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A 6pera Ascensao e queda da cidade de Mahagonny, escrita
por Brecht em parceria com 0 composi to r Kurt Weill, foi apresentada pela primeira vez em 1930. Algu mas d e suas cancoes
ja haviam figurado no "Songspie l" Mahagonny, de 1927, tam bern feito em conjunto com Kur t Weill. Ambas as estreias, a de
Mahagonny, e a da Ascensao e queda da cidade de Mahagonny
suscitaram grande celeuma. A primeira levou urn crttico a
atacar acerbamente as "niggerso ngs ord inari as e sem sentido"
oferecidas ao publico e a afirmar, num desconhecim ento total
da arte de Brecht, que se estava la "para constru ir, nao para
destruir". A segunda, realizada numa epoca de ascen sao d o
nazismo, motivou urn pedido do pa rtido nazista de Olde nburg, no sentido de que se proibisse a exibicao da 6pe ra devid o
a seu conteudo "i nfer ior e imo ral".
Ascensao e queda da cidade de Mahagonny esteve em ca rtaz
em Sao Paulo em 1976, sob a dlrecao de Ac'he ma r Gue rra, e
em 1982 Caca Rosse t traduziu, ada ptou e d irigiu urn espetaculo inspirado no "So ngs piel" Mahagon ny: 0 cena rio era igua lmente urn ringue de boxe e as dez rnusicas, apresentad as em
dez rounds, foram interpretadas pelo Teatro do Ornitorr inco.
Na verdade, quase tod as as p~a s impo rtantes de Brecht ja
foram encenadas no Bras il, por gr upos ama do res ou pr ofissionais. As excecoes devem-se principalmente a problemas com
a censura.
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Brecht escreveu Ascensao e queda da cidade de Mahagonny
aos trinta a nos mai s ou men os, ja residindo em Berlim. Aos
an os pa ssad os em Angs burg (sua cidade natal) e Miinchen
(onde estu do u) pertencem suas primeiras obras influenciadas
pelo Express ionis mo . Em Berlim tern infcio uma fase extremamen te produtiva d e sua vid a, em que ele bu sca novos carninhos , um a estetica rnais condizente com seu tempo. Data dessa
epoca seu trabalho em encenacoes de Erw in Piscator, diretor
teatral que faz ia urn teatra politico de extrema esquerda, no
qu al utilizava material autentico: docurnentos, fotografias, dados es tatisticos, etc. Embor a nao ad eri sse totaImente as ideia s
d e Piscato r. que nao se importava com 0 valor especific am enle
literari o das p e~a s, Brecht foi muito influenciado por ele, sobr etudo no tocante a fun cao social d o teatra e a forma objetiva
das encenacoes, Nessa epo ca tarnb em se dedica ao estudo do
marxism o co mo etapa preliminar a uma serie de p e~as na s
quais pretende focali zar 0 capita lismo . Esta 6pera inser e-se,
port anto, numa fase de producao nao s6 engajada, ma s, acima
de tudo, didatica: "S6 urn objetivo novo praduz uma arte nova .
a novo objetivo chama-se Pedagogia" (Brecht, "Uber Stoff und
Form") . Vejamos, pois, 0 que Ascensao e queda da cidade de
Mahagonny qu er ensina r - e como 0 faz.
Ma hagonny e uma cidade criada da noite para dia em
um a reglao deserta pr6xima a um a zona de mln erac ao. E uma
"cidade-a rapuca", uma cidade que quer atrair os mineradores
para ficar com seu dinheiro: uma cidade onde M muito bebida,
diversao e sete d ias d e d escan so. Seu lema e du darfst - "voce
tern perrni ssao" ou "tudo Ihe e permitido"-, se tiver dinheiro.
Mahagonny e, en firn, uma cidade tipica do nosso tempo, bern
a gos to de Brecht , semelhante a Chicago d e Na selva das cidades
ou a Londres da Opera dos tres ointens. Por ocasiao da estreia
da opera, em 1930, Theodor Adorno escreveu 0 seguinte: " ...;
em Mah agonny 0 mundo burgues e de sma scarado com o absu rdo , ... Esse ab surdo e real e nao simb6 lico. a sistema capitalista , com sua ordem, sua justi ca, sua etica, e visto como uma
anarquia; n6s pr6prios vivemos em Mah agonny, onde tudo e
per mitido, a nao ser uma uni ca coisa: nao ter dinheiro", A
extrema desumanida de da sociedade ba seada no dinheiro e
rudeme nte d esmascarad a no final , quando Jim Mahonney
(no me da person age m principal na versao filmada) e conde na-
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do a morte pelo simples fato de nao ter p
Wh isky, e as pessoas qu e Ihe sao mai s che
seu melhor amigo - se negam a Ihe emp
salvaria sua vida. 0 titulo da cena d a e
mui ta gente lam enta a execuca o de Jim
mostrada a seguir, mas, em nosso entende
nao quereria pagar por ele, tao gra nde
respeito pelo di nhei ro".

Ascensilo e queda da cidade de Malulgon
p~a

teat ral e, sim, uma "song" -6pera, e
de como Brecht ve a 6pera, qu e tipo de
etc. Para Brecht, a 6pe ra trad icion al e um
pelo fato de ser dirigida como urn me
diversao sem conseq uencias . Mostra-se
onde as artes estao integ radas - como
werk" -, de forma a produzir urn efeit
espectador. Deixa ndo-se envolve r pela
irreal, este se aliena de seu mundo real;
o "her6i", atinge a catarse, sai ma is al
aprendido coisa alguma . Brecht qualifica
de " nojento" e "obsceno" . Ele nao quer
identifique com a a,ao mostrad a no palc
para que possa se pos icionar em relacao
que chama de "e pica", palavr a, rmisica
elementos au t6nomos qu e tern por funca
a refletir, a pensar no inusi tado da a,ao
palco. 0 efeito a ser suscitado nao e ma
de distanciamento - 0 cha mado "Ve r
"V-Effekt".
Embora Ascensao e queda da cidade d
espetaculo estetica mente prazeroso - e
mostre tao "culinario" qua nta qu alqu er o
,ao primeira e conscientizar 0 espec tado
sobre a sociedade. 0 objetivo e, portan
musica se despe da solenida de pr6pria a
tradicionais, aproximando-se das balada
por cantores de rua , bem como 0 jazz,
americanos . Ve-se, aq ui, a predi lecao d
expressao popular. Qua ndo jovem , cheg
comediante Karl Valenti n, entao represe n
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tro popular em Munique. Alem de incorporar elementos da
tradi cao popular , a rmisica, na obra brechtiana, tern ainda uma
outra fun cao. Como mostra Brecht em suas anota coes i\ 6pera
em ques tao, ela nao se subo rd ina ao texto, corro borando-o
sim plesmente, mas se posiciona em rel a~ao a ele:
6PERA DRAMATICA

A rmisica
serve de instrumen to
comunicaceo
- intensifica 0 texto
-

a

6PERA EPICA
A rrnis ica

- e agente da co municacao

- ilustra

-

inte rpreta 0 tex to
posiciona-se

-

-

mostra 0 comporta mento

delineia a situacao psfquica

o "c ulina rio" em si tarnb em e qu estionado e, como isso,
a sociedade que d ele necessita. Comer, fazer sexo, com peti r,
beber - 0 prazer, portanto - tornam -se objeto de reflexao , E
aqui 0 prazer , como explica Brecht , tern urn efeito de provoca~ao, na medida em que choca 0 espec tado r e 0 leva a refletir
sobre sua realid ad e. Na 13" ceria, por exemplo, urn dos morado res de Mahagonny come ate morrer. Esta cena provoca,
porque faz 0 es pectado r refietir sobre a sociedade em qu e vive,
onde mu ita gente morre, mas por mio ter 0 que comer, ou
porque algu ns morr em de tanto comer.
Na verdade, Brecht d eseja um a 6pera nos mold es do teatro ep ico. Assirn, Ascensao e queda da cidade de Ma hagonny nao
ap rese nta um a estr utura rfgida; cornpoe-se de cenas alinhavadas sem urn nexo necessar iam ente cau sal, tod as elas reforcan do a mesma mensagem. 0 pensam ento qu e subjaz a esse tipo
de estr utura e 0 de qu e 0 destino humano nao se desenrola
num encadea mento inexor avel d e causas e efeitos - como e
mostrado no teat ro aristo telico de estrutur a rigida -, mas e
determinado por circuns tancias sociais mutaveis e, port anto,
sujeito a mudan cas. 0 hom em pod e mu da r seu des tino, na
med id a em qu e 0 torna objeto d e sua ana lise.
Ascensao e queda da cidade de Mahagonny compoe-se de
vinte cenas que pod em ser agrupad as da seguinte forma:
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1

CRIA<;:Ao

2-3-4-5
6-7-8-9
10-11-12
13-14-15-16
16-17-1 8-19
20

POVOAMENTO

CRIA<;:Ao
(eena 1)

INSUCESSO

PROVA E REVELA<;:Ao D

SUCESSO
DELITO E PUNI<;:AO
MAHAGONNY, ARAPUCA

Na primeira eena tern-se
go nny por tre s foragidos
dia Begbick, Moises T
procurador.

POVOAMENTO Nas cenas seguintes Ma
(eenas 2-5)
cos, povoada. Seus fund
ganda desse "paraiso te
cidades. Os desc ontente
afluem a Mahagonny, e e
Jim Mahonney, sua futur
INSUCESSO
(eenas 6-9)

A experiencia e inicialm
Ha calma dernais, paz d
nada . As pess oas comec
com as regras que precis

PROVA E
REVELA<;:Ao
DA LEI
(eenas 10-12)

A cidade e arneacada po
noite de terror Jim Mah
da feli cidad e humana:
pode ver, esta 6pera e, ta
da Biblia, com elementos
ses + Trindade a parece na
conteudo invers o: a lei q
troduz nao e a bfblica, m

SUCESSO
(eenas 13-16)

Mahagonny nao e varrid
dos podem por em prati
humana. As diversa s fo
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mostradas em qua tro cenas onde se ouv e
refrao :

0

Erstens, verges st nicht , kommt das Fressen
Zweitens ko mmt der Liebesakt
Drittens das Boxen nicht vergesse n
Viertens Saufen, laut Kontrakt.
Vor allem aber achtet scharf
Dass man hier alles diirfen darf.
(Primeiro vern a comida
Em seg undo 0 amo r fazer
Em ter ceiro vern a bri ga
A lei, depots, e beber.
E antes de mai s, e sabido
Qu e aq ui tudo e permitid o).
DELITO E
PUNlc;:Ao
(eenas 16-1 9)

No final d a 16" cena, a lei qu e vigora em
Maha gonny e transgr edida: 0 pr6prio Jim
Mahonney nao tern d inh eiro para pagar seu
w hisky, motivo pelo qu al e pr eso, julgado e
conde nado a cade ira eletrica,

MAHAGONNY,
ARAPUCA DOS
INCORRIGiYEIS
(eena 20)

A ultima cena mostra qu e, apesar do que
aco nteceu a Jim Mah onney, os morad ores d e
Maha gonny continua m incorrigiveis, fazendo
passeatas por seus "ideals", com o: "Pela luta
de tod os contra tod os", "Pela distribuicao injus ta dos bens terrenos", "Pela estupidez", etc.

Uma vez qu e 0 objetivo de Brecht e d idati co - 0 espectad or deve analisa r a situacao aprese ntada no palco e tirar
conclusiies para si - , 0 espetacul o deve sensibiliza-lo atraves
da razao e na o da ernocao . Brecht utili za um a serie d e proced imentos que impedem a identificacao do publico com 0 "heroi " d a a,ao. Em prim eiro lugar, 0 palco na o d eve ser
ilusioni sta, ou seja, transmitir a ilusao de acontecimentos reais.
Perma nece iluminado e com tod a a aparelhagem de luz visivel.
A orques tra tarnb ern tern seu luga r no palco e e especialmente
iluminad a na hora dos ruim eros mu sicais. 0 sus pe nse pelo qu e
va i aco ntecer e anulad o, na medida em que as cenas tern seu
d esenlace previamente anunciado , atraves de cartazes ou pro-
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jel;aO de tit ulos. Tais titulos sao mu itas v
uma linguagem com fun cao cona tiva , con
um apelo direto ao espectado r. 0 teat ro d
ren cia-se, portanto, radicalme nle d o d e for
demon sIra 0 pr6 prio Brecht.
TEATRO DE FORMA

TEA T

DRAMAllCA

o palco vivencia a aC;ao,

o palco na

envolve

o espectado
da aC;ao,

0

espectado r na allao ,

consome sua ativi dade,

desperta su

transmite-lhe se n time n tos

exige dele

transmite-lh e vivencies.

tr ansmite-l

o homem e urn se r conhec ido ,
o homem e im utavel.

o homem e
o homem e

A tens ao se vo lta para
da ac;ao:

da aC;ao:

0

desenlace

A tensso se

cada cena e v ista em funCiao cia
seguinte,

cada cena p

as acontecimentos se desenrolam
linearmente.

as aco ntec
em curvas.

Na ver sao filmada da opera, as cenas
um loculor ou atraves de al to-fa lante, A q
a Interrupcao continua da acao, atraves de
projecao d e fotos, dados estatis ticos, atr
mesm o de jogos de luz, rompem a conlin
ob riga m 0 es peclado r a observar a a~ao cr
epico de Brecht e, pols, ma rcado pelo pr in
da acao. lnter rupcao como procedimenlo a
desvelamento de situa coes, de geslos cos
ria m desp ercebidos, nao fosse essa parad
critico capaz d e caplar 0 inusilado de lais
e queda da cidade de M ahagonny 0 gesto de
lear e uma co nslanle. Assinala todos os m
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cidade, expond o, no final, a verdadeira face de sua justica, de
forma ainda a permitir a extrapolacao dos limites do particular
(titulo d a 18" cena: "Os tribunais de Mahagonny nao eram
pio res do que outros tribunals" ).
Ling uagem ges tua l, efeito de di stanciamento, forma epica: eis algu ns conceitos basicos para a tecnica teatral de Brecht.
Uma tecnica qu e torna possivel seu objetivo didatico e impede
que a vive ncia estetica descamb e num ritual vazio.

