólicas, mas também pela construção de ações humanas, 

individuais e/ou coletivas, as quais contribuem para o desenvolvimento do próprio 



153 

 

sujeito e para a vida em sociedade. Acerca das ações humanas, o atenuado caráter 

individual e/ou coletivo diz respeito à noção da teoria crítica referente à relação entre 

sujeito e objeto na formação da cultura. Relação pronunciada por Adorno quando disse 

que “Quem defende a manutenção da cultura radicalmente culpada e medíocre, 

converte-se em cúmplice, enquanto aquele que recusa a cultura, promove imediatamente 

a barbárie que a cultura revelou ser” (1995b, p. 9). 

É na busca do pensamento crítico e com a preocupação de combater a barbárie 

nos diversos contextos sociais que Adorno participou de um conjunto de debates 

pedagógicos – a convite do amigo Hellmut Becker – os quais marcam sua participação 

na rádio de Frankfurt entre 1959 e 1969. Tais pronunciamentos radiofônicos se 

transformaram na coletânea de textos intitulada Educação e Emancipação (ADORNO, 

1995b). Nessa obra, o autor não resumiu a cultura ao seu conceito, mas envolveu sua 

dinâmica na relação entre educação e formação cultural. Sobre a formação cultural, ele 

problematizou que a compreensão da cultura pelos sujeitos por ora se mostra limitada, 

pois só o conhecimento geral, ou específico, sobre algo ou alguém não promove uma 

real formação cultural. Assim como não contempla a tensão entre o particular e o 

universal, relação necessária para articular o conhecimento adquirido e a práxis – 

contaminada pela rotina e ausência de liberdade intelectual. 

Dessa forma, o autor concluiu a “ausência da formação cultural [Bildung] 

necessária a quem pretende ser um formador” (ADORNO, 1995b, p. 63). Justamente a 

tentativa do vigor da autocrítica e não a busca de um resultado sedimentado é no que 

consiste a formação cultural. Para Adorno, “A educação tem sentido unicamente como 

educação dirigida a uma auto-reflexão crítica” (1995b, p. 121). Acerca da formação 

cultural e da filosofia na formação de professores, o autor instigou a autonomia no 

campo pedagógico, evocando que os profissionais do ensino tenham luz própria na 

medida em que possam ir iluminando sua práxis. 

Reconhecendo que o sujeito não é dotado de subjetividade, a qual não seja 

formada pelas mais limitantes condições objetivas, assim mesmo Adorno provoca a 

ideia de autorreflexão e esforço crítico como possibilidade real do sujeito formar seu 

juízo e sua experiência – ainda que ele entenda a natureza contraditória da mediação 

implícita nos processos formativos. Na contemplação e crítica da práxis estaria, pois, o 

substrato da liberdade. Sobre a noção de esclarecimento e liberdade, advertimos aqui 

que Adorno não tratou a formação cultural como um meio de imposição estética e 
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social
53

; no sentido de tornar tal termo equivalente ao que é “culto” e/ou relativo àquilo 

que denominou cultura de massa. Tampouco, a questão da formação cultural é restrita à 

formação de professores, tanto que ele também discutiu sobre o papel da televisão na 

formação em geral. Nesse contexto, sobre a importância da formação cultural e, 

portanto, política para o exercício de ser professor, Adorno proferiu acerca da 

elaboração do passado histórico como forma de esclarecimento. Aqui, retomamos 

novamente o conceito: 

A elaboração do passado como esclarecimento é essencialmente uma 

tal inflexão em direção ao sujeito, reforçando a sua auto-consciência e, 
por esta via, também o seu eu. Ela deveria ser concomitante ao 

conhecimento daqueles inevitáveis truques de propaganda que 

atingem de maneira certeira aquelas disposições psicológicas cuja 
existência precisamos supor nas pessoas [...] Provavelmente apenas 

uma atuação conjunta daqueles pedagogos e psicólogos que não se 

esquivam da mais prioritária das tarefas profissionais em nome da 

objetividade científica poderia solucionar o problema da realização 
prática de um tal esclarecimento subjetivo. Contudo, em face da 

violência objetiva existente por trás desse potencial sobrevivente, o 

esclarecimento subjetivo não será suficiente mesmo que seja 
enfrentado em termos de energia e profundidade. Se quisermos 

contrapor objetivamente algo ao perigo objetivo, não bastará lançar 

mão de uma simples idéia, ainda que seja a idéia da liberdade ou da 
humanidade, cuja conformação abstrata [...] não significa grande coisa 

para as pessoas [...] O passado só estará plenamente elaborado no 

instante em que estiverem eliminadas as causas do que passou. O 

encantamento do passado pôde manter-se até hoje porque continuam 
existindo suas causas (ADORNO, 1995b, p. 48-49). 

                                                             
53 Pontuamos a polêmica discussão sobre a teoria adorniana. A presente nota esclarece a acusação que 

muitos estudiosos atuais fazem ao chamar o autor de preconceituoso em relação a sua consideração entre 

formação cultural do campo e da cidade. Sem a pretensão de esgotar a complexidade que o tema exige, 

damos relevo sobre a atualidade da reflexão que Adorno tece sobre a expropriação e a apropriação 
concomitante que a urbanidade – em seu vínculo com a globalização – vem promovendo em relação às 

culturas locais. “[Nota] 1. Algumas cartas obrigam-me esclarecimento. Não penso que a formação 

cultural (Bildung) consiste em que qualquer concordância do dialeto seja convertida em uma linguagem 

culta impositiva. A experiência mais simples, por exemplo, a província de Viena, ensina a que ponto o 

conteúdo humano da linguagem se realiza precisamente em tais formas de concordância. Mas a diferença 

entre uma língua alemã que retira o dialeto de sua rudeza, na medida em que assume seus traços de um 

modo conciliador, e um idioma em que ambos os estratos da linguagem permanecem irreconciliáveis, e 

em que o rigor pedante é destratado por restos do dialeto disforme, esta diferença é relativa ao todo. É 

idêntica à diferença entre a cultura nos termos em que conserva e supera em si o que corresponde à 

natureza, e um mecanismo da opressão real que se prolonga no espírito. Sob o seu julgo o natural que foi 

reprimido retorna só desfigurado e destrutivo. A formação cultural de uma pessoa se revela justamente 
por perceber tais nuances: se ele possui um órgão para a linguagem” (ADORNO, 1995b, p.73-74). Assim, o 

autor é coerente por tentar fazer jus à relação entre universal e particular, tencionando ambas as partes. 

Ele toca a ferida, mas ao dar relevo à questão da cultura no campo e na urbanidade o faz em movimento 

relacionado ao horror de que fala e com o qual se expõe. Como ser humano contraditório – sendo sujeito 

e por ora objeto – penso que o autor buscou compreender um elemento que impulsionou a perpetuação de 

algozes. Para Adorno, no campo haveria uma defasagem cultural. Essa é a justificativa que o autor 

encontrou para compreender os algozes camponeses denunciados por Kogon, por exemplo. Adorno, 

pensador, não poderia virar o rosto para a difícil polêmica. Todavia, a generalização que tal horror 

provocou ecoou em sua análise.  
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Assim como Wolfgang Leo, Maar inicia o texto À Guisa de Introdução: Adorno 

e a experiência formativa afirmando que a “educação não é necessariamente um fator 

de emancipação” (1995b, p. 11), afirmamos que a cultura não é uma entidade  estanque 

a qual necessariamente é fator único de dominação do sujeito. A cultura desvelada em 

seu mausoléu, não sendo mais que apropriação de conhecimentos técnicos e tradicionais 

pelo sujeito, não pode destituir o determinismo social e ser puramente potência de 

experiência formativa. 

Porquanto o sujeito cognoscente, aquele que é, pode se tornar cognoscível: 

aquele que pode vir a ser sujeito. Este pode se assumir como homem contraditório 

tecendo autocrítica e tomando às mãos a relação entre particular e universal e a 

diferenciação entre sujeito e objeto na compreensão da cultura e da sociedade. A 

formação cultural exige repetição em alguns processos de aprendizagem. Mas almejar 

uma formação cultural que não seja exclusivamente pautada na repetição é um ponto 

nevrálgico da educação para a emancipação; por conseguinte, de suma relevância na 

compreensão dos processos de educação presentes na cultura, bem como da educação 

no processo de formação da cultura. A partir desse olhar, quiçá, a possibilidade de 

emancipação. 

Como disse Adorno “crianças que não suspeitam nada da crueldade e da dureza 

da vida acabam por ser particularmente expostas à barbárie depois que deixam de ser 

protegidas” (1995b, p. 135). E o inverso também ocorre com as crianças que enfrentam 

em excesso a dureza e a crueldade da vida. A questão é que nenhuma infância está ilesa 

da brutalidade da dinâmica social. Nesse sentido, remetendo ao conceito de educação, o 

autor falou de vínculos afetivos como uma forma a impulsionar o amor. Paradoxalmente 

diz que o 

incentivo ao amor – provavelmente na forma mais imperativa, de um 

dever – constitui ele próprio parte de uma ideologia que perpetua a 

frieza. Ele combina com o que é impositivo e opressor, que atua 
contrariamente à capacidade de amar. Por isto o primeiro passo seria 

ajudar a frieza a adquirir consciência de si própria [num movimento 

recíproco de aproximação amorosa e distanciamento crítico] das 
razões pelas quais foi gerada (ADORNO, 1995b, p. 136). 

 

Diante disso, uma questão se coloca: o caminho para a formação seria a 

racionalidade? A resposta seria “não necessariamente”. Pois, como identificou Adorno, 

a razão é permeada de irracionalidade, o quer dizer que o “esclarecimento racional” não 
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garante a dissolução direta dos mecanismos inconscientes
54

. Ele “ao menos fortalece na 

pré-consciência determinadas instâncias de resistência, ajudando a criar um clima 

desfavorável ao extremismo” (ADORNO, 1995b, p.136). Mas como nos posicionar de 

maneira diferente? Poderíamos discutir se haveria outro direcionamento para a energia 

libidinal de Auschwitz que possibilitasse a concepção de outra cultura? Ou seja, poderia 

a energia que gera a violência ser transformada? O que Adorno (1995b) oferece como 

resposta é um retorno ao afeto quando conclui que as pessoas poderiam não ser 

profundamente indiferentes à barbárie se não fossem tão incapazes de se identificar com 

o amor. Pode parecer uma “solução” simples, mas não o é na medida em que Adorno 

parte do princípio que a estrutura societal que gera essa dor é na verdade milenar. Freud 

(1996b) trata a dor como materialização da experiência do sujeito e reitera: “Um forte 

egoísmo protege contra o adoecimento, mas, no final, precisamos começar a amar para 

não adoecer, e iremos adoecer se em consequência de impedimentos não pudermos 

amar” (FREUD, 1996b, p. 106). 

A sociedade moderna ainda repousa na persecução dos próprios interesses frente 

ao interesse do coletivo – em meio a tantas excessivas objetalizações acerca da 

satisfação do desejo objetificado, em meio a tantas fetichizações da técnica e do 

conhecimento. E na fetichização da técnica “encontram-se pessoas incapazes de amar” 

(ADORNO, 1995b, p. 133).  

Elas são extremamente frias e precisam negar também em seu íntimo 

a possibilidade do amor, recusando de antemão nas outras pessoas o 
seu amor antes mesmo que o instale. A capacidade de amor, que de 

alguma maneira sobrevive, eles precisam aplicá-lo ao meio [...] Isso 

sedimentou do modo mais profundo o caráter das pessoas. O que 
contradiz, o impulso grupal da chamada lonely crowd, da massa 

solitária, na verdade constitui uma reação, um enturmar-se de pessoas 

frias que não suportam a própria frieza, mas nada podem fazer para 
alterá-la. Hoje em dia qualquer pessoa, sem exceção se sente mal-

amada, porque cada um é deficiente da capacidade de amar (ADORNO, 

1995b, p.133-134). 

 

Isso exige refletir acerca do desenvolvimento tecnológico na sociedade. Porque 

com o advento da industrialização da cultura, as pessoas passaram a estar cada vez mais 

afinadas com as novas tecnologias, mas a técnica enquanto atividade e, mesmo a 

tecnologia, já estavam presentes na vida do homem muito antes da modernidade. O que 

Adorno atenuou é que na modernidade existe algo de patogênico na técnica. Algo que 

                                                             
54 A ideia de razão em Adorno possui fundamentos também na psicanálise. Para Freud, o homem 

manifesta razão por um conjunto de elementos que envolve: necessidades, desejos, carências, fantasias e 

maturação fisiológica (HORKHEIMER; ADORNO, 1973) 
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se vincula ao “véu tecnológico” (ADORNO, 1995b, p. 132) que desemboca na 

irracionalidade e na impossibilidade de amar. Dito de outro modo, a técnica fetichizada, 

idealizada, perde-se de seus princípios e de seus fins, os quais deveriam ser uma vida 

humana digna. Desse modo, princípios e fins “encontram-se encobertos e desconectados 

da consciência das pessoas [...] Os homens inclinam-se a considerar a técnica como 

sendo algo em si mesma, um fim em si mesmo, uma força própria, esquecendo que ela é 

a extensão do braço dos homens” (ADORNO, 1995b, p. 132).  

Em nota, na obra Teoria da semiformação, Adorno (1996) esclareceu que 

Bildung indica ao mesmo tempo formação cultural e cultura. E que halbibildung, como 

utiliza o autor no título original da obra, pode assumir ora um sentido, ora outro. Nesse 

mesmo texto em questão, o autor criou uma trama entre educação, formação e cultura 

para apresentar a crise da formação cultural; sem distinção de classe e/ou distinção de 

instrução – o que ele denominou de culto ou não culto. Adorno assegurou que os 

sintomas do colapso da formação cultural poderiam ser identificados nos diversos 

estratos da sociedade. E que as reformas educacionais não seriam suficientes para 

garantir mudanças substanciais necessárias para que o par “educação e cultura” se 

formasse contra a barbárie e não se convertesse em alienação sócio-histórica.      

Partindo do conceito de esclarecimento, juntamente com as reflexões da 

indústria cultural presentes nos textos A Indústria Cultural: O esclarecimento como 

mistificação das massas (HOKHEIMER e ADORNO, 1985) e A indústria cultural (ADORNO 

1986), a busca é por perceber como a racionalidade instrumental foi também apropriada 

pela arte do teatro. E, concomitantemente, como a transformação da arte como 

mercadoria impeliu outras formas de fazer teatral no século XX, e após esse século. 

Dentre essas formas, o teatro dialético, que almejou desde sempre compreender os 

mecanismos de dominação presentes na cena teatral e os modos de vida social 

representados no palco; bem como contribuiu para se pensar os processos pedagógicos 

compreendidos no campo teatro.   

Logo, é a partir da teoria crítica da Escola de Frankfurt, mais especificamente 

por meio da apropriação do conceito de formação cultural de Adorno, que está sendo 

pensada aqui a noção de educação. Para Hokheimer e Adorno (1985), a educação deve 

ser pensada no sentido do esclarecimento. 

No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento 
tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e 

investi-los na posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida 
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resplandece sobre uma calamidade triunfal. O programa do 

esclarecimento era o “desencantamento do mundo” [Aufklärung]
55

  

(HOKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 19, grifos e notas nossas). 

Presumimos que o homem domina a natureza quando na verdade estamos 

submetidos a sua necessidade. Por isso, o esclarecimento é um conceito paradoxal, pois 

ao mesmo tempo em que faz perder o encantamento da condição humana e desencanta o 

que é humano, tenta buscar um olhar do sujeito para a possibilidade de ser sujeito. O 

esclarecimento caminha não só no sentido do conhecimento, mas no sentido do 

des(encantamento) do mundo, onde o acúmulo de frieza do sujeito parece estar 

diretamente ligada à identificação imediata com o objeto. Há nisso uma destituição da 

vida dela/nela mesma, bem como a perda da identificação com o ser humano. A 

discussão a seguir remonta a (des)naturalização da barbárie no modo de vida da 

sociedade moderna e contemporânea. Barbárie muitas vezes convertida em espetáculo, 

avigorando o “desencantamento do mundo” [Entzauberung der Welt]. 

O próprio encantamento, liberto da sua pretensão de ser real, está vinculado ao 

conhecimento. É um movimento dialético, no qual a “aparência desencanta o mundo 

desencantado” (ADORNO, 1988, p.74). Inversamente, para haja a possibilidade de 

desvelar a realidade de seu fetiche, Adorno (1988) criou o neologismo Entkunstung, 

uma negação estética da dimensão artística que é imanente tanto à arte que permanece 

imperturbável, quanto à arte que se vende (ADORNO, 1988, p.74). Tal negação estética, 

não apenas se apresenta como a fase de liquidação da arte, como de sua tendência 

evolutiva. Por isso, não é meramente um indeferimento do campo da estética, mas uma 

tentativa de retomar o caráter dialético de sua natureza, pois para Adorno, a transição do 

belo natural para o belo artístico pode servir enquanto transição para a dominação 

(ADORNO, 1988, p.94).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 “Kant, como se sabe, define a Aufklärung, num texto célebre, como um processo de emancipação 

intelectual, resultado, de um lado, da superação da ignorância e da preguiça de pensar por conta própria e, 

de outro lado, da crítica das prevenções inculcadas nos intelectualmente menores por seus maiores 

(superiores hierárquicos, padres, governantes, etc.)” (HOKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 8, nota preliminar 

do tradutor). 
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2.2 – Des(encantamento) do mundo: a Indústria Cultural 

 

 

A vida não vê. 

 Theodor Adorno 

 

 

O conceito de indústria cultural foi empregado pela primeira vez no livro A 

Dialética do Esclarecimento publicado em 1947 e escrito por Max Horkheimer e por 

Theodor Adorno (1985) nos últimos anos do exílio na Segunda Guerra Mundial. Em 

1933, com a tomada de poder pelo regime nazista na Alemanha, houve a emigração de 

parte dos membros do Institut para os Estados Unidos da América. Nesse período, a 

produção dos frankfurtianos estava principalmente calcada em artigos fundamentais que 

deram origem à criação da “teoria crítica” e à produção de algumas obras que marcaram 

a relação entre pesquisa e teorização da sociedade. Após os anos de exílio, 

experimentando a vida cultural no centro do capitalismo, a mudança de alguns dos 

teóricos para Frankfurt depois do fim da guerra acabou por dar novas formas à teoria, 

pois 

Havia uma convicção comum, pelo menos para Horkheimer, Adorno e 

Marcuse depois da Segunda Guerra Mundial: a teoria deveria ser 

racional, na tradição crítica marxista do caráter fetichista de uma 
reprodução capitalista da sociedade, e ao mesmo tempo representar a 

palavra justa que romperia a maldição imposta aos homens e às coisas, 

e a suas relações recíprocas (WIGGERSHAUS, 2010, p. 38).   

O termo indústria cultural foi elaborado no contexto da reestruturação do sistema 

capitalista. Em uma época onde essas questões abrangiam a produção e a força de 

trabalho também em relação à televisão, ao rádio, ao cinema. 

Após a Revolução Industrial e, especialmente, após a Segunda Guerra Mundial, 

o cinema, o rádio, as revistas e a televisão passaram a constituir um sistema que foi 

intitulado comunicação de massa, justamente por atingir um número grande de pessoas 

“em massa” e porque incitou a ideia de ‘cultura de massa’ (LIMA, 1969). Desde então, 

os meios de comunicação e as novas tecnologias conquistaram um amplo espaço na 

sociedade moderna e vêm assimilando e ditando manifestações estéticas e artísticas, 

estilos, tendências de moda, tendências musicais, formas de trabalho entre outros. A 

burguesia se assumiu mergulhada nesse universo e a ostentação do seu modo de vida se 

transformou em outdoor estampado nos meios de comunicação de massa. 



160 

 

Houve a operacionalização da vida pela padronização social. O lazer, por 

exemplo, transformou-se uma extensão do trabalho. Nesse movimento, tal modo de vida 

burguês se tornou substancial na busca de uma condição de prazer imediato, em que se 

pode viver o lazer nas horas de ócio e o entretenimento para aliviar a tensão diária do 

trabalho maçante. Não por acaso, verbalizar a expressão “consumir cultura” virou 

modismo. 

A indústria cultural, formou-se e se consolidou no imaginário social e na prática 

produtiva a partir de uma derivação daquilo que seria a cultura de massa. Contudo, no 

segundo escrito sobre a indústria cultural, Adorno (1986), pontuou que o termo cultura 

de massas não seria a expressão mais adequada para o fenômeno de industrialização da 

cultura, uma vez que havia adquirido um sentido conveniente aos patronos responsáveis 

por tal deformação cultural. O autor postulou que desvincularia a noção de indústria 

cultural como uma cultura que surge das massas populares, pois tal concepção atenuaria 

a verdadeira procedência da indústria cultural, e sua flexibilidade. Ademais, mostrou 

que a cultura de massa não surgiu das classes populares. Sua constituição, bem como 

sua manifestação, é muito mais complexa e nociva que sua aparência demonstra ser.  

Na teoria adorniana há tanto um conceito de cultura quanto um conceito de 

educação. O interesse de lançar um conceito como indústria cultural é desnudar a 

cultura industrializada, reconhecendo-a. Sobretudo, a expressão indústria cultural cria 

uma redundância acerca do aspecto de dominação e de barbárie presente em tal cultura. 

Assim como, ironicamente, se (re)apropria daquilo que por ora foi expropriado do 

domínio público e condicionado à vida privada: a própria cultura. Desse modo, o 

conceito explicita a relação entre trabalho, o caráter fetichista da mercadoria e a lei de 

troca – elementos caros para o entendimento basilar da cultura subsumida ou da 

“desagregação da cultura” (ADORNO, 2008b, p. 23). 

No intuito de diferenciar sujeito e objeto, acreditamos que a indústria cultural 

não exprime a totalidade da noção de cultura para a teoria crítica adorniana. Na teoria de 

Adorno, a expressão da cultura enreda a formação cultural, a experiência estética, a 

criação artística e, tão mais, a indústria cultural. Todas as expressões estão imbricadas, 

não obstante, são diferenciáveis por sua natureza singular. O que exige pensá-las do 

ponto de vista universal e particular, considerando as relações contraditórias entre 

sujeito e objeto. 

Ademais, as condições reais da vida civilizatória “massificada” – cuja 

homogeneidade é um pressuposto – são atravessadas, ou antes, condicionadas às 
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relações ideológicas produzidas por um sistema que funciona em rede, sob a orientação 

da massificação proeminente. Rede ligada fundamentalmente pela relação da economia 

com o sentido do trabalho humano. 

No fenômeno da massificação está presente um paradoxo, pois, se por um lado 

existe a consciência de um mercado que orienta tais produções culturais, por outro 

existe uma alienação em massa que garante tal consciência dominante. Por isso, a tese 

da teoria da pseudoconsciência é debatida nas obras de Adorno (1995b). O 

aniquilamento do sujeito – que por ora tece a malha, por ora tenta se adaptar a ela, por 

ora ousa rompê-la e por ora agoniza, por ora inexiste, por ora se extingue – realiza a 

dominação pelo trabalho tal como conhecemos na nossa sociedade. Como afirmou 

Maar, “A realidade efetiva da história é uma ‘formação pelo trabalho’: eis a revolução 

copernicana de Marx” (1995b, p. 17, grifos do autor). Conforme garante Maar, a partir 

da formação pelo trabalho é possível “pensar no capitalismo como uma síntese 

socialmente formada” (1995b, p. 17). 

 Compreendemos que ainda se faz necessária a reflexão crítica sobre como o 

trabalho é formado e como se dá a formação pelo trabalho em tal sociedade, e, não 

menos, qual a finalidade do trabalho e da formação. A experiência formativa pelo 

trabalho social não é teoria infundada; antes, é movimento da prática produtiva dos 

homens em seu movimento histórico. O que significa dizer, que a experiência formativa 

pelo trabalho social “acompanha o desenvolvimento do processo de trabalho e tudo o 

que isto representa em termos de transformações culturais, científicas e tecnológicas etc. 

[sic]” (MAAR, 1995b, p. 17). 

A indústria cultural expõe a ideia de uma contextura de empresas privadas, 

ligadas à expansão do capitalismo na sociedade moderna, que tende a manipular o 

pensamento estético. Mas a indústria da cultura também atinge o domínio da esfera 

pública. Mesmo o Estado, por meio da publicidade, propaganda e marketing é 

dominado por intervenções políticas e econômicas hegemônicas – “globais” – e idealiza 

um modo de vida cultural, uma estética do bon vivan.  

A expressão indústria cultural se insere na relação e na tensão entre as relações 

produtivas, a produção cultural e o consumismo, na medida em que os produtos se 

tornam adequados ao consumo das massas. Intrinsecamente a esse sistema de 

organização sociocultural são criados diversos ramos para produzir, reproduzir e vender 

tais produtos. Sendo possível a criação e o desdobramento de setores desse sistema de 
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industrialização pelos meios atuais da técnica, ou melhor dizendo, pela racionalização 

das técnicas de produção, reprodução e distribuição. 

Como disseram Horkheimer e Adorno, a “racionalidade técnica hoje é a 

racionalidade da própria dominação” (1985, p. 114). Tal racionalidade aconteceu 

principalmente pela concentração de renda na administração social concentrada e em 

países considerados mais desenvolvidos – podendo se tornar ainda mais potente com as 

novas tecnologias. No que diz respeito à técnica, segundo Adorno, o conceito é 

paradoxal: 

O conceito de técnica na indústria cultural só tem em comum o nome 

com aquele válido para as obras de arte. Este diz respeito à 

organização imanente da coisa, à sua lógica interna. A técnica da 
indústria cultural, por seu turno, na medida em que diz respeito mais à 

distribuição mecânica, permanece ao mesmo tempo externa ao seu 

objeto (ADORNO, 1986, p. 95). 

Esta pressupõe um consumo da cultura pelas formas resultantes da 

industrialização e homogeneíza a produção, distribuindo-a ao conjunto de homens da 

sociedade ou às massas, principalmente, sob o discurso da democracia. Dessa maneira, 

“As massas não são a medida mas a ideologia da indústria cultural, ainda que esta 

última não possa existir sem a elas se adaptar” (ADORNO, 1986, p. 93). Para Adorno, a 

“falta de maturidade das massas é apenas o reflexo do fato de que os homens continuam 

não sendo senhores autônomos de sua vida; tal como no mito, sua vida lhes ocorre 

como destino” (1986, p. 67). Adorno fez essa análise ao identificar que a indústria 

cultural “abusa da consideração com relação às massas para reiterar, firmar e reforçar a 

mentalidade destas, que ela toma como dada a priori e imutável. É excluído tudo pelo 

que essa atitude poderia ser transformada” (1986, p. 93). Nesses termos, a arte também 

virou objeto de exploração, consumo e dominação, passando a ser assimilada. 

Na indústria cultural, o consumidor, com ostentação, pode comprar uma 

“autoimagem soberana”. Contudo, o consumidor “não é rei, como a indústria cultural 

gostaria de fazer crer, ele não é sujeito dessa indústria, mas seu objeto” (ADORNO, 1986, 

p. 93). Adorno (1986) afirmou que mesmo os defensores da indústria cultural “não 

contradirão abertamente Platão, quando ele diz que o que é objetivamente, em si, falso, 

não pode ser verdadeiro e bom, subjetivamente, para os homens [...] O consentimento 

que ela [a indústria cultural] alardeia reforça a autoridade cega e impenetrada” (1986, p. 

98). Podemos fazer a leitura que, para além do enfraquecimento da alteridade há um 

encorajamento e a exploração da fraqueza do ‘eu’ por meio da concentração do poder. 
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Freud (1967) afirmou que uma das formas da identificação acontece pela 

introjeção do objeto por sentimento de perda ou abandono, que pode levar a uma auto-

humilhação potencializada por uma severa autocrítica. A reprovação do ‘eu’, em tal 

caso, dirige-se também ao objeto e pode exprimir a vergonha que sente o sujeito, porque 

a sombra do objeto recai sobre ele. Esses sentimentos mostram a duplicidade do ‘eu’, 

“dividido em duas partes, uma das quais combate implacavelmente a outra. Esta outra é 

a que havia sido transformada pela introjeção, a que adentra o objeto perdido” (FREUD, 

1967, p. 1147, tradução nossa). Com isso, instaura-se uma instância crítica no ‘eu’. 

Já em outras ocasiões, em detrimento do narcisismo, da tristeza e da melancolia 

é levantada a hipótese de que nosso ‘eu’ desenvolve uma forma de se separar do outro 

eu e entrar em conflito com ele. A esta instância, Freud chamou de ideal do ego 

[Ichideal]: “o descrevemos como funções a auto-observação, a consciência moral, a 

censura onírica e a influência principal na repressão” (FREUD, 1967, p. 1147 – tradução 

nossa). Para Freud (1967) há duas instâncias distintas, o ‘ego ideal’ e o ‘ideal de ego’. 

A primeira se relaciona com o narcisismo primário, que seria o da criança onde 

ela se identifica com os modelos com os quais tem contato; estes são importantes para 

que ela tenha referências. Essa fase é que delineia os limites do indivíduo, dando 

possibilidade a ele de perceber como viver em sociedade. A segunda está relacionada 

com o narcisismo secundário, no qual o indivíduo mais maduro deveria conseguir 

renunciar os modelos para formar a sua própria identidade. A instância descrita pelo 

autor é, segundo ele, herdeira do narcisismo primitivo, em que o eu infantil se basta nele 

mesmo e lentamente consegue se integrar ao meio social, deixando-se influenciar. Em 

tal modelo, quando o sujeito busca a satisfação, inclusive descontente de si mesmo, 

pode encontrar seu contentamento no ideal do ego, diferenciado do ‘eu’. A distância 

entre esse ‘ideal do ego’ e o ‘eu atual’ varia muito de acordo com os sujeitos, e muitos 

deles superam tal diferenciação (FREUD, 1967). 

A partir da análise freudiana, inferimos que na visão freudiana, na auto-

observação, pode haver uma parte de delírio que tem suas origens nas influências que 

sofre o indivíduo. Afirmamos também, que para além da identificação, a massificação 

pode impulsionar os sujeitos às idealizações e ao narcisismo. Para Leon Crochík, “As 

idealizações são identificações à distância; sem a experiência não são propriamente 

identificações” (CROCHÍCK, 2011, p. 34). Tais idealizações impossibilitariam até mesmo 

a tese de Brecht (1967), por um lado, na qual a arte deve reconhecer a ideologia para 

uma reformulação prática e sólida da forma de viver. 
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Para Horkheimer e Adorno, a “indústria cultural acaba por colocar a imitação 

como algo absoluto. Reduzida ao estilo, ela trai seu segredo, a obediência à hierarquia 

social” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 123). Concordamos, entretanto, pontuamos 

que o indivíduo no contexto da indústria cultural não só pode se tornar um ‘outro’ por 

imitação; como pode não se diferenciar a autoimagem idealizada. Na conjuntura da 

indústria da cultura, especificamente sobre a criação de uma possível autoimagem 

idealizada, a questão que está posta parece ser a seguinte: eu objetifico a mim mesmo 

quando eu me idealizo enquanto objeto de desejo perfeito. Ao mesmo tempo, eu me 

identifico com alguns objetos e não consigo me diferenciar deles. Essa idealização e 

essa mitificação também promovem uma estética da submissão, uma indiferenciação 

entre sujeito e objeto, a qual leva o sujeito a uma identificação extrema com o objeto 

impedindo a humanização e a percepção de si como diferença. 

A indiferenciação, antes que o sujeito se formasse, foi o 

estremecimento do cego nexo natural, o mito; as grandes religiões 

tiveram seu conteúdo de verdade no protesto contra ele. Além do 
mais, indiferenciação não é unidade; esta exige, já segundo a dialética 

platônica, diversidade, cuja unidade ela constitui. O novo horror, o da 

separação, transfigura, diante daqueles que o vivem, o antigo, o caos, 
e ambos são o sempre-idêntico (ADORNO, 1995a, p. 183). 

Sob a ótica de Adorno (1995a), a separação entre sujeito e objeto é real e 

aparente, bem como a relação sujeito e objeto está na tensão intrínseca entre o universal 

e o particular. É no contato com essa tensão e, concomitantemente, com a percepção do 

que possa vir a ser esta ‘separatibilidade’, pois ela se mostra fundamental na formação 

da consciência do ‘si mesmo’, ao passo que poderia se tornar ideologia 

exatamente em sua forma habitual, assim que é fixada sem mediação. 

O espírito usurpa então o lugar absolutamente subsistente em si, que 

ele não é: na pretensão de sua independência anuncia-se o senhoril. 
Uma vez radicalmente separado do objeto, o sujeito já reduz este a si; 

o sujeito devora o objeto ao esquecer o quanto ele mesmo é objeto. 

Mas a imagem de um estado originário, temporal ou extratemporal, de 
feliz identificação de sujeito e objeto, é romântica; por longo tempo; 

projeção de nostalgia, hoje reduzida à mentira (ADORNO, 1995a, p. 

183). 

O giro copernicano, para Adorno (1995a), seria uma das possibilidades de 

desmitificar o objeto e o sujeito sem torná-los fetichizados ou coisificados. Essa 

possibilidade se encontra limitada, pois, “como se poderia demonstrar nos meios de 

comunicação de massa, nos quais a tecnologia permite que a escolha e a apresentação 

da notícia e do comentário a partir de poucos pontos seriam suficientes para tornar 

homogênea a consciência de inúmeras pessoas [...]” (ADORNO, 1986, p. 72).  
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Com este movimento, o “mercado”, sustentado pelo trabalho da classe 

trabalhadora e gerenciado por alguns empresários, latifundiários, políticos, intelectuais, 

artistas e novos milionários, trata de colocar em concorrência as capacidades individuais 

formando um modus de vida absurdo. O paradoxo: por meio da indiferenciação, 

estimula-se a extrema diferenciação do sujeito pela individualidade. 

O que seria diferente é igualado. Esse é o limite que estabelece os 

limites da experiência possível. O preço que se paga pela identidade 

de tudo com tudo é o fato de que nada, ao mesmo tempo pode ser 

idêntico consigo mesmo. [...] Não apenas as qualidades são 
dissolvidas no pensamento, mas os homens são forçados à real 

conformidade. O preço dessa vantagem, que é a indiferença do 

mercado pela origem das pessoas que nele vêm trocar suas 
mercadorias, é pago por elas mesmas ao deixarem que suas 

possibilidades inatas sejam modeladas pela produção das mercadorias 

que se podem comprar no mercado (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 
24). 

Propagandas e merchandising de produtos de higiene e de perfumaria, de marca 

de carro, de estilo de roupa e ditames de moda, os quais incentivam o consumo 

desenfreado, o tempo todo são absorvidos pela cultura. O Glamour foi popularizado 

pela televisão. E os artigos de luxo são facilmente convertidos em lixo, enquanto a 

sustentabilidade é a palavra da vez. Não são poucos os exemplos de naturalização do 

discurso e da identificação dos indivíduos com as produções e os produtos da indústria 

cultural. Como afirmaram Horkheimer e Adorno, “Eles se definem a si mesmos como 

indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores gerais suprimem 

toda dúvida quanto à necessidade social de seus produtos” (1985, p. 114).  

Atento à questão do aviltamento dos homens, com a convicção de que a barbárie 

se encontra no próprio princípio civilizatório e reveste a cultura tanto quanto a 

educação, Adorno (1995b) mencionou o mal-estar na civilização. Na reflexão sobre a 

tese freudiana notou: 

Ela [a tese] é ainda mais abrangente do que ele mesmo supunha: 

sobretudo porque, entrementes, a pressão civilizatória observada por 

ele multiplicou-se em uma escala insuportável. Por essa via as 
tendências à explosão a que ele atentara atingiriam uma violência que 

ele dificilmente poderia imaginar. Porém, o mal-estar na cultura tem 

seu lado social – o que Freud sabia, embora não o tenha investigado 

concretamente. É possível falar da claustrofobia das pessoas no 
mundo administrado, um sentimento de encontrar-se enclausurado 

numa situação cada vez mais socializada, como uma rede densamente 

interconectada. Quanto mais densa é a rede, mais se procura escapar, 
ao mesmo tempo em que a sua densidade impede a saída. Isto 

aumenta a raiva contra a civilização. Esta torna-se alvo de uma 

rebelião violenta e irracional (ADORNO, 1995b, p. 122). 
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Qualquer semelhança entre os simulacros que vivemos na atualidade com a 

citação acima não é mera coincidência. O paradoxo evidenciado é: quanto mais a 

sociedade (des)integra, mais ela (des)agrega; quanto mais rede, mais adensamento 

impele a saída de tal fragmentação. 

O que Freud e Adorno não sabem é que depois do Mal-estar na civilização 

(FREUD, 2010) e da A Mínima Moralia (ADORNO, 2008b), a pressão se intensificou 

ainda mais. A cultura, que deixou de assumir a divisão da sociedade em classes, não 

deixou de operar por meio da lei da troca. Ao mesmo tempo em que afirma seus tabus, 

refuta-os com objetivo de prevenir expropriações indevidas sobre “a propriedade de um 

indivíduo, seus campos, ferramentas, etc. [...]” (FREUD, 1996a, p. 38). Esta mesma 

sociedade cultua a exploração do trabalho humano, e vem ganhando formas 

descaradamente sutis de adquirir propriedades. Nesses termos, a desigualdade 

comparece, na mesma medida que é incentivada a ascensão do ser humano pela 

conquista de bens privados e não de bens públicos. Tal noção de propriedade nas 

relações de poder, entre a esfera pública e a esfera privada, cava espaço privado e não 

perde prestígio nas instituições políticas, familiares, educacionais e religiosas. É assim 

que a vida privada “se impõe de forma febril, vampiresca, até porque nem mais existe 

uma busca espasmódica para buscar sua existência” e a vida pública, por sua vez, 

“torna-se questão de juramento implícito de fidelidade à plataforma” (ADORNO, 2008b, 

p. 29). Mas essa conjuntura não é tão recente. 

Por meio da linguagem artística, das peças teatrais escritas ao longo da história 

do teatro, por exemplo, lemos como os senhores feudais, a monarquia, a burguesia 

“expressaram” a disputa pelo patrimônio material e imaterial da humanidade. Ou 

mesmo nas construções arquitetônicas dos edifícios teatrais, encontramo-nos com as 

condições, as contradições e a mentalidade da sociedade e sua cultura vigente. Jay 

escreveu, contudo,  

A cultura, afirmaram Horkheimer e colegas, nunca era epifenomênica, 
embora tampouco fosse inteiramente autônoma. Sua relação com a 

subestrutura material da sociedade era multidimensional. Todos os 

fenômenos culturais eram mediados pela totalidade social, e não 
apenas reflexos dos interesses de classes. Isso significa que eles 

também expressavam as contradições do todo, inclusive as forças que 

negavam o status quo. Nada, ou pelo menos quase nada, era 
exclusivamente ideológico (JAY, 2008, p. 98). 

O objeto artístico como fenômeno cultural pode se diferir da realidade, porque 

podemos compreendê-lo como uma ficção. Todavia, a arte também se apresenta como 
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uma realidade; e é intrínseca a relação entre arte e realidade sociocultural. Na ótica dos 

frankfurtianos, não é a classe social que determina a obra de arte, uma vez que a arte 

não pode se erradicar numa classe social particular. Todavia, a classe social pode sim 

determinar a finalidade da arte, tal como a arte pode se tornar utilitarista e recair sob 

forma/conteúdo de dominação. A dominação acaba por invalidar a arte por morte ou 

abandono. E o sistema dominante corta tudo o que é delicado e concomitantemente 

demasiado bruto.  

As ordenações práticas da vida, que se apresentam como se 

favorecessem os homens, abandonam os homens à penúria na 
sociedade aquisitiva, e quanto mais se espalham mais cortam tudo que 

é delicado. Pois a delicadeza entre as pessoas nada mais é do que a 

consciência da possibilidade de relações desprovidas de fins, que troca 
consoladoramente mesmo quem está enleado na finalidade; herança de 

velhos privilégios que promete a condição sem privilégios. A 

eliminação do privilégio pela razão burguesa acaba por eliminar 

também a promessa (ADORNO, 2008b, p. 37). 

A indústria cultural, como modo operante apropriado ao capitalismo, reafirma a 

exploração do homem pelo homem. Entretanto, a dominação e exploração não são 

somente exclusividade do capitalismo. Sendo assim, não cabe aqui apenas a discussão 

pelo viés dicotômico entre capitalismo e socialismo. 

Sobre tal dicotomia, Hobsbawm (1995) expôs a derivação da história do século 

XX. O sistema de exploração do trabalho humano, e da não originalidade do modelo 

“conquistado” pela Revolução Burguesa, colocou em evidência que os países 

considerados atrasados e pobres do mundo não foram tão condescendentes quanto 

pintam alguns historiadores como Thompson. Ironicamente, tal modelo operacional de 

“ocidentalização” ou “modernização” respeita as diferenças, desde que não se interfira 

nas semelhanças do sistema gerador do capital. Então, para o autor, o século XX 

consistiu “essencialmente das tentativas das elites das sociedades não burguesas de 

imitar o modelo que o Ocidente foi pioneiro, visto como o de sociedades que geram 

progresso, e a forma de poder e cultura da riqueza, com ‘desenvolvimento’ tecno-

científico, numa variante capitalista ou socialista
56

” (HOBSBAWM, 1995, p. 200, grifos e 

nota do autor). Com essa linha de raciocínio concluiu que no fim dos impérios 

                                                             
56 Vale a pena observar que a simples dicotomia “capitalista/socialista” é mais política do que analítica. 

Reflete o surgimento de movimentos trabalhistas de massa cuja ideologia socialista era, na prática, pouco 

mais que o conceito da atual sociedade (“capitalismo”) virado do avesso. Isso foi reforçado após a 

Revolução de Outubro de 1917 pela longa Guerra Fria Vermelho/ Antivermelho do Breve Século XX. Em 

vez de classificar os sistemas econômicos [sic] de, digamos, EUA, Coréia do Sul, Áustria, Hong Kong, 

Alemanha Ocidental e México sob o mesmo título de “capitalismo” seria perfeitamente possível 

classifica-los sob vários. 
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tradicionalismo e socialismo concordavam ao detectar um espaço 

moral vazio no centro do triunfante liberalismo capitalista econômico 

– e político – que destruía todos os laços entre indivíduos, exceto os 
baseados na “tendência a trocar” de Adam Smith e na busca de 

satisfação e interesses pessoais. Como sistema moral, maneira de 

ordenar o lugar dos seres humanos no mundo, de reconhecer o que e 
quanto o “desenvolvimento” e o “progresso” destruíam, as ideologias 

e sistemas de valores pré ou não capitalistas eram muitas vezes 

superiores às crenças que as canhoneiras, comerciantes, missionários e 

administradores coloniais traziam consigo. Como meio de mobilizar 
as massas em sociedades tradicionais contra a modernização, 

capitalista ou socialista, ou mais precisamente contra os forasteiros 

que a traziam, esses movimentos podiam em certas condições ser 
muito eficazes, embora na verdade nenhum dos que foram bem-

sucedidos na libertação do mundo atrasado, antes da década de 1970, 

tivesse sido inspirado ou estabelecido ação por ideologias tradicionais 
ou neotradicionais (HOBSBAWM, 1995, p. 200, grifos do autor). 

Com a análise sintética do historiador sobre a organização histórico-social da 

divisão mundial entre os sistemas econômicos capitalista e socialista; e levando em 

conta a contradição de tal dicotomia apontada por ele, podemos concluir que seria 

infrutífera a discussão estritamente sob a ótica desse antagonismo. Daí o convite para 

uma leitura aberta sobre as proposições que se sucedem. 

Nos campos da educação, da cultura e das artes, o simulacro que acompanhamos 

no caminho do século XX para o século XXI parece ter se modificado muito com o 

advento das novas tecnologias. Se o avanço das novas tecnologias parece ter 

beneficiado a comunicação humana e ampliado significativamente a possibilidade das 

redes de relação e interação entre os indivíduos, o aparato tecnológico atual encobriu 

uma outra lógica. Racionalismo, individualismo e consumismo permeiam a “nova” 

ordem mundial desde a Revolução Industrial. Então, acerca das redundâncias desses 

ismos na educação, na cultura e na produção artística, a crítica não é unicamente em 

relação à técnica ou às tecnologias. Com apropriação das palavras de Adorno, “não se 

trata nem das massas em primeiro lugar, nem das técnicas de comunicação como tais, 

mas do espírito que lhes é insuflado, a saber, a voz de seu senhor” (1986, p. 93).  

A comunicação e as novas tecnologias são partes da propagação da lei da troca. 

Contudo, ressaltamos que não podemos simplificar a discussão falando sobre a 

mudança de função da arte, impondo sua finalidade. Mesmo porque isso não seria 

suficiente. A flexibilização da malha é tão ardilosa, que a arte contemporânea inventa 

maneiras novas de fazer as mesmas coisas, e o fim é o mesmo: a ostentação burguesa. O 

desing, por exemplo, é arte contemporânea que tem uma função, e quanto mais 
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estilizada a função, mais alto é o valor de troca. Isso, porque as mercadorias culturais da 

indústria 

se orientam, como disseram Brecht e Suhrkamp [...] segundo o 
princípio de sua comercialização e não segundo seu próprio conteúdo 

e sua figuração adequada. Toda a prática da indústria cultural 

transfere, sem mais, a motivação do lucro às criações espirituais. A 

partir do momento em que essas mercadorias asseguram a vida de 
seus produtores no mercado, elas já estão contaminadas por essa 

motivação (ADORNO, 1986, p. 93).  

Na passagem, notamos que Brecht observou antes de Adorno o primado da 

produção e do consumo, ao afirmar que “é a engrenagem que elabora o produto para 

consumo” (BRECHT apud FREDERICO, 2007, p.1). 

Com o advento do cinema e com as novas técnicas e efeitos cinematográficos, o 

teatro se viu obrigado a lidar com as transformações dos códigos de linguagem, e com 

os meios de comunicação de massa. As novas tecnologias mudaram a formação do 

pensamento no mundo, uma vez que permitiram, através de cópias, guardar 

testemunhos documentais e reproduzir textos, livros, músicas, etc. (BERTHOLD, 2000). 

A possibilidade de acionar a imprensa, a fotografia, a filmagem e o rádio permitiram 

outras formas de divulgação das produções teatrais. 

No início do século XX, a discussão do momento era a distinção entre cinema e 

teatro, entretanto, em diversos países da Europa as inovações tecnológicas, incluindo 

elementos da iluminação e da música, foram absorvidas pela cena teatral de diversas 

formas diferentes: music hall, teatro de luz e sombra, teatro de câmera ou intimista, 

peep-show foram algumas delas (BERTHOLD, 2000). O diálogo entre teatro e cinema 

atingiu até mesmo a cenografia teatral: a influência do cinema no desenvolvimento das 

ações do teatro épico estimulou o uso de projeções na cena, por exemplo. 

Brecht escreveu diversos roteiros para cinema, cujas produções não foram bem 

sucedidas devido às dificuldades financeiras. Ele que começou a escrever seus primeiros 

roteiros aos vinte anos, achava o cinema era um instrumento poderoso, que necessitava 

de ações exteriores, não de introspecção psicológica (PEIXOTO, 1989a). Segundo 

Fernando Peixoto (1989a), Brecht participou diretamente da produção de nove filmes; 

teve onze textos adaptados para a tela; escreveu inúmeros roteiros; e deixou mais de 

vinte narrativas ou sinopses, projetos para a elaboração de outros roteiros 

cinematográficos. Além de ter duas de suas produções teatrais documentados pelas 

câmeras. Quando esteve no exílio, nos EUA, em Hollywood, Brecht desenvolveu 
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diversos projetos. “Com a entrada do E.U.A na guerra, passou a propor temas 

antifascistas” (PEIXOTO, 1989a, p.236). 

Após o exílio em Hollywood, depois de viver as contradições da era industrial 

no seio do capitalismo, no auge da era industrial, encontramos a seguinte tese 

brechtiana:  

Seja qual for a maneira como é concebida a obra de arte e seja qual for 

o seu destino, ela é de agora em diante uma coisa que se vende, e esta 

venda desempenha, no sistema global das relações humanas, um papel 

inteiramente novo. A venda, que se tornou quantitativamente tão forte, 
não somente regula as antigas relações aos meios de usos adaptados à 

época mas também introduz finalidades totalmente novas no consumo 

e portanto igualmente na fabricação. A transformação, portanto, é 
radical: ‘Na verdade, é a arte inteira, sem exceções, que está 

mergulhada numa situação nova. É enquanto totalidade, e não como 

se estivesse cortada em mil pedaços, que a arte sofre um confronto, é 
enquanto totalidade que se torna ou não uma mercadoria’ (BRECHT 

apud DORT, 1977, p. 339, grifos nossos). 

Brecht distinguiu que a cultura e a arte haviam sido rendidas à lei de troca e ao 

fetichismo da mercadoria – e, por isso, recorremos aqui às teorias de Marx, de Benjamin 

e de Adorno. E, mesmo que vivenciando as contradições na própria pele, ele partilhou 

da noção de que arte não deveria ser em primeira instância mercadoria. Assim como o 

lugar da arte não poderia ser puro entretenimento, porque aí residia uma questão 

ideológica. O teatro não poderia ser uma mera imitação da realidade, bem como não 

poderia referendar o ócio da burguesia e oferecer somente um subterfúgio para os 

problemas dos homens e suas lutas diárias. Brecht (1967) evocou um teatro de todos os 

dias, o qual não contemplasse somente grandes casas de teatro; e que não fosse repleto 

com uma plateia em silêncio, mas um teatro que tem na rua o seu palco – cotidiano, 

multifário, inglório. Um teatro das gentes comuns, mas que fazem parte da constituição 

da sociedade.  

Nesse contexto de industrialização e exacerbação da técnica, Eric Bentley (1991) 

acredita que o teatro épico é considerado assunto para o “pequeno” teatro. Fora de uma 

perspectiva de mercado, essa e outras produções alternativas de teatro não têm espaço. 

No máximo, elas serão incorporadas quando for conveniente à indústria ou a mídia. 

Como o autor comenta, o novelista está em melhor situação. As pessoas só vão ao teatro 

quando querem se divertir; em contrapartida, o teatro só é “bem” frequentado quando 

oferece diversão. Esse “hábito” cultural é muito arraigado e se intensifica com a 

democratização da televisão, por exemplo. Exigiria um intenso esforço de diversas 
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instâncias para que essa realidade se transformasse. Todavia, tal mudança, no contexto 

atual, encontra-se inviabilizada, pois, de alguma forma ou de outra, toda produção 

cultural está sujeita a se tornar institucionalizada. Para Ipar, isso acontece porque há 

A consolidação de empresas culturais que já conseguem operar no 

nível de monopólios globais de informação e entretenimento, a 
drástica transformação dos objetos culturais em puros valores de troca 

e de uma economia cada vez mais “estetizada”, a fusão da cultura com 

a técnica e a dissolução completa da arte e da política no espetáculo 
(IPAR, 2009, p. 105, grifos do autor). 

Sob o olhar de Adorno (1988), combater essa institucionalização não se trata 

apenas de reprovação de algumas questões da indústria cultural e/ou de manifestações 

artísticas. Isso significa perceber, identificar e dialogar continuamente com o modo 

operante da sociedade e suas relações meramente tecnicistas. Trazendo para a discussão 

do teatro, trata-se de refletirmos como esta realidade interfere nas produções teatrais.  

Na reflexão de Adorno, a indústria cultural é a integração deliberada, a partir do 

alto, de seus consumidores. Ela força a união dos domínios, separados há milênios, da 

arte superior e da arte inferior (1986, p. 92-93). Sobre isso, o dramaturgo Brecht disse 

que pensar se uma peça é boa ou má, está diretamente relacionado com a ideia de boa 

ou má para a engrenagem. Para o autor, a engrenagem é determinada pela ordem social, 

a qual julga o que é bom ou ruim para manter a ordem estabelecida. Brecht afirmou 

ainda que 

O vício reside no fato das engrenagens não pertencerem à 

comunidade: os meios de produção não são ainda a propriedade 
daqueles que produzem, de modo que o trabalho tem a característica 

de uma verdadeira mercadoria, submetida às leis do mercado 

(BRECHT, 1967, p. 56-57). 

Nesta justa tese marxista, que envolve o conceito de trabalho e a categoria do 

fetichismo da mercadoria, Brecht (1967) concluiu que, a arte em tal contexto é uma 

mercadoria. E o prazer, neste contexto, aparece sob sua forma histórica: “como uma 

mercadoria
57

” (BRECHT, 1967, p. 58, notas do autor). Ainda sobre isso, Brecht analisou: 

“O trabalho dos criadores não é mais que um trabalho de fornecedores, e assiste-se ao 

nascimento de uma noção de valor cujo fundamento é a capacidade da exploração 

comercial. Daí o hábito de reformar a obra de arte para melhor adaptá-la à engrenagem 

desde que não se reforma nunca a engrenagem para adaptá-la à obra de arte” (1967, p. 

                                                             
57 O Romantismo também é apresentado como uma mercadoria. Mas aparece somente como mercadoria; 

nunca como forma. 
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56). Brecht dispôs que, o que não passa de um hábito pode ser uma tática a ser mantida, 

a garantia do modo de vida burguês. 

A ideia de acesso à arte, em alguns casos, não é menos falsa diante das reformas 

da roupagem burguesa. Nos museus de novos ricos e de milionários, redimindo-se da 

culpa, vemos a reprodução da lógica de troca: eles compram obras caras com o dinheiro 

adquirido das pessoas que consomem nas suas corporações; e em “contrapartida” 

(social), colocam em exposição a coleção particular deles. A troca aparentemente justa 

só prova que a arte, tão lesada quanto tal sociedade, também se corrompe aos meios de 

troca. Nesse sentido, a princípio, a noção marxista de arte como trabalho apresenta as 

possibilidades de a arte ser também reconhecida na categoria de trabalho estranhado 

(MARX, 2010). Por isso, afirmar a arte como trabalho é apresentar também a 

(im)possibilidade da arte como criação, uma vez que na visão marxista a criação é o 

contrário da alienação. 

Isso quer dizer: uma arte que não afirma seus tabus para superá-los, em nada se 

difere moralmente dessa arte corrompida pela lei mercadológica. Não é, portanto, uma 

arte da criação, mas de mera reprodução irrefletida. Tal arte só pode garantir a 

deformação dela mesma, além de somente poder ser responsável por uma falsa 

formação cultural, pois a função dela é servir à indústria cultural. 

As críticas de senso comum sobre a formação política no/do teatro, 

especificamente, banalizam a própria arte, que destituída dela mesma, vem se rendendo 

às formas de trabalho estranhado. Formas que edificam o prazer e o renunciam na 

mesma moeda, pois acumulam o capital enquanto esfacelam o sentido do trabalho como 

possibilidade de criação, afirmando-o como alienação. Ao contrário do que parece, não 

é objetivo aqui reproduzir um discurso antagônico sobre arte e dinheiro
58

, vulgarmente 

                                                             
58 Marx traça a seguinte análise sobre o dinheiro, a cultura, a estetização da vida, a arte e a formação do 

sujeito: “O dinheiro, por possuir a qualidade de comprar tudo, por possuir a qualidade de se apropriar de 

todos os objetos, é por conseguinte o objeto em posse eminente. A universalidade da sua qualidade 

constitui a onipotência da sua essência, pelo que serve de essência onipoderosa... O dinheiro é o 

intermediário entre a necessidade e o objeto, entre a vida do homem e o seu alimento. Mas o que a minha 

vida me proporciona, também a existência das outras pessoas me proporciona. Isso é para mim o outro 

homem [...] O que está por minha disposição por meio do dinheiro, o que eu posso comprar, isso sou eu, o 
possuidor do dinheiro. O meu poder é tão grande como o do dinheiro. As suas qualidades são minhas – 

do possuidor – qualidades e potencialidades. Portanto, o que sou e posso fazer de modo algum se acha 

determinado pela minha individualidade. Sou feio, mas posso comprar as mulheres mais bonitas [...] Se o 

dinheiro é o laço que me une à vida humana, à sociedade, Natureza e homem, não será o laço de todos os 

laços? Não pode desfazer todos os laços? Não constitui, pois da mesma forma o meio universal da 

separação? É a verdadeira moeda da separação, assim como o verdadeiro meio de união, a força 

galvanoquímica da sociedade. Acima de tudo Shakespeare realça duas propriedades do dinheiro: 1. É o 

deus visível, capaz de transformar todas as qualidades humanas e naturais no seu termo oposto, o 

transformador e conversor universal de todas as coisas,; ‘une impossibilidades extremas’. 2. É a prostituta 
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falando. Compreendemos que os artistas, como trabalhadores que são, precisam vender 

sua força de trabalho; bem como vendem os produtos do seu trabalho, porque carecem 

sobreviver nessa organização societal. Por esse olhar reafirmamos a ideia de arte como 

trabalho.  

Uma questão relevante é refletirmos sobre a adaptação da arte ao mercado. No 

teatro, muitas vezes, busca-se contemplar o desejo do espectador, mostrar o que ele 

deseja ver. Para Brecht, isso tem um significado no teatro moderno: 

Nos nossos dias o teatro tem sobre a literatura dramática uma primazia 

absoluta e que não é outra coisa que a primazia dos meios de 
produção. O espectador deve desconfiar do teatro. Quando 

pretendemos dar-lhe uma função nova, a engrenagem teatral tem um 

meio muito simples para não se deixar modificar: ao entrar em contato 
com a obra dramática modifica-a para assimilá-la, com exceção dos 

casos em que a tolice da obra condena-a a uma aniquilação. A 

necessidade de representar certo as obras da nova dramaturgia 

(necessidade que se torna ainda mais imperiosa para o teatro do que 
para a literatura dramática) é atenuada pelo fato de que o teatro pode 

tudo representar: “teatraliza” tudo. Essa primazia da engrenagem 

sôbre a literatura [e o teatro] está condicionada às causas econômicas 
[e interesses políticos] (BRECHT, 1967, p. 67). 

 Numa lógica contrária, acreditamos, assim como a teoria brechtiana, que o 

espectador deve também lidar com a frustração e não somente ver os seus prazeres 

saciados, mas criticados. No teatro é preciso que compareça a condição e a contradição 

humana. Assim, o espectador pode se ver “não tanto como sujeito, mas como objeto” 

(BRECHT, 1967, p. 56). 

O problema da reprodução em massa das obras de arte está na supressão da 

dialética das ações de criação em arte, ou na prática idealizada e irrefletida. Abarcando 

esse contexto, a justa contradição da práxis é a incapacidade da práxis (ADORNO, 

1995a). Esta sendo entendida enquanto capacidade de realizar uma atividade criadora. O 

que aponta precisamente para uma concepção estética, também já mediada. Segundo 

Adorno (1995a), esse sujeito cognoscível, seja qual for sua natureza, tem sua realidade 

mediada e se defronta com o objeto de conhecimento. A mediação, por sua vez, é que 

vai garantir a relação e a forma como o sujeito cria consciência acerca do 

aperfeiçoamento da racionalização das atividades criativas; do desenvolvimento do 

trabalho técnico da arte e da própria reflexão crítica do trabalho artístico. 

                                                                                                                                                                                   
universal, o proxeneta universal dos seres humanos e povos” (MARX; ENGELS, 1980, p. 63- 65,  grifos do 

autor). 
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Levando em conta a relação entre sujeito e objeto e a perspectiva da pedagogia, 

Brecht considerou a composição dramatúrgica da seguinte maneira:  

A escola tradicional opõe-se ao emprego dos títulos projetados com o 
argumento de que o autor deve expressar tudo que deseja na ação 

dramática. Essa concepção corresponde a uma atitude característica do 

espectador cuja reflexão manifesta-se a partir do objeto e não sôbre o 

objeto. Esta mania de tudo subordinar a uma idéia, esta tendência de 
lançar o espectador dentro de um dinamismo linear que o impede de 

examinar uma coisa sob todos os seus aspectos devem ser recusadas 

pela nova dramaturgia. É necessário introduzir na literatura dramática 
o uso das notas explicativas e dos textos comparados. O espectador 

deve se exercitar para uma visão complexa. Com isso, defendemos 

que é mais importante a reflexão sobre o curso da ação que a reflexão 
dentro do curso da ação. Além do mais, as telas obrigam o comediante 

[ator] a usar um nôvo estilo de representação. Êste novo estilo é o 

estilo épico (BRECHT, 1967, p. 68). 

Brecht almejava fugir do extremo apelo emocional do teatro para com o 

espectador. Isso porque este precisaria ter discernimento entre realidade e teatralidade, 

para haver possibilidade de elaboração das contradições do sujeito e da sociedade, as 

quais deveriam comparecer na representação. Nessa ótica, para além de percepção 

crítica, o espectador deve ser tão responsável pela obra, quanto próprio autor dela. 

Como sugeriu Adorno, “A expressão da arte deve interpretar-se filosófico-

historicamente como compromisso [recíproco]” (1988, p. 131). 

Duas questões estão colocadas, portanto: a primeira, como e porque os aspectos 

formais da arte servem à finalidade da arte; a segunda, a dificuldade, ou a 

(im)possibilidade do indivíduo se posicionar diante das questões que o constitui. Isso 

quer dizer que a responsabilidade não está dissociada da estrutura. Todavia, não é 

necessariamente uma forma a priori ou intitulada “aberta” que garante a abertura de 

leitura do espectador. A tensão entre abrir e fechar, permitir e não permitir é 

fundamental na recepção. Mas hoje, segundo Lehmann, 

o critério da “tensão” sobrevive a concepção clássica do drama, ou 

mais precisamente um determinado ingrediente dela. Exposição, 
intensificação, peripécia, catástrofe: por mais antiquado que isso soe, é 

o que se espera do entretenimento do enredo do cinema e no teatro. O 

fato de que a estética clássica – não só no teatro – reconhecia e idéia 
da tensão não deve ser confundido com o ideal da tensão na época das 

artes do entretenimento de massa, profundamente naturalistas apesar 

das tecnologias simulatórias (LEHMANN, 2003, p.53). 

A contemporaneidade presencia uma atmosfera instaurada de fetiche pela 

violência e pelo romance. Isso não significa que a arte de maneira geral só trabalhe com 
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esse prazer. Entretanto, é atual a preocupação de Brecht com a “arte má” ou “má arte” 

(como queiram!). Essa malevolência no Brasil se infiltra na arte desde os teatros 

infantis, que reproduzem os filmes da Walt Disney, até o Stand Up Comedy – arte 

rápida e divertida. Essas fórmulas de entretenimento são adoradas pelos programas de 

auditório, os quais reproduzem preconceitos, inimagináveis agressões e violências 

simbólicas de todos os níveis. E não esquecendo, o cinema para as grandes massas que 

produz filmes em grande escala, com fórmulas basais de drama, de ação, de comédia, de 

ficção, de terror, de suspense ao “gosto” do grande público. Esses filmes conhecidos 

também como “enlatados”, sob o argumento da diversão no tempo livre, garantem à 

indústria do entretenimento e ao comércio um público certo. Esse “gosto” estético tem 

um sentido: 

Não há nada mais a classificar que não tenha sido antecipado no 

esquematismo da produção. A arte sem sonho destinada ao povo 
realiza aquele idealismo sonhador que ia longe demais para o 

idealismo crítico. Tudo vem da consciência, em Malebranche e 

Berkeley da consciência de Deus; na arte para as massas, da 
consciência terrena das equipes de produção. Não somente os tipos 

das canções de sucesso, os astros, as novelas, ressurgem ciclicamente 

como invariantes fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo é ele 

próprio derivado deles e só varia na aparência (HORKHEIMER; 
ADORNO, 1985, p. 117). 

No caso das novelas, a força da propaganda e da ideologia se materializa diante 

dos nossos olhos em escala de grande proporção. No entanto, banalizamos cada vez 

mais a relação entre arte e mercantilização. Propagandas e merchandising de produtos 

de higiene e de perfumaria, de marca de carro, de estilo de roupa e ditames de moda que 

incentivam o consumo desenfreado são o tempo todo absorvidos pela cultura por meio 

da teledramaturgia. 

As palavras drama e dramática se tornaram senso comum e foram banalizadas na 

indústria da cultura. Mas como advertiu Esslin (1978), o drama poder ser poderoso 

instrumento de dominação, assim como pode ser também possibilidade de reflexão e de 

formação. Sobre essa questão, ele expôs: 

Bertolt Brecht, um marxista, também encarava o drama como um 

método científico, o teatro como um laboratório experimental 

concebido para se testar comportamentos humanos em certas 
circunstâncias dadas. “O que aconteceria se...?” é a premissa da 

maioria das peças dessa natureza. A maior parte dos problemas sociais 

dos últimos cem anos foram não só divulgados como também 

efetivamente investigados nas peças de escritores como Ibsen, 
Bernard Shaw ou Brecht; muitos problemas filosóficos profundos 
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tiveram tratamento semelhante nas obras de Strindberg, Pirandello, 

Camus, Sartre e Beckett (ESSLIN, 1978, p. 25).  

Esslin (1978) concluiu seu pensamento dizendo que ainda há muitos 

dramaturgos que resolvem arbitrariamente suas obras e que é preciso objetivar as 

investigações sobre o comportamento humano. O autor investigou como determinadas 

técnicas poderiam alcançar efeitos subjetivos no público; e como a plateia responde aos 

atores e vice-versa. Mostrou ainda, como as experiências coletivas e individuais são 

relevantes para a constituição do drama. Para o autor, tanto o isolamento, quanto a 

comunhão na participação de um acontecimento dramático promovem alguma mudança 

no espectador e no ambiente. As reações dependem da representação, se ela provoca 

uma discussão nas quais posições contraditórias são apresentadas. Sobre as qualidades 

ambivalentes, positivas e negativas das reações diante de experiências coletivas e 

individuais, ele advertiu: 

De modo geral, pessoas que estão sozinhas lendo um livro ou 

assistindo televisão não se riem escandalosamente, como não serão 

levadas a aplaudir delirantemente sentimentos patrióticos que possam 
encontrar em um livro ou ver no vídeo. É por isso que os programas 

cômicos de rádio ou TV são produzidos com público de estúdio ou até 

mesmo com riso enlatado – o que é feito para que o espectador de 

televisão ou ouvinte de rádio isolado possa experimentar alguma coisa 
do contágio do riso coletivo; é por isso que Hitler jamais falava apenas 

ao microfone, insistindo sempre na presença de uma platéia viva que 

vociferasse sua aprovação (ESSLIN, 1978, p. 25). 

Esslin (1978) ressaltou que, em muitos rituais religiosos, a ação é para os fiéis 

tanto simbólica quanto real. Este é um aspecto dramático do ritual – e nós dizemos que 

um aspecto ritualístico da forma dramática – na medida em que o objetivo é “um nível 

intensificado de conscientização, uma percepção memorável da natureza da existência, 

uma renovação das forças do indivíduo para enfrentar o mundo. Em termos dramáticos, 

catarse; em termos religiosos, comunhão, esclarecimento, iluminação” (ESSLIN, 1978, p. 

30). O ritual, a catarse, a comunhão não garantem necessariamente a consciência do 

indivíduo. Trazendo as análises de Horkheimer e Adorno (1985), inferimos que os ritos, 

os mitos e as ordens místicas podem fazer com que percamos a capacidade de reflexão. 

Embora necessários, os rituais podemos tornar ilusória autorreflexão quando tentamos 

denegar a frustração. Assim, a consciência perde sua função separadora de 

distanciamento e de objeção. Na análise de Adorno, 
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a tentativa de uma estética pressupõe hoje como obrigatória a crítica 

de seus princípios e normas universais, ela deve necessariamente ater-

se ao meio do universal. Não cabe à estética eliminar essa contradição. 
Deve assumi-la e submetê-la a exame, segundo a necessidade teórica 

que a arte, na época da sua reflexão, categoricamente proclama. Mas o 

constrangimento a semelhante universalidade não legítima nenhuma 
doutrina positiva dos invariantes. Nas determinações necessariamente 

universais combinam-se os resultados do processo histórico, em 

variação a uma fórmula aristotélica: o que foi a arte. As 

determinações universais da arte são as determinações daquilo em que 
ela se transformou. A situação histórica, extraviada na raison d’être da 

arte em geral, tacteia [sic] olhando para o passado o conceito de arte, 

que, retrospectivamente, adquire uma aparência de unidade. Esta 
unidade não é abstracta [sic], mas representa o desabrochamento da 

arte para seu próprio conceito. Eis porque a teoria pressupõe sempre 

análises concretas como sua própria condição, e não como prova e 
exemplo. Na sua teoria da reprodução, Benjamin – que, no campo 

filosófico, intensificara ao extremo a imersão nas obras concretas – 

fora já induzido à viragem histórica para o universal (ADORNO, 2003, 

p. 12, grifos nossos). 

Operando na lógica da lei de troca, a motivação da indústria cultural resulta do 

aviltamento dos homens e redunda em “perpetuar a ilusão da concorrência e da 

possibilidade de escolha” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 116). E quando Adorno 

(2003) afirmou que as obras de arte são produto do trabalho social frente à contingência 

de sua criação subjetiva, a provocação também nos leva a inferir que no trabalho há arte 

e, portanto, há as mesmas características da cultura subsumida em outros campos de 

conhecimento – que não somente a arte. 

 Atualmente, a dimensão do espetáculo da sociedade ganhou corpo no teatro, na 

dança, nas artes visuais, na música, em videogames, em filmes, em telenovelas, nos 

jornais impressos, virtuais e televisivos; nos programas de auditório e shows de calouros 

etc. O movimento a que assistimos na perspectiva da indústria cultural, apresenta-nos 

que a estrutura composicional de um espetáculo pode ser a própria ideologia que 

permeia tal estrutura.   

Uma das questões chave para a discussão da educação, da cultura e das artes em 

tal conjuntura é a noção do espetáculo na sociedade, pois é uma linha tênue que delineia 

a realidade da ideologia, ou aquilo que Adorno (2008b) chamou de ‘mentira’. 

Horkheimer e Adorno (1973) empreenderam uma reflexão acerca das 

transformações históricas do conceito de ideologia, enfatizando como a sociedade 

aceitou rapidamente as formas de uma cultura homogeneizante, imposta pela 

industrialização em/de massas. Os autores se propuseram a investigar e compreender 

quais fatores tem contribuído para a adaptação à ‘mentira manifesta’. Eles explicitaram 
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a regressão do esclarecimento à ideologia, a qual encontra na comunicação de massa 

uma eficácia para a produção e difusão de ideias e modos de viver. 

Em conformidade com seu verdadeiro conteúdo, a ideologia se esgota 
na idolatria daquilo que existe e do poder pelo qual a técnica é 

controlada. No tratamento dessa contradição, a indústria cultural é 

levada mais a sério do que gostaria. Mas como a invocação de seu 

próprio caráter comercial, de sua profissão de uma verdade atenuada, 
há muito se tornou evasiva com a qual ela tenta se furtar à 

responsabilidade pela mentira que difunde, nossa análise atém-se à 

pretensão, objetivamente inerente aos produtos, de serem obras 
estéticas e, por isso mesmo, uma configuração da verdade 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 16, grifos nossos).  

Há um incômodo em relação a esse postulado aparentemente dicotômico entre 

mentira e verdade: compartilhar da aceitação do conceito de cultura de massa é 

concordar que o modernismo e a indústria cultural emergiram de um movimento 

histórico e político, como um fenômeno estético único. E suponhamos que esta 

afirmativa nos fira... O que gostaríamos de acreditar é que poderíamos nos divertir, nos 

entreter e trabalhar em prol do modernismo e da arte moderna sem a preocupação com 

essa possível verdade incômoda: a responsabilidade para comigo e para com o outro. 

Sobre isso, Adorno pontua: 

A idéia de que o mundo quer ser enganado tornou-se mais verdadeira 
do que, sem dúvida, jamais pretendeu ser. Não somente os homens 

caem no logro, como se diz, desde que isso lhes dê uma satisfação por 

mais fugaz que seja, como também desejam essa impostura que eles 
próprios entrevêem; esforçam-se por fecharem os olhos e aprovam, 

numa espécie de auto-desprezo, aquilo que lhes ocorre e do qual 

sabem por que é fabricado. Sem o confessar, pressentem que suas 

vidas se lhes tornam intoleráveis tão logo não mais se agarram a 
satisfações que, na realidade, não o são (ADORNO, 1986, p. 96). 

Para além dos mecanismos de manipulação da indústria, não só está presente o 

engano de outrem sobre o sujeito, mas o autoengano do sujeito para com ele mesmo. A 

indagação central é porque e como a adesão massiva a essa forma de controle se torna 

excessivamente banalizada e a padronização naturalizada. Para Horkheimer e Adorno,  

a submissão de tudo aquilo que é natural ao sujeito autocrático 

culmina exatamente no domínio de uma natureza e uma objetividade 
cegas. Essa tendência aplaina todas as antinomias do pensamento 

burguês, em especial a antinomia do rigor moral e da absoluta 

amoralidade (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 16). 

Na ideologia da indústria cultural, o conformismo substitui a consciência, 

segundo Adorno (1986). Sob esse olhar fica evidente as devidas proporções do 
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problema sobre o estado de consciência do ser humano. Inclusive, Adorno e Simpson 

(1986) chegaram a questionar a ideia freudiana de consciente e inconsciente. No limiar 

entre o que se evidencia na consciência e o que fica imerso no inconsciente, a sensação 

é que a noção de realidade escapa aos nossos sentidos. Por isso mesmo, os próprios 

conceitos de realidade, verdade, representação e espetáculo se transfiguraram nessa 

nova ordem social. E pode ser  

por essas razões – que são apenas exemplos de fenômenos muitos 
amplos da psicologia das massas –, apropriado perguntar até que 

ponto ainda se justifica toda a distinção psicanalítica entre o 

consciente e o inconsciente. As atuais reações das massas são bem 
pouco veladas da consciência (ADORNO; SIMPSON, 1986, p. 146).  

Nesse sentido, Peixoto (1989b) denunciou como pouco a pouco as imagens 

emitidas pela televisão vão determinando o comportamento e os valores sociais e éticos 

da população.  Por meio do aparelho de TV, entrega-se às pessoas “um mundo de 

sonho, fantasia, mentira e ilusão” (PEIXOTO, 1989b, p.91). O autor falou de como a 

televisão penetra de forma assustadora na vida das pessoas e colabora para a 

deformação do homem brasileiro. Nesse sentido, apontou como as populações do 

nordeste acabaram por introduzir valores das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro na 

sua própria cultura: “O que o vídeo mostra acaba substituindo a própria visão e 

apreensão que possuem do que se passa efetivamente em seus cotidianos” (PEIXOTO, 

1989b, p.92). Peixoto afirmou também que todos os eventos e acontecimentos, acabam 

se transformando em espetáculo: 

A televisão transforma tudo em espetáculo: crime ou um número 

musical, uma peça de teatro ou um documentário sobre guerra. As 
formas de emissão, assim como a linguagem empregada, variam. Mas 

ficção e realidade, de forma consciente ou involuntária, acabam como 

espetáculo. E penetram as casas (PEIXOTO, 1989b, p.93). 

Segundo Pavis (1999), espetáculo é tudo o que é oferecido ao olhar, mas pode 

ultrapassar o quadro de visão. Assim sendo, “O espetáculo é a categoria universal sob as 

espécies pela qual o mundo é visto” (BARTHES apud PAVIS, 1999, p. 141). Na nossa 

leitura, entendemos que o espetáculo não é necessariamente a imagem do mundo, mas 

cria imagens como realidade social. Com essa configuração, uma sociedade cria a 

imagem do espectador ou cria imagens espetaculares como realidade social. 

A representação, que tantas vezes é chamada impropriamente de espetáculo, traz 

a partir dessa denominação toda uma carga pejorativa, do acessório, do efêmero, do 
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exterior, do supérfluo (PAVIS, 1999).  Entretanto, o espetáculo nem sempre é supérfluo, 

assim como a palavra “espetáculo” hoje não é estrita somente ao teatro. 

O espetáculo pode ocupar diversos espaços (sala, palco, estádio, rua, cidade 

etc.), e como termo genérico contempla as diversas formas das artes cênicas (dança, 

teatro, ópera e circo). Mas pode também incluir atividades que impliquem na 

participação do público como strip-tease, shows musicais, televisão, esportes, cultos, 

espetáculos de rua, performances culturais
59

, etc. Dessa maneira, a definição de 

espetáculo não pode mais ser pensada somente a partir da “presença de um espaço  

tridimensional fechado” (GREIMAS; COURTÊS apud PAVIS, 1999, p. 142). Também fica 

difícil pensar o espetáculo a partir das categorias de ficção e não ficção, pois como o 

próprio Pavis alerta: 

Uma teoria geral do ou dos espetáculos parece no mínimo prematura, 

primeiro porque a fronteira entre espetáculo e realidade não é 
facilmente traçável. Tudo é espetacularizável? Sim, se se trata de fazer 

disso o objeto de uma ostensão e de uma observação; não, se este 

objeto deve ser também espetacular, deve causar espanto e fascinar 
um observador (PAVIS, 1999, p. 142, grifos do autor). 

A ideia de espetacularização advém do verbo ‘espetacular’, que, para Pavis 

(1999), é uma categoria histórica que está sujeita à ideologia e à estética de um 

determinado momento histórico. A ideologia e a estética decidem o conteúdo a ser 

mostrado e de que forma ele será apresentado, ou seja, pela sonoridade, visualidade, 

plasticidade, movimentação, enfim, pela performance de maneira geral. Pavis ainda 

levanta a possibilidade de identificar o grau de espetacular de uma obra, o qual 

“depende da encenação e da estética da época que ora rejeita (cena clássica) ora 

estimula (cena contemporânea) a emergência do espetacular” (PAVIS, 1999, p. 141). O 

autor destaca que muitas vezes o teatro é acusado de render-se ao espetacular, por 

                                                             
59 A expressão performances culturais advém de “cultural performance”. Como Pavis escreve: “Falta à 

língua francesa [e à portuguesa] uma palavra para traduzir a noção muito genérica, que ultrapassa em 

muito o teatro, de performance, que às vezes é expressa, na falta de termo melhor, por espetáculo, palavra 

que tende a designar toda manifestação visual do sentido (‘espetáculo do mundo’). Contudo, a 

performance cobre um imenso campo que as artes do espetáculo e a etnocenologia se esforçam em 
esquadrinhar e que põe em questão a fronteira entre espetáculo estético e prática cultural: ‘A performance 

[logo, a prática espetacular e/ou cultural] não é mais fácil de definir ou de localizar. O conceito e a 

estrutura se estenderam por toda parte. Ela é étnica ou intercultural, histórica e não-histórica, estética e 

ritual, sociológica e política. A performance é um modo de comportamento, uma abordagem da 

experiência concreta; ela é jogo, esporte, estética, divertimentos populares, teatro experimental, e mais 

ainda’ (TURNER, 1982). A noção de cultural performance, elaborada pelo etnólogo Milton Singer nos 

anos cinquenta, permite agrupar sob este rótulo práticas culturais (ritos, festas, cerimônias, danças, etc.) 

que compreendem elementos de representação que o grupo se dá a si mesmo” (PAVIS, 1999, p. 142-143,  

citação, colchetes e grifos do autor). 
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buscar efeitos fáceis que mascaram o texto e a leitura sob o excesso de signos visuais. 

Estes, entendemos também poder compor a textualidade e a dramaturgia no teatro; e 

nem sempre servem a um sistema de produção supérflua. 

Se ainda vivemos a forma da asfixia da sociedade, à beira do abismo da indústria 

cultural, como evocaram Horkheimer e Adorno (1985), não podemos permitir que nos 

paralisemos ou que, ao próximo passo, precipitemo-nos a nos lançar cegamente na onda 

da padronização da representação. E se soasse verdade que a ação antecede à teoria, não 

é mentira que a teoria pode ser uma forma de ação contra o senso comum hoje visto na 

cultura. 

Nesse contexto, para Peixoto (1989b) é mais que oportuno meditar sobre as 

ideias que Brecht lançou nos anos de 1920, como advertência aos artistas, intelectuais, 

que continuaram ingênuos em relação à engrenagem do sistema capitalista. Segundo 

Brecht estes, 

Convencidos de possuir o que realmente os possui, defendem uma 

engrenagem que não mais controlam; um aparelho que não existe 

meio, como acreditam a serviço dos criadores, mas que, pelo 
contrário, voltou-se contra eles e portanto contra a sua própria criação 

(na medida em que isto apresenta tendências específicas e novas, não 

conformes ou mesmo opostas à engrenagem). O trabalho dos criadores 

não é mais que um trabalho de fornecedores e assiste-se ao 
nascimento de uma noção de valor cujo fundamento é a capacidade de 

exploração comercial (BRECHT apud PEIXOTO, 1989b, p.93). 

Peixoto (1989b) citou que tanto na televisão quanto em muitos dos espetáculos 

teatrais produzidos no Brasil, o trabalho é submetido à lei da mercadoria. Nas palavras 

dele, “o trabalho é uma mercadoria submetida às leis do mercado” (PEIXOTO, 1989b, 

p.93). Como o autor reconheceu, Brecht não escreveu acerca da televisão, mas escreveu 

sobre o cinema e o aparecimento do rádio. Nos primeiros escritos sobre a indústria 

radiofônica, datados entre 1927 e 1932, Brecht fez um apelo “para que o mundo do 

trabalho tome a palavra” (FREDERICO, 2007, p.217). Para Brecht, tanto no teatro como 

no rádio, dever-se-ia haver uma transformação radical. 

Como disse Peixoto, “Brecht diz que diante do aparecimento do rádio a grande 

perplexidade foi saber de onde vinham os sons. Mas o mais importante é questionar o 

que eles trazem” (1989b, p.95). O autor comentou que a teoria brechtiana questionou 

isso, e se preocupou com o que as futuras gerações iriam ver: “uma classe, a burguesia, 

recebeu a possibilidade de falar ao planeta, mas não tinha nada a dizer” (PEIXOTO, 

1989b, p.95). Na verdade, como mostra Frederico, o rádio surgiu como um instrumento 
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de mobilização política, “e, só depois de cinco anos, com a revolução [russa] derrotada, 

é que se estabeleceu a “radiodifusão pública da diversão”, ou seja, passou a ter uma 

função comercial e a monopolizar o “comércio acústico”, segundo a feliz expressão de 

Brecht” (FREDERICO, 2007, p.221, aspas do autor). A teoria de Brecht já adiantava essa 

inversão de valores e cooptação da arte e dos meios de comunicação pela burguesia: 

A sociedade só absorve por meio da engrenagem apenas o que 

necessita para sua perpetuação. Isto quer dizer que só é permitida uma 

‘inovação’ capaz de conduzir a uma renovação, mas nunca a uma 

transformação da sociedade – quer esta forma de sociedade seja boa 
ou má (BRECHT, 1967, p. 56, grifo do autor). 

Numa perspectiva adorniana, a arte leva caos à ordem, mas na arte 

contemporânea a mentira problematiza a ordem e o caos. Na magia, que para 

Horkheimer e Adorno (1985) é simples e pura inverdade, “a dominação não é negada, 

ao se colocar, transformada na pura verdade, como a base do mundo que a ela 

sucumbiu” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 24). Dessa mentira instaurada na cultura 

emerge a falsa noção de que o espetáculo é o real problema da espetacularização, 

quando na verdade ele é tão refém dela quanto o cinema, o rádio, a televisão e outros 

meios de comunicação social. Mas seria ingenuidade de nossa parte dizer não 

reconhecermos como o espetáculo e os meios de comunicação vêm contribuindo para a 

manutenção da inverdade. 

Não podemos deixar de dizer que a verdade no teatro, em geral, chega às 

populações como uma necessidade de ilusão. E no meio do teatro essa ilusão ainda é 

muito naturalizada. Como apresentou Denis Guénon sobre o sentido da atuação no 

teatro “Para atuar bem, deve-se levar a este ponto – e, aliás, a opinião, iludida por esse 

verdadeiro factício, é corretamente aceita. É o verdadeiro, o verdadeiro representativo, 

que muda de regime e se inscreve necessariamente no ato teatral como efeito de ficção” 

(2012, p. 62, grifos do autor). Nessa discussão, está evidente que o espetáculo teatral em 

si é responsável pelo encantamento do olhar do espectador e, com isso, pode ser 

responsável pela manutenção de uma hierarquia, uma hegemonia burguesa que implica 

um sistema de dominação social. 

Em relação às ideias de Brecht sobre como agir diante da dominação, 

encontramos correspondências datadas de 1935, entre Benjamin e Adorno, onde estão 

expressas as ideias adornianas acerca do teatro desenvolvido por Brecht até então: 

É dessa época que data a primeira afirmação em sua correspondência 
do papel de Adorno como “instância de controle” de Benjamin. Seu 
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artigo na ZfS [Zeitschrift für Sozialforschung – Revista de Pesquisa 

Sociais] sobre a posição do escritor francês [Haussmann], junto a uma 

resenha de Max Kommerell sobre Jean-Paul, tinha desagradado tanto 
a Adorno, que durante muito tempo ele deixou de escrever a 

Benjamin. O motivo de seu descontentamento era evidente: a 

definição feita por Adorno do papel dos intelectuais interessados na 
revolução. Em seu artigo do primeiro número da revista, “Zur 

gesellschaftichen Lage der Musik”, Adorno havia insistido na tese de 

que a música cumpre melhor sua função social quando, sem se fixar 

no espetáculo da sociedade, ela prossegue no desdobramento 
imanente de seus problemas e não se deixa frear pela consciência do 

proletariado, mutilada pela dominação de classe. Assim, ele 

continuava mantendo firme o que tinha aprendido do próprio 
Benjamin que, ainda em seu livro Einbahnstrasse, publicado em 1928 

e dedicado à comunista Asja Lacis, durante algum tempo diretora de 

um teatro operário de agit-prop
60

 havia falado da atualidade do que 
“Mallarmé descobria monadicamente, em sua câmara escura, em 

harmonia preestabelecida como todos os acontecimentos decisivos 

dessa época na economia, na técnica e na vida pública” 

(Einbahnstrasse, 41). E justamente Benjamin acabara de afirmar o 
contrário em seu artigo. As produções mais avançadas e ousadas da 

vanguarda só teriam tido como público, em todas as artes, a 

burguesia. Seria preciso, ao contrário – e os surrealistas 
trabalhariam nisso seriamente – colocar o intelectual em seu lugar de 

técnico, reconhecendo ao proletariado o direito de dispor da sua 

técnica, porque só o proletariado dependia de seu estado mais 

avançado. Para Adorno, tais idéias revelavam a influência de Brecht, 
aquele “selvagem” (como ele o chamava em uma carta a Horkheimer, 

depois da leitura do manuscrito de Benjamin, Das Kunstwerk im 

Zeitalter seiner technischen Reproduzierbakeit [A obra de arte na 
época da sua reprodutibilidade técnica]). Benjamin havia passado o 

verão de 1934 na casa de Brecht, em exílio na Dinamarca, em 

Svendborg, e, durante anos que se seguiram, passou, várias vezes, 
longos períodos com ele (WIGGERSHAUS, 2010, p. 220, notas do 

autor, grifos nossos). 

Vale reiterar aqui a divergência fundamental entre Adorno, Benjamin e Brecht 

exposta na citação: “Adorno havia insistido na tese de que a música cumpre melhor sua 

função social quando, sem se fixar no espetáculo da sociedade, ela prossegue no 

desdobramento imanente de seus problemas e não se deixa frear pela consciência do 

proletariado, mutilada pela dominação de classe”. Para Carvalho (2009), essas objeções 

são provenientes da crítica de Adorno “ao engajamento de Brecht, de sua condenação da 

suposta puerilidade da tentativa de se enfrentar a barbárie capitalista com recursos 

populares e ingênuos de representação” (CARVALHO, 2009, p. 19). Mas o próprio autor, 

admite que Brecht acreditou que só poderia alcançar o indivíduo por meio da massa. 

                                                             
60 Agit-prop – tal como no texto original – agitação e propaganda política. (N.R.T)  
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Retomando as colocações de Adorno (1986), a arte não deve ser constituída em 

categoria de produção de massas, pois estaria justificando um tipo de estética que 

condiz com a ideologia imperante. Ademais, para Adorno, a consciência do proletário 

era importante, apenas não se bastava no contexto da sociedade industrial. De fato, 

nessa ordem, mais do que polemizar a prática precisamos ser justos com a teoria de 

Brecht, Adorno e Benjamin; ou seja, a massificação pode atingir o sujeito, contudo, não 

garante a formação humanizada. Por outro lado, admitimos que a crítica de Carvalho é 

pertinente no seguinte sentido:  

Enquanto Adorno acreditava que a arte só pode ser concebida como 

reconhecimento radicalmente negativo do inumano, Brecht preferiu 

uma forma contrária a qualquer tragicização sentimental dessa 
percepção. E não acredito que isso possa ser lido como “medo da 

revolução”, nos termos da piada de Heiner Müller. A diferença está, 

acredito, no gosto brechtiano por uma estética das contradições que 
“em tudo sublinha o momento da transformação”. Brecht escrevia 

também para o público da taverna ou da praça de esportes. Na prática 

artesanal da sua dramaturgia, ele sabia que um fragmento teatral 
concretiza o todo social quando a linguagem se mostra viva. Assim, 

suas personagens-tipo nunca são demasiadamente concordantes com 

as tendências de sua classe ou grupo social. Essa não-identificação 

com a condição social cria o espaço da energia social, aquele em que a 
vida real aparece (CARVALHO, 2009, p. 19). 

Brecht (1967), de antemão, alegou que muitos formularam a objeção ao teatro 

épico afirmando que ele seria demasiadamente moral. Carvalho (2009) afirma que ele 

está situado muito mais em um desejo de estudar do que moralizar. Os estudos, 

entretanto, tinham uma motivação e um objetivo claro: “Não falávamos em nome da 

moral, e sim em nome dos prejudicados. Trata-se realmente de coisas bastante distintas, 

pois frequentemente se lança mão de considerações morais para dizer aos prejudicados 

que devem contentar-se com sua situação” (BRECHT, 1967, p. 102). 

A nosso ver, Adorno não acreditava que a arte só poderia ser concebida como 

reconhecimento radicalmente negativo do inumano, como supõe Carvalho (2009). Ele 

alertou que, sob o apelo para uma atitude mais humana nas obras de arte, podemos 

recair numa opressão e numa moralidade que sufocam a própria forma.  

Nas formas, a crueldade torna-se imaginação: extirpar algo do vivo, do 
corpo da linguagem, dos sons, da experiência visível. Quanto mais pura 
a forma, maior a autonomia das obras, portanto, mais cruéis elas são. 

Apelos para uma atitude mais humana das obras de arte, para a 

adaptação aos homens como seu público virtual, diluem normalmente a 

qualidade, debilitam a lei formal. A arte oprime o que, no sentido mais 
lato, elabora, rito da dominação da natureza que sobrevive no jogo. Tal 
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é o pecado original da arte; é também o seu permanente protesto contra 

a moral, que pune cruelmente a crueldade. São, porém, bem sucedidas 

as obras de arte que, do amorfo, ao qual elas incondicionalmente 
violentam, algo preservam para a forma, que enquanto separada o 

provoca. Só isso é o reconciliado na forma (ADORNO, 2008, p. 83). 

Adorno (1988) se preocupou com a reificação na produção estética e, desse 

modo, mostrou que mesmo a arte engajada é contraditória. Da mesma forma salientou 

que o “próprio comportamento mimético, pelo qual as obras herméticas lutam contra 

para o ser-para-outro burguês, torna-se cúmplice pela aparência do puro em-si, ao qual 

não escapa mesmo aquilo que, em seguida, o destrói” (ADORNO, 1988, p. 123). O autor 

comentou que as obras de arte, por meio da autonomia de suas formas, “interdizem-se 

de em si incorporarem o absoluto, como se fossem símbolos” (1988, p. 123).   

Na lógica da reprodutibilidade técnica (BENJAMIN, 1994), a obra de arte está 

subsumida pelo caráter fetichista da mercadoria e o seu valor está instituído na lei de 

troca – esse é um deslocamento do olhar para essa questão universal. Complementando, 

para Adorno a reificação da lógica “relaciona-se com a forma-mercadoria, cuja 

identidade existe na ‘equivalência’ do valor de troca” (ADORNO apud JAY, 2008, p. 114, 

grifos do autor). Adorno (2009) ainda afirmou que o ser é a contração de suas 

particularidades e, por isso, centrarmos forças somente na ontologia, caminhamos pra 

uma terra de ninguém. Tal esforço improdutivo fortaleceria os tabus sociais e a 

identidade de um indivíduo subsumido. 

É mister elevar a discussão ao seu problema central levantado por Brecht e 

Adorno: como a indústria cultural não dá liberdade humana frente às massas. Trazendo 

as palavras de Adorno, 

Mas a gota de água acaba por perfurar a pedra, em particular porque o 
sistema da indústria cultural reorienta as massas, não permite quase a 

evasão e impõe sem cessar os esquemas de seu comportamento. E 

somente sua desconfiança profundamente inconsciente, o último 

resíduo em seu espírito da diferença entre arte e a realidade empírica, 
é que explica por que as massas não vêem e aceitam de há muito o 

mundo tal como lhes é preparado pela indústria cultural. Mesmo se as 

mensagens da indústria cultural fossem tão inofensivas como se diz 
[...] o comportamento que elas transmitem está longe de ser 

inofensivo. [...] O efeito de conjunto da indústria cultural é o de uma 

antidesmistificação, a de um anti-iluminismo (anti-Aufklärung); nela, 
como Horkheimer e eu dissemos, a desmistificação, a Aufklärung, a 

saber, a dominação técnica progressiva, se transforma em engodo das 

massas, isto é, em meio de tolher a sua consciência. Ela impede a 

formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar 
e de decidir conscientemente. Mas estes constituem, contudo, a 

condição prévia de uma sociedade democrática, que não poderia 
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salvaguardar e desabrochar senão através de homens não tutelados. Se 

as massas são injustamente difamadas do alto como tais, é também a 

própria indústria cultural que as transforma nas massas que ela depois 
despreza e impede de atingir a emancipação para a qual os próprios 

homens estariam tão maduros quanto as forças produtivas da época o 

permitiriam (ADORNO, 1986, p. 99).  

Adorno pautou seus argumentos pela constatação de que a ideia de 

“massificação” era cúmplice de uma dominação cultural. O autor trouxe a noção de que 

o sujeito em tais condições de estranhamento e de estranhamento-de-si (MARX, 2010) 

não poderia ter a autonomia necessária para diferenciar o sentido da arte no espetáculo 

da sociedade. A ideia de massificação representa a imposição da ideologia pelo mundo 

administrado. Nisso havia uma realidade e uma radicalidade. De outro lado, Brecht e 

Benjamin queriam destituir da burguesia “a arte em prol da burguesia”, reconhecendo o 

proletariado como público e possibilitando a esse público o direito da compreensão da 

técnica, de modo que este também pudesse criar reflexões por meio da obra artística. 

Nisso também reside uma realidade e uma radicalidade. Sem nos tomar pela 

neutralidade, concordamos que ambas as análises são valiosas para compreendermos o 

sentido da arte e o sentido da autonomia do sujeito em relação à obra. 

A partir dessas análises, não seria um exagero brechtiano afirmar que a indústria 

cultural “co-rroeu” até os ossos o ideal de Cultura, transformando qualquer aspecto da 

cultura em mera mercadoria. A pergunta latente é: qual o lugar do teatro e como se 

configura o teatro nesse contexto de formação cultural?  
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POEMAS DE UM MANUAL PARA HABITANTES DAS CIDADES 

  

 APAGUE AS PEGADAS
61

  

 
Separe-se de seus amigos na estação 

De manhã vá à cidade com o casaco aboroado 

Procure alojamento, e quando seu camarada bater: 
Não, oh, não abra a porta 

Mas sim 

Apague as pegadas! 

 
Se encontrar seus pais na cidade de Hamburgo ou em outro lugar 

Passe por eles como um estranho, vire na esquina, não os reconheça 

Abaixe sobre o rosto o chapéu que eles lhe deram 
Não, oh, não mostre seu rosto 

Mas sim 

Apague as pegadas! 

Coma a carne que aí está. Não poupe. 
Entre em qualquer casa quando chover, sente em qualquer cadeira 

Mas não permaneça sentado. E não esqueça seu chapéu. 

Estou lhe dizendo: 
Apague as pegadas! 

                                                             
61 O poema é referenciado em Experiência e Pobreza de Benjamin (1994, p.118). Para o autor, ‘apagar os 

rastros’ pode nos ajudar a compreender o jogo social vigente; e mostra uma atitude contrária daquela 

determinada pelos hábitos, em um salão burguês. A pontuação do poema está conforme as de Bertolt 

Brecht (2000). 
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O que você disser, não diga duas vezes. 

Encontrando o seu pensamento em outra pessoa: negue-o. 

Quem não escreveu sua assinatura, quem não deixou retrato 
Quem não estava presente, quem nada falou 

Como poderão apanhá-lo? 

Apague as pegadas! 
 

Cuide, quando pensar em morrer 

Para que não haja sepultura revelando onde jaz 

Com uma clara inscrição a lhe denunciar 
E o ano de sua morte a lhe entregar 

Mais uma vez: Apague as pegadas! 

 
(Assim me foi ensinado.) 

(Bertolt Brecht) 
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CAPÍTULO III – O LUGAR DE ONDE (NÃO) SE VÊ 

 

 

3.1 – “Benjamin está aqui”: Bert Brecht à parte 

 

 

Diz ele: se você sente um olhar dirigido a você, mesmo nas suas costas, você o retribui 

(!). A expectativa de aquilo que você olha olhará de volta para você cria a aura. 

 

Benjamin apud Brecht 

 

 

Bertolt Brecht e Walter Benjamin formaram uma dupla que desempenhou um 

papel importante na história da crítica marxista e na elaboração de teorias referentes à 

estética e ao teatro. As formas artísticas, inclusive o teatro, por longo tempo estiveram 

sob o domínio dos estetas, e com Benjamin e Brecht, reconfiguraram-se (EAGLETON, 

2011). Ambos estavam esclarecidos de que a forma determina a produção artística e, 

por isso, empenharam-se tanto em teorizar sobre os aspectos formais. Como argumenta 

Eagleton, “a forma cristaliza os modos de percepção ideológica; mas ela também 

encarna um determinado conjunto de relações produtivas entre artista e público” (2011, 

p. 121). Dessa forma, Brecht constatou uma das perguntas mais caras aos 

frankfurtianos, ‘como compreender o fato de que tudo, sem exceção, tornou-se 

mercadoria?’ (CARVALHO, 2009). E colaborou com essa investigação, como 

reconheceram as teorias estéticas de Adorno e Benjamin. 

Benjamin e Adorno se viam frequentemente durante as passagens de Benjamin 

por Frankfurt e de Adorno por Berlim. Ambos tinham grandes amigos em comum os 

quais compartilharam diretamente os afluentes de suas trajetórias de vida, entre eles: o 

filósofo e compositor Ernst Bloch; Gretel Karplus, também assistente do Instituto de 

Pesquisa Social após a Segunda Guerra Mundial e colaboradora direta da obra Dialética 

do Esclarecimento, de Adorno e Horhkheimer, com quem Adorno se casou no período 

do exílio; Brecht, amigo de Gretel Karplus e de Karl Korch desde 1928 – este Benjamin 

conhecera na primavera de 1929 (WIGGERSHAUS, 2010). 
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A amizade intensa entre Benjamin e Brecht não dispensava atritos de convívio e 

debates duros acerca dos experimentos teatrais do primeiro e das produções teóricas do 

segundo. As controvérsias de tais conflitos não se encerravam entre a dupla de 

pensadores e atingiam fortemente seu ciclo de amigos, o que influenciou a teoria crítica: 

O estreitamento das relações com o círculo de Brecht também foi 

objeto de polêmica entre amigos e colaboradores próximos a 

Benjamin, como Gershom Scholem, Gretel e Theodor W. Adorno, os 
quais identificavam no materialismo de Brecht, mais próximo das 

questões práticas do que um ruminar acadêmico, um prejuízo para as 

intuições mais originais de Benjamin. Consciente destas suspeitas, 
Benjamin chegou a referir-se a estes atritos como uma versão de As 

ligações perigosas, uma espécie de campo de forças extremas 

necessário ao movimento de suas ideias. Essas Anotações de 

Svendborg comprovam que os intensos debates com Brecht estão 
longe de uma adesão de Benjamin a juízos alheios. As divergências 

são muitas vezes acirradas e tocam em questões fundamentais ao 

trabalho de ambos (GATTI, 2010, p. 2). 

Um pouco desses vínculos pode ser encontrado nas Anotações de Svendborg 

(BENJAMIN, 2010), onde Benjamin relata a primeira de suas três estadas na casa de 

Bertolt Brecht durante o exílio em Svendborg, no verão de 1934, na Dinamarca. Em 12 

de julho, Benjamin escreveu: 

Ontem, depois da partida de xadrez, Brecht disse: “Então, quando 

[Karl] Korsch chegar, temos que elaborar um novo jogo com ele. Um 

jogo em que as posições não permaneçam sempre as mesmas; em que 
a função das peças mude depois de um tempo imóveis na mesma 

posição: elas vão ficar então mais fortes ou mais fracas. Do jeito que 

está, não há desenvolvimento; as coisas permanecem tempo demais 

como são (BENJAMIN, 2010, p.4). 
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Walter Benjamin e Bertolt Brecht jogando xadrez (Svendborg, Dinamarca, 1934).
62 

 

Em seu diário de trabalho, Brecht (2002) explicitou, em algumas passagens, 

como a convivência com os teóricos críticos influenciou as teorias frankfurtianas e a 

própria teoria brechtiana: 

Benjamin está aqui. Está escrevendo um ensaio sobre Baudelaire. Há 
boas idéias [sic] no texto. Ele mostra como a probabilidade de uma 

época sem história distorceu a literatura depois de [18]48. A vitória 

em Versalhes da burguesia sobre a comuna sofreu descontos 
antecipados. Chegou-se a um acordo com o mal. Que tomou a forma 

de uma flor. É útil ler isso. Estranhamente é o spleen que permite a 

Benjamin escrever isto. Ele usa como seu ponto de partida algo a que 
dá o nome de aura, que está ligada aos sonhos (devaneios). Diz ele: se 

                                                             
62 Fotos de autor desconhecido. Disponível em: <http://beautone.tumblr.com/post/9080874719/walter-

benjamin-bertholt-brecht-playing-chess>. Acesso em: 29 dez. 2012. 

http://beautone.tumblr.com/post/9080874719/walter-benjamin-bertholt-brecht-playing-chess
http://beautone.tumblr.com/post/9080874719/walter-benjamin-bertholt-brecht-playing-chess
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você sente um olhar dirigido a você, mesmo nas suas costas, você o 

retribui (!). A expectativa de aquilo que você olha olhará de volta para 

você cria a aura. Supõe-se que isso está em decadência nos últimos 
tempos, junto com o elemento de culto na vida. B[enjamin] descobriu 

isso enquanto analisava filmes, onde a aura é decomposta pela 

reproduzibilidade [sic] da obra de arte. Uma carga de misticismo, 
embora sua atitude seja contra o misticismo. Este é o modo como o 

entendimento materialista da história é adaptado. É abominável 

(BRECHT, 2002, p. 8, grifos e colchetes do autor).    

Como acima descrito por Brecht (2002), em seu diário de trabalho, “A 

expectativa de aquilo que você olha olhará de volta para você cria a aura”. “Elevar a 

aura” da obra de arte incluiria, portanto, manter a tensão na relação entre sujeito e 

objeto – olhar-se, olhar outrem, olhar a própria história da humanidade para não 

obedecer ao motor do sistema societal vigente, reproduzindo uma lógica esvaziada de 

interioridade. 

Benjamin (1994) falou da aura como potência dos sonhos, não só no sentido de 

lançar um olhar para dentro de si, mas no encontro com a falta de historicidade. O 

reconhecimento da decomposição da aura passa pela compreensão do empobrecimento 

da experiência humana e da reprodutibilidade técnica da obra de arte frente ao 

fetichismo da mercadoria. A perda da aura é a (im)possibilidade de estética humanizada. 

Adorno (1988) registrou que Benjamin introduziu o conceito de aura em um 

“momento de rejeição e crítico perante a superfície ideológica da existência” (ADORNO, 

1988, p.71). A aura é uma tentativa de falar qualitativamente da obra de arte na 

modernidade, afastando-a das coisas habituais. Inversamente, Adorno chamou a tenção 

em sua análise dizendo que a aura pode vir a englobar “os produtos da cultura de massas 

nos quais se oculta o lucro e cujo vestígio eles eles apresentam mesmo nos países 

pretensamente socialistas” (ADORNO, 1988, p.71). Nesse sentido, Adorno critica a 

Brecht que colocou “a música tipo song acima da atonalidade e da técnica dodecafônica, 

que lhe pareceram suspeitas de expressão romântica”; e a Benjamin, por suas categorias 

que não permitem distinção entre uma arte desideologizada ou não (ADORNO, 1988, 

p.71, nota nossa). 

Brecht não era músico experiente, mas possuía ideias musicais profundas. 

Trabalhou com alguns músicos importantes de sua época, entre eles: Kurt Weill, Paul 

Hindemith, Hanns Eisler, Paul Dessau, Rudolf Wagner-Regeny (WILLETT, 1967). O 

aspecto musical nas produções teatrais de Brecht requer um estudo específico por sua 

complexidade e amplitude. Brecht (1967), explicou que a música no contexto do teatro 

da época, limitava-se a reforçar as cenas dramáticas e as atitudes emocionais, buscando 
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seduzir o público, causar nostalgia, criar ambientação, etc. A ideia dos songs era 

desmistificar a ideologia burguesa, denunciando conteúdos e formas por meio da 

música. Para o encenador a música não só deveria contrariar os interesses habituais do 

público, como poderia potencializar as contradições. De alguma maneira, Brecht 

também queria tornar mais acessível o nível das composições musicais, como fica 

subentendido em seus escritos. Mas sabemos que o encenador não queria meramente 

banalizar a música, buscava encontrar meios de extrair o incômodo do hábito burguês. 

Inversamente, podemos ressaltar que nem sempre os meios justificam o fim. 

As músicas tipo song foram criadas na ocasião do Festival de Música de Baden-

Baden de 1927: 

Até àquela época, Weill tinha escrito uma música relativamente 
complicada, de caráter psicológico. Quando aceitou musicar uma série 

de songs com letras mais ou menos banais, estava rompendo 

corajosamente com um preconceito obstinado de muitos compositores 
modernos. O sucesso dessa tentativa de aplicar a música moderna à 

song foi muito significativo. [...] Esse caráter da música como uma 

espécie de música Gestus [significativa socialmente e que historiciza a 

ação] não pode ser explicado senão por uma análise que estabeleça o 
objetivo social dos novos métodos. [...] A chamada música “barata”, 

particularmente a de cabaré e a opereta, é uma espécie de música 

Gestus. A música “séria”, entretanto, permanece presa ao lirismo e 
cultiva a expressão pela expressão (BRECHT, 1967, p.85). 

A reclamação de Adorno em relação a essa questão convergia para dois 

aspectos. Primeiramente, o músico concordava que a música deveria ter um sentido 

político e filosófico. Entretanto, não concordava que a música séria era necessariamente 

elitizada. Em relação à música popular, ele não tinha preconceito, mas identificou que 

esta poderia atingir certo nível de estandardização, assim como a música erudita. Neste 

caso, a composição musical redunda uma repetição alienada, uma vez que a 

estandardização estrutural busca reações estandardizadas. O que Adorno argumentou 

em sua teoria é que a simples substituição mecânica dos padrões estereotipados, como 

era feito nos songs, não poderia levar a uma boa música séria (ADORNO; SIMPSON, 1986, 

p.120). A segunda questão é em relação ao abuso da racionalidade técnica; no sentido 

da tese contra a fetichização: “A feiticização exprime o paradoxo de toda arte, que já 

não é evidente para si mesma, o paradoxo de que um “realizado” deve ser feito por si 

mesmo; e precisamente este paradoxo é o nervo vital da arte moderna” (ADORNO, 1988, 

p.35). Nesse sentido, ao querer desmistificar a música séria, acabou compactuando com 

o fetiche, conciliando os songs à chamada música “barata”, de cabaré – que de alguma 
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forma também estava ligada à diversão da burguesia e à falência da própria estrutura 

familiar burguesa. Por outro lado, ao negativar a crítica, como fez Adorno, cria-se uma 

abertura para se elevar a arte à perfeição, o que recorre uma idealização.   

Assim como Benjamin, Adorno explicitou em suas obras o fetichismo da 

mercadoria numa época de industrialização acelerada (MARX, 2003). Nas obras A 

Dialética Negativa (2009), Teoria Estética (1988) e Experiência e Criação Artística 

(2003), comparecem o conceito de ‘experiência’ apropriado da filosofia. Sendo que o 

último também foi intensamente lapidado na teoria benjaminiana. Mesmo que com 

percepções distintas sobre o conceito, o aspecto comum para ambos os autores é a 

formação pela experiência e para a experiência, ou seja, contra a barbárie.  

Onde a experiência é bloqueada ou simplesmente já não existe, a 
práxis é danificada e, por isso, ansiada, desfigurada, desesperadamente 

supervalorizada. Assim, o chamado problema da práxis está 

entrelaçado com o do conhecimento. A subjetividade abstrata, na qual 
culmina o processo de racionalização, pode, em sentido estrito, fazer 

tão pouco quanto aquilo que é atestado: a espontaneidade (ADORNO, 

1995a, p. 204).  

Nesse tomo, a expressão experiência é refletida como a possibilidade de 

formação estética humanizada; assim a busca da aura comparece. Caminharemos aqui 

no sentido da formação humana, sendo que esta difere da “deformação” empobrecida do 

ser humano.  Tal empobrecimento tem relação direta com as categorias de 

estranhamento, estranhamento-de-si e trabalho estranhado (MARX, 2010). Retomando 

uma passagem já citada: “Em lugar de todos os sentidos físicos e espirituais [do 

homem] apareceu, assim, o simples estranhamento de todos estes sentidos, o sentido de 

ter” e o “ser humano tinha de ser reduzido a esta absoluta pobreza para que pudesse 

iluminar sua riqueza interior” (MARX; ENGELS, 1983, p. 33, grifos dos autores). 

Benjamin (1994), no texto Experiência e pobreza, apontou o significado da 

experiência como maioridade, estando esta ligada diretamente ao trabalho e ao acúmulo 

de conhecimento acerca da vida. Conhecimento não só garantido nas instituições de 

ensino, mas adquirido com a tradição e as narrativas orais. Experiência para o autor são 

acontecimentos que nos marcam esteticamente, culturalmente, historicamente. Mas não 

necessariamente nos marca positivamente. Benjamin não negou que haja experiência a 

partir da modernidade, sobretudo, afirmou que esta estaria em baixa, pois as guerras 

minaram inclusive a possibilidade de comunicação entre gerações. 
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A geração nascida no século XX presenciou os escombros da guerra e se formou 

em meio às opressões de classe, às tentativas de fragmentações dos grupos pelos 

regimes totalitários e às especulações midiáticas da comunicação. Como esclareceu 

Benjamin, “Na substituição das antigas formas de comunicação pela informação e desta 

pela sensação, reflete-se a degradação da experiência...” (BENJAMIN apud ROUANET, 

2008, p. 51). Situando a discussão, Benjamin indagou até que ponto essa renovação 

científica, cultural e tecnológica conhecida na modernidade colabora para a experiência; 

uma vez que a aparente riqueza de informação não necessariamente coincide com 

conhecimento, mas com uma galvanização. 

Para Sérgio Rouanet (2008), Benjamin extraiu a diferença entre experiência 

[Erfahrung] e vivência [Erlebnis] da análise freudiana. No exame de Rouanet, 

“Pertencem à esfera da experiência as impressões que o psiquismo acumula na 

memória, isto é, as excitações que jamais se tornaram inconscientes, e que transmitidas 

ao inconsciente deixam nele traços mnêmicos duráveis” (ROUANET, 2008, p. 48). Ao 

passo que “Pertencem à esfera da vivência aquelas impressões cujo efeito de choque
63

 é 

interceptado pelo sistema percepção-consciência, que se tornam conscientes, e que por 

isso mesmo desaparecem de forma instantânea, sem se incorporarem à memória” 

(ROUANET, 2008, p. 48, notas nossas). Tanto a experiência quanto a vivência 

incorporam aspectos da memória e da consciência. A experiência está relacionada a 

uma memória intensificada; enquanto a vivência se vincula a uma mimese 

despotencializada. 

Nas palavras de Adorno, a “experiência da arte enquanto experiência da sua 

verdade ou inverdade é mais do que uma vivência subjectiva: é a irrupção da 

objectividade na consciência subjectiva. Ela é mediatizada por aquela precisamente 

onde a reação subjetiva é mais intensa” (1988, p.274). Enquanto “a vivência é apenas 

um momento de tal experiência e um momento falível, com qualidade de persuasão” 

(1988, p.274). 

                                                             
63 “Nisso consiste o efeito de choque do filme, que como todo efeito de choque tem que ser interceptado 

por uma concentração mais intensa da consciência (gesteigerte Geistesgegenwart). Graças à sua estrutura 

técnica, o cinema conseguiu liberar o efeito físico de choque da embalagem moral em que o dadaísmo 

ainda o envolvia... O cinema é a forma de arte correspondente ao perigo de vida, cada vez mais 

ameaçador, que o homem de hoje tem que enfrentar. A necessidade de se expor a efeitos de choque 

constitui uma adaptação do homem aos perigos que o ameaçam. O cinema corresponde a modificações 

profundadas do aparelho perceptivo, modificações sentidas por cada habitante de grande cidade, na 

perspectiva da vida privada, e por cada cidadão, na perspectiva da história” (BENJAMIN apud ROUANET, 

2008, p. 47). 
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Diante do campo de forças da guerra, a banalização da vida foi exprimida pelo 

corpo humano “frágil e minúsculo”, como observou Benjamin (1994, p. 115). E com o 

advento da Revolução Industrial, uma “nova forma de miséria surgiu com esse 

monstruoso desenvolvimento da técnica, sobrepondo-se ao homem” (BENJAMIN, 1994, 

p. 115). O autor não firmou unilateralmente que o problema é a técnica, mas sim a 

subserviência a ela. 

Uma das reflexões mais potentes de Benjamin (1994) – a qual se estende à 

atualidade – é que, mesmo diante das contingências de um século diferenciado pelas 

mudanças implantadas mundialmente com a Revolução Industrial, o homem ainda se 

encontra identificado com a reprodução da exploração do homem pelo homem. Esta, 

presente em todos os períodos da história e que reincidiram na opressão de classes da 

Era Moderna. Esse olhar nos desencanta, portanto, com a possibilidade da experiência, 

de comunhão entre os homens e dos homens, com o patrimônio cultural material e 

imaterial – o que envolve uma discussão ampla acerca das relações de poder e de saber 

e das apropriações simbólicas. Daí a importância de trazer a discussão acerca do 

patrimônio cultural e da barbárie, 

Pois qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência 

não mais o vincula a nós? A horrível mixórdia de estilos e concepções 
do mundo do século passado [XIX] mostrou-nos com tanta clareza 

aonde esses valores culturais podem nos conduzir, quando a 

experiência nos é subtraída, hipócrita ou sorrateiramente, que é hoje 

em dia uma prova de honradez confessar nossa pobreza. Sim, é 
preferível confessar que essa pobreza de experiência não é mais 

privada, mas de toda a humanidade. Surge assim uma nova barbárie 

[...] Podemos agora tomar distância para avaliar o conjunto. Ficamos 
pobres. Abandonamos uma depois da outra todas as peças do 

patrimônio humano, tivemos que empenhá-las muitas vezes a um 

centésimo do seu valor para recebermos em troca a moeda miúda do 

“atual”. A tenacidade é hoje privilégio de um pequeno grupo dos mais 
poderosos, que sabe Deus não são mais humanos que os outros; na 

maioria bárbaros, mas não no bom sentido (BENJAMIN, 1994, p. 115-

116, 119). 

Os valores culturais nem sempre favorecem a formação humana no sentido da 

experiência. Tais valores podem levar à destituição da cultura e esse movimento é uma 

nova forma de barbárie. No sentido marxiano, a transformação dessa cultura em 

mercadoria pelo processo do estranhamento, do estranhamento-de-si e do trabalho 

estranhado, também integram essa barbárie. Isso porque, na absoluta identificação do 

homem com a mercadoria, o indivíduo centrado no ‘ter’ perde a possibilidade de 

diferenciar o ‘ser’ e o pensar (MARX; ENGELS 1980). Essa questão fica bem evidente em 
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Adorno (1995a) quando ele apresentou a relevância da diferenciação entre sujeito e 

objeto a favor da experiência e, de outro modo, como a indiferenciação entre ambos 

impossibilitam a formação do sujeito da cultura. 

O que Adorno (1988) argumentou é que há um problema no ‘ser posto’ e por 

isso a importância de projetarmos não só a consciência do sujeito, mas a consciência 

que se tem sobre a consciência. Enquanto Adorno (1995a) propôs que o sujeito devora o 

objeto esquecendo o quanto ele mesmo é objeto; Benjamin (1994) apresentou o 

paradoxal apagamento de vestígios do ‘ser’. Paradoxal porque concomitantemente a 

humanidade devora os vestígios e os apaga, apropriando-se deles para des(fazer-)se. 

Sendo assim, o autor ironicamente escreve: 

Pobreza de experiência: não deve se imaginar que os homens aspirem 
a novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda 

experiência, aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e 

tão claramente sua pobreza externa e interna, que algo de decente 
possa resultar disso. Nem sempre eles são ignorantes ou inexperientes. 

Muitas vezes, podemos afirmar o oposto: eles “devoraram” tudo, a 

“cultura” e os “homens”, e ficaram saciados e exaustos (BENJAMIN, 

1994, p. 115-116, aspas do autor). 

Benjamin bravejou contra a invisibilidade da luta de classes e a barbárie que se 

instalaram e tentaram não deixar um vestígio sobre a terra. E afirmou que a bela e triste 

frase do poema de Brecht, talvez pudesse “ajudar-nos compreender o que (ainda) está 

em jogo: “Apaguem os rastros”!, diz o estribilho [...]” (BENJAMIN, 1994, p.118, grifos 

nossos). No mesmo sentido em que Benjamin falou que “a pobreza de experiência não é 

mais privada, mas de toda a humanidade” (1994, p. 115), Adorno (2009) evocou a 

mesma discussão no texto O privilégio da experiência. A expressão “privilégio da 

experiência” nos soa como um paradoxo irônico, pois ao mesmo tempo em que invoca 

que a possibilidade de experiência se tornou um privilégio de poucos (porquanto o 

conhecimento se tornou restrito a intelectuais); infere que para haver a experiência é 

necessária uma relação intrínseca com a intelectualidade. A distinção entre Adorno 

(2009) e Benjamin (1994) mora justamente na forma de “como” suscitar a possibilidade 

de experiência do sujeito. 

O privilégio da experiência, evocado por Adorno (2009), seria justamente o 

potencial de provocar o inconformismo no sujeito por meio da reflexão filosófica. O 

não esquecimento da relação entre sujeito e objeto é um continuum encontro com a 

forma elíptica do homem contraditório: o indivíduo particular deve ao universal a 

possibilidade de sua existência (ADORNO, 1995a). 
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Nesse sentido, Adorno afirmou enfaticamente: “a arte é conhecimento, mas não 

conhecimento de objetos [sic]” (2003, p. 11). Na medida em que perdemos a autonomia, 

abandonamos a aura enquanto reflexo do humano que se objetiva nos procedimentos de 

produção da obra de arte. Apontou Adorno que a “alergia à aura, a que nenhuma arte 

consegue hoje subtrair-se, é inseparável da inumanidade nascente” (1988, p. 122). O 

autor defendeu que para haja experiência total da obra de arte, precisa-se da filosofia 

pensar sobre e com a experiência vivida, fletir a consciência crítica. Sendo assim, 

A melhor maneira de satisfazer metodicamente a exigência de que a 

estética seja a reflexão da experiência artística – sem que esta atenue o 
seu carácter [sic] decididamente teórico – é introduzir, à maneira de 

modelo, nas categorias tradicionais um movimento do conceito, que as 

confronte com a experiência artística. [...] A partir da experiência 
artística actual, legitima-se, contudo, o recurso às categorias 

tradicionais que não esvanecem na produção contemporânea, mas 

reaparecem até na sua negação. A experiência desagua na estética; 

eleva a consequência e à consciência o que ocorre de modo confuso, 
incoerente, nas obras de arte, e insuficientemente na obra isolada. Sob 

este aspecto, também a estética não-idealista trata de “Ideias” 

(ADORNO, 2003, p.12-13, grifos do autor). 

De tal modo, o autor nos apresentou alguns pontos em sua obra Experiência e 

Criação Artística (ADORNO, 2003) que colaboram para pensar a estética como reflexão 

da experiência artística: pontuar ideias acerca da natureza da estética; conhecer sua 

história e sua relação com a filosofia; e afinidades e divergências entre filosofia e arte. 

A tentativa era compreender a inserção da produção artística como processo e resultado 

do trabalho social; analisar a presença da técnica na feitura das obras; traçar a 

diferenciação e a aproximação entre arte e ciência; e observar a tensão entre 

objetividade e subjetividade na interpretação estética. Adorno, sendo músico, artista, 

sociólogo e filósofo, deu relevo ao par conteúdo e forma na composição da obra de arte 

e se desassossegou com o possível fim da filosofia, 

com qual tipo de disciplina irá substituí-la. Sua resposta está 
inteiramente de acordo com Horkheimer. A teoria substituída será um 

híbrido interdisciplinar do materialismo dialético e da ciência social, 

que critica as condições culturais e políticas vigentes à luz de sua 

historicidade. A crítica terá feito seu trabalho mostrando as 
contradições internas do status quo; que mudanças particulares devem 

ser feitas para se determinar a contradição que permanecerá é um 

problema da ação política e não uma questão de declamação teórica. 
Tal crítica é infindável, ao menos no sentido de que o teórico sempre 

opera sob a suposição de que a crítica ulterior é possível (RUSH, 2008, 

p. 61). 
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Nas artes, em geral, quando ouvimos falar em experiência a vinculamos às 

atividades práticas. E ainda nos deparamos com um preconceito: “em tal lugar não tem 

cultura” ou “fulano não tem cultura”. Mesmo alguns intelectuais afirmam que somos 

pobres de experiência para justificarmos a teoria benjaminiana. Assim, o risco é 

afirmarmos prepotentemente que “alguém não tem experiência”. O que percebemos, é 

que essa é uma forma arrogante de também autoidealizarmos a teoria de Benjamin 

(1994) e de Adorno (2009), no sentido de salvarmos a experiência ou garantirmos que 

ela exista na medida em que aparentemente temos a consciência da existência do 

conceito. Contudo, os frankfurtianos não são os únicos a acharem pistas para que o 

privilégio da experiência (não) exista. Nesse sentido, faz-se necessário uma 

autorreflexão e uma inflexão dos sujeitos sobre o conceito, considerando sua 

complexidade e levando em conta a seriedade que o estudo exige.  

 

 

3.1.1 – Aos que vierem depois de nós... Em busca da experiência
64

 

 

 

Que tempo são estes em que falar de árvores é quase uma ofensa porque se faz silêncio 

sobre tantos crimes 

Brecht apud Adorno 

 

 

Nos diários de trabalho de Brecht (2002; 2005) e nas correspondências entre 

Adorno e Benjamin, que datam de 1928-1940, estão evidenciados os laços pessoais e 

intelectuais entre os três: ciclo de palestras, eventos, projetos de revista, contradições 

conceituais, trabalhos compartilhados em diversos ambientes artísticos, entre outros. 

Numa das correspondências de Benjamin a Adorno, de 1934, o autor escreveu: “Não sei 

se já lhe escrevi sobre o meu último trabalho. Chama-se “O autor como produtor” e é 

uma espécie de contrapartida ao anterior sobre o teatro épico” (ADORNO; BENJAMIN, 

2012, p.108). Nesse texto, Benjamin criticou a técnica do movimento ‘Nova 

Objetividade’, afirmando que a literatura de esquerda exerceu a função social de extrair 

a política por meio de novos efeitos, com o objetivo de entreter o público. Em 

                                                             
64 Referência ao poema de Brecht (2000), sob o mesmo título, que se encontra antes das considerações 

finais do trabalho.  
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contrapartida, apontou como as peças didáticas de Brecht e Eisler demonstraram que a 

transformação depende da elevação da técnica musical e literária. 

As peças didáticas [Lehrstücke] não tinham o objetivo de serem encenadas, 

inicialmente; elas eram exercícios para a aprendizagem dos atores. Tiveram estímulo 

com o movimento da Nova Música [Neue Musik], ligado ao Festival Donaueschingen 

Musiktage – que foi inaugurado em 1921 na Alemanha – e a peça Baden-Baden, de 

Brecht. O movimento, que dava subsídio a diversos artistas e compositores, entre ele 

Brecht, migrou para a cidade alemã Baden-Baden, em 1927 (WILLETT, 1967). O 

objetivo era construir o “sentimento de comunidade por meio de atividades 

comunitárias de representação”; ou como Brecht pensou ‘aprender ensinando’ [lernend 

zu lehren] (EWEN, 1991, p. 220). 

Segundo Ingrid Koudela (1991), Brecht sentiu a necessidade de produzir arte 

distante da indústria cultural e, através desse tipo de peça, propôs a superação da 

separação entre atores e espectadores. Por isso, utilizou a mudança de função 

[Funktionswechsel] do teatro (1991). Como situou Urânia Oliveira, 

Ao distanciar-se da mídia, Brecht procura um público novo, para além 

dos muros da instituição teatral tradicional. Alunos em escolas e 
cantores em corais passam a fazer parte desse universo novo de 

espectadores além de novos elementos que são acrescentados à sua 

obra teatral. Grosso modo, esses elementos são os seguintes: 
descontinuidade, intertextualidade, pluralidade, descontextualização, 

fragmentação e valorização do receptor. Brecht atuou como produtor 

numa fase chamada de Versuche – tentativas/experimentos. Seu 
propósito era traduzir os conhecimentos da dialética marxista em 

teatro.  Ele pretendia modificar a finalidade do teatro, a fim de que 

este deixasse de ser simplesmente um produto estético vendido aos 

espectadores e pudesse ser uma oportunidade de construção 
participativa da consciência social-estética (OLIVEIRA, 2007, p.107).  

Aqui está presente um Brecht que se preocupou com a educação e agindo como 

um educador para a formação cultural. 

A formulação das peças didáticas, por exemplo, ou peças de aprendizado como 

intitulou Brecht, anteciparam as primeiras obras do dramaturgo que foram consideradas 

as suas grandes obras épicas, como Galileu Galilei, Círculo de Giz Caucasiano e Mãe 

Coragem e seus filhos. Neste período Brecht investiu no conceito de estranhamento; e 

as peças didáticas foram elaboradas com intuito de ensinar os atores a trabalharem com 

as contradições e a dialética no palco; e colaboraram para o amadurecimento do 

dramaturgo. No início não era pretensão encená-las ao público. A peça didática, como 

observou Reiner Steinweg na década de 1970 a partir das próprias considerações de 
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Brecht, era um “caminho possível para um teatro do futuro, propondo uma nova 

compreensão do teatro brechtiano que, diferente do teatro épico do espetáculo, estaria 

centrado na participação coletiva do espectador, caracterizando-se fundamentalmente 

por um evento em que os integrantes seriam ao mesmo tempo observadores e atuantes” 

(DESGRANGES, 2010b). 

Essa noção de aprendizagem com o teatro e pelo teatro pôde ser materializada, 

experimentada e amplamente difundida com o teatrólogo e dramaturgo brasileiro 

Augusto Boal (1931-2009), que concebeu o conceito de teatro fórum, a partir de suas 

pesquisas com o Teatro do oprimido (BOAL, 1977), diretamente relacionado ao método 

proposto pelo brasileiro Paulo Freire (1921-1997) em A pedagogia do oprimido (1987). 

No entanto, a diferença é que nas peças didáticas brechtianas, a aprendizagem estava 

relacionada aos aprendizes que estavam jogando e participando, não o público, pois este 

não participava da representação, como disse anteriormente. No caso do teatro fórum, a 

aprendizagem é pensada e proposta de maneira recíproca: todos são atuantes.  

No caso de Brecht, ele pretendeu contrariar o ensino pensado pela burguesia 

que, segundo ele, entende por ensino alguma coisa muito precisa, quase desprezível, 

como a mera apropriação de um bem cultural, ou aquisição de uma mercadoria, e que se 

preocuparia principalmente em deixar aquele que recebe o ensinamento pronto a fazer 

carreira.  

A pedagogia brechtiana se constitui como uma pedagogia ou educação 

política, na medida em que adere a um projeto histórico-filosófico e a 
uma teoria social. Por outro lado, o autor Brecht recebe estímulos 

práticos e teóricos na forma de realização da sua pedagogia – ou seja, 

do teatro, do campo dialógico-estético. Essa experiência acentua uma 
área específica do convívio social – o estético, o comunicativo. A 

pedagogia de Brecht é sobretudo uma contribuição para a educação 

estética (KOUDELA, 1992, p.13). 

Entre os procedimentos da peça didática, estão: o modelo de ação e o 

estranhamento, ambos com claros objetivos políticos, como pontua Koudela:  

 Os instrumentos didáticos propostos por Brecht – “modelo de ação e 

estranhamento” – têm por objetivo a educação estético-política. A 
peça didática não é uma cópia da realidade, mas sim um ‘quadro’. 

(recorte), no sentido de representar uma metáfora da realidade social.  

[...] O caráter estético do experimento com a peça didática é um 
‘pressuposto’ para os objetivos da aprendizagem. Resultam daí as 

conseqüências para a forma de atuação. Em oposição a um processo 

de identificação e/ou redução do texto da peça didática ao plano da 

experiência’ [...], o objetivo da aprendizagem ‘é unir a descrição da 
vida cotidiana à evocação da história’, sem reduzir um à outra, mas 
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sim com vistas ao reconhecimento de características que são típicas e 

que podem ser identificadas em uma determinada situação social 

(KOUDELA, 1991, p.110).  

Segundo Urânia Maia, o estranhamento [Verfremdung]
65

,  um  dos  principais  

conceitos  de  Brecht,  surgiu durante o  período de experiências  com a peça  didática.  

“Estranhar significa historicizar, representar processos e pessoas como históricos, 

portanto transitórios”  (BRECHT apud OLIVEIRA, 2007, p.113). Para Koudela, a 

historicização está ligada ainda à relação que o “atuante (jogador) estabele entre o texto 

e seu universo de vida (cotidiano)” (1992, p. 77). A autora expõe que antes do texto, ou 

modelo de ação, o objetivo pedagógico é fundamental no processo de construção da 

peça didática. Ainda sobre o modelo de ação, ela escreve: 

Ao mesmo tempo em que o texto (“modelo de ação”) é imitado, ele 

também é objeto da crítica – a poesia/literatura é apresentada de forma 

processual (ela não contém verdades em si mesma). Os “modelos de 
ação” são determinados, ou seja, nitidamente delineados, isoláveis em 

suas partes para que possam ser julgados ou imitados. Frases pouco 

claras e gradações dramáticas que exijam interpretações a partir de 
temperamento não têm lugar na peça didática. Característica do seu 

modelo é sua reprodutibilidade por qualquer pessoa. Por outro lado, o 

jogo teatral, com base no texto de Brecht, não é apenas um 

“desempenho de papéis” (role-playing), que parte unicamente das 
experiências pessoais dos jogadores ou do contexto grupal. O texto é o 

móvel de ação, o pretexto e o ponto de partida para a imitação e a 

crítica que são introduzidas na improvisação e discussão (KOUDELA, 
1992, p.80). 

A partir desta exposição, compreendemos que Brecht foi, sobretudo, um 

educador preocupado com uma educação que fosse comprometida com a crítica da vida 

social. A sua intensa inquietação com o mundo do trabalho no sistema capitalista e sua 

tentativa de tangenciar a ordem vigente da sociedade industrial e da indústria cultural, 

elaborando outra perspectiva para a formação dos sujeitos no teatro, pode facilmente ser 

percebida em sua teoria crítica.  

Para Benjamin (1984), em Uma Pedagogia Comunista, tal concepção estética da 

não consciência está ligada a um projeto de educação o qual é intrínseco à formação 

cultural e diretamente relacionado à luta de classes: 

[...] concidadão útil, socialmente confiável e ciente de sua posição. Eis 

o caráter inconsciente da educação burguesa, ao qual corresponde 

uma estratégia de insinuações e empatias [...] a burguesia vê sua prole 

                                                             
65 No segundo tópico desse capítulo falaremos especificamente do estranhamento e do distanciamento na 

teoria brechtiana. 
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enquanto herdeiros [...] A criança proletária, em contrapartida, nasce 

dentro de sua classe. [...] e não no centro da família. [...] e aquilo que 

ela deve tornar-se não é determinado por nenhuma meta educacional, 
mas sim pela situação de classe. Essa situação penetra-a desde o 

primeiro instante, já no ventre materno, como a própria vida, e o 

contato com ela está diretamente relacionado no sentido de aguçar, 
desde cedo, na escola da necessidade e do sofrimento, sua consciência 

de classe. Pois a família proletária não é para a criança melhor 

proteção contra a compreensão cortante do social do que seu puído 

casaco de verão contra o cortante vento de inverno (BENJAMIN, 1984, 
p. 89-90, grifos nossos). 

No texto O Teatro Pedagógico, Brecht (1967) conclamou-nos a uma atuação 

pedagógica do/pelo teatro, porém não dicotomizou conhecimento de diversão. O 

pedagógico não é sinônimo de algo aborrecido, chato, desinteressante. Pelo contrário, o 

diálogo para a aprendizagem só seria possível também com o prazer da diversão. O que 

o encenador almejava era a possibilidade de que o teatro pudesse ser reconhecido como 

forma de conhecimento e formação humana, ao mesmo tempo em que fosse notória as 

suas especificidades por um público amplo. O desejo de Brecht era tornar a arte teatral 

popular, no sentido de que o público pudesse também fazer a leitura do espetáculo 

teatral, pensando a técnica, a linguagem, a opção estética. Ou seja, ele almejava que o 

público pudesse conhecer a obra do ponto de vista formal
66

, pois isso desmistificaria o 

trabalho e não o levaria à ilusão.  

O teatro se transformou em assunto para filósofos, filósofos, diga-se 
de passagem, que não pretendiam apenas explicar o mundo, mas, 

também, transformá-lo. Começamos também a filosofar; começamos 

também a ensinar. E onde foi parar a diversão? Começamos a fazer 
com que as pessoas voltassem aos bancos das escolas, começamos a 

tratar as pessoas como analfabetas? Era preciso que se prestassem 

exames, que se apresentassem certificados de aprovação? Segundo o 

consenso geral, existe uma grande diferença entre aprendizado e 
diversão. Aquêle pode ser útil, mas submente esta última é agradável. 

Temos, portanto, que defender o teatro épico contra a suspeita de que 

seja algo extremamente desagradável, incapaz de provocar 
contentamento e, mesmo, cansativo. A este respeito podemos apenas 

dizer que a contradição [ou dicotomia?] entre aprender e divertir-se 

nada tem de necessidade natural, jamais foi isso e nada obriga que 
venha a ser (BRECHT, 1967, p. 97-98). 

O que parece ser basilar nesse trecho é que o pedagógico não precisa ser 

exatamente maçante, bem como o conhecimento não é sinônimo de aborrecimento. Isso 

                                                             
66 Aqui, assim como Adorno (1988) compreendemos que os conteúdos podem vir a virar formas, bem 

como a forma traz consigo conteúdos sedimentados na estrutura societal a partir de um processo histórico. 

Nesse sentido, a forma também é determinante na formação do sujeito. 
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se tornou conclusivo na reflexão de Brecht, quando ele notou: “Se não houvesse essa 

possibilidade de aprender divertindo-se, o teatro, por sua própria estrutura, não estaria 

em condição de ensinar. O Teatro permanece teatro, mesmo quando é teatro pedagógico 

e, na medida em que é bom teatro, é diversão” (BRECHT, 1967, p. 99). Ao trazermos 

essa ponderação, não quer dizer que entendamos o teatro como entretenimento. Quer 

dizer que o tédio é tão nocivo quanto o prazer imediato, como provocou Benjamin em 

outro contexto: “Se o sono é o ponto mais alto da distensão física, o tédio é o ponto 

mais alto da distensão psíquica” (1994, p. 204). 

No caso do teatro, ele foi/é tratado como lugar privilegiado, recinto de diversão e 

forma de divertimento devido à construção histórica de uma educação estética. 

Contudo, numa estrutura tão sedimentada de educação estética, seria impensável falar 

em pedagogia no teatro. Sobre isso Brecht (1978) ironizou: 

Nem sequer se deverá exigir ao teatro que ensine, ou que possua 

utilidade maior do que a de uma emoção de prazer, quer orgânica, 

quer psicológica. O teatro precisa poder continuar a ser algo 
absolutamente supérfluo, o que significa, evidentemente, que vivemos 

para o supérfluo. E a causa dos divertimentos é, dentre todas, a que 

menos necessita de ser advogada (BRECHT, 1978, p. 101). 

A reclamação fundamental de Brecht era que o teatro, assim como outras artes, 

havia se transformado historicamente em objeto privilegiado das altas classes sociais e 

dos intelectuais. E, no contexto da sociedade moderna, ela se tornou artigo de luxo da 

burguesia. Ainda que tenha defendido a aprendizagem séria com diversão, Brecht se 

preocupou com a era do entretenimento, e da mera realidade reproduzida no palco sem 

reflexão crítica. Pensando nisso, ele cunhou sobre o teatro como conhecimento, sobre a 

diversão distintamente do entretenimento, e apontou que a produção teatral é marcada 

pelas condições objetivas na leitura da obra de arte. Levando em conta as tensões entre 

o poder econômico e o aprender na divisão social do trabalho, o autor refletiu sobre o 

paradigma da modernidade dizendo: 

Sem dúvida, o aprendizado que conhecemos na escola, na preparação 
das profissões, etc., é algo que exige esforço. Mas é preciso considerar 

igualmente em que circunstâncias êle decorre e a que objetivos serve. 

Trata-se propriamente de uma compra. O conhecimento [no contexto 

da modernidade] é simplesmente uma mercadoria. Ela é adquirida 
para ser revendida. Todos aqueles que passaram da idade de 

frequentar os bancos escolares têm que adquirir conhecimento, por 

assim dizer, às ocultas, pois aquêle que confessa que ainda precisa 
aprender se desvaloriza perante os demais, como sendo alguém que 

pouco sabe. Além disso, a utilidade do aprender é muito limitada por 

fatôres que estão fora do alcance da vontade daquele que aprende. 
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Existe o desêmprego, contra o qual nenhum conhecimento pode 

defender. Existe a divisão do trabalho, que torna inútil e impossível o 

conhecimento universal [...] Para as diversas camadas do povo, o 
aprendizado desempenha um papel muito diferente. Existem camadas 

que não podem pensar em uma melhoria nas condições. As condições 

lhes parecem suficientemente boas. Qualquer que seja a situação do 
petróleo, eles ganham com isso [...] Mas existem camadas cuja vez 

ainda não chegou, que estão descontentes com a situação, que têm um 

enorme interêsse prático em aprender prático em aprender, que 

querem orientar-se de qualquer maneira, que sabem que se não 
aprenderem estarão completamente perdidas – êstes são os melhores e 

mais curiosos alunos. Estas diferenças também existem em relação a 

países e povos. O desejo de aprender depende, assim, de várias coisas 
e, portanto, existe a possibilidade de aprender com gôsto, alegria e luta 

(BRECHT, 1967, p. 99). 

A realização prática da representação ainda se afirma no campo da Estética, 

caracterizando-se pela eliminação dos referenciais culturais relevantes à formação do 

sujeito. Em seu consagrado texto Pequeno Organon para o Teatro, Brecht (1978) 

colocou como problema chave a educação estética e a estética da educação no teatro. 

Segundo ele, a estética era o legado de uma classe depravada que se tornara parasitária 

por afirmar conceitos estéticos vigentes. Contudo, negá-la estava fora de questão, como 

o autor afirmou, era preciso afirmar a posição do gênero épico dentro do campo da 

estética, ou “determinar os traços de uma estética adequada a esta espécie de teatro.” 

(BRECHT, 1978, p.100). Nesse sentido, até mesmo pela estética ter construído toda a 

base teórica do teatro, seria difícil, por exemplo, “apresentar a teoria do distanciamento 

fora de uma perspectiva estética” (BRECHT, 1978, p.100). Para ameaçar os alicerces do 

campo e construir um novo olhar, era necessário “extrair do instrumento de prazer um 

objeto didático e reformar determinadas instituições transformando-as de locais de 

diversão em órgãos de divulgação” (BRECHT, 1978, p.100).  

Como disse Benjamin (1994), na contramão da indústria cultural, ao invés de 

competir com os novos meios de comunicação de difusão, Brecht abdicou do teatro com 

máquinas complicadas, inúmeros figurantes, com efeitos refinados. Porque para Brecht, 

o teatro deveria se apropriar de novos assuntos e novas formas para passar a ter outras 

relações de formação do sujeito, da sociedade e da cultura. Ele sabia que a modificação 

dessas relações estava ligada à ideologia e também aos meios formais: “A forma em 

questão só pode ser conseguida, entretanto, através de uma mudança completa no 

objetivo do teatro. Só um novo objetivo pode conduzir a uma nova arte. O nôvo 

objetivo é a pedagogia” (BRECHT, 1967, p. 48). 
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Incitada pela teoria brechtiana, a expressão ‘pedagogia do espectador’, como 

intitulou Desgranges (2010a), faz-se na urgência por uma tomada de posição crítica 

diante das representações dominantes, pela necessária capacitação do indivíduo para 

questionar procedimentos, desmistificando códigos espetaculares hegemônicos e 

refletindo sobre o conteúdo e a forma do espetáculo (DESGRANGES, 2010a, p.38). Neste 

sentido, a educação no teatro, não só de espectadores, passa pelo acesso ao espaço 

teatral, mas também por uma democratização da linguagem da encenação teatral. 

Acredita-se que com esse esforço, poderíamos envolver outras concepções estéticas em 

relação à ética do fazer teatral, difundindo aspectos formais que constituem a arte e 

criando uma nova interação e envolvimento das pessoas com o conteúdo do trabalho 

artístico. 

Na discussão de Benjamin (1994), sobre o autor como produtor, ele pontuou a 

necessidade de uma tensão entre a forma e o conteúdo para o conhecimento estético. Os 

artistas e as técnicas utilizadas por eles são responsáveis pela formação da consciência. 

Mas não por um mero funcionalismo fechado nele mesmo. Sobre o excesso de 

funcionalismo temático e desprovido de preocupação com o sentido político do teatro, 

Benjamin citou: “Brecht criou o conceito de “refuncionalização” para caracterizar a 

transformação de formas e instrumentos de produção por uma inteligência progressiva 

e, portanto, interessada na liberação dos meios de produção, a serviço da luta de 

classes” (1994, p.127). O autor discorreu sobre os procedimentos do teatro épico e 

destacou que o ponto chave é a reflexão: “refletir sobre a sua produção no processo 

produtivo” (1994, p.134). 

Nesse contexto, Benjamin (1994) destacou nomes de artistas, os quais ele afirma 

falar uma linguagem inteiramente nova. Para Benjamin, a característica deles é “uma 

desilusão radical com o século [XX] e ao mesmo tempo uma total fidelidade nova esse 

século” (1994, p. 116). O autor ressaltou que não se trata somente de uma renovação 

técnica, mas, sobretudo, de uma “mobilização a serviço da luta ou do trabalho e, em 

todo caso, a serviço da transformação da realidade, e não da sua descrição” (1994, p. 

117). No caso de Brecht, Benjamin notou que a transformação da sociedade é o que 

mais importa. “Transformação que, para Brecht, equivale a postura. Ela é nova, e o que 

há de mais novo nela é que ela pode ser aprendida” (BENJAMIN, 1986, p.122). Mas 

juntamente com a postura vem um discurso, a palavra. E esse conjunto Brecht 

investigou e expôs na sua dramaturgia, inclusive nas peças didáticas. 
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No recorrente egoísmo presente nas personagens brechtianas habita também um 

fracasso do sujeito, que despende mais energia para o caminho do individualismo do 

que para a superação de sua ignorância. Isso, porque sua condição social assim impõe  

tal estranhamento; e a sua postura social o impede de se reconhecer como sujeito devido 

o estranhamento-de-si (MARX, 2010). 

 Na visão benjaminiana, lê-se: “Se Marx se colocou, por assim dizer, o problema 

de fazer nascer a revolução do seu contrário, por excelência, ou seja, do próprio 

capitalismo, Brecht transporta esse problema para esfera humana: ele quer fazer nascer 

o revolucionário a partir do tipo mau e egoísta por si, sem considerações éticas” 

(BENJAMIN, 1986, p. 124). A superação da barbárie e a (im)possibilidade da 

experiência, num sentido brechtiano e benjaminiano, passa pela busca de um caminho 

de negatividade do sujeito para afirmação do egoísmo na tentativa de superação do 

individualismo. 

Escrita em 1926, a comédia inicialmente intitulada Homem é Homem, trata da 

destruição e da remontagem do ser humano em outro. O que o homem fez do homem é 

a força motriz da peça. Brecht, desde 1921, vinha pensando sobre as possibilidades de 

transformação do homem (Ewen, 1991). A personagem Galgei, figura futura de Galy 

Gay, tem algo de bárbaro, como descreveu Brecht:  

O tema de ‘Galgei’ tem alguma coisa de bárbaro. É um retrato de um 
naco de carne... que, por lhe faltar um centro, suporta toda sorte de 

mudanças, assim como a água flui em todos os tipos de vaso. O 

triunfo bárbaro e despudorado de uma vida sem sentido, que cresce 
selvagemente em todas as direções, aproveita-se de todos os formatos, 

não sofre de nenhuma espécie de reservas. Aqui vive a peste que 

desejou continuar vivendo como um porco. A questão é: ele estará 

realmente vivo? A resposta: ele está sendo vivido (BRECHT apud 
EWEN, 1991, p.118). 

Aí nos deparamos com a coerência de Brecht, que não escreveu suas peças 

pensando somente em propagar suas ideias, mas as colocou em discussão no palco. 

Benjamin mostrou e analisou isso na dramaturgia de Um homem é um homem
67

. 

                                                             
67 Galy Gay é o herói da comédia “Um homem é um homem”, de Bertolt Brecht. Nesse momento da 

peça, a personagem “Acabou de sair da casa para comprar um peixe a pedido da mulher, quando encontra 

casualmente soldados do exército anglo-indiano que, na pilhagem de um pagode, perderam um 

companheiro. Eles têm todo o interesse em arrumar rapidamente um substituto. Galy Gay é um homem 

que não sabe dizer não. Acompanha os três soldados sem saber o que pretendem com ele. Passo a passo 

adquire traços, pensamentos, atitudes, hábitos que se requerem de um homem na guerra; ele é 

inteiramente desmontado e remontado, renega sua mulher quando ela o encontra, e acaba tornando-se 

temido guerreiro e conquistador da fortaleza Sir El Dchowr” (BENJAMIN, 1986, p. 124).  
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O Sr. Bertolt Brecht afirma: um homem é um homem. 

E isso qualquer um pode afirmar. 

Mas o Sr. Bertolt Brecht também prova 
Que qualquer coisa se pode fazer com um homem. 

Esta noite, um homem é remontado como um automóvel. 

Sem perder coisa alguma. 
O homem é abordado com humanidade, 

Solicitam-lhe com ênfase, mas sem desavença, 

Adaptar-se ao curso do mundo 

E deixar nadar seu peixe privado. 
O Sr. Bertolt Brecht espera que os senhores vejam 

Que o solo que eles pisam se derrete como neve 

E percebam com o empacotador Galy Gay  
Que viver nesse mundo é muito perigoso. (BRECHT apud BENJAMIN, 

1986, p. 124). 

Se, por um lado, Brecht se expôs à própria crítica com ironia; por outro, não 

abriu mão de instrumentalizar a forma da escrita com o seu próprio olhar, como suscitou 

Benjamin (1986) e como está evidente na passagem acima. A percepção de Brecht nas 

palavras de Benjamin é que a forma escrita pode ser reformulada, desmontada, 

transformada. O risco proeminente está na mimese, ou seja, uma apropriação indevida é 

uma falsa racionalidade instrumental transformando seu material de trabalho em seu 

próprio inimigo, como diz Adorno (1988). 

Do ponto de vista formal, Brecht ansiou estudar a linguagem teatral na sua 

materialidade apropriando-se de uma visão operística da linguagem cênica. Contudo, é 

possível que, de algum modo, o seu ponto de partida tenha sido justamente a recusa a 

Wagner. Por isso, em 1929, sendo contrário à totalidade wagneriana, ele diferenciou o 

modo épico do modo dramático de representação de forma esquemática (BORNHEIM, 

2009). 

Segundo Pavis (1999), obra de arte total ou teatro total [Gesamtkunstwerk] foi 

idealizada por ele almejava fundir os elementos da encenação teatral, de tal forma que 

ela tivesse um encadeamento onírico; ele acabou se rendendo ao realismo dos 

cenógrafos e não conseguiu alcançar a organicidade dos sonhos. 

A estética da ópera wagneriana procura a obra mais “altamente 

comunitária” que seja uma síntese da música, da literatura, da pintura, 
da escultura, da arquitetura, da plástica cênica etc. [...] A teoria da 

Gesamtkunstwerk coloca o problema da especificidade do teatro: é 

arte “bastarda” e “impura” composta com o que lhe cair nas mãos (ou 
diferentes sistemas cênicos)? Ou é uma totalidade harmoniosa na qual 

tudo o que aparece em cena se funde como um crisol? [...] (PAVIS, 

1999, p.183). 
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Brecht propôs o antigesamtkunstwerk, ou o distanciamento recíproco dos 

sistemas (PAVIS, 1999, p.184). Ele queria mostrar as especificidades de cada área das 

artes cênicas, tencionando seus sistemas de operação; não os dissolvendo um no outro, e 

sim, distanciando-os uns dos outros. O objetivo de Brecht era garantir assim que cada 

sistema significante, com autonomia, pudesse afirmar ou contradizer os conteúdos 

expostos na cena. Ele buscou uma relação entre o particular e o universal da forma para 

alcançar a objetividade do conteúdo: música contradizendo texto, gestualidade traindo a 

atmosfera cênica ou ação, etc. (PAVIS, 1999, p.184). 

Bornheim (1992) diz que o conceito fundamental da estética brechtiana é o da 

separação, “sempre consolidado na objetividade – o teatro épico estabelece-se pelo 

modo como compõe os seus diversos elementos ao nível que poderia ser chamado de 

separação objetiva” (BORNHEIM, 1992, p.172). A partir disso, o Brecht se focou em 

identificar procedimentos que levavam a tal processo de separação. Isso, numa lógica 

contrária àquela que buscava a fusão, a falsa organicidade da realidade da cena. Para 

ele, o mais importante era a contradição entre os procedimentos e as próprias ações 

apresentadas; estas precisavam ser mostradas ao público.  

E, nesse sentido, o encenador se apropriou até mesmo da linguagem da ópera em 

seus trabalhos. Naquele momento havia uma crise da ópera – considerado o gênero mais 

nobre dentro da cultura burguesa – e Brecht procurou criticá-la, tornando-a crítica. Com 

isso, “alcançar o próprio núcleo do teatro burguês” (BORNHEIM, 1992, p.172).  

A ópera que temos é a opera culinária. Ela um meio de prazer 

muito antes de tornar-se uma mercadoria. Ela serve ao prazer, 

mesmo quando pede e dá cultura, pois ela pede e dá cultura do 

gosto. E ela se aproxima de qualquer objeto de modo prazeroso. 

Ela ‘faz viver’ e é útil enquanto vivência (BRECHT apud 

BORNHEIM, 1992, p.172). 

A ópera conhecida até então, tinha esse caráter de impressões individuais, que 

Benjamin (1994) associou à vivência. Segundo ele, “quanto mais incansável a atividade 

da consciência na defesa contra as excitações (Reizschutz), e quanto maior o êxito com 

que ela opera, menos essas impressões são incorporadas à experiência, e mais elas 

satisfazem” (BENJAMIN apud ROUANET, 2008, p. 48). 

Identificamos que Brecht não queria se isentar de produzir por meio da arte e da 

linguagem, mas queria apreender seus aspectos formais e ter certo domínio acerca da 

produção em arte e do produto artístico para combater a ideologia. Como não 

compactuava com os modelos vigentes, investigou e propôs novas formas de 
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intervenção no teatro a partir de elementos já existentes, como a narração, por exemplo. 

Brecht se importou com o tratamento formal que ele imprimia ao objeto (BORNHEIM, 

2009). Contudo, ele conciliou o objeto à objetividade, mesmo que compreendendo a 

importância dos estudos da subjetividade. Inclusive, em cartas entre Benjamin e Adorno 

(ADORNO; BENJAMIN, 2012), fica claro o incômodo acerca da postura de Brecht, no que 

diz respeito às contribuições da psicanálise para a teoria crítica. Da mesma forma, no 

diário de Brecht (2005), numa anotação de janeiro de 1942, evidencia-se a relação entre 

Adorno e Brecht, e suas divergências sobre a opção teórica: 

Wiesengrund-Adorno está aqui. Engordou, arredondou-se, e traz um 

artigo sobre Richard Wagner, não desinteressante mas limitado a 

cavoucar, ao modo de Lukács, Bloch, Stern, à procura de complexos, 
inibições, repressões na consciência do velho fabricante de mitos. 

Todos eles estão apenas reprimindo uma antiga forma de psicanálise 

(BRECHT, 2005, p.50). 

Notamos que Brecht não achava ser o bastante os estudos através da “antiga” 

psicanálise, pois para ele os tempos exigiam o acirramento na luta de classes. Contudo, 

no seu trabalho como teórico, encenador e dramaturgo não descartou os estudos da 

psicologia. Retomando a fala dele: “A psicologia moderna, da psicanálise ao 

behaviorismo, me proporciona conhecimentos que me levam a um julgamento 

totalmente diverso do caso, especialmente quando levo em conta os elementos 

fornecidos pela sociologia, a economia e a história” (BRECHT, 1967, p. 101, grifos 

nossos). No que diz respeito aos aspectos emocionais e subjetivos no teatro, 

especificamente acerca da recepção, o próprio Brecht escreveu: 

devo dizer que as experiências do efeito de distanciamento realizadas 
nos espetáculos de teatro épico, na Alemanha, levaram-nos a verificar 

que também suscitam emoções por meio dessa forma de representar, 

se bem que emoções de espécie diversa das do teatro corrente. A 
atitude do espectador não será menos artística por ser crítica. O efeito 

de distanciamento, quando descrito, resulta muito menos natural do 

que quando realizado na prática. Esta forma de representar não tem, 
evidentemente, nada que ver com a vulgar “estilização”. O mérito 

principal do teatro épico – com seu caráter de distanciamento, que tem 

por único objetivo mostrar o mundo de tal forma que este se torne 

suscetível de ser moldado [Behandelbar]
68

 – é justamente sua 
naturalidade, o seu caráter terreno, o seu humor e a renúncia a todas as 

espécies de misticismo, que imperam ainda, desde tempos remotos, no 

teatro vulgar (BRECHT, 1978, p.85).  

                                                             
68 Para nós o termo não pode ser limitado a essa tradução, pois a expressão em alemão significa: aquilo 

que pode ser transformado, modificado. 
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É com a preocupação desse abismo que separa os atores do público que, em 

1939, entre tantos temas, Benjamin escreveu: “esse abismo que de todos os elementos 

do palco conserva mais indelevelmente os vestígios de sua origem sagrada perdeu sua 

função” (1994, p. 78). No movimento histórico do teatro, entre modernidades e 

contemporaneidades, aos olhos de Benjamin era notável que do ponto de vista social, o 

teatro político, até então havia se limitado “a franquear ao público proletário posições 

que o aparelho teatral havia criado para o público burguês” (1994, p. 79). Esta 

limitação, em certa medida, imobilizou significativamente as relações funcionais entre 

palco e público, texto e representação, direção e atores. A emergência do teatro épico é, 

pois, uma tentativa de alterar fundamentalmente essas relações. 

Benjamin (1986), analisando e refletindo as obras do dramaturgo Bert, 

identificou que comumente as personagens desencadeavam ações políticas racionais, as 

quais não provêm de “filantropia, altruísmo, idealismo, nobreza de sentimentos ou algo 

assim, mas da respectiva postura” (1986, p. 123). De tal modo, não se tratava de postura 

ética no sentido aristotélico, pois o homem não necessariamente se torna melhor diante 

da postura social que o acomete. 

De Brecht, ou antes, e até os dias atuais, a miséria humana vem se proliferando 

diante de um Estado que, em realidade, não se ocupa de transformar para melhorar as 

condições de vida do sujeito, tampouco investe em saúde, educação, cultura. Nessa 

medida, o discurso vigente ainda é “O Estado deve ser rico, o homem deve ser pobre; o 

Estado deve ter a obrigação de poder muito, o homem deve ter a permissão de poder 

pouco” (BRECHT apud BENJAMIN, 1986, p. 125). 

Benjamin (1986) avaliou que na era da máquina o homem se rendeu à pobreza 

fisiológica, econômica, cultural, política e moral; nessa ótica, “a pobreza brechtiana é 

antes um uniforme, adequado a dar um papel importante àquele que o usa 

conscientemente.” (1986, p. 125). Então, em certa medida, numa confluência com o 

pensamento adorniano, Brecht trabalhou também com o que é inumano. A poética do 

dramaturgo permeia e é permeada pela desumanidade da barbárie; e pela resistência da 

ternura. Brecht “se dedicou à tarefa de mostrar a seus irmãos de humanidade que o 

mundo precisa ser mudado por intermédio da ação social” (ESSLIN, 1978, p. 128) e suas 

obras contêm, em seu cerne, poéticas de emoção humana sim.  
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(DESUCHÉ, 1966, p.96). 

 

A Mãe Coragem a puxar sua carroça, Grusche em O Círculo de Giz 
Caucasiano atravessando uma precária pinguela que cruza um 

precipício para salvar a criança, Galileu fartando-se com fígados de 

pato – são todas imagens poéticas da capacidade humana para resistir, 

para expressar ternura e sensualidade, do mesmo modo que a árvore 
estéril e as duas figuras eternamente esperando, de Esperando Godot, 

são uma imagem do vazio da existência humana. (ESSLIN, 1978, 

p.128). 
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Na conclusão do pensamento, apontamos que o trabalho de Brecht buscou a 

experiência, principalmente porque estabeleceu vínculos com as narrativas dos seres 

humanos “comuns”, mas incide no ser humano empobrecido ou, como afirma Benjamin 

categoricamente, “Seu assunto é a pobreza” (1986, p. 125).  

Como disse Adorno (1988), a arte denuncia a excessiva pobreza da humanidade 

por meio do que lhe é peculiar, mas também, através de um meio empobrecido pode 

impelir esse empobrecimento até à beira do mutismo. O autor ponderou que é possível 

que a sociedade e os movimentos artísticos reajam a essa pobreza: “pode ser que a arte, 

um dia, sem traição, venha abolir esse mandamento, como Brecht pôde perceber, ao 

escrever os versos: “Que tempo são estes em que falar de árvores é quase uma ofensa 

porque se faz silêncio sobre tantos crimes”” (ADORNO, 1988, p.53, grifos nossos).   
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3.2 – Da sombra do assombro à lucidez da aura: a ambivalência entre a 

identificação e o estranhamento 

 

 

A Exceção e a Regra 

 

Estranhem o que não for estranho. 
Tomem por inexplicável o habitual. 

Sintam-se perplexos ante o cotidiano. 

Tratem de achar um remédio para o abuso 
Mas não se esqueçam de que o abuso é sempre a regra. 

 

Bertolt Brecht 

 

 

Assim, por exemplo, quando, surpreendido talvez por um nevoeiro, alguém perde o caminho 

numa floresta da montanha, cada tentativa para encontrar o caminho marcado ou familiar 

pode levar a pessoa de volta, por muitas e muitas vezes, a um único e mesmo ponto, que pode 
ser identificado por algum marco particular. Ou a pessoa pode vagar numa sala escura e 

desconhecida, procurando a porta ou o interruptor de luz, e esbarrar, vez após vez, com a 

mesma peça de mobiliário [...] 

Sigmund Freud 

 

 

O estranhamento [Verfremdung] proposto por Brecht (1967), que não deixa de 

ser uma forma de reconhecimento, não é usado no sentido de “sem a liberdade de ser”, 

tampouco é equivalente à alienação. A complexidade do estranhamento brechtiano 

exige uma percepção da forma de composição da obra, mas, sobretudo, da concepção 

dialética marxista entre o estranhamento, o estranhamento-de-si e o trabalho estranhado.  

O distanciamento almejado por Brecht solicita pensarmos ainda a relação intrínseca 

entre estranhamento e distanciamento. Ambos propõem um deslocamento do sujeito em 

relação ao objeto. Como evidenciamos neste trabalho, numa acepção marxista, ocorre a 

diferenciação entre ser e pensar, na busca do sensível. Em certa medida, a categoria 

estética do estranhamento, emerge justamente pela necessidade de evocar uma 

mediação crítica para esse turbilhão de acontecimentos que envolve a arte e a cultura na 

modernidade. É uma tentativa de manter em tensão razão e emoção, sujeito e sociedade, 

arte e ciência, conteúdo e forma. 
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Para Esslin (1979), o marxismo pôde dar a Brecht uma nova estrutura para se 

pensar a estética, porque “permitia que todas essas atitudes negativas se cristalizassem 

num esquema positivo” (ESSLIN, 1979, p.174). Ranieri (2001) compreende o 

estranhamento [Entfremdung] em Marx como um ato, ou uma ação maior no tempo e no 

espaço, em que o homem se torna isolado, estranho à produção e aos produtos gerados 

pelo seu trabalho. Muitas vezes, torna-se indiferente à natureza a partir da qual extrai e 

produz e, consequentemente, afasta-se da convivência com outros seres humanos 

prejudicando sua relação com a cultura. Com esse processo de estranhamento, nas 

próprias relações com os grupos, fica evidente a insuficiência do processo de 

reconhecimento societário (RANIERI, 2001). Isso ocorre na medida em que os vínculos, 

assim como a experiência, ficam comprometidos. Logo, a emancipação também é 

dificultada. Neste sentido, avessamente ao conceito brechtiano, para Marx se faz 

necessário um “desestranhamento”. Dessa forma, a compreensão do trabalho, bem 

como as relações de trabalho e todas as outras questões envolvidas nessas relações, 

precisam ser pensadas pela classe dos trabalhadores. Essa perspectiva não remete 

somente a uma oposição do capital, mas supõe que o trabalhador é capaz de transcender 

a si mesmo na medida em que emancipa o trabalho de seu jugo (RANIERI, 2001). Este 

autor argumenta que estranhamento e alienação caminham juntos, mas são distintos. 

Inclusive, o autoestranhamento e a alienação têm princípios diferentes. O estranhamento 

traz consigo a ideia de não reconhecimento de si mesmo e comparece cindindo as 

possibilidades de conscientização do papel da subjetividade humana nos processos de 

constituição histórica. Enquanto que, a alienação impossibilita o entendimento de um 

sujeito historicamente constituído e que colabora com a sociedade a partir da 

intervenção do seu trabalho.  

Ranieri (2001), remontando uma visão hegeliana, diz que as concepções 

idealístico-românticas foram em parte responsáveis por esta acepção do estranhamento, 

pois delineiam uma visão positivista acrítica. Elas desconsideram os fatores políticos, 

sociais e econômicos que acabam concretizando o estranhamento no trabalho e, ainda, 

nas relações entre sujeito objeto, homem e natureza. Na percepção hegeliana, o sujeito 

vive assim uma vida estranhada na qual a consciência fica prejudicada, já que a relação 

eu-outro está em falência. Nessa medida, o indivíduo reconhecendo-se a si mesmo 

reconhece em si tudo que é produto seu, que é objetivado e estranhado.  
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O estranhamento brechtiano constitui a busca de uma abertura para um olhar 

sensível, onde o sujeito se veja vendo, assim, o conceito está bastante relacionado ao 

“desestranhamento” em Marx. 

EFEITO-V [Verfremdungseffekt] (BRECHT, 1967) é um conceito fundamental na 

compreensão do teatro épico. A expressão Verfremdung significa um meio artístico, seja 

qual for a área artística; enquanto effekt é traduzido como efeito. O verbo estranhar 

[Verfremden] caracteriza a ação em que o artista, objetivamente e subjetivamente, usa o 

meio para apresentar o estranhamento [Entfremdung]. Na composição da palavra, 

portanto, temos o sentido de um meio que o artista utiliza para apresentar o efeito de 

estranhamento. Em uma leitura mais complexa, tal efeito não é somente o meio, mas 

também caracteriza a própria mediação na perspectiva do teatro dialético, como 

veremos no decurso deste tópico. 

Ainda existe outra possibilidade de compreender a palavra: Fremdung é 

estranhamento, desconhecimento. Com a particula ‘Er’, mais o radical fremdung 

obtemos o significado de “ele estranha, ele desconhece”. Portanto, separando os radicais 

das palavras, temos duas concepções de estranhamento, o primeiro [Entfremdung] é a 

alienação mental que o sujeito sofre pelas condições objetivas, ou seja, os elementos 

externos a ele interferem na formação da sua consciência, nas referências internalizadas. 

Já o segundo termo [Erfremdung], refere-se que a ação de estranhar parte do sujeito, ele 

estranha, ele desconhece. O segundo movimento é o estranhamento do sujeito para com 

as condições objetivas e para com os demais, para com o outro. Há um movimento 

dialético, no qual o sujeito é alienado pelas condições objetivas, torna-se alienado 

(Informação Verbal)
69

.  

Como constatamos na pesquisa sobre o EFEITO-V [Verfremdungseffekt], podem 

ser encontradas traduções simplesmente como efeito de estranhamento, efeito de 

distanciamento, distanciamento, ou mesmo efeito de alienação. Desse modo, na 

tradução dos conceitos de estranhamento e de alienação há uma conciliação, tanto no 

que diz respeito a acepção de Marx, quanto a de Brecht. Os autores traduzem as duas 

categorias como sendo similares; todavia, a partir das análises que fizemos, elas 

demonstram ser distintas. As diferenças são tênues e marcadas pelo movimento 

dialético. 

                                                             
69 Os significados sobre o estranhamento apresentadas aqui, foram elaboradas a partir das colaborações de 

Elke Seiwert e Márcia Torres, ambas estudiosas da língua alemã. Informações obtidas via facebook 

(2013). 
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Rosenfeld (2010) afirmou que a teoria do distanciamento é em si dialética. Para 

o autor, o efeito de distanciamento é equivalente ao efeito de estranheza, à alienação – o 

que não concordamos, pois simplifica a questão, como o próprio método demonstra. Ele 

ainda escreveu que o objetivo do efeito era fazer com que o espectador, estranhando 

seus hábitos familiares, naturais e imutáveis, pudesse se convencer da intervenção 

transformadora. Nas palavras do autor certificamos como o distanciamento pode ser 

erroneamente lido: como anulação de si mesmo. Rosenfeld entendeu que: 

O tornar estranho, o anular da familiaridade da nossa situação 

habitual, a ponto de ela ficar estranha a nós mesmos, torna nível mais 
elevado esta nossa situação mais conhecida e mais familiar. O 

distanciamento passa então ser a negação da negação; leva através do 

choque do conhecer. Trata-se de um acúmulo de incompreensibilidade 
até que surja a compreensão. Tornar estranho é, portanto, ao mesmo 

tempo tornar conhecido. A função do distanciamento é anular a si 

mesmo (ROSENFELD, 2010, p.152). 

Como bem observou Bornheim (1992), o distanciamento não constitui uma 

experiência estritamente teatral. Na experiência do distanciamento reside uma 

constatação fundamental para Brecht: “O desconhecido desenvolve-se somente a partir 

do conhecido.” (BRECHT apud BORNHEIM, 1992, p.243). Aqui, neste trabalho, 

discordamos da análise de Bornheim (1992), onde ele diz que a experiência do 

estranhamento é uma experiência natural e “que acontece com uma espontaneidade até 

mesmo necessária” (BORNHEIM, 1992, p.243-244). No nosso entendimento, o objetivo 

da relação entre estranhamento e distanciamento seria justamente desnaturalizar o 

habitual e potencializar a reflexão crítica do espectador sobre aquilo que ele (não) vê no 

teatro. Contraditoriamente, como o próprio Bornheim (1992) identifica, a partir dos 

textos brechtianos, essa erradicação da suposta familiaridade daquilo que se percebe 

sem realmente perceber. Essa falsa percepção passa por uma negação da negação e por 

um acúmulo de cristalizações por parte do indivíduo. Por isso, inclusive, a opção por 

alguns autores utilizarem a expressão efeito de distanciamento. 

Ao falar sobre o efeito de estranhamento ou distanciamento, Eraldo Rizzo citou: 

”“Distanciar” um fato ou caráter é, antes de tudo, simplesmente tirar esse fato ou desse 

caráter tudo o que ele tem de natural, conhecido, evidente, e fazer nascer em seu lugar 

espanto e curiosidade” (BRECHT apud RIZZO, 2001, p.44). A partir da citação, o autor 

afirma que o distanciamento aparece em todas as partes que compõe o espetáculo; e diz 

que “o ator é o motor desse efeito” (RIZZO, 2001, p.45). 
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Mas diferentemente destes autores não restringiremos a análise à noção de 

efeito, pois como disse Adorno, o “efeito é a apresentação de um não-empírico. É 

facilitado pela proveniência a partir da empiria. [...] Ao exprimir a contaminação com o 

que simplesmente já existe, exprime-o ainda mais inexoravelmente” (1988, p.31). 

Bornheim (1992), por exemplo, ao estudar o efeito de distanciamento, como ele 

traduz, identifica e categoriza cinco formas diferentes pelas quais podemos fazer a 

leitura do distanciamento brechtiano, são elas: o conceito; o público; o ator; os 

elementos cênicos, a música; o diretor. O autor está em busca do método e da 

elaboração das técnicas que levam ao distanciamento. 

Observamos que algumas concepções sobre o distanciamento e o estranhamento 

acabam por tornar estrito o sentido da expressão, uma vez que a acepção se limita a uma 

relação de causa e efeito; ou mesmo a apreensão da técnica para se atingir o efeito.  

Aqui, optamos por trabalhar com a relação dialética entre estranhamento e 

distanciamento. Explicitaremos, ao longo do texto, que entendemos o estranhamento no 

sentido do estranho, do assombro. Em contrapartida, o distanciamento é pensado como 

a operação de reflexão crítica pela qual passa o sujeito ao estranhar algo ou alguém, 

mesmo ele próprio. Ao citarmos os outros teóricos que analisaram o termo, perceber-se-

á que não existe tal diferenciação que estamos propondo. Tentamos aqui compreender 

as distinções entre estranhamento e distanciamento, e com isso buscamos também o 

conceito de identificação em Freud (1967) para elaborar algumas considerações.  

Mesmo que alguns teóricos brechtianos façam a leitura do estranhamento como 

sendo um efeito equivalente ao distanciamento, ou meramente como um fundamento 

técnico do teatro de Brecht, aqui compreendemos que Brecht teve influências de Marx. 

Portanto, o estranhamento e o distanciamento inseridos no corpo de um material teórico 

intitulado Teatro Dialético (BRECHT, 1967) não podem ser lidos 

descontextualizadamente. Restringir a leitura do estranhamento e do distanciamento a 

um efeito ou a uma técnica, em nossa opinião, é reduzir a visão dialética brechtiana. 

Brecht (1978), em seus estudos sobre teatro alertou que a análise do ato de distanciar, e 

como fazê-lo, depende da interpretação dada ao acontecimento global, e como o teatro 

pode e deve se posicionar diante dos interesses da sua época. Ou seja, o teórico 

apresentou a possibilidade de uma nova forma de representação após longa trajetória de 

experimentação, mas não afirmou uma fórmula sobre o distanciamento. Ao contrário, 

abriu os nossos olhos para a existência de classes dominantes e solicitou uma 
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desconfiança generalizada na razão. O distanciamento brechtiano pressupõe então, uma 

tensão dialética entre o sujeito e o objeto, a partir da historicização. 

Olhando a partir de um estudo detalhado, podemos afirmar que Brecht (1967) 

propôs uma representação onde fosse suscitado o estranhamento, sendo esta uma 

categoria estética, a qual impele o sentido do espanto. O sentido é desnaturalizar o que é 

habitual, olhar como quem olha de novo; porque como disse Marx sobre sua máxima 

preferida num jogo da verdade: “Nada do que é humano me é estranho” (MARX, 1980, 

p.103). O encenador ainda falou do distanciamento, compreendido como uma distância 

que permite a reflexão crítica, separando o sujeito do objeto. Neste sentido, 

estranhamento e distanciamento não são antagônicos e, tampouco podem ser 

dicotomizados, justamente por serem complementares.  

Com isso, não se pode fugir da tensão do fracasso compartilhado, tampouco 

admitir a desistência como conformação da realidade. É preciso o assombro, como 

incitou Benjamin (1994). De acordo com os princípios marxistas, o ser humano 

dinamicamente modifica o ambiente e, concomitantemente, é modificável por ele. 

Podemos dizer com isso que o homem está ora numa condição de sujeito ora numa 

condição de objeto. E, em alguns momentos, não conseguimos nem nos reconhecer 

como humanos, tampouco visualizar momentos de crueldade em nossos atos. Por isso, 

no que diz respeito ao teatro, Benjamin acreditou ser preciso acrescentar o assombro na 

teoria aristotélica dos efeitos da tragédia:  

Quando o fluxo real da vida é represado, imobilizando-se essa 

interrupção é vivida como se fosse um refluxo: o assombro é esse 
refluxo. O objeto mais autêntico desse assombro é a dialética no 

estado de repouso. O assombro é o rochedo do qual contemplamos a 

torrente das coisas (BENJAMIN, 1994, p. 89-90). 

Para o autor, o contraste entre teatro épico e teatro naturalista reside no fato de 

que a forma épica não tem a pretensão de seguir o ilusionismo do teatro naturalista, o 

qual através de uma técnica calcada em uma base de ideologia burguesa pretende 

garantir a veracidade da representação. Então, busca-se conservar o fato do fazer teatral 

ser uma consciência viva, incessante e produtiva. O teatro épico caminha na mão 

contrária das realizações de satisfação do desejo imediato do sujeito, que num segundo 

podem até ser surpreendentes, mas não causam qualquer assombro.  

Essa consciência permite-lhe ordenar experimentalmente os elementos 

da realidade, e é no fim desse processo, e não no começo, que 

aparecem as “condições”. Elas não são trazidas para perto do 
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espectador, mas afastadas dele. Ele as reconhece como condições 

reais, não com arrogância, como no teatro naturalista, mas com 

assombro. Com este assombro, o teatro épico presta sua homenagem, 
de forma dura e pura, a uma prática socrática. É no indivíduo que se 

assombra que o interesse desperta; só nele se encontra o interesse em 

sua forma originária (BENJAMIN, 1994, p. 81, aspas do autor, grifos 
nossos). 

A desnaturalização dos acontecimentos e das relações sociais é o objetivo e, 

porquanto, o elemento extraordinário, o estranhamento ou o assombro, como cunhou 

Benjamin (1994), se faz urgente nesse tipo de encenação.  

Isso remete ao pensamento de Freud (1996b), para quem o tema do assombro 

pode se dar pelo estudo do estranho. Para o autor, o estranho é uma categoria da estética 

em geral negligenciada na literatura. Quando ele escreveu acerca dessa expressão não 

havia uma produção consistente e considerável no campo da estética que tratassem 

sobre o assunto. Segundo ele, a preocupação primordial era se ocupar como o belo, o 

atraente, o sublime – caracterizados pelo autor como sendo sentimentos de natureza 

positiva. Contudo, com o tempo, é inevitável falar dos sentimentos opostos, como os de 

repulsa e aflição. Freud (1996b) destacou, porém, que nas suas investigações sobre o 

tema encontrou muitas significações para o que é estranho. 

Nas palavras freudianas, o estranho se relaciona com o que é assustador, o que 

provoca medo e horror. Como a palavra estranho nem sempre é usada num sentido 

claramente definível, tendendo a coincidir com aquilo que desperta o medo em geral. 

Ainda assim, a expressão evoca um aspecto conceitual peculiar ao sensível. Freud 

(1996b) explicitou a raridade dos momentos em que experimentamos a sensação de 

estranheza, a impressão estranha; e evocou a possibilidade de nos transpormos a esse 

estado de sensibilidade para que possamos despertá-lo e experimentá-lo. Mas essa 

sensibilização seria em si dificultosa, pois a qualidade estética em questão é movimento 

de hesitação pela maior parte das pessoas.  

Ao analisar o significado da palavra estranho, Freud (1996b) sugeriu que podem 

ser feitos dois caminhos: um que recompõe os caminhos históricos da palavra; outro que 

marca o que tem em comum a reunião das diversas coisas, espaços, tempos, pessoas, 

sensações, experiências e acontecimentos que despertam em nós o sentimento de 

estranheza. Para ele, imediatamente, ambas as orientações conduzem ao mesmo sentido: 

o estranho é categoria do assustador.  Dessa forma, o autor investiga em que 

circunstâncias o familiar pode se tornar estranho e assustador. 
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Como é verificável por Freud (1996b), a definição do estranho em diversas 

línguas (latim, grego, inglês, francês, espanhol, árabe, hebreu entre outras) é equivalente 

ao não familiar, concomitantemente assustador. Em árabe e hebreu ‘estranho’ significa 

o mesmo que ‘demoníaco’, ‘horrível’. Freud infere que como a palavra alemã ‘estranho’ 

[unheimlich] é o oposto de doméstica [heimlich] e nativo [heimisch], em geral somos 

impulsionados a concluir que o estranho é oposto ao que é familiar; e porque não é 

conhecido, é assustador. Mas, como complementa o autor, nem todas as novidades são 

assustadoras. Para que algo se torne estranho, um elemento qualquer deve ser 

acrescentado ao que é novo e não familiar. A estranheza também pode ser pensada 

ainda como incerteza intelectual, ou seja, o estranho se faz em algo que também não se 

sabe como abordar. Nesse sentido, quanto mais vínculo, intimidade, conforto e 

familiaridade a pessoa tem com seu ambiente, menos provável a experenciação do 

estranho em relação aos acontecimentos nesse ambiente. Portanto, lemos que o estranho 

tem um componente contrário à esfera da vida privada. Heimlich traz em seu significado 

o íntimo, amigavelmente confortável; o desfrutar de um contentamento tranquilo etc., 

despertando uma sensação de repouso agradável e de segurança, como a de alguém 

entre as quatro paredes de sua casa. Na ideia de familiar existe um pertencimento da 

casa, onde o sujeito está afastado dos olhos estranhos. Portanto, aquilo que faz no 

ambiente particular é algo escondido, secreto (FREUD, 199b). 

Sobre a análise de Freud e a proposição brechtiana, lembramos que o sistema 

dramático de atuação traz consigo um modo de vida calcado na centralidade do homem 

e nos problemas da vida privada, ainda que com alguns toques de universalidade e 

algumas aparições das personagens em situações públicas. Em contrapartida, no método 

proposto a partir do teatro épico, temos como principal motivação aspectos da vida 

pública do sujeito, fundamentalmente a luta de classes. No teatro épico, a ideia é que as 

personagens não se limitem a trazer a crise “dramática” para o palco, e sim conseguir 

mostrar como a hierarquia, o status, as relações de poder determinam as condições do 

indivíduo, inclusive, as decisões e os dramas vivenciados entre “quatro paredes”. 

Mesmo que esses “dramas” psicológicos sejam constituídos coletivamente a partir de 

experiências em vida social e também por meio da formação cultural. Neste caso, as 

escolhas dos homens não são determinadas unicamente pela família, pelo destino ou 

mesmo por Deus, mas antes por condições objetivas e pelas relações de exploração, 

opressão, expropriação etc. Assim, uma das coisas mais importantes do/para o teatro 
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épico é pensar os sistemas de dominação e como operam mentalmente, fisicamente, 

emocionalmente os sujeitos nessas determinadas condições. 

Nesse sentido, o estranho desestabiliza o lugar íntimo, o lar, o agradável e 

apresenta um paradoxo: o ser humano que aparentemente se conhece tanto é também 

tão estranho a si mesmo. Concomitantemente, outro ser humano que até então, tornou-

se tão estranho a ele poderá se tornar mais familiar devido ao reconhecimento de si e do 

outro, também se vendo no outro. 

Jacques Desuché (1966) escreveu acerca da dialética e o assombro. Em seu 

texto, ele alude uma parábola citada por Brecht, na qual um indivíduo não mais 

reconhece o outro, já não lhe presta atenção alguma. Introduzir lhe uma lenda, uma 

narração que mostre tal estranhamento, pode conceder a ele uma luz nova, já que o certo 

é que o pensamento nasce do assombro, de uma mirada nova que se coloca sobre as 

coisas
70

” (BRECHT apud DESUCHÉ, 1966, p.45, nota do autor, tradução nossa). 

Para Desuché (1966), a função social do teatro é provocar o assombro, 

despertando o espectador para os abusos e a barbárie da sociedade. A partir da parábola, 

o autor expôs uma possível ideia sobre o estranhamento. O ‘estranho’ é uma meio de 

despertar a consciência crítica adormecida, sobretudo, uma forma de encontrar o amor, 

ou a possibilidade de amar. Mas Brecht não procurou isso no amor romântico, como 

explicou Desuché: 

A própria dureza do mundo tem sua própria negação no amor. Brecht 

quase nunca se preocupava em encontrar um tema clássico da paixão 
amorosa. Esta forma de amor lhe parece uma das vicissitudes dos 

burgueses do romantismo. Lirismo e complicações amorosas, 

tragédias do coração e dos sentidos, não expressam nem sua estética 
nem sua ética (DESUCHÉ, 1966, p.56, tradução nossa). 

Brecht recusou esse tipo de amor na representação, pois para ele, este revelava o 

jogo de interesses e a mesquinharia dos homens rendidos a um sistema econômico e que 

tinha suas implicações sociais. Segundo Desuché, a “realidade do amor, para Brecht, 

não tormentos e impulsos do coração, senão um sentimento terno e pacífico, feito de 

amabilidade, de doçura, de doação”; por isso, “o amor maternal ocupa um lugar 

importante em sua obra” (DESUCHÉ, 1966, p.56, nota do autor, tradução nossa). Para 

Freud (1996b), quando o estranho se origina de complexos infantis, a realidade material 

                                                             
70 A parábola não foi inventada por Brecht, a partir do nada. É um elemento importante na cultura alemã 

dos anos [19]20-30. Citemos, por exemplo, os filmes expressionistas de MURNAU e de FITZ LANG, 

citemos Las tres luces. Metrópolis, Caligari, El vampiro. De todos [os] modos Brecht, trocando a 

utilização que os expressionistas faziam da parábola, coloca-a em serviço da razão.   
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é substituída pelo espaço da realidade psíquica. Assim, atenua-se a limitação em relação 

a uma análise objetiva, digamos, em que o sujeito seria capaz de reconhecer e refletir 

com distanciamento sobre o próprio reconhecimento. E o espaço intrauterino e o amor 

materno podem proporcionar tanto o conforto do que é familiar, quanto o ambiente 

estranho da regressão infantil. 

 

(DESUCHÉ, 1966, p.128) 
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Essa possibilidade de amar brechtiana está relacionada à aceitação das 

contradições, ao contrário do conformismo em relação às condições objetivas que são 

impostas ao ‘ser’. Esse é um princípio marxista que Brecht carregou consigo na 

realização de seus trabalhos. 

Na percepção freudiana, o conceito de estranho reside a própria contradição do 

homem. Na experiência como o estranho está intrinsecamente o principio da negação. 

Tudo que é proibido, escondido, prazeroso. Na palavra unheimlich, particularmente o 

negativo ‘un‘ traz a noção do misterioso, sobrenatural, fantástico, que também pode 

despertar um horrível temor no sujeito. Tais percepções deveriam ter permanecido 

secretas, ocultas, fora do alcance do olhar, mas contrariamente à vontade do sujeito 

vieram à luz. Portanto, nessa leitura do “despertar do estranho” há também uma pista 

para o conhecimento (FREUD, 1996b). 

Desuché (1996) pontuou que no trabalho de Brecht, existem formas de alertar o 

espectador para as ações da representação: a partir da estrutura textual texto, estilo das 

obras, interpretação dos atores e montagem do espetáculo. Todas repousam 

fundamentalmente sobre a ideia da dialética, que apresenta a possibilidade de mostrar as 

contradições de um acontecimento ou de indivíduos; e suas condições aparentemente 

imutáveis. Mostrando que as relações entre os homens estão em constante mudança, 

Brecht “não deixa de surpreendermos para nos fazer refletir” (BRECHT apud DESUCHÉ, 

1966, p.45, tradução nossa). 

Não podemos deixar de considerar que Brecht também foi influenciado pelo 

formalista russo Viktor Chklovski, que em seu trabalho Arte como processo (1999) ou A 

Arte com procedimento (1976), escrito em 1917, onde discorreu sobre a forma literária, 

cunhou o conceito de estranhamento [Ostranenie]. 

Todos os que conhecem bem Tolstoi podem achar nele centenas de 

exemplos deste tipo. Esta maneira de ver os objetos fora de seu 
contexto o conduziu, nas suas últimas obras, a aplicar o método de 

singularização na descrição de dogmas e ritos, método segundo qual 

ele substituía as palavras da linguagem corrente pelas palavras 

habituais de uso religioso; resultou daí qualquer coisa de estranho, de 
monstruoso, que foi sinceramente considerado por muita gente como 

uma blasfêmia e os feriu penosamente (CHKLOVSKI, 1917, p.50). 

Na perspectiva de Chklovski, a finalidade da arte é trazer ao sujeito uma 

sensação de estranhamento e não de reconhecimento aos objetos. Estes tantas vezes 

percebidos podem ser entendidos como reconhecimento: “o objeto se acha diante de 

nós, sabemo-lo, mas não o vemos... Por isso, nada podemos dizer sobre ele. Em arte, a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Viktor_Chklovski
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liberação do objeto do automatismo perceptivo se estabeleceu por diferentes meios [...]” 

(CHKLOVSKI, 1976, p. 45). O autor comentou que a imagem diante dos olhos do sujeito 

não pode ser pretendida como algo constante para indivíduos variáveis. Por isso, 

segundo ele “O objetivo da imagem não é tornar mais próxima de nossa compreensão a 

significação que ela traz, mas criar uma percepção particular do objeto, criar uma visão 

e não o seu reconhecimento” (CHKLOVSKI, 1976, p. 50). Nessa visão tida como nunca 

vista, existe um princípio erótico, porque ilumina algo que ainda não havia sido 

revelado. “Por vezes, a representação dos objetos eróticos se faz de uma maneira velada, 

onde o objetivo não é evidentemente aproximá-los da compreensão” (CHKLOVSKI, 1976, 

p. 51). 

Entendido assim, o estranhamento é um novo modo de olhar para a obra de arte, 

distanciando-se dela. Contudo, o termo em si precede cuidado na interpretação, pois a 

palavra utilizada pelo autor, ostranenie, não existe na língua russa – nem como 

substantivo, ostranenie; nem como verbo, [estranhar] ostranit. A palavra russa para o 

verbo estranhar é otstranit. O que notamos, na leitura da obra de Chklovski (1976), é 

que num sentido mais amplo o estranhamento possibilitaria compreender a 

singularidade do objeto artístico frente ao sujeito. Através de uma obra de Tolstói, ele 

chama a atenção para o que considerou de procedimento de singularização, que seria 

uma ponte para ampliar a percepção para reivindicar o devir do objeto. 

Eu secava no quarto e, fazendo uma volta, aproximei-me do divã e 

não podia me lembrar se o havia secado ou não. Como estes 
movimentos são habituais e inconscientes, não me lembrava e sentia 

que já era impossível fazê-lo. Então, se sequei e me esqueci, isto é, se 

agi inconscientemente, era exatamente como se não o tivesse feito. Se 
alguém conscientemente me tivesse visto, poder-se-ia reconstituir o 

gesto. Mas se ninguém o viu ou se o viu inconscientemente, se toda a 

vida complexa de muita gente se desenrola inconscientemente, então é 
como se esta vida não tivesse sido." (Nota do Diário de Leon Tolsioi 

de 28 de fevereiro, 1897.) Assim a vida desaparecia, Se transformava 

em nada. A automatização engole os objetos, os hábitos, os m6veis, a 

mulher e o medo à guerra [...] "Se toda a vida complexa de muita 
gente se desenrola inconscientemente, então é como se esta vida não 

tivesse sido." E eis que para devolver a sensação de vida, para sentir 

os objetos, para provar que pedra é pedra, existe o que se chama arte. 
O objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e não como 

reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento da 

singularização dos objetos e o procedimento que consiste em 
obscurecera forma, aumentar a dificuldade e a duração da percepção. 

O ato de percepção em arte é um fim em si mesmo e deve ser 

prolongado; a arte é um meio de experimentar o devir do objeto, o que 

é já é “passado” não importa para a arte. A vida da obra poética (a 
obra de arte) se estende da visão ao reconhecimento, da poesia à 
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prosa, do concreto ao abstrato [...] (CHKLOVSKI, 1917, p. 44-45, grifos 

do autor). 

Chklovski (1917) partiu da ideia de que é importante uma forma concreta para 

desautomatizar o olhar para a obra de arte. O autor citou que Aristóteles dizia que a 

língua poética precisa ter um caráter estranho e surpreendente – frequentemente uma 

língua estrangeira. Entretanto, diferentemente do filósofo grego, o formalista russo 

exortou que o estranhamento se diferencia porque traz a sensação de não-coincidência 

de uma semelhança. A busca é pela “transferência de um objeto de sua percepção 

habitual para uma esfera de nova percepção; há portanto uma mudança semântica 

específica.” (CHKLOVSKI, 1976, p. 54). Nesse sentido, sem desfazer da poesia ou da 

prosa, o autor definiu a poesia como um discurso difícil e tortuoso na medida em que o 

discurso poético é um discurso elaborado. Em contrapartida, a prosa “permanece um 

discurso ordinário, econômico, fácil, correto” (CHKLOVSKI, 1976, p. 54-55). 

Por essa percepção, dizemos que a tensão entre a prosa e poesia no discurso 

teatral faz-se necessária. Brecht (1967) concordou com esse argumento, como podemos 

notar em suas poéticas políticas. Por isso, tão imprescindível quanto a narração no teatro 

épico são os diálogos e as músicas. Sua concepção de obra de arte não traz só as 

palavras, mas os sons, a musicalidade como objeto de investigação. Do ponto de vista 

formal, Brecht levou em consideração o público e, nesse sentido, buscou alcançar uma 

forma semântica de estranhamento que fosse materializada no ato teatral e apreendida 

pelo público da época. O dramaturgo reivindicou ao teatro a possibilidade de criação de 

uma leitura histórica do mundo pela sua arte. E no teatro “O natural teve que se adaptar 

à marca do estranho, do anormal, do insólito” (BORIE; ROUGEMONT; SCHERER, 2011). 

Sobre o conceito de estranhamento, Brecht disse ainda, que na tentativa de se 

criar um teatro épico: 

Não se permitia de modo algum ao espectador entregar-se sem 

qualquer crítica (e sem qualquer consequência prática) aos 

acontecimentos por meio da identificação com os personagens 
dramáticos. A representação submetia os assuntos e ocorrências a um 

processo de distanciamento. Trata-se do distanciamento que é 

necessário para que se possa compreender. Em relação a tudo que é 
evidente por si mesmo se renuncia à compreensão. O natural tinha 

que ser acrescido do elemento extraordinário. Somente assim é que as 

leis de causa e efeito poderiam aparecer em evidência. Era preciso que 

a atuação dos homens fosse tal e pudesse, ao mesmo tempo, ser outra 
(BRECHT, 1967, p. 96, grifos do autor). 
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Freud (1996b) considerou que o homem é capaz de auto-observação. A partir 

dessa possibilidade, ele incitou a noção de ‘duplo’, que estaria ligado àquelas coisas 

que, para a autocrítica, pertenceriam ao antigo narcisismo dos primeiros anos do 

indivíduo. Esses materiais recalcados se tornam ofensivos à crítica do ego. Embora não 

tenhamos vivido tudo, fragmentamos a experiência para garantirmos uma permanência 

nas referências que nos são familiares – porque segundo o autor, gostamos de nos 

apegar, por fantasia. O ego imprime todos os esforços para manter os padrões, 

sedimentado por circunstâncias externas adversas, as quais aniquilaram os nossos atos 

de vontade suprimidos. Estes atos que nutrem em nós a ilusão. Ao ansiar a defesa, que 

levou o ego a projetar para fora aquele material, como algo estranho a si mesmo, o 

sujeito externaliza a estranheza. Trata-se de uma operação da memória que eleva o 

sentimento de autoconsideração; e, paradoxalmente, uma regressão a um período em 

que o ego ainda não havia se distinguido tão nitidamente ainda, em relação ao mundo 

externo e às outras pessoas.  

Inversamente, Pavis (1999) citou que alguns críticos marxistas, inspirados pela 

teoria brechtiana, propõem superar a “concepção estreitamente psicológica da 

identificação [e do estranhamento], ampliando a consciência espectadora a uma 

instância que reconhece também no conteúdo ideológico da peça ou da encenação” 

(PAVIS, 1999, p.201). O que está posto nessa definição é que o espectador ao se 

identificar com as personagens ou a fábula, acaba introjetando mitos e crenças, e 

reproduzindo uma ideologia (PAVIS, 1999). 

Esta crítica radical da alienação do espectador ameaça, todavia (se é 

levada ao extremo, para não dizer absurdo, como no jovem Brecht), 

desequilibrar a oposição identificação/distanciamento. Pois bem, toda 
a identificação com o herói faz-se afastando-se ligeiramente deste e, 

portanto, por uma leve denegação, ainda que para afirmar a sua 

superioridade ou sua especificidade; e, inversamente, toda crítica do 

herói necessita de uma certa percepção de sua “psicologia” (PAVIS, 
1999, p.201 – aspas do autor). 

Essa base também esclarece algumas diferenças entre o diretor russo Constantin 

Stanislavski, que trabalhou com uma qualidade mais individualizada e particularizada 

na construção das personagens; e Brecht, que inclusive pela influência da teoria 

marxiana, elaborou sua práxis a partir da concepção de estrutura social. Nesse sentido, o 

princípio do distanciamento se relaciona diretamente com o materialismo histórico. 

Para Brecht (1967), os esforços deveriam ser dirigidos no sentido de realizar a 

representação de tal maneira que a plateia fosse impedida de se identificar com as 
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personagens da peça. Por que a “aceitação ou rejeição de suas ações e sofrimentos 

deviam tomar lugar no plano da consciência, em vez de, como hábito, no 

subconsciente” (BRECHT, 1967, p. 104).  

Segundo Friedrich Nietzsche (2005) o prazer de se identificar com a personagem 

é um fenômeno dramático fundamental: “ver-se a si mesmo metamorfoseado diante de 

si e agir agora como se se houvesse entrado num outro corpo, num outro caráter.” 

(NIETZSCHE apud PAVIS, 1999, p.200). Para Freud, a satisfação do espectador está em 

“sentir as diferentes partes do ego se mostrarem sem inibição em cena” (FREUD apud 

PAVIS, 1999, p.200). Sobre a tentativa de compreender as emoções no processo da 

recepção teatral, Pavis (1999) nos apresenta a teoria de Hans Robert Jauss, que 

distingue cinco tipos de identificação: associativa, admirativa, simpática, catártica e 

irônica. 

 

Modalidade de identificação Relação Disposição de recepção Normas de conduta 

+ progressiva 

- regressivo 

a) Associativa Jogo/competição Pôr-se no lugar de todos os 

participantes 

+ gozo de uma existência 

livre 

- excesso permitido (ritual) 

b) Admirativa O herói perfeito Admiração + emulação 

- imitação 

c) Simpática O herói imperfeito Piedade + interesse moral 

- sentimentalidade 

d) Catártica a) O herói que sofre 

 

 

 

b) O herói oprimido  

a) Violenta emoção 

trágica; Libertação 

da alma 

b) Zombaria, 

libertação cômica 

da alma 

  

+ interesse desinteressado  

 

 

 

- prazer de voyeur 

- zombaria 

e) Irônica O herói desaparecido ou anti-

herói 

Espanto (provocação) + resposta pela criatividade, 

sensibilização da percepção 

- culto do tédio, indiferença 

(JAUSS apud PAVIS, 1999, p.201). 
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Jauss (2002), alemão que se dedicou a estudar a estética da recepção, afirmou 

que devemos ter prazer em apreciar a arte, compreendendo-a. Segundo Gomide (2011), 

ele pensou a recepção por meio da tríade: poesis (consciência como atividade 

produtora), aesthesis (consciência como atividade receptora) e katharsis (plano de 

reflexão que se identifica com a ação). Esta última, a catarse, acontece por meio de uma 

empatia do espectador com o herói, como preconizou Aristóteles (1979). Quando Jauss 

propôs distinguir as formas de identificação, ele traçou uma relação entre o personagem 

apresentado pela obra e a disposição da identificação emocional do espectador. O autor, 

também expôs diferenças da personagem em relação à ação, o caráter que o espectador 

pode aferir ao herói, e as possíveis reações do público ao se identificar com a ação. 

Nessa forma de teatro, via ilusão e sob esse conceito de identificação, o sujeito 

(ator, espectador) vive a introspecção, mergulha na personagem tentando se fundir a ela, 

de modo a se identificar. Sobre a ambivalência do ato de identificação, Brecht escreveu: 

de um lado, o ato de identificação recorre a elementos racionais e, de 

outro, o efeito de distanciamento pode ser aplicado de maneira 

puramente sentimental. Stanislavski desenvolveu longas análises para 
chegar à identificação, e o efeito de distanciamento dos panoramas de 

feira (“Nero contempla o incêndio de Roma [...], “o terremoto de 

Lisboa”) é puro sentimento. No teatro aristotélico a identificação 

também é intelectual; o teatro não-aristotélico também recorre à 
crítica sentimental (BRECHT apud COSTA, 2002, p. 6-7, grifos da 

autora). 

Em 12 de setembro de 1938, em seu diário de trabalho, Brecht (2002) 

pronunciou que no “método” de Constantin Stanislavski (2001, 2002a, 2002b, 1997, 

2009) a razão não é suprimida, mas se torna um mecanismo de controle. O encenador 

tinha um interesse pelo trabalho de Stanislavski e, embora ele pontuasse problemas em 

relação a ele, os “problemas” não estavam exatamente no trabalho proposto por 

Stanislavski, tampouco era uma questão pessoal que o incomodava. 

Segundo Brecht, para além do método stanislavskiano ter se aproximado da 

psicanálise, o incômodo era a mitificação que teve início quando houve a “adoção do 

realismo socialista como palavra de ordem stalinista para as artes em 1934, programa 

no qual, no âmbito da encenação teatral, coube a Stanislavski, malgré lui même, o papel 

do profeta, por assim dizer” (COSTA, 2002, p. 54). 

Se, por um lado, o trabalho de Stanislavski era baseado em obras naturalistas que 

consistiam em retratos sociais burgueses minuciosamente representados, na leitura de 

Costa (2002), para Brecht, o mistério da identificação era possível de ser resolvido caso 
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houvesse a historicização por meio da dialética. Sobre as peças dirigidas por 

Stanislavski, temos a seguinte observação de Brecht: 

A ação das peças é mínima, a ilustração pormenorizada dos estados de 

alma ocupa o tempo todo, trata-se de investigar a vida interior de 

algumas personagens individuais, no entanto há também alguma coisa 

para os investigadores sociais. Quando Stanislavski estava na força de 

sua idade, a revolução aconteceu. O seu teatro foi tratado com o 

máximo respeito. Vinte anos depois da revolução foi ainda possível 

estudar nesse teatro, como num museu, o modo de vida de camadas 

sociais entretanto desaparecidas (BRECHT apud COSTA, 2002, p. 8).   

Brecht não negou o trabalho do encenador russo, ao contrário mostrou-se 

disposto a aprender com os procedimentos presentes na investigação de Stanislavski, 

que estava em busca da identificação entre o ator e o personagem. 

Brecht era tão interessado pelo trabalho de Stanislavski, que preparou jornadas 

de estudos sobre Stanislávski na casa dele, e convidou encenadores, dramaturgos e 

alguns atores. Naquela época, argumentou que era preciso que os principais escritos de 

Stanislávski e de seus alunos fossem publicados. Ainda que não estivesse convicto, o 

dramaturgo acreditava que ambos os métodos pudessem se complementar. 

Se houve um aprendizado deixado, ao teatro e ao trabalho de ator, tanto por 

Stanislavski como por Brecht foi o sentimento de responsabilidade diante da sociedade: 

a arte não é um fim em si, mas um meio para alcançar um objetivo (COSTA, 2002, p.10). 

Embora não houvesse um fim em si mesmo, tinha-se uma finalidade para, um objetivo. 

Nas palavras de Brecht, segundo Stanislávski, “a tarefa principal da encenação é 

expressar completamente o conteúdo de idéias — Stanislávski, tal como o compreendo 

eu, chama isso de a “supertarefa”
71

” (1979, p.10). 

Entre os muitos elementos que perpassam a contextualização e a reflexão acerca 

do conceito de identificação para Stanislavski estão as categorias de análise, ação e 

caracterização ou período da encarnação física da personagem. O conceito de análise 

utilizado por Stanislavski passa pela tentativa de descobrir os estímulos criadores para 

atrair o ator. Para ele, sem esses estímulos não é possível haver qualquer identificação 

com o papel que desempenhará o ator. Portanto, o objetivo da “análise é o 

aprofundamento emocional na alma de um papel” (STANISLAVSKI, 1997, p. 10). Essa 

                                                             
71 Conseqüentemente, na representação, que muitos de vocês conhecem, de Mãe Coragem e seus filhos, 

teríamos, no último quadro, por exemplo, uma ação física. Em vez de simplesmente chorar pela filha, na 

pose de uma pietà, Coragem vai pegar uma lona para recobrir a morta, dá aos camponeses dinheiro para o 

enterro, etc. A “supertarefa” do quadro é: cega pelo fato de que seu comércio com a guerra lhe custou 

todos os filhos, ela se apressa a voltar  “ao comércio”, quer dizer à guerra. (N.T) 
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análise também envolve as circunstâncias externas na vida de um espírito humano no 

papel. A análise propõe dissecar, desvendar, examinar, estudar formas de procedimento 

descobrindo qualquer material que possa revelar, orientar e conceber as bases de uma 

peça e de um papel. Nesse sentido, a caracterização (no sentido das características 

interiores, como propõe o autor-diretor) é um elemento de fundamental importância: 

“Isto não significa que [o ator] deva abrir mão de sua individualidade e personalidade; 

significa que em cada papel, ele deve encontrar sua individualidade e personalidade, 

mas, não obstante, ser diferente em cada um deles” (STANISLAVSKI, 1997, p. 41). A 

análise também é fundamental e determinante para as escolhas das ações do ator, 

principalmente porque Stanislavski defende que no teatro toda ação deve ter uma 

justificativa interior, coerente e verdadeira. Assim, as ações também interferem, 

reverberam na caracterização. Na verdade, em certa medida, ação e caracterização 

parecem emergir imbricadas. 

Freud (1967), em seus estudos psicanalíticos, apontou três princípios da natureza 

da identificação: ela é a forma primitiva do vínculo afetivo com um objeto; numa 

direção regressiva, converte-se em substituição de um vínculo libidinoso a um objeto 

como por introjeção do objeto no eu; podendo surgir sempre que o sujeito descobre em 

si uma lacuna, uma parte comum com outra pessoa que não é objeto de seus instintos 

sexuais (FREUD, 1967, p. 1146).  

É possível afirmar que o conceito de identificação utilizado por Stanislavski, 

nesse caso, aproxime-se do conceito utilizado por Freud, quer seja pelo sujeito “colocar-

se no lugar de; identificar-se com; tornar suas experiências emocionais as dele” (FREUD, 

1996, p. 33). Freud (1967) observou que havia processos de enlace e enamoramento nos 

quais os instintos eróticos, sem perder sua energia, desviavam-se de seus fins 

primitivos, ou seja, dos fins sexuais. O que interessou o psicanalista foi a fixação sexual 

ordinária a objetos, ante ao processo denominado projeção simpática [Einfuehlung]. Daí 

os estudos e elaboração do conceito de identificação, o qual segundo Freud (1967) não 

foi esgotado e merece observação do eu de outras pessoas.   

Brecht (1979) escreveu que achava idealista a proposta do método 

stanislavskiano para a representação dos atores, pois “atribuía ao teatro unicamente a 

tarefa de “encarnar” as ideias do escritor. Essa elevação da realidade se produziu pelo 

fato de que certas personagens foram idealizadas. Então, naturalmente, já não se trata de 

realismo”. Nesse sentido, ele acha que Stanislávski procedia de maneira diferenciada, 

pois ele afirmou não idealizar a representação dos atores. Contrariamente, ele afirmou 
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que o teatro alemão, que oscilava “entre um naturalismo sem idéias e um idealismo 

puro”, poderia aprender muito com o diretor russo. Para Brecht, o que se deveria 

aprender com o Teatro de Arte de Moscou era a preparação meticulosa das 

representações. E, principalmente, em sua fase que era precisamente aquela em que o 

socialismo foi construído na URSS. Isso porque, 

Stanislávski me parece proceder muito mais profundamente e de 

modo mais materialista. Segundo a minha interpretação, não se trata 

somente de saber como a vida interior privada ou esta ou aquela 

característica das personagens podem ser tornadas imperceptíveis por 
uma ação exterior (andar de um lado para o outro apavorado) — de 

mais a mais, uma expressão do medo da morte que se aproxima 

perigosamente do lugar-comum). Ao contrário, as emoções das 
personagens devem ficar subordinadas à ação da peça, que não 

depende diretamente delas, ou ser desencadeadas pela ação (BRECHT, 

1979, p.11). 

Segundo Brecht (1979), num primeiro momento do desenvolvimento da 

personagem você a conhece e não a compreende. A segunda fase da composição da 

personagem é a da identificação, é a busca da verdade da personagem no sentido 

subjetivo. O encenador escreveu que não era completamente contra à identificação. Esta 

poderia estar presente nos ensaios, na criação das personagens e no momento de 

envolvimento com o parceiro de cena: 

Você deixa que ela faça o que ela quiser, como quiser, que o diabo 

carregue a crítica, só caberá à sociedade pagar o que for necessário. — 
Não se trata, porém, de um salto de ponta-cabeça. Você deixa a sua 

personagem reagir às outras personagens, ao meio, à fábula específica, 

do modo mais simples, quer dizer do modo mais natural. Essa colheita 
acontece lentamente, até que se chegue, apesar de tudo, ao salto, até 

você mergulhar na personagem definitiva, até você unir-se a ela. E 

então vem uma terceira fase, em que você tenta ver a personagem, que 

você “é” atualmente, de fora, a partir da sociedade, e em que você 
precisa lembrar-se da desconfiança e da admiração da primeira fase. E 

depois da terceira fase, a da responsabilidade perante a sociedade, 

você entrega a sua personagem à sociedade [...] Interessante como 
Stanislávski admite a “fanfarronada” — no ensaio! Assim também eu 

admito a identificação — no ensaio! (E ele e eu precisaremos admitir 

as duas dois na representação, embora numa mistura diferente.) 
(BRECHT, 1979, p.175, 177). 

Sobre o método de Stanislavski, Brecht disse também: “lembra-me sempre os 

métodos do psicanalista: nos dois casos, o problema consistia em combater uma doença 

social; mas isso não era efetuado por meios sociais. Como resultado os efeitos são 

atacados, mas não suas causas” (BRECHT apud EWEN, 1991, p.452-453). O encenador 
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relevou que o efeito de distanciamento não se apresenta despido “de emoções, mas, sim, 

sob a forma de emoções bem determinadas que não necessitam de encobrir-se com as da 

personagem representada”. Desta forma, diante da “mágoa, o espectador pode sentir 

alegria; perante à raiva repugnância” (BRECHT, 1978, p.60). Analisando as palavras de 

Brecht, ressaltamos a característica contraditória do distanciamento, mas também a 

correlação entre este e a identificação, cuja natureza é ambivalente: 

 A identificação é conhecida pela psicanálise como a mais remota 
expressão de um laço emocional com outra pessoa. [...] A 

identificação é ambivalente desde o início; pode tornar-se expressão 

de ternura com tanta facilidade quanto um desejo de afastamento de 
alguém. [...] [Há ainda] O mecanismo é o da identificação baseada na 

possibilidade ou desejo de colocar-se na mesma situação [de outrem]. 

[...] (FREUD, 1996a, p.115, 117). 

A identificação está na relação eu-outro, que se dá no caso de uma pessoa só se 

reconhecer por outra figura com a qual ela não está identificada: eu-outro-outro. Sobre 

isso, Brecht (1996) dizia que o desconhecido se desenvolve somente a partir do 

conhecido. A partir dessa constatação, pode-se afirmar que Brecht trabalhou na 

perspectiva de uma identificação por meio do estranho, buscando uma distância crítica 

para superar o estranhamento, o estranhamento-de-si e o trabalho estranhado. Por isso, 

escreveu sobre a não-identificação da plateia com o personagem: 

Se o trabalho do ator é o de transmitir o conteúdo da obra, então torna-

se necessário que o espectador não seja levado a se identificar com o 

personagem. É preciso que se estabeleça uma troca entre o comediante 
e o espectador e que no final das contas, apesar de se desconhecerem 

completamente, e da distância que os separa, o comediante se dirija 

diretamente ao espectador. No decurso dessa troca, é necessário que o 

espectador aprenda muito mais do personagem do que foi dito. O 
comediante deve assumir a atitude mais favorável para a apresentação 

do acontecimento [...] os atôres não devem ser indiferentes à habitual 

progressão da ação. No entanto, não devem apresentar um local, mas 
um acontecimento [...] Em relação aos acontecimentos e 

comportamentos da época atual, o ator deve usar a mesma distância 

que é mantida pelo historiador. Êle [sic] deve nos distanciar êstes [sic] 
acontecimentos e estas pessoas. Os acontecimentos e as pessoas 

cotidianas, do meio ambiente em que se vive, nos são [aparentemente] 

naturais porque nos são habituais. O distanciamento tem a finalidade 

de chamar a atenção sôbre eles [sic]. A técnica deve se irritar diante 
dos acontecimentos corriqueiros, “óbvios”, dos quais não se duvida, 

foi desenvolvida pela ciência e nada impede que a arte também adote 

esta posição que é extremamente útil (BRECHT, 1967, p. 71-73, 166, 
grifos do autor).   
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Ainda sobre a negação, ou a ausência da identificação em seu trabalho – em seu 

diário de trabalho, em 17 de outubro de 1940 – Brecht escreveu sobre o erro da 

dicotomia entre identificação e distanciamento; e esclareceu que compreendia o ato da 

empatia vinculado à razão: 

O Greid [ator que trabalhou com Brecht] sempre usa “objetivizar” em 

vez de “distanciar”, querendo com isto dizer representação sem 

sentimento. Isso me dá a oportunidade de corrigir um possível erro. 
Por um lado, o ato de empatia ocorre em conjunção com elementos 

racionais; por outro lado, o efeito-d pode ser usado de maneira 

puramente emocional. Stanislavski utiliza longas análises para se 
chegar à empatia, e nos quadros de panorama das feiras anuais

72
 [...] o 

efeito-d é puro sentimento. No teatro aristotélico a empatia é também 

intelectual, e o teatro não-aristotélico emprega a crítica emocional [eis 

a diferença] (BRECHT, 2002, p.137, nota nossa). 

Contrariamente, Brecht afirmou que o efeito de estranhamento foi identificado 

por ele, mesmo na obra de Stanislavski: 

 O estudo das descrições de ensaios de Stanislávski me parece 
particularmente proveitoso. Muitas vezes suas concepções são 

admiráveis; a execução delas quase sempre é espantosa. Escolho o 

termo “espantoso” porque suas idéias sobre o teatro, seus “achados”, 

sempre têm o elemento do inesperado. Ele devia isso ao sentido 
genial, seu, do efeito teatral. No entanto, parece-me que geralmente 

gosta de utilizar as coisas tais quais são em verdade contra as 

representações insípidas que delas possuímos. Elas adquirem algo 
surpreendente, por estarem em oposição aos chavões da cena. Talvez 

isso não deva ser imitado de saída, mas constitui, apesar de tudo, um 

padrão. Em Stanislávski, o realismo é combativo por ser 
revolucionário e destruir as imagens falsas que, da realidade, estão em 

circulação (quer dizer, postas em circulação) e por substituí-las por 

imagens corretas (BRECHT, 1979, p. 176). 

Rosenfeld (2010) situou que o efeito de distanciamento ganhou uma nova função 

para um efeito antigo no teatro. Mas em geral, o efeito não era gerado conscientemente. 

Ao contrário dos demais exemplos de distanciamento, Brecht escreveu que a “aceitação 

ou a recusa das palavras ou das ações das personagens devia efetuar-se no domínio do 

consciente do espectador, e não, como até esse momento, no domínio do seu 

subconsciente” (1978, p.55). O encenador disse que essa aparente frieza de sentimentos 

é uma consequência do distanciamento do ator em relação à personagem. Com essa 

                                                             
72 Esta tentativa de distanciar o público [d]os acontecimentos representados manifesta-se já, em grau 

primitivo, nas obras teatrais e pictórias apresentadas nas tradicionais feiras anuais. O modo como o 

palhaço do circo e o modo como são pintados os panoramas [Designação de certas barracas de feira que 

apresentam motivos pictórios dispostos panoramicamente (N.T.)] acusam a utilização do ato de 

distanciamento (BRECHT, 1978, p.55). 
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postura distanciada, as sensações da personagem não necessariamente se tornam as do 

espectador. Desta forma, o “indivíduo que o ator representa não exerce qualquer 

violência sobre ninguém [não há imposição], não é o próprio espectador; é antes, um 

seu vizinho” (1978, p.58). 

Para pensar o efeito de distanciamento, Brecht (1978), inspirou-se na arte 

dramática chinesa. Todavia, como ele ponderou, não seria o caso de criar dicotomias 

entre o artista oriental do ocidental e, tampouco pretendia transferir a técnica do teatro 

chinês para outro meio. Mas encontrar as diferenças entre a cultura europeia e chinesa 

contribuiria para se elaborar a ideia do efeito-d. 

Ele ainda deixou claro que a experiência com o teatro asiático não tirou a 

autonomia das experiências do teatro alemão. Nesse sentido, afirmou que esta técnica de 

nada servia sem os objetivos sociais bem determinados. E acrescentou que no teatro 

épico, “o efeito de distanciamento era provocado não só através dos atores, mas também 

da música (coros, canções) e da decoração (legendas, filmes, etc.) O principal objetivo 

desse efeito era dar um caráter histórico aos acontecimentos apresentados” (BRECHT, 

1978, p.63, grifos do autor).    

Como procedimentos da arte oriental, o autor pontuou: os artistas manifestam 

saber que estão sendo assistidos ao que está sendo feito; o artista é espectador de si 

próprio; o artista separa a mímica (representação do ato de observar) do gesto; o artista 

pretende parecer alheio ao espectador, ou antes, causar-lhe estranheza. Neste último 

caso, para consegui-lo “observa-se a si próprio e a tudo que está representando, com 

alheamento. Assim, o que quer que represente adquiri o aspecto de algo efetivamente 

espantoso” (BRECHT, 1978, p.57). Ainda sobre o artista chinês, explicou que este jamais 

cai em transe; e a qualquer momento pode ser interrompido. Não existe a ideia mística 

de que ninguém irá perturbá-lo no meio da representação. 

Brecht (1978) explicitou que no distanciamento, o artista deveria olhar para si, 

para o outro e para o acontecimento com consciência. Assim como o ator chinês “olha, 

por vezes, para o espectador, como se quisesse dizer-lhe: “Não é assim mesmo?”” 

(BRECHT, 1978, p.56). Sobre a auto-observação ele cunhou: 

A auto-observação praticada pelo artista, um ato artificial de 

autodistanciamento, de natureza artística, não permite ao espectador 

uma empatia total, isto é, uma empatia que acabe por se transformar 
em autêntica auto-renúncia; cria, muito pelo contrário, uma distância 

magnífica em relação aos acontecimentos. Isso não significa, porém, 

que se renuncie à empatia do espectador. É pelos olhos do ator que o 
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espectador vê, pelos olhos de alguém que observa; deste modo se 

desenvolve no público uma atitude de observação, expectante 

(BRECHT, 1978, p.57-58). 

O espectador vê como o olhar do outro, por isso ele deu tanta importância à 

atuação e às personagens, levando em consideração que o público não é o próprio ator. 

Ou seja, são diferenciáveis e, portanto, se houvesse a identificação total
73

 do ator para 

com a personagem, o espectador também não conseguiria fazer tal diferenciação. Isso 

fica explicito nesta passagem: 

Para concluir, Brecht identifica particularmente duas afinidades entre 
seu próprio método e o do diretor russo [Stanislavski]. São elas as 

teorias das ações físicas e a compreensão do superobjetivo, tópicos a 

partir dos quais seria possível até falar em sistemas complementares, 
desde que se ultrapasse a mera contraposição entre identificação e 

distanciamento, percebendo o distanciamento como superação 

dialética (a que preserva e contém em si o superado) da identificação. 
Sobre este ponto é interessante a resposta de Helene Weigel [atriz que 

trabalhou com Brecht] quando perguntada sobre o uso da 

identificação: “Nós representamos para as pessoas seres humanos que 

não são nós. Esse é o processo. Porque não haveríamos de ter 
consciência deste processo?” Em outro lugar Brecht complementa: 

“Como dramaturgo, eu preciso da capacidade do ator de se identificar 

completamente e de se metamorfosear integralmente que Stanislavski 
foi o primeiro a pensar de modo sistemático; mas ao mesmo tempo, e 

acima de tudo, preciso da distância em relação ao personagem que o 

ator, enquanto representante da sociedade (de sua parte progressista) 
deve estabelecer” (COSTA, 2002, p.57 – aspas da autora, nota nossa).  

A autora citou que as teorias das ações físicas de Stanislavski (2002; 2009) 

também foi é utilizado por Brecht. O método das ações físicas é bastante discutido no 

teatro atualmente, pois seu entendimento varia de acordo com a prática do grupo ou do 

artista; e suas respectivas linhas de pesquisa no teatro. O conceito foi cunhado e 

                                                             
73 O sistema de Stanislavski “é um progresso pelo simples fato de ser um sistema. O jogo que ele 

desenvolve produz a identificação de maneira sistemática; esta, portanto, não é efeito do acaso, nem do 

humor, nem da inspiração. O conjunto [ensemble] alcança uma alta qualidade técnica que tem o objetivo 

de provocar uma identificação total no espectador. O progresso em questão fica particularmente visível 

depois que essa identificação começa a acontecer com personagens que até então não tinham nenhum 

papel no teatro: os proletários. Não é por acaso que na América foram justamente os teatros da esquerda 

que começaram a se apropriar do sistema Stanislavski. Esse modo de representar tem a possibilidade de 

permitir uma identificação com o proletário, até então impossível [...] Muito ingenuamente, Stanislavski 
tratou as dificuldades como fraquezas passageiras, puramente negativas, que deviam e podiam ser 

superadas a qualquer preço. [...] Não lhe ocorreu que as perturbações [no processo de identificação] 

pudessem ser consequência de mudanças irreversíveis que afetaram a consciência do homem moderno 

[...] Se isto lhe ocorresse, talvez ele se tivesse perguntado se ainda era o caso de procurar promover a 

identificação total. Foi a questão que a teoria do teatro épico se colocou. O teatro épico se interessou palas 

dificuldades, pelas perturbações – e se esforçou para encontrar um modo de atuar que permitisse 

renunciar à identificação total” (BRECHT apud COSTA, 2002, p. 54-55, grifos, colchetes e parênteses da 

autora). 
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elaborado por Stanislavski, pois para ele, a ação é diferente de representação. Não se 

deve preocupar em representar uma situação, mas viver a situação. Neste sentido, ele 

mostrou que a questão não é somente movimentar-se em cena, mas pensar com que 

propósito esta movimentação acontece. 

Este propósito deve ficar visível para o público e os atores devem ganhar o 

direito de estar em cena. Então, caso o ator vá se movimentar deve saber ‘o que’ vai 

acionar, ‘porque’, ‘quando’, ‘como’ e ‘para quê’. A ação, que envolve o movimento, é a 

base da arte que o ator persegue. Contudo, isso não significa também que o ator deve se 

mover sempre fazendo grandes movimentos. Ele mesmo afirmou que em uma 

imobilidade exterior, a falta de uma ação aparente não indica passividade; por isso, a 

ação física se relaciona também com as ‘intensões’ do ator (suas tensões externas e 

internas); e a motivação que o leva a realizar uma determinada ação. O ator pode estar 

sentado sem fazer movimento algum e, ao mesmo tempo, estar em plena atividade, pois 

ele tem um propósito em sua imobilidade. Isso caracterizaria uma ação física 

(STANISLAVSKI, 2002, p.61-83). 

A ação física se distingue, portanto, do movimento e do gestus brechtiano; 

todavia, pode envolver tanto um quanto outro. Nesse sentido, metaforicamente falando, 

o movimento é ‘o eu dançado’, a ação seria ‘o eu dançando’, e o gesto seria ‘o eu se 

olhando dançar’. No caso do trabalho de Brecht, ele explicou que os “motivos e os 

objetivos do efeito de distanciamento, pelo contrário, são-nos estranhos e suspeitos”, e 

dialeticamente eles não devem nos libertar da “estranheza” (BRECHT, 1978, p.62), pois 

isso é que vai garantir a magia, mantendo algo de misterioso da arte e, ao mesmo tempo, 

a racionalidade necessária para contestá-la. Tal proposta era uma relação entre ciência e 

arte, dizia ele. O encenador falava muito em como o espectador deveria se surpreender 

para que saísse do seu estado habitual para modificá-lo. 
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(DESUCHÉ, 1966, p.80). 

 

 

 

A dialética e o distanciamento da personagem citado pela intérprete Weigel 

(COSTA, 2002) cria outra possível relação eu-outro. Distanciar é historicizar, mas para 

além, no discurso dos atores do teatro épico brechtiano (LANG, 2006), observamos que a 

representação é feita para as pessoas, seres humanos que não são os artistas. Esse era o 
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processo, como expôs a atriz. Para Brecht (1978) o ator não deveria se limitar a viver a 

situação da personagem como se fosse sua. O mais relevante era submetê-la a uma 

crítica, tanto dela mesma quanto do público. Entretanto, deveria mostrar a personagem 

tal como ela se propunha dramaturgicamente, para que o público percebesse as 

contradições da cena apresentada. Retomamos aqui uma passagem de Esslin: 

Em seu Galileu [peça de Brecht], a argumentação da Igreja Católica 

Romana em favor do cerceamento da pesquisa científica livre (posição 

que Brecht, pessoalmente, não só rejeitava como também abominava) 

é apresentada com tremenda força, inteligência e persuasão, 
simplesmente porque de outro modo a defesa da pesquisa científica 

livre teria sido enfraquecida porque pareceria menos inteligente, 

menos convincente do que realmente é. Quando estava ensaiando a 
peça na Alemanha Oriental, pouco antes de sua morte, Brecht 

argumentou com tamanha paixão para conseguir que seus atores 

propusessem corretamente o ponto de vista da Igreja, com tal 
convicção, que repentinamente ele parou, deu um sorriso e comentou: 

‘Parece que eu sou a única pessoa neste país que ainda argumenta a 

favor do Papa’. No caso de Mãe Coragem, Brecht foi efetivamente 

repreendido pelo Partido Comunista, por meio de um porta-voz, por se 
ter recusado a trombetear para a platéia a essência pacifista, 

antimilitarista da peça, obrigando sua anti-heroína, vivandeira que 

explora a guerra para seu ganho pessoal, a reconhecer abertamente o 
erro de seu modo de viver. Brecht recusou-se a acrescentar à peça uma 

exortação política ostensiva ou qualquer tipo de alteração ao clima da 

obra; no entanto, sabemos por seus próprios escritos que se 
preocupava com o fato de sua anti-heroína tender, mesmo na própria 

produção dirigida por ele, a provocar a piedade e a admiração dos 

espectadores por parecer-lhes antes uma figura heroica do que uma 

figura de advertência (ESSLIN, 1978, p. 108-109).  

O sentido é perceber que, no caso do teatro, o espectador não precisa se 

identificar completamente com o artista ou com a obra, mas deve se reconhecer e ser 

reconhecido como outro. Nesse sentido, há uma (des)centralidade do ‘eu’. O ‘eu’ e o 

‘outro’ sendo sujeito e objeto "inesgotavelmente proposto" (ADORNO, 1995a).  

Segundo Brecht (1978), o ator na cultura ocidental se esforçava para aproximar 

o espectador da personagem e dos acontecimentos tanto quanto fosse possível. Com 

esse objetivo, procura-se “levar o espectador a pôr-se na sua pele” (1978, p.58). Desta 

forma, o pensamento do espectador em relação à situação seria: poderia ser ‘eu’; ‘eu’ 

dançando o ‘outro’. Ao Brecht parecia uma reflexão egoísta; não há compromisso para 

com o ‘outro’ e, tampouco a possibilidade de ator e espectador se diferenciarem, 

inclusive das personagens. Para que o artista chegue a esse resultado de identificação, 

como propôs Stanislavski, ele 
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emprega toda a energia de que dispõe para metamorfosear o mais 

completamente possível num outro tipo humano, o tipo da 

personagem representada. E, se consegue uma completa metamorfose, 
a sua arte como que se esgota, assim. O ator, uma vez transformado no 

caixa bancário, no médico ou no general que está representando, 

necessita de tão pouca arte como a que o caixa, o médico ou o general 
necessitam na vida real [...] Será cada vez mais difícil aos nossos 

atores consumar o mistério da metamorfose completa; o poder 

mnemônico do seu subconsciente fraqueja cada vez mais. Só quase 

em casos geniais se consegue ainda extrair a verdade da intuição 
conspurcada de um membro da sociedade estratificada em classes 

(BRECHT, 1978, p.58, 60). 

Brecht não citou, mas nessa análise podemos identificar as categorias marxistas 

de estranhamento e trabalho estranhado (MARX, 2010), ambas desdobradas na função 

do ator (que representa) e do personagem (que é representado). O ator precisa se situar 

fora da condição das personagens, para que ele mesmo e o espectador reconheçam a 

condição de estranhamento do indivíduo simulado. Nesse sentido, metamorfosear-se é 

um esforço sobre-humano, porque o artista nunca será realmente o ‘outro’ 

(personagem). Além disso, existe nesse empenho um alto grau de esforço psicofísico. E 

se torna penoso, porque o intérprete não consegue se sentir como se na realidade fosse o 

‘outro’. Sobre isso ele escreveu que o distanciamento, proporcionaria uma técnica mais 

sã para os atores, e um sentido mais político para o teatro, pois está no nível da 

consciência e, não só no nível do inconsciente. Desta forma, as intuições emocionais do 

processo de criação estariam numa esfera superior, justamente por estarem elevadas “à 

esfera do consciente” (BRECHT, 1978, p.60). Contudo, isso não pressupõe uma 

performance forçada por parte do ator; para Brecht não se tratava somente de estilização 

objetiva, mas também da sensibilidade natural do ator “(uma operação necessária que 

tanto preocupou Stanislawski no seu sistema)” (BRECHT, 1978, p.61).  

Na perspectiva de Brecht, essa metamorfose e o pensamento individualista da 

dramaturgia centrada no ‘eu’, não levam o indivíduo a perceber o estranhamento e o 

estranhamento-de-si e, tampouco, pensar sobre a transformação possível em relação a 

uma situação de opressão. Podemos ver esse movimento de distanciamento na própria 

forma de escrita de Brecht. 

Em O mendigo ou o cachorro morto (BRECHT, 1986), fica muito evidente a 

relação entre opressor e oprimido, bem como as contradições do ser humano e a 

ambivalência entre razão e emoção. Na peça curta, escrita entre 1919 e 1920, existe uma 

passagem onde esse distanciamento aparece: 
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MENDIGO – Toda adulação merece pagamento. Mas agora não vou pagar 

nada pelo meu pagamento. 

IMPERADOR – Eu pago todos os serviços que me fazem. 

MENDIGO – Isso está claro. O fato de esperar aprovação revela a sua alma 

comum. 

IMPERADOR – Não guardo nenhum rancor de você. Isso também é comum. 

MENDIGO – É. Porque você não pode me fazer mal. 

IMPERADOR – Posso mandar jogar você num calabouço. 

MENDIGO – É fresco lá? 

IMPERADOR – O sol não entra nunca. 

MENDIGO – Sol não existe. Você deve ter memória ruim. 

IMPERADOR – Também posso mandar matar você. 

MENDIGO – Então já não vai chover na minha cabeça, os insetos vão 

embora, meu estômago vai me deixar em paz e haverá o maior silêncio que já 

conheci. 

Um mensageiro entra e fala em voz baixa com o imperador. 

IMPERADOR – Diga que não me demoro. Sai o mensageiro. Não vou te 

fazer nada disso. Pondero as coisas que faço. 

(BRECHT, 1986, p.171). 

Existe um sistema de dominação; e o mendigo sabe de sua condição, mas 

ironicamente joga com o imperador porque “não sabe” quem ele é. Ele sabe que nada 

pode fazer para sair daquela condição miserável, inversamente, reconhece que a 

condição do senhor é tão miserável quanto a sua. Para além, ele enxerga que o 

aprisionamento e a morte seriam melhor que a situação de pobreza em que se encontra. 

Essa era uma convicção brechtiana: o homem, mesmo em condição de pobreza 

espiritual, busca a felicidade. Tal lucidez da bruta realidade, dita em voz alta, causa 

espanto na outra personagem por ser uma situação incomum. Ao mesmo tempo em que 

o mendigo aceita sua condição, apresenta a angústia do inconformismo em relação à 

barbárie. A aparente indiferença e frieza diante dos fatos, faz-nos crer que a personagem 

já se rendeu a sua condição, mas paradoxalmente, lemos o seu contrário. É a distância 

que nos permite ter essa noção dialética acerca da representação. 

Em O mendigo ou o cachorro morto (BRECHT, 1986), mesmo sendo séria a 

questão, o elemento cômico está presente no diálogo. A comicidade comparece, pois na 

visão de Brecht, o teatro deve tencionar a alegria e o prazer aos conteúdos de 
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sofrimento. Para o dramaturgo, um teatro “em que não se pode rir é um teatro do qual se 

deve rir. As pessoas sem senso de humor são ridículas” (BRECHT apud EWEN, 1991, 

p.452). Ainda que a situação seja desumana e triste, o espectador pode sentir o prazer da 

libertação: 

Não basta exigir de nosso teatro que ofereça compreensão e reflexões 

instrutivas sobre a realidade. Nosso teatro tem de despertar o 

encantamento pelo conhecimento e organizar os acontecimentos 
prazerosos em relação à mudança da realidade. Nossos espectadores 

não devem apenas ouvir como Prometeu é libertado mas precisam 

também treinar-se na alegria de libertá-lo. Nossos teatros devem 
ensinar todas as alegrias e prazeres dos inventores e descobridores, os 

sentimentos triunfantes dos libertadores (BRECHT apud EWEN, 1991, 

p.452). 

Para Brecht (1978), era preciso identificar que as condições são determinadas 

por uma objetividade social; e determinantes na formação do homem. Entretanto, 

podem ser transformadas pela arte, desde que o dramaturgo e o ator consigam acentuar 

“o caráter histórico de uma determinada situação social” (BRECHT, 1978, p.65). Para o 

encenador alemão o efeito de distanciamento era uma possibilidade para se exercer a 

crítica social e “para apresentar um relato histórico das reformas efetuadas” (BRECHT, 

1978, p.66). Para tanto, o encenador buscou uma nova técnica da arte de representar, 

que está intrinsecamente vinculado ao efeito de distanciamento. 

No trecho dramatúrgico de Brecht, presenciamos também a entrada do 

mensageiro, que sugere a ‘interrupção da ação’ (Benjamin, 1994) – que é uma forma de 

nos distanciar do diálogo entre as personagens; esse é um recurso muito utilizado no 

teatro épico. 

O texto não está para ilustrar uma determinada ação ou estimulá-la, mas para 

interrompê-la. E não somente a ação de um outro, mas também a própria ação, que deve 

representar condições. Não reproduzir condições, mas descobri-las. Por isso, Brecht 

ressaltou a importância do gestus: é o assombro que comanda a ação distanciada. O 

autor usou a metáfora “É o assombro que lhe comanda o pincel” (BRECHT, 1978, p.55, 

grifos nossos). O gestus, que é constituído também por meio da mimese, não traz 

somente a (re)presentação, mas também a simbologia explícita da contradição (RIZZO, 

2001). 

Brecht pronunciou que o “ator apodera-se da sua personagem acompanhando 

uma atitude crítica as suas múltiplas exteriorizações; e é com uma atitude igualmente 

crítica que acompanha as exteriorizações das personagens que com ele contracenam e, 
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ainda, com as demais.” (1978, p.125). As exteriorizações das quais falou Brecht 

coincidem, de certa forma com o gesto: 

Chamamos esfera do gesto aquela a que pertencem as atitudes que as 
personagens assumem em relação umas às outras. A posição do corpo, 

a entoação e a expressão fisionômica são determinadas por um gesto 

social; as personagens injuriam-se mutuamente, etc. Às atitudes 

tomadas de homem para homem pertencem, mesmo, as que, na 
aparência, são absolutamente privadas, tal como a exteriorização da 

dor física, na doença, ou a exteriorização religiosa. A exteriorização 

do “gesto” é, na maior parte das vezes, verdadeiramente complexa e 
contraditória, de modo que não é possível transmiti-la numa única 

palavra [...] (BRECHT, 1978, p.124). 

Por isso, Benjamin (1994) disse ser o teatro épico gestual. O gesto é o seu 

material e a aplicação adequada desse material é sua tarefa. A escolha do gesto se dá, 

pois ele seria pouco falsificável; também porque ele tem um começo e um fim 

determináveis. Nessa ótica, o gesto manifesta elementos do corpo social demonstrando 

a significação e a aplicabilidade social da dialética. 

Esse caráter fechado, circunscrevendo numa moldura rigorosa cada 

um dos seus elementos de uma atitude não obstante, como um todo 
está escrita num fluxo vivo, constitui um dos fenômenos dialéticos 

mais fundamentais do gesto. Resulta daí uma conclusão importante: 

quanto mais freqüentemente interrompemos o protagonista de uma 
ação, mais gestos obtemos. Em conseqüência, para o teatro épico a 

interrupção da ação está em primeiro plano (BENJAMIN, 1994, p. 81).  

O gestus, como conceituou Brecht, não significa mera gesticulação. “Não se 

trata de uma questão de movimentos das mãos, explicativos ou enfáticos, mas de 

atitudes globais” (BRECHT, 1967, p. 77). Brecht propôs que gestus tenha um suposto e 

uma ideia que seja libertadora. O gestus está associado diretamente a um gestus social. 

Para o autor, nem todo gestus é social, e explica que o artista deve dispensar a 

inumanidade dos temas em si. Ou seja, na criação artística é preciso uma atitude 

definida frente à ostentação e ao fascismo. Estes não podem ser expressos como fatos 

puros. Na perspectiva de Brecht (1967), com o gestus o espectador tem a oportunidade 

de refletir de maneira crítica sobre o comportamento humano de um ponto de vista 

social e a peça passa por uma leitura histórica, bem como é interpretada e representada 

como um pedaço da História. O princípio que move o dramaturgo, o diretor e os atores 

nessa forma teatral é a dialética, sendo assim é respeitável que o espectador ocupe um 

lugar de poder de tal forma que ele consiga identificar e refletir sobre as contradições 

expostas em cena, comparando a maneira como os seres humanos se comportam. Nesse 

sentido, é particularmente importante o gestus do ator: “As artes precisam começar a 
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prestar atenção no Gestus. (Naturalmente, o Gestus socialmente significativo, não o 

simplesmente ilustrativo ou expressivo.) O princípio do Gestus deve substituir o 

princípio da imitação” (BRECHT, 1967, p. 84).  

Mesmo na música de cena brechtiana o gestus estava presente. A música gestus 

era uma forma de apresentar esses gestus no palco. A utilização dos songs, como 

intitulou Brecht (1967), constituia a busca por tornar mais evidente a fusão de palavra e 

gesto, buscando externalizar as cristalizações das atitudes diante da ação apresentada 

(ESSLIN, 1979).   

Nessa análise, fica evidente a necessidade de pensar as técnicas de atuação, bem 

como se faz necessário revisar a ação e inserção do público antes, durante e depois do 

momento da representação. Como confirmou Barthes: 

Nossa arte tradicional (romântica, burguesa, realista, quanto a esse 

ponto é tudo a mesma coisa) quer essencialmente enviscar ator e 
espectador numa mesma visão psicológica do papel; o ideal, para ele, 

é suprimir toda distância entre a personagem, seu intérprete e seu 

espectador, é uma arte da participação total: nada agrada mais do que 
um ator suficientemente poderoso para trazer visivelmente no rosto e 

na voz, não somente a própria tensão física, mas também a emoção da 

personagem e a sentimentalidade do espectador: suar, chorar e tremer 

são sinais que inspiram respeito, na mesma medida em que atestam 
uma realização do perfeito símile burguês (BARTHES, 2007, p. 106). 

Para Barthes, o ator do teatro épico não se colocava definitivamente na pele da 

personagem, com isso a atuação sugeria: 

“Estou contando ao espectador que a personagem que represento 

respondeu...”; a participação visceral é cortada, o ator toma distância: 

ele representa “certo”, pois sua técnica deve reproduzir com exatidão 

uma idéia inteligível do papel, mas não se perde no humor da 
personagem e não leva de maneira inconsiderada o espectador à 

degustação cega de uma condição psicológica que não teria outra 

saída senão o mimetismo do ator. Para Brecht, o plano de referência 
do ator não é uma interioridade eterna sem relação com a própria 

circunstância do espetáculo, é a inteligência do público, essa espécie 

de projeto coletivo, que deve, por si só, justificar a peça (BARTHES, 
2007, p. 107, grifos do autor). 

Terry Eagleton (2011) avalia que o teatro épico encoraja no público um olhar 

complexo, uma vez que a peça não é uma realidade totalizante e, portanto, oferece uma 

forma descontínua, aberta e contraditória. Particularmente no que diz respeito à atuação, 

de maneira clara, ele objetiva: 
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Os atores, em vez de se “identificarem” com as personagens que 

interpretam (e mostram a si mesmos os mostrando), em vez de se 

“transformarem” neles; o ator brechtiano “cita” seu papel, 
comunicando uma reflexão crítica sobre ele no ato da representação. 

Ele emprega um conjunto de gestos que comunica as relações sociais 

do personagem, assim como as condições históricas que fazem com 
que ele se comporte dessa maneira; ao recitar suas falas, ele não finge 

a ignorância do que vem a seguir, pois, segundo o aforismo de Brecht, 

“importante é o que importante se torna” (EAGLETON, 2011, p.117-

118).  

A revolução do teatro de Brecht reside justamente na investigação desse 

distanciamento do olhar, e muito antes de ser um efeito somente esse distanciamento 

está relacionado com uma atitude acerca do objeto de estudo a que se pretende a 

dramaturgia – como nota Barthes, ainda refletindo sobre a encenação de Mãe Coragem. 

É esse desdobramento da fatalidade do espetáculo e da liberdade do 

espectador que constitui a revolução teatral de Brecht. Lição capital 

para a própria dramaturgia, que já não tem o encargo de seduzir ou de 
representar uma interioridade ilusória, mas sim de levar o espectador 

para longe do espetáculo: adeus todos os clichês sobre a 

“participação” do público, acabou-se o teatro da cumplicidade, que 
nunca foi senão o da abdicação: retirada do palco da pregação, 

entregue a moral ao poder somente do espectador, a dramaturgia 

encontra uma liberdade profunda: já não há necessidade de persuadir 

pelo verismo ou pela ênfase ou de enviscar, de comprometer pelo 
expressionismo. Nasceu um estilo novo, o de uma pura narração em 

que o próprio espectador traz a dimensão de sua liberdade: ele 

compreende que também tem suas inumeráveis guerras de Trinta 
Anos, que está nela, como Mãe Coragem, cego, consciente somente de 

ir perdendo a cada batalha um pouco mais daquilo que ama; mas 

compreende também que lhe basta ver essa fatalidade para que dela 
não reste senão uma desgraça irremediável (BARTHES, 2007, p. 102-

103). 

Roland Barthes (2007) disse que a fundamental contribuição de Brecht é outra 

visão acerca da encarnação da personagem pelo ator e a distância entre o ator e o 

público. Ele enfatizou como a atuação opera na maioria das vezes muito mais pelos 

aspectos do “aparato psicológico” do que pela forma que se estruturam as relações 

sociais. Por isso, em tais condições Barthes conservou a ideia brechtiana de que a 

representação se submete a uma perspectiva burguesa: 

[...] o ideal de nossos atores é uma imitação tão estrita quanto possível 

da verdade o “psicológica” da personagem encarnada; ora, dar a 

imitação como sendo um valor de arte superlativa bem poderia ser um 
movimento próprio da cultura burguesa. Não está isento de 

significação que seja em plena expansão da burguesia que tenhamos, 

pela primeira vez, encerrado o problema do ator nos limites de um 
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debate psicológico sobre a verossimilhança [...] (BARTHES, 2007, p. 

105). 

Nesse debate, fica claro para nós que não se trata de opor uma perspectiva 

psicológica a uma perspectiva sócio-histórica de atuação e encenação digamos. Pois 

com tal dicotomia estaríamos traindo o próprio método da teoria crítica. Mas é 

importante salientar as diferenças formais do teatro dramático e do teatro épico para que 

o leitor compreenda a tentativa de ruptura que ultrapassa o estatuto formal na medida 

em que evoca outra relação com o político e com o público. Para, Barthes (2007), 

Brecht propôs “para o ator um estatuto particular, comandado por essa dramaturgia da 

distância, que é a pedra de toque de seu sistema.”. Brecht “postulava entre o espectador 

e o espetáculo o que poderia chamar de participação diferida, única capaz, aos seus 

olhos, de representar o mal social, sem por isso empesgar o público no sentimento de 

sua fatalidade.” (BARTHES, 2007, p. 106). 

Na tentativa de sintetizar os possíveis procedimentos para tal distância, Brecht 

pontuou:  

Numa representação em que não se pretenda uma metamorfose 
integral, podem utilizar-se três espécies de recursos para distanciar a 

expressão e a ação da personagem apresentada: 

1. Recorrência à terceira pessoa. 

2. Recorrência ao passado. 
3. Intromissão de indicações sobre a encenação e comentários. 

(BRECHT, 1978, p.82). 

O autor revelou ainda que no teatro épico é possível se desfazer da ilusão, por 

meio de disfarces exagerados ou vestimentas com caráter espetacular, entretanto, ainda 

sim, cumprem o objetivo maior da encenação que é a historicização. Uma das questões 

mais relevantes descrita por Brecht é a “determinação do não-antes-pelo-contrário”  

(BRECHT, 1978, p.81, grifos do autor). Tal fundamento da técnica é basilar para 

compreensão da dialética na práxis brechtiana – e que tem um princípio da dialética 

negativa: 

Uma vez em cena, em todas as passagens essenciais, o ator descobre, 

revela e sugere, sempre em função do que faz [dramaturgicamente, de 

acordo com o papel a ser representado], tudo o mais, que não faz. 

Quer dizer, representa de forma que se veja, tanto quanto possível, 
claramente, uma alternativa, de forma que a encenação deixe prever 

outras hipóteses e apenas apresente uma entre as variantes possíveis. 

Diz, por exemplo, “isto, você há de me pagar”, e não diz “está 
perdoado”. Odeia os filhos e não procura aparentar que os ama. 

Caminha para frente, à esquerda, e não para trás à direita. O que não 
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faz tem que estar contido no que faz, em mútua compensação. Então, 

todas essas frases e gestos adquirem o significado de decisões, a 

personagem fica sob controle e é examinada experimentalmente 
(BRECHT, 1978, p.81, grifos do autor). 

Adorno (2009) afirmou que a contradição exige a relação entre o particular e o 

universal. Inversamente a contradição entre ambos “tem por conteúdo o fato de que a 

individualidade ainda não é e por isso é ruim onde ela se estabelece”; isso porque o 

aspecto singular experimenta sua própria negatividade. Ao mesmo tempo, “essa 

contradição entre o conceito de liberdade e a sua realização também permanece na 

insuficiência do conceito; o potencial de liberdade exige uma crítica àquilo que sua 

formalização obrigatória fez dele” (ADORNO, 2009, p.132). Numa perspectiva 

adorniana, portanto, a técnica se faz necessária, bem como a formalização dos 

conceitos, em contrapartida, exige a percepção da insuficiência do conceito. Isso 

significa que a técnica de Brecht, tal quais seus exemplos de “execução” não devem ser 

reduzidos a sua aplicação formal. Antes, precisamos ressaltar que a estética brechtiana 

propõe uma discussão em relação ao não idêntico e o indeterminável. Ainda que ele 

tenha tentado sistematizar procedimentos técnicos para a representação, sua proposição 

dialética nos possibilita pensar para além. No sentido de que a permanência da 

objetividade do ator e do “controle” sobre a personagem acarreta uma fixação da 

particularidade, tal como não almejava Brecht. Entendemos desta forma que o juízo, 

“tem em vista constantemente o ente a ser julgado para além do particular que é 

compreendido pelo juízo, segundo sua própria intenção ele é supérfluo”; e desta forma, 

“justamente para essa intenção ele não é suficiente”, mesmo que necessário (ADORNO, 

2009, p.132). Encontramos novamente a significância da mediação e a superação do 

antagonismo entre objetividade e subjetividade. Por exemplo, mesmo Brecht sabendo 

da importância da teoria e da práxis do estranhamento na realização do teatro épico, 

alguns dos atores que trabalharam com ele, argumentaram que nunca foi pronunciada a 

palavra estranhamento em suas práticas (LANG, 2006). Nesse sentido, compartilhamos 

da ideia de Adorno:  

A contradição dialética não é nem mera projeção de uma formação 

conceitual malfadada sobre a coisa, nem uma metafísica 
desvairadamente sangrenta. Não importa o que venha a se apresentar 

como contraditório: a experiência impede que ele seja aplanado na 

unidade da consciência. Uma contradição, por exemplo, como aquela 

entre a determinação que o indivíduo reconhece como a sua própria e 
a que a sociedade lhe impinge caso ele queira ganhar sua vida, o seu 

“papel”, não pode ser reconduzida a nenhuma unidade sem 
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manipulação, sem a intervenção de míseros conceitos supraordenados 

que produzem o desaparecimento das diferenças essenciais; o mesmo 

se dá com a contradição relativa ao fato de, simultaneamente, o 
princípio de troca, que eleva as forças produtivas na sociedade 

existente, ameaçar essa sociedade, em um grau crescente, com a 

possibilidade de aniquilação. [...] O conhecimento dialético não tem, 
como seus adversários lhe imputam, que construir de cima 

contradições e continuar progredindo por meio de sua dissolução, 

apesar de Hegel por vezes proceder dessa forma. Em vez disso, ela 

tem por tarefa perseguir a inadequação entre pensamento e coisa; 
experimentá-la na coisa (ADORNO, 2009, p.132-133).      

Quando falamos em recepção, comumente evocamos a figura do espectador que 

contempla aquilo que vem de fora para dentro. “O teatro é, à primeira vista, o lugar da 

exterioridade onde se contempla impunemente uma cena, mantendo-se a si mesmo à 

distância. É, segundo Hegel, o lugar da objetividade e também aquele lugar de 

confronto entre palco e plateia; logo, aparentemente, é um espaço exterior, visível e 

objetivo” (HEGEL apud PAVIS, 1999, p. 136). No entanto, podemos identificar o 

espectador também vinculado a uma noção paradoxal, porquanto ele ocupa um lugar 

exterior à cena inicialmente, mas a cena estará “completa” com a subjetividade do 

espectador (PAVIS, 1999). Para Pavis, isso acontece porque o teatro é também o lugar do 

espectador projetar-se (PAVIS, 1999, p. 136).   

Brecht solicitou uma distância na cena, ao mesmo tempo, evocou a plateia ao 

diálogo direto com a obra, pois a arte dramática épica, de orientação materialista, “não 

tem propriamente um objetivo, mas apenas um fim; conhece um determinismo de outra 

espécie a evolução dos acontecimentos não tem que ser forçosamente em linha reta, mas 

pode ser em curvas ou até em saltos” (BRECHT, 1967, p. 74). O que avaliamos desse 

processo é que, mesmo tomada certa distância, o espectador precisa ter identificação 

com obra, pois 

Se a identificação é negada, o desejo de ser como o outro para depois 

dele se diferençar também o é, assim como a possibilidade de um 
universal constituído pela diversidade humana; em seu lugar, a parece 

a necessidade de ser igual ao que se (im)põe de forma abstrata. O que 

é abstrato, externo a nós, se torna concerto e familiar, o que é concreto 

e próximo se torna estranho e distante. [...] Se a identificação pode ser 
definida como a busca do universal no particular, a sua negação diz 

respeito a esse universal: o outro não é reconhecido em sua 

humanidade. Mas a negação é ilusória, pois claramente o que há de 
humano pode ser reconhecido em todas as pessoas; quem nega a 

identificação tem de forçar o desconhecimento de que algo em si 

mesmo é comum ao outro e vice-versa. Tal negação deve ter sua base 

em processos cognitivos, perceptivos e na sensibilidade: o que tem a 
identificação negada deve ser excluído do conceito, da percepção e de 
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nossos afetos. Se antes foi discutida a noção de exclusão no sentido 

social, agora ela aparece no campo pessoal. A exclusão do outro em 

nossa psique só pode ocorrer por que antes teve presença: o esquecido 
para ser mantido fora da consciência precisa de força suplementar para 

não ser lembrado; ser frio, no entanto, é esquecer, a frieza necessita 

esforço, não é simplesmente a ausência da experiência, mas sua 
negação: algo que o outro evoca e que não deve ser lembrado. Para 

alguns não basta ter identificações negadas – odiar ou aceitar 

exageradamente quem apresenta algo que desejam ou temem – é 

necessário negar a existência de qualquer sentimento em relação 
àqueles com os quais a identificação traria sofrimento. [...] as 

identificações negadas, cujos desejos e temores que representam não 

são recordados, tendem a ser substituídas pela negação de 
identificações, pela frieza, propiciadas pela vivência, que fortalece o 

esquecimento (CROCHÍCK, 2011, p. 35, 37). 

Freud (1967) sugeriu que a identificação é fundamental tanto na formação de 

grupos quanto na formação de vínculos. O autor deixou claro que há outras formas de 

identificação que não são fáceis de ser esclarecidas. De tal modo, deixou aberta a 

possibilidade de investigação acerca de outras leituras que se desviam dos princípios 

apontados por ele. Freud indicou ainda que existem ainda outros fatores e outras 

relações recíprocas entre o objeto e o sujeito, as quais precisam ser consideradas antes 

de hipostasiar qualquer aspecto da identificação sobre as massas. 

Para Patrice Pavis (1999), é possível que exista uma estética da recepção que 

busque um espectador ideal, determinando assim numa visão unidimensional sobre a 

obra. Contudo, em realidade, tal contorno não é plausível, pois o olhar e o desejo do 

espectador constituem e redimensionam a produção cênica “dando sentido à cena 

concebida como multiplicidade variável de enunciadores” (PAVIS, 1999, p. 140). E a 

relação do espectador com a enunciação é diversa, ele pode “ser enganado pela ilusão, 

acreditar e não acreditar (denegação)” (PAVIS, 1999, p. 140). Em Pavis, encontramos o 

seguinte significado para denegação [Verneinung]: 

Termo da psicanálise que designa o processo que traz à consciência 

elementos reprimidos e que são ao mesmo tempo denegados (ex: “Não 

acredite que eu lhe queira mal”). A situação do espectador que 

experimenta a ilusão teatral embora tendo a sensação de que aquilo 
que está vendo não existe realmente, constitui um caso de denegação. 

Esta denegação institui a cena como lugar de uma manifestação de 

imitação e de ilusão (e, consequentemente, de uma identificação); 
porém ela contesta o engodo e o imaginário, e recusa reconhecer na 

personagem um ser fictício, fazendo dela um ser semelhante ao 

espectador. A denegação da identificação permite ao espectador 
libertar-se dos elementos dolorosos de uma representação, levando 

estes elementos à conta de um ego infantil anterior, e de há muito 

reprimido. Como a criança (descrita por Freud) que tem prazer na 
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brincadeira do carretel jogado e depois recuperado, em ser ao mesmo 

tempo ator e espectador, a denegação faz a cena oscilar entre o efeito 

de real e o efeito teatral, provocando alternadamente identificação e 
distanciamento (PAVIS, 1999, p. 90, grifos do autor e notas nossas). 

Enfim, aparentemente a recepção é determinada fundamentalmente por aspectos 

subjetivos. Contudo, o estudo acerca do envolvimento do espectador com a obra de arte 

tenciona objetividade e subjetividade e interage diversas áreas de conhecimento, entre 

elas a sociologia, antropologia, psicologia, semiologia e o próprio teatro. A tarefa de 

compreender a relação do espectador com o fenômeno teatro não é tarefa fácil, e a 

participação dele passa por uma tensão entre a particularidade e a universalidade. Como 

destaca Pavis, a abordagem sociológica se propõe, na maioria das vezes, “a investigar a 

composição dos públicos, sua origem sociocultural, seus gostos e reações” (GOURDON 

apud PAVIS, 1999, p.140). Enquanto a semiologia, preocupa-se com a forma pela qual o 

espectador produz o sentido do espetáculo a partir dos diversos signos da representação, 

elaborando possíveis significados: “O efeito de uma performance artística sobre o 

espectador, observa Brecht, não é independente do efeito do espectador sobre o artista. 

No teatro, o público regula a representação” (BRECHT apud PAVIS, 1999, p. 140). A 

recepção e o que Pavis nomeou de regulação da representação, portanto, inclui o sujeito 

que vê e o objeto visto. Ampliando essa ideia, dizemos que atuação, dramaturgia e 

recepção envolvem a relação entre o sujeito e o objeto, e mais no cerne do teatro mora a 

relevância da (in)diferenciação entre sujeito e objeto. 

Podemos remontar a discussão sujeito/objeto recorrendo à mitologia grega. 

Narciso (CAVALCANTE, 2003) quando descobre que se apaixonou por ele mesmo 

fenece. No mito, não só Narciso, mas a figura da mãe – Liríope – e a figura de Eco 

também compartilhavam de total individualismo. É possível afirmar, nesse sentido, que 

o coletivo era a imagem irrefletida da sua individualidade. Por isso, Narciso não se vê 

no coletivo, se vê somente na sua própria imagem que fora a ele interditada. Imagem 

idealizada a qual, nesse contexto, não é ele de fato, mas a projeção do seu corpo e do 

desejo de possuir aquele corpo que vê. É a paixão por si mesmo e a extrema 

identificação que leva Narciso a buscar a sua própria imagem, inclusive porque o 

coletivo proibia a apreciação dessa imagem. E aí, talvez, esteja o centro do paradoxo do 

drama da individualidade: por meio da indiferenciação sujeito/objeto estimula-se a 

extrema diferenciação do sujeito pela individualidade. Ou, o sujeito não é 

necessariamente a sua imagem, mas o indivíduo sim. 
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Na identificação, a idealização também está presente e nos 

identificamos com alguém mediados por nosso desejos, que não são 

independentes das expectativas incorporadas dos adultos: desejamos 
através do ‘olhar’ incorporado. A identificação com as pessoas 

próximas, no entanto, permite a experiência que combate a 

idealização: os outros não são quem nós gostaríamos que fossem e nós 
não somos obrigados a ser o que os outros querem, e nisso há um 

tanto de liberdade (CROCHÍCK, 2011, p. 34, grifos do autor).  

Na psicanálise, a identificação se refere ao vínculo afetivo com outra pessoa. De 

alguma maneira, num grau intensificado de identificação existe uma projeção ideal com 

aquele com quem se identifica. A identificação, contudo, não representa 

necessariamente uma postura passiva por parte de quem se identifica. A identificação, 

segundo Freud (1967), passa por duas fases decisivas na infância: uma relacionada à 

libido do sujeito e outra em que o sujeito toma o objeto com que se identifica como 

modelo de imitação. Em outro momento, a identificação pode incidir em uma postura 

hostil, quando a expectativa diante do objeto não atende às expectativas da libido. 

A identificação é ambivalente “e pode se concretizar tanto em uma 

exteriorização carinhosa como no desejo de supressão” (FREUD, 1967, p. 1145, tradução 

nossa). Freud (1967) associou a manifestação da identificação como uma ramificação da 

primeira fase de formação do sujeito – a fase oral da organização da libido – período em 

que o sujeito se incorpora ao objeto ansiado e estimado devorando-o, sendo ele 

concomitantemente. Ao fazer isso o sujeito o destrói. Freud agregou esse movimento de 

incorporação ao canibal, que “ama seus inimigos, isto é, gosta deles e os estima para 

comê-los” (FREUD, 1967, p. 1145, tradução nossa). 

A partir das análises freudianas, entendemos que o sujeito pode buscar no objeto 

a satisfação de seus instintos eróticos diretos. Isso significa que o sujeito transfere a sua 

energia libidinal, projetando-a no objeto de desejo com a expectativa de impender o seu 

prazer. Assim, se num primeiro momento o sujeito queria ser o objeto, em outro 

momento ele quer possuir o objeto. A diferença, disse Freud (1967), “está em que o 

fator interessado seja o sujeito ou o objeto do eu. Por este motivo, a identificação é 

sempre possível antes de toda a eleição do objeto” (FREUD, 1967, p. 1145, tradução 

nossa). O autor nos advertiu que a representação de tal diferenciação é difícil, mas 

garante que se comprovou que “a identificação aspira conformar o próprio eu 

analogamente ao outro tomando como modelo” (FREUD, 1967, p. 1145, tradução nossa). 

A identificação também pode se dar por um desejo hostil de substituição do 

objeto, em que o sujeito expressa o sintoma de “tomar o lugar de” e conseguinte a 
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culpabilidade: quando o sujeito ocupa o lugar do outro, no desejo de ser o outro, no 

momento em que ele consegue, percebe que experimenta também o mesmo sofrimento 

do objeto que rejeitou; e pode ou não reconhecer-se como sendo igual e diferente 

concomitantemente do objeto (FREUD, 1967). Na leitura freudiana, esse mecanismo é o 

princípio da formação de sintomas histéricos, que podem ser o mesmo no caso da 

pessoa amada. Nessa perspectiva, a identificação ocupa “o lugar de eleição do objeto, 

transformando-se esta, por regressão, em uma identificação” (FREUD, 1967, p. 1145, 

tradução nossa). Nesse caso, em cada eleição do objeto há uma nova identificação 

absorvendo o eu as qualidades do objeto. Nessas identificações, algumas vezes, o eu 

imita a pessoa amada e outras a que não é. Para Freud, essa forma de identificação é 

limitada, contentando-se em tomar um corte, uma parte, um traço da pessoa-objeto. 

Há ainda uma forma de identificação que se realiza independentemente de toda a 

atividade libidinosa com respeito à pessoa imitada, que é o mecanismo em que há uma 

atitude ou vontade de se colocar na mesma situação. Essa forma de identificação pode 

estar relacionada com algum acontecimento anterior ou com influências de sentimentos 

de amor, de ódio, de culpa etc. Nesse caso, o mecanismo não ocorre somente por 

simpatia – embora a simpatia nasça da identificação –, pois, por menos simpatia que se 

tenha com o objeto, a pessoa almeja estar em situações em que o objeto se encontra 

(FREUD, 1967). 

Se o narcisismo ganhou forças como um acréscimo ao exagero das 

individualidades na modernidade e na pós-modernidade, a ciência surgiu como uma 

grandeza de contaminação fundamental, dando margem ao individualismo. Este traz 

fundamentalmente a ideia mercantil da especialização, não menos o egoísmo e a frieza 

em relação a outro ser humano, e até mesmo a si próprio. Inclusive, uma grande fatia da 

religião na nossa contemporaneidade se funda no discurso científico e mercantil. A arte 

tornou-se paradoxalmente (des)encantada do mundo: por um lado encoberta pelo véu da 

magia ideológica, por outro desencantada da efetiva possibilidade de formação cultural. 

Sob essa análise, acreditamos que tão importante quanto o estranhamento é a 

identificação. É a tensão entre os dois que garantirá não somente a separação do sujeito 

e do objeto, mas também a afirmação da (in)diferenciação entre sujeito e objeto para 

que haja possibilidade de experiência. Nesse sentido, discordaremos de Brecht, pois 

acreditamos que um tanto de identificação é necessária para que cada particular 

encontre o que é universal, como expressa Crochík: 
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A identificação também anuncia a possibilidade de em cada particular 

encontrar o que é universal; ao contrário da idealização, que não é 

acompanhada da experiência, essa experiência é fundamental para que 
o que é comum a todos – a possibilidade de representar diversamente 

o que é humano – seja constituído. Pois em cada particular, a 

diferença enuncia outra possibilidade se ser, o que fortalece a 
individuação e a sociedade (CROCHÍCK, 2011, p. 34). 

Despidos de idealizações e sem tantas identificações com o método, é possível 

que talvez sejamos mais coerentes com a percepção de um homem contraditório cuja 

consciência precisa ser contraditória para que se garanta sua experiência.  

Adorno (1988) chamou a atenção para o praticismo de Brecht, por outro lado, 

escreveu: “especialmente por causa de Brecht, a autoconsciência da obra de arte 

enquanto consciência de um aspecto da práxis política coube à obra de arte enquanto 

força oposta à sua cegueira ideológica” (1988, p.272). Ainda nessa passagem, o autor 

alertou para a amplitude à crítica brechtiana, argumentando que antes de Brecht existia 

uma cultura estética que negava a sua própria determinação: 

A cultura [Bildung] estética conduz para fora da contaminação pré-

estética da arte e da realidade. A distanciação, o seu resultado, não 

expõe o caráter objectivo da obre de arte. Diz também respeito ao 
comportamento subjectivo, interrompe identificações primitivas, põe 

fora de acção, em favor da sua relação com a coisa [Sache], o receptor 

enquanto pessoa empírico-psicológica. A arte precisa subjectivamente 

da alienação; Brecht também pensava nela em sua crítica da estética 
de empatia [Einfühlung] (ADORNO, 1988, p.272). 

Adorno disse que a crítica de Brecht à empatia é prática se pensada na relação 

com práxis. Práxis enquanto formação da consciência; “ela se torna tal ao não se impor 

nada” (ADORNO, 1988, p.272). A teoria adorniana situa a limitação sobre a concepção 

do efeito de distanciamento, que tem como pressuposto um efeito prático, que se dissipa 

facilmente. A ineficácia da comunicação na sociedade industrial; e a imediata busca por 

uma transformação da consciência, a partir desse a priori da categoria estética de 

distanciamento, aponta para uma irracionalidade que não se difere da catarse, por 

exemplo. Isso não significa negar o distanciamento, e sim refletir sobre o conceito de 

distanciamento na formação cultural, considerando a relação entre sujeito e objeto; e 

conteúdo e forma. Ainda sobre o conceito brechtiano, Adorno analisou: 

A alternância de do elemento construtivo e do elemento 

mimeticamente expressivo na arte é simplesmente falseado pela teoria 

de vivência [Erlebnis] a equivalência suposta não é nenhuma, apenas 
um elemento particular posto nu. Afastado do contexto estético, mais 

uma vez é transposto para a empiria, torna-se pela segunda vez o 
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outro. O espanto provocado por obras importantes não é utilizado 

como desencadeador de emoções próprias, de outro modo recalcadas. 

Faz parte do instante de profunda emoção [...] (ADORNO, 1988, p.273-
274). 

Aqui não compartilhamos da ideia de que não se trata de um sujeito, e tampouco 

de um objeto. Aproximando-nos de uma visão adorniana, pois entendemos que embora 

todo o nosso conhecimento comece com a experiência, não necessariamente todo ele se 

origina da e para experiência. Tomando por base a vertente de Adorno, o sujeito não 

existe enquanto ideal. O sujeito existe na medida em que ele reconhece a possibilidade 

do “sujeito ideal”. Ou seja, há uma possibilidade de se pensar em sujeito e cultura 

chamando o sujeito a perceber que o objeto vai além daquilo que ele vê. O sujeito é, 

muitas vezes, o próprio objeto e, nessa situação ele está objetificado. Essa é a natureza 

da dialética na relação entre sujeito e objeto. Mas o que está posto como problema para 

o distanciamento brechtiano, numa visão adorniana da qual compartilhamos, é que 

somente conseguimos nos distanciar quando não estamos objetalizados, coisificados. 

Sobre isso, Adorno escreveu: 

A desumanidade da arte deve sobrepujar a do mundo por amor ao 

homem [...]. Quando se a escuta, o tempo forma ao redor dela como 
um reluzente cristal, mas quando não se a escuta, a música se precipita 

no tempo vazio de uma esfera perecível (ADORNO, 2002, p. 106-

107). 

Desta forma, o vínculo afetivo pode ou não fazer com que o sujeito se torne 

objeto. Todavia, o vínculo é importante também para que haja o reconhecimento na 

perspectiva da teoria brechtiana, pois é preciso a familiarização com estranho para que 

seja superado o que se tornou habitual e mecânico, ou estranhado como conceituou 

Marx (2010). 

A falta de vínculo é também o problema do homem alienado, uma vez que ele 

perdeu o sensível. Quando a possibilidade de vínculo está subssumida, o sujeito não se 

vê, assim como não consegue ver o outro. Mais grave, se o indivíduo mal consegue se 

reconhecer como sujeito, é provável que ele também não se reconheça como objeto, ou 

como indivíduo objetalizado. Por isso, optamos trabalhar com a identificação. 

Brecht, em alguma medida, negou a identificação, porque fez a leitura que esta 

acaba regendo o indivíduo pelas condições objetivas e pelas paixões. Mas visto por 

outro ângulo, entendemos que o teórico buscou a possibilidade de consciência do sujeito 

e, com isso, a identificação consigo e com o outro numa perspectiva de alteridade. 
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Brecht sabia que ao ativarmos o estranho, e ocuparmos o lugar de estranhos, tanto a 

situação se torna desnaturalizada, porque nós nos diferenciamos do que aparentemente 

havia se tornado natural. Assim, estranhamos a realidade e a partir dela nos sentimos 

estranhos a ela. 

Percebemos ao findar da tese, a diferenciação do conceito de estranhamento em 

Marx e em Brecht, com as contribuições de Freud, Stanislavski, Benjamin, Adorno, 

Chklovski e Crochik. Mas observamos comumente nos autores, o esforço da 

desnaturalização pelo estranho, pelo assombro, para que o sujeito possa conservar a sua 

autonomia. 

O estranhamento foi relacionado ao reconhecimento do sujeito pelo estranho, 

não obstante, a diferença é que apontamos a identificação não como idealização do 

sujeito e do objeto, mas como mecanismo fundamental da criação de vínculos afetivos. 

Estes, a nosso ver, são tão importantes quanto o estranhamento na constituição do 

sujeito e dos grupos sociais; assim como na reflexão sobre tal constituição.  

Ao mesmo tempo, preocupamo-nos em diferenciar a idealização da 

identificação, com as contribuições de Crochik, justamente para não excluirmos a 

ambivalência existente na relação entre identificação e estranhamento, aproximação e 

distanciamento. Compreendemos que na análise comparecem as diferenças teóricas 

entre os autores, mesmo porque tentamos diferenciar os conceitos. Entretanto, parece-

nos evidente a relação entre eles. A frieza pode nos levar ao estranhamento, como disse 

Marx (2010); a doenças, como pensou Freud (1967); à perda da aura e da experiência, 

como proferiu Benjamin (1994); à razão irrefletida, como afirmou Adorno (1995b). A 

frieza pode fazer com que sejamos bárbaros, reproduzindo a barbárie. Por isso, para 

superar a pobreza do homem, enfatizamos a nossa (in)capacidade de amar, notada por 

todos os teóricos com os quais trabalhamos.  Por isso, aos que vão nascer, tentemos 

manter a dialética:   aproximação amorosa e distanciamento crítico - aproximação 

crítica e distanciamento amoroso. 
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Aos que vão nascer 

 

I 

  

É verdade, eu vivo em tempos negros. 

Palavra inocente é tolice. Uma testa sem rugas 

Indica insensibilidade. Aquele que ri 
Apenas não recebeu ainda 

A terrível notícia. 

 
Que tempos são esses, em que 

Falar de árvores é quase um crime 

Pois implica silenciar sobre tantas barbaridades? 
Aquele que atravessa a rua tranqüilo 

Não está mais ao alcance de seus amigos 

Necessitados? 

 
Sim, ainda ganho meu sustento 

Mas acreditem: é puro acaso. Nada do que faço 

Me dá direito a comer a fartar. 
Por acaso fui poupado. (Se minha sorte acaba, estou perdido.) 

 

As pessoas me dizem: Coma e beba! Alegre-se porque tem! 
Mas como posso comer e beber, se 
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Tiro o que como ao que tem fome 

E meu copo d’água falta ao que tem sede? 

E no entanto eu como e bebo.  
 

Eu bem gostaria de ser sábio. 

Nos velhos livros se encontra o que é sabedoria: 
Manter-se afastado da luta do mundo e a vida breve 

Levar sem medo 

E passar sem violência 

Pagar o mal com o bem 
Não satisfazer os desejos, mas esquecê-los 

Isto é sábio. 

Nada disso sei fazer: 
É verdade, eu vivo em tempos negros.  

 

II 

 

À cidade cheguei em tempo de desordem 

Quando reinava a fome. 

Entre os homens cheguei em tempo de tumulto 
E me revoltei junto com eles. 

Assim passou o tempo 

Que sobre a terra me foi dado. 
 

A comida comi entre as batalhas 

Deitei-me para dormir entre os assassinos 

Do amor cuidei displicente 
E impaciente contemplei a natureza. 

Assim passou o tempo 

Que sobre a terra me foi dado. 
 

As ruas de meu tempo conduziam ao pântano. 

A linguagem denunciou-me ao carrasco. 
Eu pouco podia fazer. Mas os que estavam por cima 

Estariam melhor sem mim, disso tive esperança. 

Assim passou o tempo 

Que sobre a terra me foi dado. 
 

As forças eram mínimas. A meta 

Estava bem distante. 
Era bem visível, embora para mim 

Quase inatingível. 

Assim passou o tempo 
Que nesta terra me foi dado. 

 

III 

 
Vocês, que emergirão do dilúvio 

Em que afundamos 

Pensem 
Quando falarem de nossas fraquezas 

Também nos tempos negros 

De que escaparam. 
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Andávamos então, trocando de países como de sandálias 

Através das lutas de classes, desesperados 
Quando havia só injustiça e nenhuma revolta. 

 

Entretanto sabemos: 
Também o ódio à baixeza 

Deforma as feições. 

Também a ira pela injustiça 

Torna a voz rouca. Ah, e nós 
Que queríamos preparar o chão para o amor 

Não pudemos nós mesmos ser amigos. 

 
Mas vocês, quando chegar o momento 

Do homem ser parceiro do homem 

Pensem em nós 
Com simpatia. 

 

 
(Bertold Brecht) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS – Aproximação amorosa e distanciamento crítico - 

Aproximação crítica e distanciamento amoroso 

 

 

O saber, que vinha de longe – do longe espacial das ‘terras estranhas’, ou do longe temporal 

contido na tradição –, dispunha de uma autoridade que era válida mesmo que não fosse 
controlada pela experiência. 

Benjamin 

 

 

Este trabalho se propôs a estudar criticamente o teatro dialético de Bertolt 

Brecht, sobretudo, dialogando com a dialética no teatro. Tentei manter a crítica em 

relação às teorias estéticas dos frankfurtianos e brechtianas. 

A escolha do aporte teórico se deu pelo entendimento de que a educação deve 

caminhar no sentido da humanização, da emancipação, da possibilidade do combate à 

barbárie e do entendimento da relação entre o eu e o outro com o respeito às diferenças. 

O olhar para a educação que ora pontuamos, parte da compreensão de que a obra de arte 

pode vir a ser uma abertura para a experiência do sujeito. 

A partir de todas as considerações elencadas neste trabalho, compreendo o teatro 

como um sistema de representações que apresenta interação e envolvimento entre 

sujeito(s) e objeto(s), que tenciona aspectos universais e particulares e que é entendido 

como uma forma de mediação. Não obstante, a mediação pode objetificar, bem como o 

não-reconhecimento da mediação igualmente recai na objetificação. A mediação, 

estabelecida na relação entre sujeito e objeto, constitui-se na forma e no conteúdo de tal 

relação e daquilo que o sujeito se apropria. Ou seja, a mediação é responsável pela 

ponte na relação entre o social e o individual. Desta maneira, o sujeito cria sua própria 

consciência e colabora para a constituição da consciência do outro. Assim, não é 

objetivo da mediação “aplicar” o conhecimento e reproduzir a objetificação para 

garantir consciência.  

A análise da diferenciação entre sujeito e objeto também não pode ser 

simplificada por fórmulas. Não se trata de dizer ‘eu me identifico com alguns objetos e 

não consigo me diferenciar’; ou ainda, ‘no ideal objetificado e no objeto idealizado, eu 

objetifico a mim mesmo quando me idealizo enquanto objeto perfeito’. A relação não é 

determinista.  
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Retomando a noção de giro copernicano em Adorno (1995a), o sujeito não existe 

enquanto ideal. O sujeito cognoscente existe na medida em que ele reconhece a 

possibilidade do sujeito ideal. Nesse sentido, há uma possibilidade de cultura e de 

sujeito, na medida em que este perceba que o objeto vai para além daquilo que ele vê. 

Esta compreensão de reflexão crítica sugere que: o sujeito olhe seu próprio olhar 

olhando. É o movimento do sujeito contraditório, que se vê no objeto e, ao mesmo 

tempo, descola-se deste e olha ele mesmo refletindo. 

Compreendemos que desenvolvimento da reflexão numa obra de arte passa por 

um deslocamento acerca da análise (des)centrada no ‘eu’. Por isso, o artista deveria 

refletir sobre as relações objetivas em que o produto foi concebido, e a sua forma de 

criação. Os procedimentos utilizados, assim como o método utilizado na realização 

artística vão possibilitar, ou não, a reflexão crítica. 

A realização ou absolutização, como chamavam os românticos, significava 

compreender e esclarecer a obra tanto quanto fosse possível por ela própria. Chamamos 

atenção para essa questão, pois, inversamente, pensamos que o conteúdo e a forma da 

obra não deveriam se confundir com o próprio sujeito e sua crítica. Na intensa discussão 

sobre o sentido político do teatro e a estética do teatro épico, vê-se essa tensão constante 

entre conteúdo e forma, sujeito e objeto. Assim como Adorno (1988), defendo que a 

sobreposição dos aspectos formais em relação à obra de arte, coloca em risco tanto o 

‘sensível’ quanto a ‘razão’. A razão irrefletida pode nos levar à irracionalidade e à não 

sensibilidade. Marx, Benjamin, Brecht e Adorno viram isso no que diz respeito à 

exacerbação da técnica e das novas tecnologias na sociedade industrial. 

No caso de uma representação, por exemplo, se o sujeito se apega a ela de forma 

extrema, como apontou Stanislavski, isso pode sugerir uma identificação com o objeto 

representado, ou uma idealização do objeto. Seja qual for, o indivíduo está sobre o 

efeito do feitiço, o fetiche o impede de vivenciar o (des)centramento do ‘eu’. Em 

contrapartida, mesmo o indivíduo que é entendido como possível agente de suas 

próprias ações – o “sujeito político”, como propôs Brecht – é passível de coisificação e 

fetichização, pois o aparente distanciamento não garante a consciência da 

(in)diferenciação entre sujeito e objeto.  

Como disse Adorno, a “separação torna-se ideologia, exatamente sua forma 

habitual, assim que é fixada sem mediações” (1995a, p. 183). A consciência que se 

identifica com a ideologia não é capaz de recuperar seus sentidos e, por isso, vê-se 

subsumida no estranhamento, como postulou Marx (2010); e no narcisismo, como 
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analisou Freud (1996). No não reconhecimento de ‘si’ e do ‘outro’ – sendo ambos ora 

sujeito ora objeto – o indivíduo permanece no lugar que lhe é familiar e, de tal forma, 

tampouco conseguirá olhar a si olhando e refletindo. Todavia, o sujeito se descobrir 

alienado não é o bastante! A reflexão, a crítica e, ainda, a autocrítica são improváveis de 

se realizar no sentido da maioridade, visto que a mediação já é em si mediada. Esse é o 

agravante a ser ponderado no sistema de dominação em que vivemos. Daí Adorno dizer 

que, a consciência que não reflete a realidade é bárbara e se torna pseudoconsciência 

(ADORNO, 1986). O filósofo não falou estritamente de uma razão direcionada, 

sobretudo, convidou-nos a perceber a dimensão perigosa das sensibilidades 

racionalizadas, ou melhor, administradas. 

Pensar o sentido do teatro e a formação cultural mantendo a tensão entre 

identificação, estranhamento e distanciamento; ou seja, concomitantemente a 

(in)diferenciação na relação entre sujeito e objeto foi o objetivo central desta tese. O 

intuito primordial foi provocar a discussão da formação cultural, a partir da teoria e da 

práxis de Brecht. Nessa tarefa árdua, o trabalho de Brecht colaborou para 

compreendermos até que ponto o sujeito não consegue se diferenciar do objeto, 

identificando-se com as ideologias e os fetiches do trabalho. Nesse sentido, pude 

perceber as contribuições teóricas de Brecht para pensarmos a indústria cultural e o 

mundo do trabalho no teatro. Suas contribuições são tão contemporâneas quanto em sua 

época. Por outro lado, constatei que o sujeito não conseguirá viver o estranhamento 

brechtiano, que pressupõem uma diferenciação sujeito e objeto. Isso, porque o indivíduo 

não necessariamente tem consciência da (in)diferenciação. Na verdade, este, em sua 

relação entre o ‘eu’ e o ‘outro’ terá dificuldades inclusive de viver a identificação, 

devido à frieza e ao narcisismo exacerbado. Como registrou Adorno, “O pior não é 

sujeito se identificar com o objeto, o pior é ele se tornar objetalizado” (1988, p. 73). Tal 

comprovação remonta a noção de pobreza da experiência em Benjamin (1994); e 

justifica sua busca pela aura, inclusive pela forma épica. 

Dessas análises, pensando pelos princípios freudianos e adornianos, é possível 

identificar uma transição no movimento da energia libidinal do sujeito na criação de 

vínculos com objetos de prazer. No teatro, com a negação da separação entre sujeito e 

objeto, como afirmou Szondi (2001); e a falta de tensão, como disse Lehmann (2007), o 

objeto mais que objetificado é objetalizado. Isso só me leva a crer que o teatro ainda 

está no caminho da fetichização do teatro moderno. Podemos extrair que o problema 

não é a técnica em si, e sim o uso que se faz dela; e o modo operante em que ela está 
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inserida e se insere – por isso considerei as análises dos aspectos formais do teatro 

épico. Tal operação do sentido da técnica pode vir a redundar essa aura de consciência 

velada ou “consciência coisificada” (1995b, p. 130), na qual vivemos na nossa 

contemporaneidade. Desta forma, as reflexões acerca da indústria cultural se fazem 

urgente. A indiferenciação do sujeito e do objeto na cultura industrializada colabora 

para a construção de uma educação estética e, não menos, uma estética da educação. 

Brecht sabia disso, e na sua busca pela experiência sugeriu as peças didáticas, assim 

como discutiu sobre a pedagogia no/do teatro. 

Parece evidente que, no atual contexto do teatro, é insuficiente afirmar a 

contradição entre drama e teatro épico está somente na ‘negação da separação entre 

sujeito e objeto’. Antes, é preciso afirmar e problematizar a (in)diferenciação entre 

ambos na (im)possiblidade da experiência. Nessa conjuntura, não idealizar outro sujeito 

e outra possibilidade de formação cultural seria perder de vista o ‘ser’. E, na perspectiva 

da dialética negativa, assumir isso seria permanecer cego tendo olhos para enxergar. O 

olhar humano depende desse giro, da elipse do homem contraditório, ou da inversão do 

desumano, reconhecendo-o. 

Para Adorno, o próprio indivíduo humano, meramente singular, já seria um 

conceito universal do homem, portanto, um conceito idealista. “Até mesmo a expressão 

homem particular necessita do conceito genérico; se não fosse assim, careceria de 

sentido” (1995a, p. 181). Paradoxalmente, o autor aponta que tentar definir sujeito e 

objeto é cair em aporia. E definir “é o mesmo que capturar – objetividade mediante o 

conceito fixado, algo objetivo, não importa o que isso seja em si” (1995a, p. 182). E é 

pela impossibilidade de serem capturados que ambos não se deixam definir. A proposta, 

então, é a busca por analisá-los como sedimentos da história: refletir sobre a coisa 

mesma, nas palavras de Adorno. Sob esse ponto de vista, referir o conceito de sujeito e 

de objeto como um olhar para possibilidades de olhar: um conceito multívoco 

(ADORNO, 1995a). Todavia, tendo em vista que esse sujeito cognoscente, seja qual for 

sua natureza, e que tem sua realidade já mediada, vai se defrontar com um objeto de 

conhecimento, de natureza diversa ou cuja natureza independe de definição. A 

mediação, por sua vez, é que vai garantir o tracejado entre sujeito e objeto, a relação 

entre conteúdo e forma. Essa consciência, para o autor, estabelece-se nos paradoxos 

particular universal e sujeito objeto. Ademais, pode-se ainda acrescentar singular plural, 

local global, homogêneo heterogêneo – são opostos complementares que se negam, 

segundo Marcuse (1967).  
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Nesse contexto, a justa contradição da práxis é a incapacidade de criar a práxis, 

o que aponta também precisamente uma concepção sobre a estética, também já 

mediada. Uma incapacidade de lidar com nossas próprias experiências, ao mesmo 

tempo em que há cristalização de deformações, informações e formações. Estas 

dificultam um possível “rompimento” com a estrutura da reprodução; ou com sua 

estrutura prática da reprodução. Nessa lógica, o ser humano acaba se capacitando muito 

mais à deformação do que à formação no sentido da experiência.  

Às vezes, o sujeito, como experiência não-restringida, chega mais 

perto do objeto que o ‘residuum' filtrado, podado segundo as 
exigências da razão subjetiva. A subjetividade não-reduzida consegue 

atuar, de acordo com sua valorização histórico-filosófica 

contemporânea, polêmica, mais objetivamente que as reduções 
objetivistas. Todo conhecimento está enfeitiçado sob o encanto - e não 

em última instância porque as teses epistemológicas tradicionais põem 

de cabeça para baixo seu objeto [Gegegenstand]: 'fair is foul, and foul 

is fair'. O que engendra o conteúdo objetivo da experiência individual 
não é o método da generalização comparativa, senão a dissolução do 

que impede essa experiência, enquanto não livre, de entregar-se ao 

objeto sem reservas e, como disse Hegel, com a liberdade que 
distende o sujeito cognoscente até que se perca no objeto, ao qual é 

aparentado em virtude de seu próprio ser-objeto. A posição-chave do 

sujeito no conhecimento é experiência, não forma; o que em Kant 
chama-se enformação [Formung], é essencialmente deformação. O 

esforço do conhecimento é, preponderantemente, a destruição de seu 

esforço habitual, a violência contra o objeto. O ato aproxima-se de seu 

conhecimento quando o sujeito rasga o véu que tece ao redor do 
objeto. Ele só é capaz disso quando, com passividade isenta de 

angústia, se confia à sua própria experiência. Nos pontos em que a 

razão subjetiva fareja uma contingência subjetiva, transluz a primazia 
do objeto: naquilo que neste não é acréscimo subjetivo. O sujeito é 

agente, não 'constituens' do objeto; isso também tem suas 

conseqüências para a relação entre teoria e práxis (ADORNO, 1995a, p. 

193-194, colchetes e grifos do autor). 

Por meio desse sentido, emerge outra pergunta em palavras: resistência ou 

proposição? Resignação ou combate? Porque muitas vezes, inclusive no teatro, no 

discurso da resistência, assim como no da proposição, existe um tanto de 

conservadorismo que traz em si uma reprodução calcada em sedimentações históricas. 

Tais ações tem a finalidade de “aplicar” verticalmente o conhecimento, com o propósito 

de criar uma consciência crítica. Seja qual for a área de conhecimento, tal atitude arrisca 

criar um véu de ilusão [ilusion] sob o discurso de aperfeiçoamento da racionalização. 

Com isso, ficam prejudicados tanto o desenvolvimento do trabalho técnico, quanto a 

própria reflexão crítica. 
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Em uma passagem do livro Literatura e Revolução, Leon Trotski (2007) como 

um bom sonhador escreveu uma projeção ideal para aquele futuro que poderia ser nosso 

presente...  

[...] A mulher sairá enfim de sua semi-escravidão. Ao lado da técnica, 

a pedagogia formará psicologicamente novas gerações e regerá a 
opinião pública. Experiências de educação social, na emulação de 

métodos, atingirão níveis até agora inconcebíveis. [...] A construção 

social e a auto-educação psicofísica vão se tornar duas faces de um só 
processo. E todas as artes – literatura, teatro, pintura, escultura, 

música e arquitetura [entre outras] – darão a esse processo uma forma 

sublime. Mais exatamente, a forma que revestirá o processo de 

edificação cultural e de auto-educação do homem comunista 
desenvolverá ao mais alto grau os elementos vivos da arte 

contemporânea (TROTSKI, 2007, p. 194-196). 

Em conclusão de um continuum movimento histórico, compartilho o ideal 

trotskista e comungo a ideia de que não basta a crítica da práxis. A prática deve buscar 

ser coerente com a teoria que almeja alcançar, assim como a teoria é insuficiente para 

compreendermos o que chamamos autoconhecimento. Como ser humana que sou, e 

ninguém escapa disso, tenho um desejo: fazer da práxis uma forma de vínculo real e que 

não escape à consciência princípios tão fundamentais, sobretudo, a capacidade de amar. 

E isso não é a reprodução de uma premissa cristã. Retomando as palavras de Adorno: 

incentivo ao amor – provavelmente na forma mais imperativa, de um 

dever – constitui ele próprio parte de uma ideologia que perpetua a 

frieza. Ele combina com o que é impositivo e opressor, que atua 
contrariamente à capacidade de amar. Por isto o primeiro passo seria 

ajudar a frieza a adquirir consciência de si própria [num movimento 

recíproco de aproximação amorosa e distanciamento crítico] das 

razões pelas quais foi gerada (ADORNO, 1995b, p. 136). 

 

Na possibilidade de amar, há um paradoxo fundamental que diz sobre a 

reciprocidade do amor entre o eu e o outro. Há, sobretudo, uma luta contra a frieza, o 

egoísmo, que também pode ser favorável ao individualismo. Essa opção da educação 

com a possibilidade de amar é uma busca por conhecimento; é a opção de quem vive as 

contradições mundanas, mas almeja diminuir as incoerências entre o humano e o 

inumano. É uma abertura para a possibilidade da formação pela experiência e para a 

experiência – porque há uma distância entre estar no mundo e ser humano. 

O desejo que permanece é de preparar o chão para o amor em busca de terras 

estranhas. Por isso, levo comigo o sentido da educação contra a barbárie (de Marx, 

Freud, Benjamin, Adorno e Brecht). E para tanto, almejo olhar para os companheiros de 
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vida, pois nada conseguiremos sozinhos, não nos reconheceremos enquanto ‘ser’, se não 

nos reconhecermos uns aos outros com distinção. Retomando a poesia de Brecht: “Ah, e 

nós/ Que queríamos preparar o chão para o amor/ Não pudemos nós mesmos ser 

amigos”. 

Finalmente, concomitantemente, aproximando-me e distanciando-me de dois 

campos do conhecimento, a educação e o teatro, olho meu olhar olhando como artista e 

educadora. Num movimento de aproximação amorosa e distanciamento crítico-

aproximação crítica e distanciamento amoroso.  

 

Se fôssemos infinitos 

Se fôssemos infinitos 

Tudo mudaria 

Como somos finitos 

Muito permanece. 

Bertolt Brecht... 
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