Este espetáculo é dedicado aos nossos filhos
Carlos, Chico, Ébano, Gabriel, João Francisco,
Mariana, Matheus, Miguel, Nina, Rosa, Tomás e Victória

O Círculo de Giz Caucasiano abre um novo ciclo na história da
Companhia do Latão. Resulta do contato do núcleo formado por
Helena Albergaria, Martin Eikmeier, Ney Piacentini e Sérgio de
Carvalho com artistas especialmente convidados, provenientes de
importantes grupos teatrais do panorama atual.
Ao mesmo tempo, o espetáculo promove um retorno da
Companhia do Latão à obra de Brecht, principal inspiração
do grupo em sua origem, quando foram encenados Ensaio
sobre o Latão (1997), escrito a partir da teoria brechtiana, e
Santa Joana dos Matadouros (1998) peça clássica do
repertório do teatro crítico moderno.
De lá para cá, a Companhia do Latão utilizou a obra de Brecht de
forma indireta, antes como um modelo para a escrita de uma
dramaturgia própria sobre a realidade do capitalismo atual no Brasil.
Neste ano de 2006, dos 50 anos de morte do autor, quando
o projeto do Latão se prepara para a comemoração de
sua primeira década de existência, O Círculo de
Giz Caucasiano reaviva o sentido da
Pesquisa em Teatro Dialético do grupo e
repõe a necessidade de um diálogo com a obra
do artista que, dentre todos, mais cultivou o gosto por
contradições produtivas e mais longe foi no uso estético do
materialismo dialético.

TRÊS MONTAGENS DE
O CÍRCULO DE GIZ CAUCASIANO
1954 / 1963/ 2006
Escrita por Bertolt Brecht entre 1944 e 1945, durante o exílio nos Estados
Unidos, O Círculo de Giz Caucasiano (Der Kaukasische Kreidekreis) é uma
peça de narrativas sobrepostas: um prólogo em que um grupo de camponeses
se reúne para discutir o direito à propriedade; uma encenação em tom de
fábula sobre Grucha, uma empregada da corte que toma conta de uma criança
abandonada pela mãe durante uma revolução palaciana e salva sua vida; a
tragicomédia do beberrão juiz Azdak, que distorce o direito burguês para se
aproximar de uma verdadeira justiça. A forma em fuga de uma peça feita de
peças-dentro-da-peça imprime um sentimento de exílio nesse que é um
dos textos mais radicalmente épicos de Brecht.
No dia 7 de outubro de 1954 estreou no Berliner Ensemble a
montagem de O Círculo de Giz Caucasiano dirigida por seu
autor. A primeira encenação no Brasil ocorreu em 1963 no
Teatro Nacional de Comédia no Rio de Janeiro, com
direção de José Renato. O trabalho da Companhia
do Latão é uma homenagem à memória de Brecht
nos 50 anos de sua morte e um diálogo com
seu legado.

BERLINER ENSEMBLE
Os ensaios da montagem dirigida por Brecht se iniciaram em novembro de 1953. Com
várias interrupções estenderam-se por 125 dias até a estréia no ano seguinte. Durante esse
período, foram feitas anotações e gravações destinadas a orientar um livro-modelo da
peça. Esse material foi publicado por Werner Hecht na obra Brechts Theaterarbeit. Seine
Inszenierung des Kaukasischen Kreidekreises 1954 (Frankfurt: Suhrkamp, 1985). trechos
aqui transcritos, em tradução de Tereza Castro, são inéditos no Brasil.

UM DEBATE COM OS ATORES SOBRE AZDAK
X – Como é que Azdak percebe tão tarde que ele se
enganou? Os couraceiros não lhe dão qualquer indício
para acreditar na revolução do povo.
Brecht – Azdak não percebe seu erro tão tarde, mas
quando ele pode percebê-lo. Tais erros, sempre, só ficam claros com derrotas.
X – Por que os couraceiros não enforcam Azdak como
o fizeram com os tapeceiros? Qual é o motivo que têm
para deixá-lo livre?
Brecht – Há muitos motivos. O primeiro é porque
então a peça acabaria. Mas se você quiser, também há
motivos psicológicos. Por exemplo, porque estão cansados de matar, porque estão bêbados, porque se divertem
em poder decidir sobre vida e morte. Além disso, esse
Azdak os impressiona, ele que canta aquelas canções incríveis ao ar livre, das quais eles só haviam ouvido falar.
E também os impressiona como aquele sujeito se desculpa. Isso se pode aprender com ele. Finalmente eles
vêem de perto como os tempos são mutáveis e eles mesmos já passaram por várias dessas mudanças. Portanto,
eles fazem alguma coisa de bom para si mesmos quando
o deixam livre.
X – A atitude dos couraceiros para com o príncipe
não é muito insubordinada? Pois ele é o novo soberano.
Os espectadores não ficarão atônitos?
Brecht – Que razão há para que a atitude dos cavaleiros não seja “surpreendente”? São tempos loucos. O

velho poder caiu, o novo ainda não se consolidou.
Nesse período de transição está o grande momento
dos couraceiros. Eles são necessários, por
isso eles podem se dar a algum luxo. Além
disso estão bêbados. No dia seguinte a coisa
talvez já esteja bem diferente.
X – Será que nossos espectadores vão
entender isto tudo?
Brecht – O quê?
X – Bem, como tudo se relaciona...
Brecht – Temos que atentar menos para
o fato de que tudo seja convergente e mais
para as divergências. Para nós, o mais importante deveria ser que nosso público reconhecesse como tudo é contraditório.

DISCUSSÃO COM BRECHT SOBRE O CÍRCULO DE
GIZ CAUCASIANO
Estudante – Gostaria de saber porque o Círculo é
apresentado de forma tão abreviada.
Brecht – Não podemos apresentar a peça em sua
totalidade porque senão as pessoas não alcançariam o
trem. Por esta razão tivemos que reduzir a peça.
Estudante – Na minha opinião foi cortada uma cena
muito forte, aquela em que Grucha, para salvar a criança
dos cavaleiros, atravessa sozinha a ponte, enquanto os
comerciantes não se encorajam a ir até lá.
Brecht – Quando se corta algo, tem-se que entregar algumas coisas. Ali se tem uma certa perda, é verdade. Não se
pode comer o bolo e guardá-lo. É claro que se tem que cortar
algo. Em todas as coisas não se podem estabelecer princípios rígidos. Não é verdade que as pessoas vêm ao teatro por
causa do teatro, na realidade é o contrário. Temos que pensar
sempre que as pessoas tiveram um pesado dia de trabalho.
Só quando tivermos uma jornada de trabalho mais curta – por
exemplo, 6 ou 4 horas – estaremos em condições de ver peças mais longas. As peças não respeitam muito isto e exigem
muito de pessoas que estão cansadas.
Estudante – O senhor falou da evolução do teatro.
Tenho uma pergunta que se refere ao seu próprio teatro: o
Círculo é uma peça com prólogo. O Sr. a escreveu assim
para que um outro tipo de estranhamento pudesse se desenvolver?
Brecht – No Círculo, o prólogo se passa no ano de
1947. São pontos de vista atuais. As pessoas têm que
pensar. Tem-se que se acostumar a certas evoluções históricas: nada é eterno. O que existe, não existirá sempre.
Algo pode acontecer e não acontecer, pode mudar várias
vezes durante uma única peça. Naturalmente são grandes
transformações no aspecto dramático.
Estudante – Por que encenam-se tão poucas peças
de Brecht na província? Devido a dificuldades de direitos
editoriais?
Brecht – De forma alguma por dificuldades de direitos
editoriais. O que ouvimos é que os teatros mostram uma certa
reserva porque temem uma intromissão, um controle a partir
daqui. Também enfrentam dificuldades com os atores: algumas peças exigem mais pessoas do que os teatros têm. Além
disso, há propaganda contra esse tipo de teatro. O único órgão
que trata dos teatros da república é a revista Theater der Zeit.
Você certamente já leu, também em obras históricas, que a
luta do novo com o velho é sempre intensa. Na Literatura não
poderia ser diferente. Não se pode dizer em um belo dia que
agora se organiza o governo dos trabalhadores e camponeses
e partir de então tudo muda. É preciso luta, trabalho e produção etc. (Volta-se para os estudantes chineses) E os nossos
colegas chineses? Que impressão têm?
Estudante chinês – Estamos felizes por poder vê-lo
e o seu teatro. Gostamos muito. Um problema me interessou. No Círculo usam-se máscaras, só para os personagens antipáticos, enquanto nós em Pequim usamos máscaras também para os simpáticos. O que significa isso?

Brecht – Primeiramente partimos do fato de que a
peça tem 150 personagens e nós apenas 50 atores. Tínhamos que achar um jeito de representar 150 com 50.
Assim chegamos às máscaras. Então pensamos o que
aconteceria se todos usassem máscaras. Constatamos
que não dá certo. Por exemplo, quando a Grucha usa uma
máscara, perde-se muito daquela representação sutil.
Pareceu-nos que ela precisa de seu rosto para a representação. Eu não diria para a Grucha nunca usar máscara. Ainda hoje não chegamos ao ponto de poder representar totalmente com máscaras. A pantomima aqui não
é tão evoluída. Assim não conseguimos representar tão
bem muitos personagens com máscaras. A máscara chinesa é de culto e possui uma nobre função. Para nós ela
fixa a musculatura. Dá aos personagens uma aparência
rígida. Achamos que podíamos usar isso muito bem. Partimos da idéia de que as classes dominantes têm rostos
mais rígidos do que as trabalhadoras. Esses rostos são
representativos. Certos criados, por exemplo, advogados,
que são comprados pelos poderosos, também usam máscaras. A rigidez desce até as pessoas mais simples.
Estudante – Os movimentos dos atores no Círculo
têm algo de marionetes, de madeira em si. Lembro-me
especialmente da primeira cena, da ida à igreja.
Brecht – Com aquele tipo de máscaras não conseguem fazem quaisquer movimentos naturais.
Weigel – Justamente a ida à igreja – uma ocasião
oficial – transcorre dentro de uma certa etiqueta, que determina também o andar. A segunda cena já é muito mais
solta em seus movimentos.
Brecht – Quando são escravos, eles não podem se
movimentar livremente. Você não pode esquecer que,
quando vê uma tropa no desfile, não está vendo pessoas.
Quando você vê um padre rezar a missa você percebe
seus movimentos estudados. No Círculo isto não acontece sempre. Podem parecer coisas mecânicas, que então
estão erradas. Mas também muita coisa pode estar errada. Vocês não estão frente a um princípio, mas a um teatro. E lá cometemos erros. Todas as peças têm erros, também as de Shakespeare. Por isso é esquisito quando justamente filólogos querem comentar trechos discutíveis e
acham 300 explicações para eles.
Estudante – O teatro épico tem, na minha opinião,
um papel significativo na transição do capitalismo para o
socialismo. Ali ele interfere, tem uma função progressista. Mas quando o socialismo foi atingido, quando as relações das pessoas se tornaram perfeitas, o teatro épico
atingiu seu objetivo. O Senhor acha que o teatro épico
será possível também no futuro?
Brecht – Se o teatro épico será o teatro do futuro,
isto eu não sei. Pelo que eu saiba não existe uma descrição exata do futuro. De forma nenhuma o teatro épico é
um fenômeno de transição, pois relações humanas perfeitas nunca podem acontecer, nem no comunismo nem
nas fases posteriores. Senão se teria que negar qualquer
evolução. Também no teatro tem que ser aplicado o princípio da evolução.

TEATRO NACIONAL DE
COMÉDIA
Em 1962, José Renato, um dos fundadores do Teatro de
Arena de São Paulo se transfere para o Rio de Janeiro, a convite
de Edmundo Moniz (então coordenador do Serviço Nacional de
Teatro) para dirigir o Teatro Nacional de Comédia.
O TNC era uma companhia federal de repertório concebida
para funcionar nos moldes do Théatre National Populaire de Jean
Villar. Com José Renato vinha parte do projeto crítico do Teatro
de Arena de fomento à dramaturgia brasileira. A montagem de
O Círculo de Giz Caucasiano, que estreou no início de 1963, foi
exceção num repertório de textos nacionais. O projeto, como
tudo o mais no país, se descaracterizou com o golpe militar.

Sérgio de Carvalho – Como surgiu a idéia de
encenar, no TNC, o Círculo de Giz Caucasiano?
Zé Renato – A principal razão é que o país vivia, na
época, um amplo debate sobre o problema da reforma agrária. Com Edmundo Moniz à frente do Serviço Nacional de
Teatro, estava viva a orientação de que as peças deveriam
ser politicamente ativas e ideologicamente críticas, dentro
de um espírito de posicionamento político. Resolvemos
fazer O Círculo de Giz Caucasiano porque discutia a reforma agrária. Aquele Prólogo e a Conclusão da peça eram
uma analogia perfeita com o debate sobre a reforma agrária que aparecia diariamente nos jornais. Existiam as turmas combativas do Julião naquela ocasião no Recife...
SC – As Ligas Camponesas
ZR – Exatamente. Estavam combatendo e pregando a reforma agrária. E na peça a disputa é exatamente
essa: quem merece a terra? Seu dono ou aquele que a
torna produtiva.

SC – Esse é o debate explicitado no prólogo. A
sua encenação manteve o texto na íntegra?
ZR – O prólogo era uma assembléia política entre
dois grupos em um colcós da União Soviética. Algumas encenações o cortam, mas assim não tem como
manter o caráter político. A história do menino é um
argumento do debate político dos camponeses. Fiz
questão que os atores mostrassem durante a encenação que eram os mesmos camponeses que discutiram
no prólogo.
SC – Como você conheceu a obra de Brecht?
ZR – Eu era fascinado pelo Brecht quando eu voltei da Europa. Eu travei conhecimento com o Brecht
em 58, 59, lá no Teatro Nacional Popular, do Villar,
fiquei fascinado, li todos os livros dele, voltei apaixonado, trouxe os livros, discutimos no Arena.
SC – Você viu o próprio Berliner ou as montagens
francesas?

ZR – Vi Mãe Coragem numa versão suíça que era
exatamente igual. E vi as montagens do Teatro Nacional Popular do Villar. A Mãe Coragem do Villar eu vi
também além de outras coisas na linha do Brecht que
se fazia por lá. Lembro muito da montagem de La fête
du cordonnier, a Festa do Sapateiro.
SC – Acho que já ouvi falar, é uma peça elizabetana
The Shoemaker’s holiday.
ZR – Era uma adaptação, muito bem feito, era bonito. Trouxe todos os livros de Brecht para discutirmos
no Arena. Voltei apaixonado.
Daniele Ricieri – Você chegou a estudar as fotos
da montagem do Círculo de Giz do Brecht? Pergunto
porque nas duas montagens os atores usaram máscaras ao representar a classe dominante.
ZR – Acho que sim.
DR – Você fez a peça com quase 30 atores.
ZR – Naquela época não era preciso economizar.
Essa era a parte boa. Mas o fato de ser um teatro público dava um problema danado. Porque se de um lado
tínhamos verba para contratar os melhores atores do
país, por outro às vezes nos diziam quem contratar.
Era uma contradição a ser suportada. Aliás tive umas
brigas com Paulo Francis por causa disso.
DR – Por que?
ZR – Ele dizia: “Será que não é melhor você abandonar isso?” Eu respondia “Será, Paulo? O que você
acha melhor? Ceder um pouquinho e conseguir realizar um trabalho grande ou não fazer nada?” Depois ele
confessou que o meu caminho era um caminho racional, e com isso, ao menos, a gente conseguiria fazer
coisas ótimas juntos.
A atriz que fez Grucha, Beatriz Veiga, era uma moça
boa, atriz dedicadíssima, só que ela tinha limitações e
tive que aceita-la para o papel.
DR – E quem fez Azdak?
ZR – Antes de começar o trabalho, fui atrás da fantástica possibilidade de que o Oscarito fizesse o papel. Nós
ficamos três meses lutando para isso. O Oscarito era um
sujeito fantástico, neste papel seria brilhante. No entanto,
ele ficou receoso, não estava acostumado à disciplina do
teatro, e além disso ele já estava com o problema da garganta. Começamos a ensaiar com o resto do elenco, porque o Azdak pode esperar um pouco, não é? Ele entra mais
tarde na peça. Como o Oscarito não topou abrimos um
concurso para o papel, veio gente de televisão e tudo. Acabamos achando um rapaz que estava começando, Alberico Bruno. Ele tinha um aspecto engraçado, fez muito bem
o papel, imprimiu um aspecto popular na personagem. Mas
depois ele não continuou a carreira, fez uma coisa ou outra
na televisão, e três anos depois ele desapareceu.
DR – Igual ao Azdak no fim da peça.
ZR – É, exatamente, igual o Azdak. De repente ele
assumiu o caráter do Azdak e desapareceu.
SC – Como era a cenografia e o uso do espaço da
montagem? Vocês estrearam no Rio e viajaram depois
com o espetáculo?

ZR – O Círculo de Giz estreou no Teatro Nacional
de Comédia no Rio, atual Glauce Rocha, que por ser
um teatro pequeno nos trouxe algumas dificuldades. O
cenógrafo era o Anísio Medeiros, que era um ótimo
profissional. Procuramos obedecer às instruções do
Brecht de que o cenário tinha certos detalhes realistas. Mas tinha uma cena que a gente não conseguiu
adaptar de jeito nenhum ao espaço que tínhamos.
Aquela cena da geleira: com a ponte na pinguela que a
Grucha atravessa com a criança. Porque não conseguimos resolver cenicamente, acabou cortada da peça.
DR – Ah... o Brecht também cortou esta cena na
montagem do Berliner.
ZR – Uma pena porque eu gostava muito do modo
que o Francisco Milani cantava nessa cena. Ele interpretava o Recitante e tinha uma voz linda. A adaptação musical propôs um contraste entre a música e a palavra, de
maneira que não eram versos fluentes, eram versos de pé
quebrado, com partes cantadas misturadas a uma maneira agressiva de falar. O Milani fazia maravilhosamente
bem. Eu gostava muito. Mas não havia a menor condição
de construirmos a geleira, não tinha espaço suficiente no
teatro. Tivemos que abrir mão daquilo.
SC – E como foi a colaboração com Manuel Bandeira na tradução?
ZR – Eu ia a casa dele de vez em quando pegando pedaços. Quando a gente começou estava quase
tudo pronto. Faltava a tradução de algumas canções,
adaptações de poemas do Recitante. As canções, o
Manuel Bandeira fez questão de fazer também em
versos livres, e ficaram lindas por causa disso. O
Manuel Bandeira era meio preguiçosão, né? Ele sentava de chapeuzinho na varanda do apartamento e ficava contemplando a vista, que era realmente deslumbrante, dava para ver até Niterói. Morava em um
apartamento ali na cidade, perto de onde seria hoje o
Aterro, não muito longe do teatro inclusive. Eu ia lá
pela tarde e dizia “Como é que é, cadê meus textos?”, “Ihhhh”, ele tinha uma preguiça brava... “Amanhã tá pronto”.
SC – A poesia precisa de varandas.
DR – O Manuel Bandeira foi ver o espetáculo?
ZR – Viu, viu. Gostou. Eu me lembro que ele dizia:
“Você cortou aquele negócio assim, assim...” e recitava os textos. Eu explicava que certas coisas a gente tem
que cortar, pelas circunstâncias. Ele sorria e não protestava. Era realmente um homem muito cordato, muito
meigo, uma pessoa gentil demais. Vivia sorridente.
SC – O espetáculo ficou em cartaz no início de 1963...
ZR – Durante 5 ou 6 meses. E no ano seguinte...
SC – O golpe de 1964... o fim do projeto da reforma agrária... se acabou tudo.
ZR – E continua o problema até hoje. Voltou tudo
atrás. Não conseguiram nada. É importante retomarmos
a discussão proposta pelo texto. Onde vocês vão fazer?
SC – Vamos estrear como você. Uma montagem
para o Rio.

COMPANHIA
DO LATÃO
A equipe de trabalho da presente
montagem foi formada pelo diretor
Sérgio de Carvalho no inicío do ano de
2006. A escolha da peça foi motivada
pela vontade de pôr em cena uma obra
em que o tema da função da terra
aparece numa formalização dialética
das mais radicais do teatro brechtiano.
Por razões mais práticas, a encenação
se tornou possível devido à experiência
acumulada pelos atores Helena
Albergaria e Ney Piacentini (que lhes
permitiriam interpretar as personagens
de Grucha e Azdak) e à capacidade de
invenção do compositor Martin
Eikmeier, necessária para uma peça
em que música instaura a narrativa. Em
abril de 2006, já integrava a equipe a
assistente de direção Daniele Ricieri,
atriz e jornalista, que acompanhou a
montagem de A Comédia do Trabalho.
Os artistas especialmente convidados
que completaram o grupo compõem
uma das mais animadas e produtivas
equipes de trabalho que já
colaboraram com a Companhia do
Latão. O texto abaixo é feito de
apontamentos registrados durante os
ensaios.

DO CADERNO DE NOTAS DA ASSISTENTE DE DIREÇÃO
Quando Sérgio de Carvalho me convidou para o
trabalho com a Companhia do Latão perguntei, após
os primeiros debate sobre o texto, o porquê de encenarmos o Círculo de Giz, peça que parece uma exceção na obra do autor, texto otimista, sobre a bondade.
ARMADILHA MORAL
S – Devemos tomar cuidado com a leitura apressada do texto, para não considerarmos o texto apenas
por um de seus lados. Grucha não é uma heroína, mas

alguém que, diante da perspectiva da morte, escolhe a
vida. Parece um Brecht bom, ingênuo, mas não é. Dito
melhor, ele utiliza a ingenuidade como um elemento
radical da forma épica, que nos permite ver um mundo
em que a mercantilização não venceu o jogo, em que
é possível narrar. E essa é uma história em que a bondade é gerada em circunstâncias terríveis, em que existe ajuda porque existe violência. E ambas deveriam
ser suprimidas.
D – Mas o tema da bondade está lá?
S – Em Brecht é sempre uma falsa questão, uma
armadilha, porque o autor lança a pergunta sobre o
caráter e nos impede de respondê-la sem recorrer ao

exame das condições sociais. O tema correto é a produção da bondade. O foco está na prática produtiva.
Importa não o amor, mas as atitudes amorosas. Não
podemos esquecer que a barbárie está de fundo, que
todas as relações estão distorcidas pela situação da
guerra. Grucha só fica com o menino porque vê uma
cabeça degolada. São as imagens violentas de fora
que fazem com que a criada deseje proteger a vida.
Azdak só faz o que faz porque vive numa época de transição histórica entre dois poderes. O texto, como um
todo, tem um pé fora do mundo da mercadoria: os sujeitos não são autônomos mas a coisificação não é
completa.
O PRÓLOGO EM LITÍGIO
Um ator questiona a real necessidade de encenarmos o prólogo da peça por ser um texto datado que

faz sentido somente no pós-guerra e no ápice do sonho socialista.
S – Temos duas atitudes possíveis diante deste
prólogo: ou reescrevê-lo de modo que se relacione de
forma mais direta com a nossa realidade, ou fazê-lo
no original mostrando a diferença histórica em relação à nossa época. É um texto que faz sentido diante
do desejo de um projeto socialista. E eu trabalho para
isso. É um debate entre camponeses sobre um conceito de propriedade baseado na utilidade coletiva. Os
argumentos são sustentados por provas concretas e
tudo dentro de um clima civilizado, no qual a disputa
não é entre grupos que querem a posse em abstrato,
mas sobre o que é melhor para a terra e para todos.
Uma saída dialética seria conversarmos com grupos
que pensem o socialismo, gente para quem a função
da terra é uma questão diária. O nosso prólogo poderia nascer do choque entre o desejo de Brecht e a realidade atual.
Obviamente, o MST nos pareceu ser o coletivo mais
indicado a atualizar esse debate. Como a Companhia
do Latão há tempos estabeleceu uma relação de troca
e parceira cultural com o movimento, optamos por realizar um trabalho teatral sobre o prólogo com o grupo
de teatro Filhos da Mãe Terra, do assentamento Carlos
Lamarca, dirigido por Douglas Estevan (antigo colaborador do latão), e gravar em vídeo a experiência.

Helena – Em certa peças não-atores são utilizados e viram objetos de cena, são coisificados pela
diferença de classe que existe entre os atores profissionais e eles. Precisamos tomar cuidado com qualquer
coisa desse tipo.
S – Seria uma contradição improdutiva e intolerável.

preciso escolher as tarefas importantes e nos concentrarmos nelas, não nos estados emocionais,
vivenciar as contradições para deixa-las visíveis ao
público. Em Brecht, é um erro conceber as personagens pelo caráter.
NARRAÇÃO E MÚSICA

ASPECTOS DA INTERPRETAÇÃO
Na primeira semana de ensaios levamos à sala
imagens da obra do Bruegel. Brecht dizia ter se inspirado na Louca Margarida, quadro em que uma mulher
com ar terrível recolhe despojos da guerra. Nos improvisos baseados na imagem, os atores criaram com
enorme vivacidade o horror da cidade sendo saqueada.
Em Bruegel, a cena mais idílica tem uma arapuca ao
fundo. Na peça, o noivo é moribundo, as crianças brincam de cortar cabeças. Fico fascinada com o modo
como Brecht inverte a mitologia cristã.
O princípio da contradição parece mais familiar
aos atores mais antigos da Companhia. Helena, com
sua atenção aos detalhes e coragem de se entregar à
ficção é o diapasão do grupo. Ney traduz a teoria
brechtiana na prática e transmite confiança em relação
ao projeto de um teatro tão radicalmente narrativo. Com
o tempo, todo o grupo desenvolve um sexto-sentido
para a ambigüidade, para o choque, para o torto.
A concepção da encenação exige que se alternem narrativa objetiva e vivências imaginárias. Enquanto o narrador projeta imagens e as oferece à colaboração do público, o intérprete atua concentrado
na ficção, numa seleção de aspectos contraditórios
da história que precisam ser valorizados. Não se deve
atuar para o resultado, pois se tira o prazer do trabalho do espectador.
S – Os improvisos ganham vida quando voltados para o concreto, quando se imagina o que aconteceu imediatamente antes da cena. A entrada em
cena, contaminada pelo passado, é decisiva na determinação do ritmo das personagens. Como em
Stanislavski. A diferença é que nossa interpretação
dessa história anterior não se encerra na psicologia, mas nas causas gerais dos acontecimentos. Por
que esse guarda aderiu à revolta? Porque Simão não
aderiu? Para a cozinheira é importante saber se o
banquete foi comido ou não.
Carlota, está preocupada com a personagem da
sogra, quer entender com mais clareza o que é uma
ação concreta.
S – Ela não sofre tanto com o filho prestes a morrer porque se preocupa com as tarefas exigidas pela
cerimônia de casamento: ela tem convidados, tem
que servir comida, tem que garantir que o frade estará sóbrio, tem que ver como é a noiva de seu filho,
tem que arrancar mais dinheiro do contratante etc. É

Brecht constitui aos poucos o clima de horror que
se instala na cidade a ponto da Mulher do Governador esquecer na fuga o próprio filho. A fábula, no
original, se impõe gradativamente. Sérgio opta por
radicalizar a dimensão narrativa deste primeiro quadro. Todos atores se comportam como narradores.
Tudo parte do coletivo de recitantes. Passa a ser importante fazer com que as imagens não ilustrem o
que está sendo narrado e sim que avancem a história. Alguns atores sentem falta de enriquecer a peça
com os pequenos detalhes. A tarefa da direção se
torna penosa porque chega a hora de mediar entre o
processo de invenção e a necessidade de estabelecer uma forma a tempo da estréia. Sérgio adia a resolução até o extremo do pânico. Gosta do processo
aberto mas, contraditoriamente, precisa estabelecer
formas. Está ansioso em fornecer uma base rítmica
para os atores convidados. Seus parceiros há mais
tempo sentem falta de outros experimentos abertos,
os mais novos sentem falta de definições.
O espetáculo é feito de música e poesia. Martin
produz intensamente. Seu trabalho demonstra afinidade estética e intelectual com o projeto épico da Companhia. Mafá, ator e instrumentista, contribui para o
colorido das harmonias. Todo o grupo é composto de
amoráveis artistas que percebem a necessidade de delicadeza na interpretação e que sempre reconhecem
quando o caminho da cena é produtivo.
A encenação é rigorosa com ritmos da palavra.
S – A palavra precisa ser exata, espessa, não
devemos fingir que não é verso nem ceder a um tom
construído exteriormente, desatento ao sentido. A
palavra tem que vir para o outro, com destino e
acúmulo anterior.
A improvisação é a mãe da invenção da cena. E
ela só é possível com uma liberdade de se lançar à
experiência, uma capacidade de afastar o temor. A arte
crítica exige bom humor. Num debate meio sério meio
de brincadeira, surgem termos para traduzir o tempo
da “espera cheia” em que o ator não tem ação aparente: “vácuo” e “calma épica”.
Essa encenação cultiva o gosto pelo improviso.
Aprendemos a admirar o erro produtivo. Às vezes a
equipe de direção trabalha na adaptação sabendo que
ela será modificada na sala de ensaio muitas vezes.
Utilizamos um computador e impressora ao lado do
palco para documentar as tantas versões e equívocos.
A vida do espetáculo frutifica nos erros.

O CÍRCULO DE GIZ
BRASILEIRO: BRECHT E
BANDEIRA

Na estréia de O Círculo de Giz Caucasiano, em 1963, no Rio de Janeiro, podia-se ler no programa
da peça esta declaração de seu ilustre tradutor brasileiro, o poeta Manuel Bandeira: “Quando fui
convidado por Edmundo Moniz a traduzir a peça Der Kaukasische Kreidekreis [1944], de Bertolt
Brecht, aceitei o convite mais para comprazer ao amigo. Não imaginava que ia ter um dos maiores
gozos intelectuais que já me proporcionou a minha atividade de tradutor. O mesmo gozo que tive
traduzindo o Hamlet de Shakespeare, porque O Círculo de Giz é coisa verdadeiramente
shakespeariana”. Logo adiante, aceitando em parte a correção de um outro “amigo letrado”, que
negava essa aproximação, o poeta confirmará que a peça de Brecht tem “a grandeza shakespeariana,
mas sem prejuízo da originalidade, e por esta é eminentemente brechtiana”.
Para variar, com a despretensão de costume, Bandeira acertou. Não cabe desenvolvê-lo aqui,
o que pediria um estudo à parte, mas de fato, entre as chamadas “grandes peças” de Brecht, O
Círculo de Giz talvez seja aquela em que seu longo e contraditório diálogo com Shakespeare
tenha chegado a um grau de maturação mais desenvolvido. A riqueza e a independência da
matéria, que nela se expande luxuriante em todas as direções, nunca inteiramente dominada
pela idéia; o caráter contraditoriamente “vivo” das personagens; as inversões éticas, vizinhas do
paradoxo; as exigências humanas, em meio a um painel histórico que banha em selvageria etc.,
tudo isso na peça é shakespeariano, sem prejuízo de encontrar, nela, epicizado e distanciado, o
que é propriamente brechtiano e nada fácil de realizar.
O “gozo intelectual” a que se refere Bandeira, perceptível na extraordinária beleza de sua
tradução, certamente terá algo a ver com essa dimensão shakespeariana que ele tão bem
reconhece. Mas a “naturalidade vernácula” dessa tradução (...) faz pensar em uma afinidade mais
“natural” e intensa, profundamente enraizada no próprio universo poético de Bandeira.
Uma primeira e fundamental matriz dessa afinidade pode ser encontrada, acredito,
no próprio motivo central de O Círculo de Giz. De certo modo, Bandeira, ele mesmo, o
aponta, ao consagrar a maior parte de sua breve apresentação a um resumo da peça. Vale
a pena vê-lo e conferir suas ênfases: “Uma lenda chinesa, a mesma história do juízo de
Salomão, inspirou a Brecht esta peça, cujo peso maior repousa em Grucha, a pobre
moça que com sobre-humanos sacrifícios, inclusive o do seu amor ao soldado
Chachava, salva, por ocasião de uma revolta política, a vida do filhinho do Governador
assassinado, e em Azdak, o ‘juiz dos pobres’ pobre diabo, beberrão e corrupto, que
no entanto cria em pleno caos uma curta idade de ouro na justiça caucasiana.
Grucha, a mãe de criação, e a viúva do Governador, a mãe de sangue, disputam
o pequenino Miguel. A mãe de sangue abandonara o petiz no ‘fuja quem puder’ da
revolta, mas restabelecida a ordem social reivindica-o. Azdak resolve o caso
mandando traçar no chão um círculo de giz e colocando no centro o menino, que
as duas mães, cada uma segurando-o por uma das mãos, devem puxar para fora do
círculo e para o seu lado. Grucha perde, porque não queria machucar a criança,
empregando toda a sua força. Mas Azdak, o juiz dos pobres, o cínico, o beberrão, o
corrupto, compreende que quem merece ficar com o menino é Grucha, das duas
mulheres a verdadeiramente maternal (...).”
Como se vê, no coração da peça está o motivo da maternidade, que, no entanto,
não deve ser confundida com a mera concepção. Conforme acentua a distinção entre
a mãe de sangue e a que cria o menino, trata-se da idéia da maternidade como

cuidado ou, no sentido mais forte do termo, como criação da criança. Poucas idéias serão tão
reveladoras do núcleo mais concentrado da poesia de Bandeira quanto essa concepção do
cuidado, do oferecer-se ao outro como possibilidade de sua criação, isto é, de sua inserção em
um mundo propriamente humano – concepção essa que encontra na maternidade plenamente
exercida sua realização mais completa, a um tempo “natural” e “cultural”. Nesse sentido é que
um Adorno podia falar no “amor materno” como a “matriz de todas as utopias”. (...)
Na Grucha brechtiana, Bandeira certamente encontrou uma inesperada reflexão de suas
concepções mais caras e a transpôs para o português como a uma parte de si mesmo. Não sem
alguma surpresa, talvez, que no seu texto se entrevê, uma vez que é bem conhecido o
anticomunismo de Bandeira, que em pleno Itinerário de Pasárgada investe contra a “boçal
estética imposta pelo comunismo russo aos seus escravos”. Isso não o impediu, entretanto, de
encontrar extraordinário “gozo intelectual” ao traduzir uma peça cujas
cenas iniciais, que emolduram a história de Grucha e do seu
menino, passam-se em um colcós soviético, na presença de um
comissário de Estado e com direito a citação de Maiakóvski.
A possibilidade do encontro entre o grande poeta brasileiro,
anticomunista, e o poeta alemão, marxista, se deu sobre o
fundo comum de uma crítica da desumanização, identificada
em seu nível mais radical: aquele em que a própria
maternidade, concebida como o ato mesmo da constituição
do humano, se revela mais e mais impossível. No plano
da composição, essa afinidade se tece, também, na
comunidade profunda de formas narrativas populares,
de origem medieval, familiares ao poeta alemão e ao
pernambucano. Dessas matrizes comuns dá
testemunho, em língua portuguesa, a peça de Gil

Vicente, Juiz da Beira, em que se encontra bastante desenvolvido o mesmo motivo do juiz
paradoxal em que tomará corpo a figura de Azdak.
Para Brecht, tratava-se, em O Círculo de Giz, de “pôr a nu os horrores de uma época em que o
sentimento maternal pode se tornar uma fraqueza suicida”: como Grucha sabe, ao arriscar-se em
esforços desmedidos, isto é, maternos, na criação do menino, “para aqueles que são humanos, os
tempos maus fazem dos sentimentos de humanidade um risco”. A longa reflexão de Brecht sobre a
“terrível tentação da bondade” em ambientes perversos, que tem também um momento forte em A
Boa Alma de Se-Tsuan (1938-40), culminava, então, contra o pano de fundo de uma Europa
destruída pela guerra nazista, na qual ele identificava bem as novas aventuras do capital.
Em Bandeira, a perquirição poética e amorosa do cuidado nascia de sua funda experiência da
calamidade brasileira e do desamparo que lhe é próprio – o de um país para o qual as crianças dos
trabalhadores nunca importaram, porque ele sempre importou seus trabalhadores já criados: primeiro,
de África, depois, da Europa dos miseráveis e, mais tarde, de seu próprio Nordeste famélico. Do lado
de lá, um capitalismo que, ao consumar-se, se revelava como barbárie; do lado de cá, um capitalismo
que, por jamais se completar, nunca saiu dela. Dessa conjunção de extremos nasce o momento de
identificação desses dois grandes poetas, mas também sua diferença.
Em Brecht, a radicalização das contradições sociais dará lugar a uma poética de cortes
nítidos, em que a dominação será chamada pelo próprio nome; em Bandeira, uma poética de
imensa delicadeza, conscientemente “diminuída”, na qual as contradições encontram-se
dolorosamente entranhadas, tratará de responder à pior das dominações – aquela que não se
declara, que não diz o seu nome e, assim, elude o conflito. O aprisionamento nessa má
infinidade é o nosso círculo de giz.

José Antonio Pasta Jr. é professor de literatura brasileira na USP e autor de Trabalho de Brecht (ed. Ática). Reprodução parcial de artigo publicado no Suplemento Mais! Da Folha de S. Paulo em 7 de julho de 2002, sob o de título de
Brecht por Bandeira.
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