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Introdução 
 

O presente trabalho insere-se na linha de estudos teórico-práticos em 
performance musical. Pretende esta tese fazer uma abordagem à obra Os Sete 
Pecados Mortais, de Kurt Weill e Bertolt Brecht, do ponto de vista da interpretação 
da obra, colocando o intérprete como pivot na questão da compreensão da obra e 
da sua re-criação e execução musical. 

Num primeiro momento, e após a recolha de alguns dos estudos já 
existentes sobre Weill e Breht, o que permitiu que assim se constituíssem os 
objectivos gerais desta tese com o intuito de compreender a interacção criativa 
entre estes dois autores, procedeu-se à análise de algumas das problemáticas 
comuns aos dois autores, como por exemplo, a relação texto-música, a 
concepção criativa e os objectivos artísticos e sociais das suas obras. 

Num segundo momento, pretendeu-se esclarecer e fundamentar os 
objectivos específicos desta investigação, a saber: o estudo e a análise do ballet 
cantado – Os Sete Pecados Mortais, de autoria de Kurt Weill e Bertolt Brecht – e a 
fundamentação do processo interpretativo que levou à re-criação performativa da 
obra em questão. 

A primeira parte da tese consta, portanto, da contextualização histórica, 
social e cultural de K. Weill e B. Brecht. Desenvolve, num primeiro momento, o 
percurso individual da criação literária e musical de cada um respectivamente; e, 
num segundo momento, a junção das duas artes, isto é, o período de criação em 
conjunto: o surgimento dessa ligação, quais os objectivos dessa ligação, os 
interesses em comum, a relação do texto com a música, a questão de a quem os 
seus espectáculos são dirigidos e, particularmente, como em ambos é concebida 
a presença do canto ou, mais propriamente, da voz cantada nos seus 
espectáculos. Nesta primeira parte ainda serão desenvolvidos alguns conceitos 
fundamentais do teatro Épico, como por exemplo, o conceito de 
verfremdungseffekt (efeito de distanciamento), o conceito de Gestus e o das 
Songs.    
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A segunda parte da tese compreenderá, então, os Objectivos Específicos. 
A análise e a investigação performativo-musical d’Os Sete Pecados Mortais, com 
o objectivo de encontrar, enquanto intérprete, um sentido possível para a re-
criação da obra. Como deve o intérprete agir? Deve ele próprio envolver-se ou 
não na construção do personagem? Como recriar a obra com vista à sua 
performance musical? Estas são algumas das questões abordadas, e que se 
procuram relacionar com as tendências interpretativas que surgiam na altura da 
concepção e criação da obra em questão – por exemplo, a ideia avançada por B. 
Brecht de que o intérprete devia manter-se distanciado daquilo que estava a 
representar, separando nitidamente o que é a realidade do que é ficção, isto é, 
sendo capaz de representar algo e, ao mesmo tempo, des-construir a ilusão 
susceptível de ser criada no e pelo espectador. A segunda parte faz, portanto, 
uma abordagem à obra musical em questão – Os Sete Pecados Mortais –, ao 
modo como surge na colaboração dos dois autores, e em que período da criação 
de ambos é que ela aparece. Para além destes elementos, serão abordados 
também aspectos da temática do seu teatro, entre outros, por exemplo, o seu 
interesse pela dupla personalidade que nesta obra, em particular, é bem visível. O 
facto de se tratar de uma obra onde a característica da dupla personalidade do 
personagem central da peça parece ser passível de ser explorado 
interpretativamente, levou a que, nesta segunda parte, fosse feita também uma 
abordagem ao fenómeno da dupla personalidade, através de alguns dos 
conceitos mais relevantes da psicologia e da psicanálise, no que diz respeito ao 
fenómeno psicológico em questão.  

Outros aspectos serão ainda explorados ao longo do trabalho teórico e, 
principalmente, ao longo do trabalho prático que me propus realizar, isto é: a 
interpretação musical e cénica da obra referida. Assim, como complemento deste 
trabalho teórico, e como parte integrante desta tese de mestrado, foi realizado 
todo um processo criativo musical e teatral que resultou na apresentação desta 
obra, Os Sete Pecados Mortais, a 17 de Julho de 2003, no Museu do Carro 
Eléctrico – Porto, e do qual foi feito um registo audiovisual que pode ser 
consultado no DVD, que se encontra anexado. (ver apêndice 5) 
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 Numa época conturbada, onde urge a necessidade da mudança, os jovens 
vanguardistas são os primeiros a arriscar essa mudança, independentemente do 
que isso virá a implicar. Essa necessidade de mudança levou a que dois génios 
como Kurt Weill (1900-1950) e Bertolt Brecht (1898-1956), se encontrassem para 
um trabalho conjunto, não muito longo, mas que viria a produzir grandes e 
importantes obras.  
Weill, jovem compositor, desde muito cedo teve contacto com a música ligada ao 
texto. Primeiro com seu pai que compunha melodias para alguns dos textos 
litúrgicos da sinagoga, aos 15 anos quando se tornou correpetidor do “Court 
Theatre” e mais tarde, quando se torna “Kapellmeister” de um pequeno teatro em 
Lüdenscheid. Apesar de ter aprendido a libertar-se do texto, compondo música 
absoluta, também se apercebeu que esta última não era de fácil interpretação 
para algumas pessoas, particularmente para as classes mais desfavorecidas. No 
entanto sentia uma grande necessidade de levar a sua música a todos sem 
excepção, fossem ricos ou pobres, cultos ou incultos e apercebeu-se que para tal 
teria de falar a mesma linguagem e isso implicaria simplificar um pouco a escrita 
musical e associar essa música simplificada a um texto. A música (escrita 
musical/técnica composicional) poderia, ou não,  ser interpretada por todos mas o 
texto…esse, todos sem excepção o compreenderiam. Claro que a nível musical o 
trabalho era seu e por isso tentou simplificar a sua música ao máximo, criando 
melodias simples e curtas, para que estas fossem fáceis de entoar e memorizar, 
utilizando novos instrumentos e novas técnicas, vindas particularmente do jazz e 
das pop-song. Quanto ao texto, era necessário procurar um escritor com os 
mesmos ideais e objectivos. Brecht era um escritor de vanguarda, com técnicas 
de representação e mesmo de concepção da obra dramática diferentes e com 
ideais e objectivos que seguiam a mesma direcção dos de Weill.  
Em Março de 1927, Kurt Weill tinha começado a trabalhar com Georg Kaiser 
(1878-1945) na obra Der Zar lässt sich photographiren, onde explora a “natureza 
épica” da ópera, colocando o coro como comentador da acção. Ao mesmo tempo 
procura novos caminhos dramatúrgicos aliando-se a Bertolt Brecht, na procura de 
um maior activismo moral e social. 
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 Weill ficou de tal forma impressionado com a obra de Brecht Mann ist Mann 
aquando da sua apresentação na Rádio Berlim a 18 de Março de 1927 que, na 
sua coluna sobre o teatro no jornal Der Deutsche Rundfunk1, descreveu a peça 
como sendo “o maior e mais poderoso trabalho teatral dos nossos tempos”. 
 Por essa altura Weill procurava um novo libreto para uma ópera de câmara 
de um acto que lhe tinha sido encomendada pelo Festival de Música de Câmara 
de Baden-Baden. Weill ficara bastante impressionado aquando da leitura da 
colecção de poemas, Die Hauspostille, de Brecht, que incluíam as cinco canções 
de Mahagonny. Vislumbrava-se assim a oportunidade de um trabalho conjunto 
com Brecht. 
 Segundo Lotte Lenya (1898-1981), foi Weill quem primeiro procurou Brecht 
por, ao ler os seus poemas, sentir que ele dizia por palavras aquilo que Weill 
sentia necessidade de dizer através da música.  
 Weill, juntamente com Ernst Křenek (1900-1991) e Paul Hindemith (1895-
1963), era considerado, na altura, pelos críticos musicais mais severos como 
sendo um dos jovens compositores de ópera mais dotados em toda a Alemanha. 
Com Ferruccio Busoni (1866-1924) aprendera a libertar-se da dependência 
literária, escrevendo “música absoluta” mas a ópera ou a música aliada ao teatro 
falam mais alto e, juntamente com Brecht procura simplificar o sentido musical, 
para assim deixar que a obra fale o mais directamente possível a uma larga e 
variada audiência, o que levou Busoni a perguntar-lhe: “O que é que tu queres 
ser, o Verdi dos pobres? Ao que Weill respondeu: “É assim tão mau?” [Kowalke, 
1979,56]. 
 Brecht pareceu excitado com a ideia de escrever algo que requeresse 
música, e num dos primeiros encontros a palavra Mahagonny surgiu como uma 
possibilidade de construção de uma ópera com a concepção de uma “Cidade 
Paraíso”. Weill começou por compor a música para as cinco canções de 
Mahagonny, da obra Die Hauspostille de Brecht, unindo-as numa pequena forma 
dramática, num Songspiel. O próprio Brecht, presumivelmente, terá composto 
melodias para catorze dos poemas, melodias que Weill considerara “nada mais 

                                                 
1 Weill era crítico musical e teatral deste jornal semanal dedicado a aspectos técnicos, sociais e programáticos da rádio. 
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que uma invenção do ritmo falado” e que “não podem ser usadas como música de 
forma alguma”. [Kowalke,1979,57].  
 O Mahagonny-Songspiel foi estreado, juntamente com mais três pequenas 
óperas, uma das quais; Hin und züruck de Hindmith, no Festival de Música de 
Câmara de Baden-Baden a 17 de Julho de 1927, festival esse que dedicava parte 
da sua programação a obras originais de jovens compositores. O elenco era 
composto por cantores profissionais à excepção de Lenya, que (para deleite de 
Brecht) não tinha qualquer trabalho vocal, o que provocava um contraste 
interessante com a outra cantora, Irene Eden. 
 Após Mahagonny Songspiel, primeira obra conjunta de Brecht/Weill, 
seguiram-se outras obras como: Die Dreigroschenoper; Das Berliner Requiem; 
Happy End; Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny; Der Jasager, Die Sieben 
Todsünden, entre outras2. 
Embora Mahagonny e  Die Dreigroschenoper ( A ópera dos três vinténs) sejam 
obras mais conhecidas do repertório de Brecht/Weill, por terem sido as primeiras 
obras de intervenção que criaram, pelo forte impacto que tiveram na altura em 
que surgiram e, talvez por isso, sejam mais vezes apresentados ao público, quer 
por actores – demonstrando assim que o objectivo de ambos foi conseguido pois, 
devido às suas melodias simples, podem ser realizadas por pessoas com menos 
preparação vocal – quer por cantores com formação específica nesta área, a 
minha escolha recaiu na obra “Die Sieben Todsünden” devido a vários factores: 
1 - pelo título da obra: pela curiosidade da forma como Brecht e Weill abordariam 
esta temática dos sete pecados mortais, transformando-a num ballet cantado. 
2 - pela obra dramática de Brecht: pela forma como ele aborda uma temática tão 
peculiar como esta, transformando-a no conflito interior que vive muitas vezes o 
ser humano, mostrando ainda que a escolha, a opção da realização ou não 
desses pecados só depende do mesmo ser humano. 
3 - pela música: pelo carácter musical da obra, pela sonoridade e ambiente 
musical da orquestra, pois, devido à existência de registos discográficos, pude ter 
um conhecimento geral da obra mesmo antes de a começar a estudar. Pelo estilo 

                                                 
2 Ver apêndice 1 “Obras conjuntas de Weill e Brecht” 
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composicional de Weill, com o misto de popular – com sonoridades de bandas de 
música, devido ao uso que faz dos metais – e clássico – por parte das cordas. 
Pelos grandes contrastes que faz em determinados momentos da obra, com tuttis 
de orquestra sinfónica que contrastam com momentos reduzidos a um 
instrumento (a guitarra/ no pecado:Gula) ou mesmo reduzindo a orquestra a nada, 
onde se podem ouvir as vozes masculinas (família de Anna) à capela (início e fim 
do pecado:Gula). 
4 - por último, por ser uma obra menos conhecida do público português e pouco 
levada a cena em Portugal e por portugueses. 
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1. Kurt Weill 
 
1.1. Contextualização Sócio-Cultural 
 
 Kurt Weill nasceu a 2 de Março de 1900 em Dessau (Norte da Alemanha) 
no seio de uma família judia e a sua conduta pessoal foi o resultado de uma 
herança familiar com uma cultura particular, sob uma determinada orientação 
religiosa. Essa herança judia esteve sempre ligada ao seu percurso e à natureza 
da sua carreira. Isso valeu-lhe a inclusão na lista negra de Joseph Goebbel (1897-
1945), levando-o ao exílio, facto muito mais marcante na sua vida do que 
qualquer acusação de “decadência artística” ou “ cultura Bolchevista”. [Kowalke, 
1979,16].  

Começou por estudar piano com o organista da sinagoga, Albert Brückner, 
depois com Margaret Schapiro, e com 15 anos foi estudar piano, teoria e 
composição privativamente com Albert Bing (maestro de 28 anos), do qual foi 
também aluno de direcção. Bing ajuda-o então a encontrar trabalho, porém sem 
remuneração, como correpetidor no Court Theatre. Em 1917/18, os seus estudos 
com Bing foram-se intensificando, abrangendo instrumentação, orquestração, 
leitura de partituras à primeira vista e piano. Em 1918, Weill era já o pianista 
acompanhador de Lieder nos recitais realizados em Dessau pela cantora da Court 
Opera, Emilie Feuge. Nesses recitais eram já incluídas algumas das suas 
composições da altura, como Abendlied e Maikaterlied. Em Abril desse ano, Weill 
deixa Dessau e parte para Berlim, para prosseguir estudos. Nos primeiros três 
meses o seu estudo foi dividido entre a filosofia e a música, mas acabou por 
optar, com o acordo de Bing e de seus pais, pela dedicação exclusiva à música. 
Foi então para a Escola Superior de Música de Berlim, onde estudou direcção 
com Krasselt, contraponto com F. E. Koch e composição com E. Humperdinck. A 
sua presença na Escola Superior foi curta, pois em Julho, Weill decidiu deixar a 
escola e ganhar experiência como correpetidor de cantores e como maestro, 
enquanto continuava os seus estudos em composição. Weill volta então a Dessau 
como correpetidor no Friedrichs-Theatre. Em Dezembro de 1919 torna-se 
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Kapellmeister de um pequeno teatro municipal em Lüdenscheid. Aqui adquiriu 
muita experiência teatral, ele próprio considerou o seu retorno a Dessau como o 
período mais instrutivo da sua vida. Devido às limitações de um pequeno teatro 
como o de Lüdenscheid, Weill não só fazia a correpetição com os cantores e 
dirigia as apresentações, como frequentemente dirigia cenas de diálogos, fazia 
reduções de instrumentações e re-orquestrava passagens para assim servir à 
orquestra do teatro. Incidentalmente, escrevia ainda alguma música. Foi neste 
período, apesar do trabalho árduo, que Weill escolheu a música teatral como o 
seu campo específico de actividade. 
 Em Dezembro de 1920, Weill volta a Berlim, que tentava na altura erguer-
se da devastação da primeira guerra mundial, vivendo os problemas de 
adaptação a uma democracia recentemente instituída; por outro lado, Berlim era 
também alvo de uma grande explosão de artistas e de talentos intelectuais. 
“Abrindo os seus amplos braços a tudo o que fosse novo, jovem, ousado, 
diferente, a cidade importava em cru os materiais necessários para a 
reconstrução física e espiritual na sua década de ouro.” [Kowalke, 1979,22]  
 Berlim viveu nesta década de ouro uma grande expansão cultural; o 
Staatsoper foi restaurado e outros com a mesma finalidade surgiram como o 
Städtische Oper, o Krolloper. O governo subsidiava tudo, o que possibilitou 
grandes produções e experimentações dando origem a uma nova geração de 
talentos líricos sob a liderança de Carl Ebert, Otto Klemperer, Bruno Walter, Erich 
Kleiber e Leo Blech. O mesmo se passou com o teatro, cerca de oito teatros 
residentes em Berlim, dos quais, os mais famosos dirigidos por Max Reinhardt, 
Leopold Jessner e Erwin Piscator e ainda os cabarés, que serviam para a sátira 
política de Brecht, F. Wedekind e K. Tucholsky. 
 O principal objectivo de Weill ao ir para Berlim foi estudar com Ferruccio 
Busoni (1866-1924). Busoni entrevistou Weill, examinou algumas das suas 
composições e admitiu-o como o sexto e último membro da sua Masterclass em 
composição na Prussian Academy of Arts em Berlim. 

A primeira grande composição de Weill durante o período de estudo com 
Busoni foi a Sinfonia nº1 ou Berliner Sinfonie, apesar do seu processo de 
elaboração não ter sido supervisionado por Busoni, Weill apresentou-a numa das 
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aulas. Ao mesmo tempo e como forma de pagamento das suas aulas com Busoni, 
Weill tocava piano num Bierkeller3cabaret.  
 Die Zaubernacht foi a primeira composição de Weill para o teatro a ser 
representada, um ballet-pantomime. Weill considera este como sendo o seu 
primeiro trabalho sério, ele próprio se referiu a Die Zaubernacht como “the first 
work in which the simple style can be recognized”4. Esta obra mereceu a atenção 
do famoso libretista expressionista alemão Georg Kaiser (1878-1945), que 
concordou em fazer uma colaboração com Weill – o único compositor com quem 
Kaiser trabalhou, durante cerca de uma década. Dessa parceria resultaram obras 
como Der Protagonist, ópera em um acto que Weill dedicou a Lotte Lenya, Der 
Zar lässt sich photographieren op.21 e Der Silbersee, uma peça com música em 
três actos. 

Foi durante as audições para Die Zaubernacht que Weill viu Lenya pela 
primeira vez. Lenya tinha chegado a Berlim como jovem actriz bailarina e foi fazer 
a audição para um ballet com crianças, Die Zaubernacht. Weill estava no fosso da 
orquestra e por isso Lenya não o viu. Somente alguns anos mais tarde é que 
realmente se encontraram. 

Durante o ano de 1922 Weill compôs ainda um Divertimento e uma 
Sinfonia Sacra. Em 1923, último ano de estudo com Busoni, foram estreadas 
quatro das suas obras: Divertimento, Sinfonia Sacra (pela Orquestra Filarmónica 
de Berlim), Quarteto de Cordas op.8 (em Frankfurt na “Semana de Música de 
Câmara”), e a Suite de Zaubernacht (em Dessau). 
 A primeira apresentação do Quarteto de Cordas de Weill em Berlim ocorreu 
em Janeiro de 1924 num concerto no Vox-Haus, patrocinado pelo 
Novembergruppe. O Novembergruppe – o nome surge devido ao mês em que se 
deu a revolução de Weimar (Novembro de 1918) – consistia num agrupamento de 
artistas Expressionistas em Berlim organizado por Max Pechstein e César Klein. 
O seu objectivo era obter uma unificação de todas as artes e um contacto mais 
próximo com as classes de trabalhadores, que representavam as grandes 

                                                 
3 Bierkeller – local muito comum em Berlim, onde se pode beber uma cerveja e assistir a um espectáculo de cabaret ao 
mesmo tempo. 
4 “O primeiro trabalho no qual o estilo simples pode ser reconhecido” [Kowalke, 1979, 27] 
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massas. Em 1919 esta organização estabeleceu Concílios de Arte para os 
trabalhadores e instituiu exibições públicas de arte, de leitura, apresentação de 
filmes, e concertos de música nova. Weill é admitido neste grupo em 1920, o que 
foi uma excepção, pois a admissão de músicos só é feita a partir de 1922. A 
classe de Busoni estava aqui bem representada por P. Jarnach, J. Vogel e Weill. 
Obviamente que os estilos e a expressão musical era muito diferente nos vários 
músicos, mas todos partilhavam o mesmo ideal, de comunicar com a grande 
audiência e o desejo de educar, ou reeducar essas classes mais desfavorecidas.  
A obra de Weill para teatro, um dos principais veículos de comentário social, e a 
sua colaboração com Bertolt Brecht, também ele associado do Novembergruppe, 
foram o motivo do afastamento das outras actividades do Grupo. No entanto, a 
crítica social de Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny e de Die 
Dreigroschenoper e o activismo político de Happy End, a intenção didáctica de 
Der Jasager e a fábula moral de Die Bürgschaft são reflexões do objectivo ideal 
que Weill partilhava com os intelectuais do Novembergruppe. 
 Weill não foi o único compositor alemão da sua época a compor para o 
teatro, e numa tentativa de quebrar com a tradição do século anterior, com 
grandes e extensas óperas e dramas musicais, os jovens compositores de então, 
procuravam compor pequenas peças, normalmente de um acto e muito modestas, 
que eram, normalmente, representadas muitas vezes, mas depois esquecidas.  
O mesmo não se passou com Der Protagonist, que Weill compôs com o libreto de 
Kaiser; considerado como sendo o expressionista alemão mais distinto e o mais 
representado. De facto, já em 1922 Ashley Duke, na sua introdução de From 
Morn to Midnight – tradução inglesa de Von morgens bis mitternachts – rotulava 
Kaiser como “o fundador de uma nova escola dramática” e citava a sua “singular 
economia de palavras”. [Kowalke, 1979,40]  

A sua tentativa consciente de abandonar as estruturas sintácticas antigas 
em favor de uma nova linguagem para o teatro moderno foi aplaudida por Bertolt 
Brecht. Kaiser antecipa aquilo que Brecht iria desenvolver na sua formulação 
sobre Verfremdungseffekt (“efeito de distância”) no teatro épico, introduzindo nas 
suas próprias obras “um mecanismo para manter a realidade à distância”. 
[Kowalke, 1979,41] O tema central de muitas das suas peças, incluindo Der 
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Protagonist, é o conflito entre a realidade física e mental, a que ele próprio esteve 
sujeito. 

“He is constantly concerned to observe how these two independent realities come into 
conflict, how the one merges into the other and the tension between them is finally 
resolved by the triumph of one or the other-either of the mind or of the body. This problem 
of the nature of reality is presented at its most acute in the figure of the artist, who must 
necessarily live vicariously, at least to some extent. The writer, the actor, the sculptor, the 
musician-in all of these Kaiser examines his own problem of reconciling the ideal with the 
real world, or shows the vanity of attempting this reconciliation.”5 
 

Kaiser não foi o único a abordar as questões sobre o conflito entre a mente 
e o corpo, entre a realidade mental e a realidade física. Brecht aborda esse tema 
em algumas das suas peças, entre as quais Die Sieben Todsünden, um Ballet 
cantado, musicado por Weill, ao qual me refiro em particular neste trabalho e que 
será  posteriormente desenvolvido, concretamente, na 2ª parte desta tese de 
mestrado. 

A obra, Die Sieben Todsünden, foi composta em Paris durante o seu exílio, 
depois desta obra o seu percurso musical segue outro rumo, levando-o até 
Londres, em 1935, e no mesmo ano, para os Estados Unidos, a convite de Max 
Reinhardt. Aí permanece, entre Nova York e Hollywood, trabalhando arduamente 
para a Broadway e para o cinema, o resto da sua vida. 
 Foram muitos os sucessos de Weill, nos Estados Unidos, dos quais se 
pode enumerar como exemplo: Lady in the Dark, One Touch of Vénus, Street 
Scene, The Eternal Road, Lost in the Stars. 
 
 
 

 
 
                                                 
5 “Ele está constantemente preocupado em observar como estas duas realidades independentes chegam ao conflito, como 
uma se funde na outra e como a tensão entre elas é finalmente resolvida pelo triunfo de uma ou de outra – ora da mente, 
ora do corpo. Este problema da natureza da realidade é apresentado de forma mais aguda na figura do artista, que deve 
necessariamente viver como um vigário, pelo menos até certo ponto. O escritor, o actor, o escultor, o músico – em todos 
estes Kaiser examina o seu próprio problema de reconciliação do ideal com o mundo real, ou mostra a vaidade de tentar 
esta reconciliação.” [Kowalke, 1979, 41] 



O INTERPRETE E A RE-CRIAÇÃO DA OBRA 

 - 16 -

1.2. Influências Musicais 
 
 As primeiras composições de Weill foram de inspiração diversa e sofreram 
influência de outros compositores como G. Mahler, A. Schönberg e I. Stravinsky 
cuja obra A História do Soldado ele admirava imenso:  
 

“What Stravinsky attempted in his Soldier’s Tale undoubtedly can be appraised as the 
intermediary genre with the most certain future. Standing on the boundary between 
play, pantomime, and opera, this piece still displays such a strong predominance of 
operatic elements that it perhaps can become the fondation for a certain course of 
new opera.”6  

 

 Weill começa a delinear o seu estilo próprio nas suas primeiras obras para 
o teatro. Aqui as influências aparecem de outra forma; as melodias são muito 
mais simplificadas, com carácter popular, o ritmo excitante misto de jazz e 
máquina, aquilo a que Weill e Brecht apelidaram de Song: a linguagem sonora 
directa para uma “mobilização de massas”. O jazz não só influenciou a música de 
Weill, como a de muitos compositores seus contemporâneos, tornando-se no 
estilo musical principal dessa época e que se manteve até aos nossos dias. O que 
Weill vai buscar ao jazz é a sua componente de liberdade, objectividade e 
simplicidade, bem como a incorporação, nas suas obras, de instrumentações e 
orquestrações do tipo das bandas de jazz, como por exemplo: o uso de 
instrumentos como o saxofone, banjo e trompetes com surdina. Não só o ritmo do 
jazz influenciou a música de Weill mas todos os tipos de dança, com os seus 
modelos rítmicos. Isto porque Weill reconhecia que a dança necessita da mesma 
clareza de forma e vitalidade de ritmo que a ópera. 
 

                                                 
6 “O que Stravinsky tentou na sua História do Soldado pode ser indubitavelmente avaliado como um género intermediário 
com um futuro promissor. Estando na fronteira entre a peça teatral, a pantomima e a ópera, esta peça expõe ainda uma tal 
predominância de elementos operáticos que talvez possa significar a fundação de um novo percurso de nova ópera.” 
[Kowalke, 1979, 32] 
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“In all times the dance has had an effect on music. It was so with Bach, Beethoven, 
Schumann, and others. They took the popular dance music of their or other days and 
lifted it into the region of art.”7  

 

 Assim, aparecem em muitas das suas obras exemplos de tango, fox-trot, 
blues, valsa e marcha. Podemos encontrar por exemplo, na obra “Mahagonny”, 
exemplo de Marcha, no final do primeiro número onde o próprio compositor 
escreve a indicação “Kleine Marsch”, embora todo o primeiro número tenha uma 
escrita em ritmo de marcha, bem como o segundo número, um pouco mais lento, 
mas com o mesmo carácter de marcha pois representa a viagem até à cidade 
imaginária de “Mahagonny”. Na mesma obra temos ainda a marcha no número 5, 
no compasso 56, por parte da orquestra. Encontramos ainda na obra “Die 
Dreigroschenoper” vários exemplos de danças, como o tango (tango-ballade – de 
Jenny). Também a obra Os Sete Pecados Mortais é um óptimo exemplo pois, 
tendo sido concebida como um ballet cantado, está recheada de exemplos; a 
canção nº 2, Stolz / Orgulho e a canção nº6, Habsucht / Avareza são exemplos de 
valsa; a canção nº 3, Zorn / Ira é exemplo de fox-trot e a canção nº 7, Neid / Inveja 
é exemplo de marcha.  
 Os ritmos de dança preenchem grande parte da obra de Weill, bem como 
outras células rítmicas que, não podendo ser associadas a qualquer modelo de 
dança, têm uma determinada função géstica. 
 Assim como o Gestus de Brecht, do qual falarei no capítulo seguinte, 
também a música de Weill tem uma função géstica. Weill faz uma associação de 
figuras rítmicas a determinadas funções gestuais, e, partindo da análise do gestus 
do texto, compõem a musica que pode ter um gestus musical de acordo com o do 
texto ou muitas vezes, opor-lhe um gestus musical diferente, com um determinado 
objectivo.   
 

“… the separate and dissimilar elements of text and music are engaged in a dynamic 
dialectic – a perpetual tango between music and words.”8   

                                                 
7 “Em todas as épocas a dança tem tido um efeito na música. Foi assim com Bach, Beethoven, Schumann e outros. Estes 
tiraram a música de dança popular do seu meio e elevaram-na à condição de Arte.” [Kurt Weill, segundo Kowalke, 1979, 
103]. 
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Para conseguir esse contraste de gestus, essa ambivalência e dualidade, 
Weill utiliza vários mecanismos, como por exemplo: alteração de modo e 
tonalidade, cortes abruptos no tempo, súbitas dissonâncias, mudanças de 
orquestração, variação no estilo de declamação ou ainda, uma abrupta 
justaposição de estilos musicais contrastantes.   
 
 Mesmo após ter encontrado o seu campo específico de actividade com o 
seu estilo próprio, Weill reconhece a importância de grandes compositores 
doutras épocas e procura adaptar às suas obras elementos desses compositores, 
como o coral, a fuga e outros estilos polifónicos de J.S.Bach, por exemplo. Na 
obra Os Sete Pecados Mortais há um excelente exemplo de um coral (canção nº4 
– Vörelei / Gula), que, para James Holmes representa o eixo, o ponto central da 
obra, uma vez que até esta altura três pecados foram ultrapassados e depois do 
coral outros três pecados se seguirão e que Weill utiliza a mesma estrutura dos 
três primeiros, ou seja, alternância de estrutura binária e ternária, de andamento 
lento e rápido9. O que este coral tem de particular é que surge no meio de uma 
obra, toda ela suportada por uma grande orquestra, e de repente…no meio de um 
silêncio inesperado…ouve-se um magnífico quarteto vocal masculino (a família), 
completamente a capela (leitura da carta que chega de Filadélfia), seguido de 
uma secção mais solística (comentário à carta e à situação de Anna), esta secção 
com a particularidade de ser acompanhada por um único instrumento, o banjo, e 
terminando este pecado, novamente em coral à capela, como que uma prece e 
um conselho para Anna: Denk an unser Haus in Louisiana…10 
 Tanto Weill como Brecht, assim como Hindemith e outros seus 
contemporâneos, cada qual no seu ramo e depois nas suas obras de conjunto, 
com a forte componente crítica e educativa, eram considerados artistas de 
vanguarda. Eram jovens reaccionários, com ideais muito diferentes dos ideais das 
pessoas que detinham o poder na altura. 

                                                                                                                                                    
8 “… os elementos separados e dissimulados de texto e música são engajados numa dialéctica dinâmica – um tango 
perpétuo entre música e palavras.” [Kowalke, 1979, 131] 
9 Consultar entrevista em anexo a James Holmes, (maestro da ópera North e especialista em Weill). 
10 Pense na nossa casa na Louisiana… 
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 Brecht, particularmente, estava decidido a “rasgar” com a tradição. Os seus 
fortes ideais levam-no a ser hospitalizado por duas vezes por sub-nutrição, pois 
dedicava muito do seu tempo nas tertúlias realizadas à volta de uma mesa, com 
discussões artísticas profundíssimas, onde se bebia mais do que comia11. 
 
 

2. Bertolt Brecht 
 

2.1. Contextualização Sócio-Cultural 
 

Bertolt Brecht, nascido a 10 de Fevereiro de 1898 em Augsburg, no seio de 
uma família burguesa, foi um homem com uma visão do mundo algo diferente da 
dos seus contemporâneos. Poder-se-á dizer que era um autor de vanguarda, nas 
suas ideias e na forma como representava e transmitia essas mesmas ideias. 
Talvez tenha sofrido com isso, talvez não tenha sido totalmente compreendido 
nessa altura mas, acima de tudo, queria mudar algo que para ele estava errado. 
Esse algo era muito; a sociedade em que ele próprio se inseria, as leis dessa 
sociedade, a cultura, o próprio pensamento das pessoas.  
 Brecht cedo se apercebeu da divisão de classes sociais no seu país e, 
apesar de ser oriundo de uma família burguesa, interessou-se pela classe dos 
mais desfavorecidos, do proletariado e até dos marginalizados. Isso levou-o, 
numa primeira fase da sua obra, a dedicar-se a essa classe, mais desfavorecida, 
escrevendo sobre ela, criando um mundo mítico, sem nexo, onde “o renegado, o 
desiludido, porém, converte-se em herói.” [Willet, 1959, 81]. 
 Esse interesse de Brecht pelos mais desfavorecidos, pelos marginalizados, 
despertou nele uma vontade de tentar alterar os seus destinos, levando-os a 
constatar, através das suas obras, que o destino de cada um depende 
unicamente daquilo que cada um quiser que seja. Assim escreveu Brecht numa 
nota para Antígona, em 1951: “O destino do homem é o próprio homem.” [Willet, 
1959, 95]. 

                                                 
11 Ver entrevista a A. Durães, apêndice 4 
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 Brecht dá um novo ruma às suas obras, marcando o início de uma nova 
fase, passando do mundo fantástico, com as suas histórias aparentemente sem 
nexo, para um estilo mais didáctico, com um teatro inquisitivo e crítico. “…as 
próprias obras passam a ser cada vez menos histórias e, cada vez mais, a 
parecerem-se com tribunais de investigação: uma evolução que já se antevia nas 
paródias de julgamento de Mahagonny e Mann ist Mann.” [Willet, 1959, 88]. 
Brecht viu no teatro um veículo de ensino e transformação da sociedade. “Já não 
se tratava de chocar o público, mas de fazer os homens pensar.” [Willet, 1959, 
92]. 
 Toda a obra de Brecht está, de certa forma, ligada à grande crise politica, 
social e cultural do seu país e, apesar de nunca ter tomado parte integral de 
algum partido era manifestamente anti-nazi e, quando Adolf Hitler subiu ao poder, 
Brecht abandonou um pouco o seu impulso didáctico e tornou-se reactivo, 
fazendo aflorar, de acordo com Willet, um “sistema de ética social em transição”, 
sistema esse profundamente ligado ao contexto onde surge e, por isso, 
necessariamente instável e flexível.  
 

“ E assim chegamos a um sistema de ética social em transição em que nada pode ser 
considerado estável ou fixo fora do seu contexto ou do seu tempo.” [Willet, 1959, 100] 

 

 Uma sociedade instável e flexível torna os indivíduos também instáveis e 
flexíveis de tal forma que tudo é relativo, tudo pode ser analisado de várias 
formas: as atitudes do indivíduo, o seu comportamento para com os outros e para 
com a sociedade em que está inserido. Este pormenor também não escapou a 
Brecht e, por isso aparecem em algumas das suas obras exemplos de dupla 
personalidade, primeiro em Mann ist Mann, com as suas mudanças de identidade, 
depois em Santa Joana dos Matadouros e Die Sieben Todsünden.  

Brecht torna-se um “anti-burguês”, adepto dos ideais do marxismo na 
defesa da livre reflexão do indivíduo, na sua concepção de dialéctica e no 
cepticismo como postura de intervenção, isto é, como motor de progresso: se as 
pessoas aceitarem dogmaticamente as ideias que lhes são impostas, sem as 
questionarem, não há desenvolvimento, não há confronto, ou seja, não há 
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dialéctica. O progresso baseia-se no constante conflito entre opostos, é este o 
princípio da dialéctica, é esta a base para o desenvolvimento e é este um dos 
principais pressupostos do teatro de Brecht.  
 Alguns destes pressupostos estão também representados na obra Os Sete 
Pecados Mortais; uma sátira aos burgueses por excelência, onde demonstra a 
podridão desta classe, com o seu bem-estar material em primeiro lugar, não 
importando o que tem de ser feito para alcançar esse poder material; dinheiro, 
jóias, posição na sociedade, é tudo o que interessa. Assim poderemos encontrar 
vários exemplos disto na obra aqui estudada, por exemplo, considerando em 
primeiro lugar, o objectivo principal que levou a Família a enviar Anna para as 
grandes cidades: arranjar dinheiro para construir uma casa na Louisiana, não se 
importando com o que esta teria de fazer para arranjar esse dinheiro, sem se 
importar directamente com ela, isto é, como o drama psicológico e existencial que 
tem de experienciar para atingir os bens materiais, e o dinheiro, reclamados pela 
família. Assim pode ver-se na canção da família, nº3 Zorn (Ira): 
 

 “Das geht nicht vorwärts! Was die da schicken, das sind keine Summen, mit denen man 
ein Haus baut. Die verfressen alles selber. Denen muss man mal den Kopf waschen, 
sonst geht das nicht vorwärts…”12, ou ainda no nº 4 – Völlerei (Gula) “ da ist ein Brief aus 
Philadelphia, Anna geht es gut, Sie verdient jetzt endlich….”13 

 

 Todas as intervenções da família aparecem como duras críticas à 
burguesia, quanto a Anna, Brecht atribui-lhe um duplo carácter, personalizando 
uma luta constante no interior do indivíduo, entre o seu ego e o super ego, 
(aspecto que procurarei desenvolver na 2ª parte desta dissertação), em que uma 
parte da Anna quer fazer aquilo que acha correcto, (representada pelo ego), o que 
nem por isso vai de encontro ao que a família lhe incumbiu e exigiu, enquanto, a 
outra parte da Anna (o superego), está constantemente a dizer-lhe que obrigação 
é obrigação e que esta é, principalmente, ganhar dinheiro; Como se pode 
observar no conteúdo textual da canção nº2 – Stolz (Orgulho):  

                                                 
12 Isso não vai para a frente! O que elas mandam não é suficiente para se construir uma casa! Elas consomem tudo o que 
ganham! É preciso aclarar-lhes as ideias senão isso não vai para a frente. 
13 Chegou uma carta de Filadélfia, Anna está bem, finalmente está a ganhar dinheiro….” 
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“… Also wollte sie eine Künstlerin sein und wollte Kunst machen in dem Kabarett in 
Memphis, der zweiten Stadt unsrer Reise. Und das war nicht, was dort die Leute wollen, 
was dort die Leuten wollen war das nicht. Denn diese Leute zahlen und wollen, dass 
man etwas herzeigt für ihr Geld. Und wenn da eine ihre Blösse versteckt, wie einen 
faulen Fisch, kann sie auf keinen Beifall rechnen. (…) Stoltz ist etwas für die reichen 
Leute; tu was man von dir verlangt und nicht was du willst, das sie von dir verlangen.”14 
 

 A reflexão e a crítica são constantes na obra de Brecht, são o motor de 
toda a sua produção, são alguns dos aspectos que usa para “rasgar” com a 
tradição do teatro que até então era praticado, quer a nível de conteúdo das 
peças, quer na forma de as representar.  
 
 

Teatro Épico vs Teatro Dramático 
 

Numa altura em que em alguns teatros ainda se representava de forma 
dramática, ou seja, de uma forma que implicava uma vivência dos personagens, 
por parte dos actores, com o intuito de fazer o público acreditar naquilo que 
estava a ser representado, forma essa seguida por Constantin Stanislavsky 
(1863-1938), por exemplo, e que Brecht critica na sua obra Antígona, quando o 
Comentário indaga à Antígona:  
 

“Como é que os versos tinham de ser proferidos?” A resposta: “ O essencial era evitar 
aquela revoltante convenção que exige do actor que domine qualquer trecho em verso, 
razoavelmente longo, enchendo-se, ele próprio até rebentar, de uma certa emoção que 
cobrirá mais ou menos, a coisa toda.” [Willet, 1959, 125] 

 
 

 Brecht opõe a essa forma dramática, uma nova forma de teatro, a forma 
épica, que Erwin Piscator, encenador e comunista, já vinha cultivando desde 
1924, com “a aplicação dos princípios de fluidez, simultaneidade e corte 

                                                 
14 Então ela quis ser artista e fazer arte em Memphis, a segunda cidade da nossa viagem, mas não é isso que as pessoas 
querem. Pois as pessoas pagam e querem que algo lhes seja mostrado em troca do dinheiro e quando alguém esconde a 
sua nudez como um peixe podre não pode esperar nenhum aplauso. (…) Orgulho é coisa de gente rica! Faz o que te 
pedem não aquilo que gostarias que te pedissem. 
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cinemático ao material circunstancial, histórico e factual que estava a invadir as 
artes”. [Willet, 1959, 137]  
O teatro épico de Brecht é característico pelas técnicas utilizadas: simplificação; 
anúncios ou captações visuais que interrompem e sumariam a acção; música que 
conflitua ironicamente com o efeito da emoção esperada; actores para 
representar papéis credíveis, sem convencer a audiência ou eles próprios, que 
são eles próprios assim. Brecht usa também a comédia para distanciar a sua 
audiência de emoções ou eventos sérios e, nesse aspecto, foi fortemente 
influenciado por musicais e teatros de rua, pela incorporação de música e 
canções nas suas peças. 
 Isto gera uma revolução no teatro que vai levar ao confronto entre o “teatro 
dramático” ou “Aristotélico”, como lhe chamou Brecht, e o “teatro épico”.  
 Num pequeno quadro exponho algumas das principais características em 
que as duas formas diferem, e que Brecht apresentou nos seus Ecrits sur le 
théâtre15. 
 
 
 

Forma dramática do teatro Forma épica do teatro 
Acção Narração 

Implica o espectador na acção, Faz do espectador um observador mas, 

Enfraquece a sua actividade intelectual, Estimula a sua actividade intelectual, 

Permite-lhe ter sentimentos. Obriga-o a ter decisões. 

O espectador é mergulhado em qualquer coisa. O espectador é colocado diante de qualquer coisa. 

O homem imutável O homem que se transforma e transforma. 

Uma cena em função da seguinte Cada cena por si 

Desenvolvimento linear Desenvolvimento sinuoso 

O pensamento determina o ser O ser social determina o pensamento 

Sentimento Razão 

 
 
 

                                                 
15 “Ecrits sur le théâtre”, Brecht-1979 
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Os princípios do teatro épico diferiam dos do teatro dramático 
essencialmente em dois aspectos: a forma de representar, ou seja, aquilo que o 
actor tem de fazer para representar/apresentar um personagem, ou seja: encarná-
lo ou projectá-lo, e, como a cena é conduzida: de forma linear ou por blocos. 
Para conseguir atingir os princípios do teatro épico, Brecht criou alguns conceitos 
que foram de total importância para a representação das suas obras, como o 
conceito de Gestus e o de Verfremdungseffekt, (efeito de distanciamento), e que 
Brecht desenvolve de várias formas nas suas obras.  
 

Gestus 
 
 O conceito de Gestus veio ajudar a uma economia de palavras, tornando-
se, segundo Willet, num “valor prático e estético de dizer o que realmente se 
pretende dizer e nada mais”, fazendo com que todo o texto ficasse claro e 
perceptível a qualquer pessoa. O Gestus era a “atitude essencial que está 
subentendida em qualquer frase ou fala” e assim deveria ser talhado todo o texto 
de uma obra, segundo Brecht.  
 

“Movemo-nos de verso em verso, e cada um deve ser talhado segundo o Gestus (ou 
atitude subjacente) do personagem.” [Willet, 1959, 121] 

 

O Gestus é assim a atitude física ou gesto que representa a condição do carácter, 
independente do texto. Brecht desenvolveu este conceito baseado na observação 
da forma chinesa de actuar, quando assistiu a uma representação de (Mei Lang 
Fang) que, para demonstrar que estava assustado simplesmente colocou um 
pouco de cabelo na boca e todos perceberam que estava assustado, embora o 
actor tenha permanecido calmo durante a performance. 
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Verfremdungseffekt 
 
 Quanto ao conceito de Verfremdungseffekt, que corresponde ao meio pelo 
qual um efeito de estranheza poderia ser obtido, pretende apresentar situações, 
factos, de uma forma diferente, sob uma nova e invulgar luz, de modo a que o 
espectador seja impelido a olhar criticamente para aquilo que está a ser 
apresentado, mesmo que sejam factos que ele até então considerara como 
estabelecidos, verdadeiros.  

Este conceito de Verfremdung não é exclusivo do teatro de Brecht, faz 
parte da própria ideia de teatro. O que é característico de Brecht é o projecto 
didáctico de “desalienar”, ou seja, distanciar para reorientar, para melhor poder 
avaliar a situação. Situação essa que pode ser a da sociedade em que o 
indivíduo, o espectador se insere ou até a sua própria situação, e desta forma, 
incitando à análise, à reflexão interior e exterior, ajudar a que o indivíduo encontre 
o seu próprio rumo, que ele descobre por si próprio, não aceitando assim de 
forma dogmática o caminho que outros lhe impõem.  

A origem de Verfremdungseffekt remonta aos críticos formalistas russos e 
Brecht só traz esse efeito para a seu teatro em 1935, após uma visita a Moscovo, 
onde assistiu a uma representação do actor chinês Mei-Lan-Fang, sem 
maquilhagem, roupas de teatro ou iluminação e que representava como se se 
mantivesse completamente à margem do seu papel e, no entanto tornando, claro 
o facto de que sabia estar a ser observado.  
 Mais uma vez, o sentido e o desejo de educar, de fazer com que as 
pessoas questionem tudo e vejam as coisas de uma forma diferente através do 
distanciamento; não é ir ao teatro e envolver-se na história que está a ser 
representada como se fosse um elemento que fizesse parte da história mas sim, 
manter-se um espectador atento até ao final da obra apresentada, com olhos 
críticos em cada personagem e em cada cena.  
 Aqui reside a principal diferença entre o teatro Aristotélico, seguido por 
Stanislavsky, por exemplo, e que Brecht apelidou de “teatro do carrossel”; e o 
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teatro Épico, do qual Brecht era apologista, e que ele próprio descreveu como 
sendo o “teatro do planetário”.  
 Segundo António Durães, Brecht descrevia o seu teatro da seguinte forma: 
“o espectador vai ver o teatro que eu quero fazer, senta-se confortavelmente nas 
cadeiras do planetário, e olhamos para a cúpula, para a abóbada do planetário e 
vemos os planetas em movimento. Vemos e analisamos: ah, aquele vai para ali, 
vem por ali…”16 Quanto ao teatro Aristotélico, ele dizia que era o teatro do 
carrossel; “com os seus cavalinhos e outras coisas, em que as pessoas sobem 
para cima do carrossel, portanto, estamos incluídos nele, portanto a diferença é: 
estar fora a ver, sem hipótese de se ligar emocionalmente com aquilo que está a 
ver, emocionalmente no sentido de se identificar com o personagem a, b ou c; ou 
estar envolvido, dentro, a balouçar ao ritmo da peça, sem capacidade de distinguir 
e sem esse espaço, essa retaguarda, essa capacidade de dar dois passos a trás 
e olhar aquilo que se está a experimentar, que se está a assistir.” 
 Ainda segundo António Durães, o próprio Brecht ajuda-nos a compreender 
o que é isso da “distanciação” e o que pretendia com isso. Segundo Durães é 
aquilo que nos ajuda, a nós espectadores também, a não nos identificarmos com 
os personagens e é uma lição para o próprio actor, ele próprio na relação com as 
palavras que tem de dizer e com as personagens que tem de defender. Brecht 
dava então o exemplo do “demonstrador de esquina de rua”, que é a pessoa que 
está à esquina e vê um acidente, e que depois vai contar às pessoas que 
entretanto chegaram e que não viram o acidente, como tudo se passou. Ele pode 
assumir as várias personagens intervenientes exemplificando como tudo 
aconteceu, se alguém coxeava, ele próprio vai coxear mas de um momento para 
o outro deixa de coxear para exemplificar como o outro ia a fumar, etc.  
 Assim é o actor em Brecht, um demonstrador, é a pessoa que conta, que 
narra, portanto ele pode ser as personagens todas.17    
 Durães ajuda ainda a perceber como é que Brecht conseguia esse 
“distanciamento”, dando alguns exemplos muito simples. “Uma das formas de 
Brecht conseguir esse efeito de distanciamento era colocando actores sem 
                                                 
16 Ver entrevista a António Durães, apêndice 4 
17 Ver entrevista a António Durães, apêndice 4 
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formação teatral, que não se preocupassem tão pouco em andar à procura de um 
clima ou de uma temperatura mais ou menos realista, à procura do real. Não era 
isso que ele objectivava, e os actores operários, amadores, de alguma maneira 
conseguiam isso mais facilmente que os actores profissionais, um, porque 
estavam mais perto dessa realidade, dois, porque estavam mais distantes da 
realidade teatral.  
 Uma outra forma de conseguir o efeito de distanciamento era introduzindo 
canções. A música, a introdução das canções, como na ópera hoje em dia, é claro 
que não é possível haver identificação do actor com o personagem, ou mesmo, 
do espectador com o actor. Há uma distância enormíssima entre essas realidades 
distintas, eu não tenho…eventualmente pensarei como o tipo que canta e 
pensarei com palavras parecidas com as palavras usadas pelo fulano que canta, 
agora…, não me revejo assim tão objectivamente no fulano que canta.”18 

 
 Toda a obra de Brecht foi pensada para o palco, por isso todos os 
pormenores de como a peça deveria ser representada foram previamente 
pensados pelo autor no momento da sua concepção, embora deixasse sempre 
uma margem para a criatividade do actor. Ele próprio, na montagem das suas 
obras agia como se não conhecesse a sua própria obra, na expectativa de que o 
actor lhe pudesse acrescentar algo, mas que estivesse de acordo com as suas 
ideias sobre a obra ou personagem em questão.  
 Também a música era contemplada nas suas obras, inicialmente com 
composições suas, onde é notória a influência do jazz, com seu ritmo sincopado, 
o que segundo Brecht “acarreta um elemento de contradição para a fluência do 
verso e permite que o regular prevaleça contra o irregular” [Willet, 1959, 126] e 
posteriormente com Kurt Weill, Paul Hindemith, Hanns Eisler, Paul Dessau e 
Rudolf Wagner-Regeny. Todos estes são nomes proeminentes no percurso da 
música de então – a música socialmente orientada –, lançando obras de um novo 
género que eram editadas essencialmente pela Schott e Universal-Edition e 
executadas nomeadamente em festivais como o de Donaueschingen e Baden-

                                                 
18 Ver entrevista a António Durães, apêndice 4 
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Baden. Segundo Willett, trata-se de um repertório tão interessante quanto 
esquecido quer por melómanos, quer por estudiosos. [Willet, 1959, 159] 
 

 
3. “SONG” – Um Novo Compromisso Entre Texto e Música 
 
 As Songs tornaram-se a “pedra angular do teatro musical de Brecht/Weill.” 
[Pahlen, 1993, 434]. Elas foram utilizadas por Weill e Brecht como uma forma 
musical inovadora onde se fundiam formas musicais variadas, umas mais 
clássicas e outras de inspiração mais popular, como o jazz. As songs seriam 
também utilizadas como veículo de novas expressões dramáticas, numa relação 
singular entre o texto e a música. 
 No teatro de Brecht a música tem um interesse e carácter específicos; ela 
deve estar sempre interligada com o texto, mas nem sempre para sublinhar o que 
o texto diz. Muitas vezes a música em Brecht serve para criar o efeito de 
distanciação, através de uma sonoridade que conflite ironicamente com o efeito 
da emoção desejada (darei exemplos destas situações na obra “Os sete pecados 
mortais” no capítulo “Relação Texto-Música”). A unidade musical básica era as 
Songs (palavra inglesa que Brecht e Weill adoptaram para distinguir do Lied 
alemão com a sua exclusiva conotação de arte erudita. 
 Segundo Pahlen, a origem da song-ópera repousa em antigas canções do 
teatro ligeiro: no singspiel dos alemães, no vaudeville dos franceses, na zarzuela 
dos espanhóis e talvez até mesmo no Le Jeu de Robin e Marion do “último dos 
trovadores”, Adam de La Hale, no remoto século XIII. O facto de esse género 
adquirir força, ainda hoje, assim como no tempo de Brecht e Weill, tem com 
certeza a ver com o forte efeito que este é capaz de exercer sobre “as massas”.  
 Em Brecht e Weill, as songs eram uma espécie de balada moderna, ou 
canção de cabaret: 
 
 
 



O INTERPRETE E A RE-CRIAÇÃO DA OBRA 

 - 29 -

 
“Martelées de façon prosodique à l’oreille de l’auditeur, à manière dês chants 
d’agitproptruppen (groupes d’agitation-propagande), et soutenues par les accents 
syncopés d’un orchestre repris au jazz, leurs harmonies rudes d’accords parfaits 
superposés, leurs ruptures tonales brusques, leurs “fausses basses” viennent tour à tour 
appuyer, contredire ou parodier le contenu dês paroles et obliger le specteteur à une 
“distanciation” critique vis-a-vis du spectacle.”19 
 

  Este novo estilo está bem presente no binómio Weill/Brecht, e de uma 
forma genial em A Ópera dos Três Vinténs, onde há uma “grande denúncia social, 
sacudindo, iluminando como um poderoso farol as injustiças de uma sociedade 
corrupta, cínica, violenta e hipócrita.” [Pahlen, 1993, 434]  
 Weill compara as songs ao melhor tipo de canção popular americana, com 
a excepção de que eram para ser mais livres, menos convencionais em forma e 
ritmo. Uma das principais características das songs, era o facto de toda a gente 
as compreender e as poder cantar, pois eram simples e dificilmente saíam do 
ouvido e da memória. Eram melodias nostálgicas, provenientes do Jazz, que  
alternavam com os diálogos. Tinham uma função géstica que consistia em 
sublinhar as palavras, fazer um comentário assinalando os pontos essenciais da 
acção ou do texto.  
 Segundo Willet, “… obras como Mahagonny e Die Mutter, sugerem um 
teatro musical em escala reduzida, onde a música é inteligente sem ter de ser 
superficialmente repulsiva e que ajuda (em vez de obscurecer) as finalidades 
teatrais.” [Willet, 1959, 281]  
 As Songs eram destinadas a ser cantadas por actores, sem qualquer tipo 
de trabalho vocal específico, pois assim o seu registo vocal estaria mais próximo 
da voz falada. Era essa a intenção de Brecht, passar da voz falada para uma 
“espécie de fala contra-a-música que pode ter poderosos efeitos; os resultados de 
uma obstinada e incorruptível sobriedade que é independente de música e ritmo.” 
[Brecht, segundo Willet, 1959, 168].  

                                                 
19 “Martelada de forma prosódica ao ouvido do ouvinte, à maneira dos grupos de propaganda, e sustentada pelas 
acentuações sincopadas de uma orquestra retomada pelo jazz; as suas harmonias rudes, de acordes perfeitos 
sobrepostos, as suas rupturas tonais bruscas e os seus “falsos baixos” vêm apoiar, contradizer ou parodiar o conteúdo das 
palavras e obrigar o espectador a uma “distanciação” critica do espectáculo.” [Larousse, 1996, 2021] 
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3.1. A voz cantada em Brecht 
 

Brecht tinha uma particular aversão aos cantores operáticos: “Nada existe 
de mais revoltante que o actor que finge não ter percebido que saiu do nível da 
fala corrente e começou a cantar.” [Brecht, segundo Willet, 1959, 168]. Por isso 
preferia sempre actores-cantores, que conseguissem facilmente estar a 
representar e de repente começassem a cantar mas no momento imediatamente 
a seguir voltassem ao texto falado e assim sucessivamente. Neste aspecto em 
particular Lotte Lenya era exímia.   
 Lotte Lenya, cuja voz tem permanecido inseparável da Alemanha da pré-
guerra, era no mais alto sentido do termo uma “actriz cantante”. “O seu âmbito em 
termos vocais era estrito, apenas algumas notas – pode ouvir-se nas primeiras 
gravações que sempre foi assim, quer em 1930, quer em 1950, a diferença é que 
ela era uma soprano jovem nas gravações mais antigas, e um “mezzo de 
garganta” nas últimas gravações – há uma rouquidão, uma emissão das “songs” 
gasta pela cerveja, que é por vezes denominada por “Brechtian bark” ou seja, o 
“ladrar brechtiano”.” [O’Connor, Gramophone, 1998, 46]. 
 Este não era de forma alguma o estilo de Lenya, as suas interpretações 
eram muito mais subtis, e apesar disso, Lenya descrevia a sua voz, brincando, 
como não tendo notas agudas, “only low, lower and lowest”20.  
 

“Although her singing may not be to everyone’s taste, there is no doubt that in her own 
line Lotte Lenya is incomparable.”21 

 
 Existia uma delicadeza no fraseado, e uma subtileza na sua dicção que a 
torna numa das maiores cantoras do século, ainda que a sua voz possa somente 
ser apelidada de “interessante”. 
 

“…because I really sing. I sing the melody. Sometimes I speak in between, when the 
emotion needs it, but every note is there, even if I speak.”22                               

                                                 
20 “Só baixo, mais baixo e o mais baixo” [O’Connor, Gramophone, Awards issue, 1998, 46] 
21 “Embora o seu canto possa não agradar a todos, não há dúvida que no seu estilo Lotte Lenya é incomparável.” [Constant 
Lamber, segundo P. O’Connor, Gramophone, Setembro-1999, 107] 
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 A maior parte das gravações de Lotte Lenya foram efectuadas entre 1954 e 
1969. Lenya atingiu um grande sucesso e tornou-se numa lenda, aquando da 
apresentação de A Ópera dos Três Vinténs (talvez a obra mais emblemática do 
período Brect/Weill), em Nova York, em Março de 1954. O espectáculo repetiu-se 
durante seis anos, fazendo assim reviver a música de Weill e a sua própria 
carreira como solista. Segundo O’ Connor, membros do elenco descreveram 
Lenya na estreia desse espectáculo num estado de nervos que quase a 
interditava de falar, enquanto andava de um lado para o outro como se a 
comunicar com Weill. 
 O seu fenomenal sucesso, aos 55 anos, levou algumas cantoras de ópera, 
com a mesma idade – que pensavam já retirar-se – a estabelecer um estilo 
performativo para as canções de Weill que levou a uma confusão de como essas 
canções foram originalmente cantadas, pois, segundo O’ Connor, Weill raramente 
escreveu para cantoras de cabaret. 
 “A Ópera dos Três Vinténs”, com música de Weill, é talvez o melhor 
exemplo de como Brecht encarava a música nas suas obras; uma pequena 
orquestra, os cantores provenientes do mundo do teatro e do cabaret, e em que 
as canções eram meras interrupções da acção. Isto foi o resultado de um trabalho 
conjunto de Brecht e Weill, em que cada aspecto da obra foi trabalhado ao 
pormenor. O mesmo não se passou com a versão final de Aufstieg und Fall der 
Stadt Mahagonny, onde a música, apesar de manter as mesmas características 
de melodias nostálgicas de jazz, é quase contínua ao longo de toda a peça. Este 
aspecto não agradou particularmente a Brecht pois, apesar do texto se manter 
claro e perceptível, o efeito geral estava distante do pretendido, o que levou 
Brecht a considerar essa obra como uma “ópera culinária” cujos diferentes 
elementos foram cozinhados até formarem um único bolo. 
 

                                                                                                                                                    
22 “… porque eu realmente canto. Eu canto a melodia. Às vezes eu falo no meio, quando a emoção precisa, mas toda a 
nota está lá, mesmo se eu falo.” [Gramophone, Awards issue, 1998, 47] 
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“Opera was to be purged of all romantic sentiment, all personalized expression, and all 
those “culinary” effects (such as vocal virtuosity, orchestral tone painting, and illusianistic 
scenery) intended solely for the distraction and entertainment of the audience.”23  

 
 Para Brecht “a ópera Mahagonny rende um tributo consciente à 
imbecilidade da forma operática.” [Brecht, segundo Willet, 1959, 169]. 

Depois de Weill, Eisler foi talvez o compositor que melhor serviu o 
propósito de Brecht, com a sua experiência como compositor de canções de 
intervenção, estando talvez melhor preparado para dar uma certa supremacia ao 
texto literário, usando modelos eclesiásticos (coral luterano) e populares (canções 
folclóricas, baladas e jazz). 

 

3.2. Relação Texto-Música 
 
 Deparamo-nos com a dialéctica texto/música; qual deve prevalecer? Esta é 
uma questão que desde muito cedo se colocou na história da arte. Duas artes tão 
particulares, tão ricas por si só, mas que têm a particularidade de se poderem 
fundir uma na outra, dando origem à ópera, ou ao teatro musical. Penso que, para 
essa fusão ser bem feita, algumas das características individuais de cada arte 
tenham de ser menos evidentes. Depois de todo o trabalho realizado para este 
mestrado concordo plenamente com Fátima Pombo, quando diz:  

 
 “A obra só resulta se souberem integrar o texto na música e vice-versa, para que a 
música e a palavra possam gozar simultaneamente de autonomia e cumplicidade.” 
[Pombo, 2001, 49]. 
 

 É como colocar dois cantores treinados, com características vocais 
distintas a cantar juntos, em uníssono. É um trabalho que requer disponibilidade 
de parte a parte, entreajuda e acima de tudo um “sacrifício” das suas qualidades 
individuais em prol de uma melhor qualidade de conjunto. 

                                                 
23 “A ópera deveria ser purgada de todos os sentimentos românticos, de todas as expressões personalizadas, e de todos 
esses efeitos “culinários” (tais como a virtuosidade vocal, pintura orquestral e cenários ilusionistas), entendidos somente 
para a distracção e entretenimento da audiência.” [Morgan, 1991, 23] 
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 Weill nunca permitiu que a música fosse relegada para segundo plano na 
ópera, e ao longo de toda a sua carreira defendeu que a música é o factor 
determinante na estrutura de uma ópera. Mesmo no seu trabalho com Brecht, 
onde música e texto eram trabalhados até à saturação, Weill recomendava que a 
cena fosse construída em função das considerações musicais. 
 Talvez tenha sido esta questão da supremacia do texto ou da música e 
consequentes discrepâncias artísticas, estéticas e políticas que levaram à ruptura 
da relação de Brecht e Weill.  
 Tanto Weill como Hindemith, Hanns Eisler ou Paul Dessau, todos eles 
músicos de vanguarda, com bases no atonalismo, no dodecafonismo, adquiriram 
uma visão diferente da música após a sua colaboração com Brecht. O objectivo e 
os temas das obras de Brecht eram suficientemente fortes para que estes se 
envolvessem num objectivo comum de simplificação da sua música para se 
aliarem a um texto tão rico em conteúdo.  

A finalidade de Brecht era inserir a nova música dentro dos limites da sua 
crítica social. “Para isso, era necessário afastar a arte musical de qualquer 
refinamento ou intelectualismo: uma música que se pudesse integrar na vida, 
como a leitura quotidiana de um jornal.” [Enciclopédia Salvat dos Grandes 
Compositores, 1986, 231] 
  Para Brecht, com certeza o texto está em primeiro lugar, pois as suas 
obras contêm sempre uma mensagem, que Brecht pretende que chegue ao 
público o mais simples e directamente possível. Até que ponto vem a música 
ajudar nessa tarefa, ou prejudicar? Quais os objectivos de Brecht e Weill?  
 Também para Weill a música deveria transmitir algo, o mais simples e 
eficazmente possível. Para isso há que conseguir um equilíbrio entre texto e 
música, ambas as forças de igual importância.  
 Esse equilíbrio, essa igualdade entre texto e música foi o que Brecht não 
compreendeu ou pelo menos não foi humildade suficiente para admitir que assim 
fosse, pois embora fosse contra a ditadura era ele próprio um líder, o seu amigo 
Carl Zuckmayer descrevia-o da seguinte forma: 
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 “He did not want admirers or disciples; but he did want collaborators who could co-
operate with him and therefore subordinate themselves to him…. I once said to him: “For 
you the collective is a group of intelligent people who contribute to what one person wants 
– that is, what you want.” He admitted, with his particular sly smile, that I might not be far 
wrong at that.”24 

 

Segundo Lenya, Weill pretendeu ser simplesmente “cooperador” de Brecht, 
sempre tiveram um enorme respeito pela opinião de cada um mas a sua relação 
nunca se tornou numa grande amizade. Brecht não dava a Weill a liberdade de 
compor aquilo que a sua inspiração no texto lhe ditava. Muitas vezes, imprimia em 
Weill as suas próprias ideias para determinada canção, tocando alguns acordes 
na guitarra.   
 Quanto a Weill, o facto de querer simplificar a sua música, tornando-a mais 
acessível a uma grande e variada audiência não significa tornar a sua música um 
mero acompanhamento das palavras de Brecht, ou de Georg Kaiser, de Iwan Goll 
ou Caspar Neher, libretistas com quem trabalhou. Weill aprendera com Busoni, a 
libertar-se da dependência literária, como disse anteriormente, e isso fez com que 
compreendesse melhor o grande poder emotivo da música. Foi o que Weill tentou 
fazer com toda a sua música para o teatro, aliar o poder da música ao do texto 
sem sacrificar este último. 
 O percurso de ambos foi-se afastando cada vez mais de um objectivo 
comum, pois, apesar de alguns interesses e ideais partilhados, nenhum estava 
disposto a sacrificar a sua arte em prol da do outro, por isso Die Sieben 
Todsünden foi a última obra conjunta e nesta é particularmente visível a 
supremacia da música, uma vez que o texto falado se resume a umas poucas e 
curtas intervenções – momentos de diálogo entre as duas Annas –, como por 
exemplo no repetido e lacónico diálogo das duas Annas: 
Anna I: “Nicht war Anna?” 
Anna II: “Ja Anna.”25 

                                                 
24 “Ele não queria admiradores ou discípulos; mas queria colaboradores que pudessem cooperar com ele e por isso 
subordinar-se eles próprios a ele…. Uma vez disse-lhe: “Para ti o colectivo é um grupo de pessoas inteligentes que 
contribuem para o que uma pessoa quer – ou seja, o que tu queres.” Ele admitiu, com o seu particular sorriso dissimulado, 
que eu não estaria muito errado acerca disso.” [Kowalke, 1979, 147] 
25 Final do Prólogo d’Os Sete Pecados Mortais (ver partitura em anexo) 
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Ou ainda no final do nº 5 – Unzucht (Luxúria) em que Anna II manifesta o seu 
consentimento a Anna I: “Es ist richtig so, Anna, aber so schwer!”26 
 No entanto, Weill percebeu bem a posição de Brecht em relação à música 
e penso que terá chegado à conclusão que o facto de criar “ambientes musicais” 
que nem sempre estão na mesma linha do texto dramático produzia um efeito 
interessante e por isso em alguns momentos fazia com que a sua música se 
mantivesse afastada do sentido dramático do texto, mantendo assim, o efeito de 
distanciamento. Como exemplo, no pecado da luxúria (nº 5), Weill proporciona-
nos um ambiente sensual, romântico, íntimo, com uma grande diminuição da 
orquestra, (violoncelo, contrabaixo, harpa e 3 violinos solo) mas em que o 
conteúdo do texto dramático é completamente diferente:  
 

“ Ach, ich sagte ihr oft: Ohne Treue bist du höchstens die Hälfte wert. Man bezahlt nicht 
für solche Säue, sondern nur für das, was man verehrt.”27  
 

Também, quando pretendido, aproximava a sua música o mais possível do texto 
para que o seu sentido fosse realmente forte. Exemplo disto é o final da mesma 
canção, em que Anna I diz: 
 

“Ach war das schwierig alles einzurenken, Abschied zu nehmen von Fernando und sich 
bei Edward zu entschuldigen, und die langen Nächte, wo ich meine Schwester weinen 
hörte und sagte:  
- Anna II (responde falando): Es ist richtig so, Anna, aber so schwer!”28  

 

Neste exemplo, a música segue a mesma direcção do texto dramático, as 
violas tocam um ostinato rítmico em tom de marcha fúnebre que culmina com um 
grande trémulo em todos os naipes das cordas, suportando fortes acordes dos 
naipes dos sopros, num motivo de 4 compassos que é repetido; da primeira vez 
com um grande crescendo em tom de revolta, da segunda vez como que uma 
aceitação resignada do destino. 

                                                 
26 Assim é correcto Anna, mas é tão difícil! 
27 Ah, eu dizia-lhe muitas vezes: sem ser fiel vales no máximo metade do preço. Ninguém paga por uma porca assim, paga 
apenas a quem respeita. (a respeito dos exemplos dados, remeto o leitor para o excerto apresentado na página 50) 
28 Ah, foi difícil endireitar tudo! Despedir-se de Fernando, e a Eduardo pedir desculpas! E as longas noites em que ouvia a 
minha irmã chorar e dizer: Assim está certo, Anna, Mas é tão difícil! 
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Embora toda a obra conjunta destes dois génios merecesse um trabalho mais 
aprofundado, bem como o trabalho de cada um em particular, o objectivo nesta 
primeira parte deste trabalho foi apenas contextualizá-los a ambos e estabelecer 
a relação que existiu entre eles, como surgiu, com que objectivo e o que criaram. 
Entre as suas obras, as quais já referi, este trabalho centra-se na obra “Os sete 
pecados mortais”, por isso, a II parte desta tese será centrada apenas nesta obra. 
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Introdução 
 
 A 2ª parte desta dissertação é essencialmente dedicada à análise e 
interpretação da obra Os sete Pecados Mortais. Como é que esta surge no 
contexto deste binómio Weill/Brecht, e o que esta representa. 
 Como foi referido na 1ª parte, esta obra é talvez o melhor exemplo de dupla 
personalidade e que Brecht personificou atribuindo dois personagens diferentes 
para cada uma dessas personalidades. Para melhor compreensão desse conceito 
que é utilizado várias vezes por Brecht, será feita uma abordagem científica a 
esse fenómeno da dupla personalidade. 
 Embora já tenha sido abordado, na 1ª parte desta dissertação, o teatro de 
Brecht e alguns dos seus principais conceitos, nesta 2ª parte será novamente 
abordado como comparação com o teatro dito Aristotélico e como fundamentação 
da minha interpretação da obra Os Sete Pecados Mortais”.  
 Para finalizar será apresentado um relato sobre a minha interpretação e re-
criação da obra em questão, bem como uma conclusão do trabalho realizado para 
este mestrado, quer a nível do trabalho teórico, quer a nível do trabalho prático. 
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4. Convite para um Ballet 
 
 Nos anos 30, a Alemanha vivia um clima de muita tensão, Hitler tinha 
subido ao poder e proibira determinantemente todo o tipo de cultura que não 
fosse de encontro aos seus princípios. Os artistas expressionistas e das novas 
correntes tiveram de procurar exílio noutros países, como foi o caso de Kurt Weill, 
também pelo facto de ser de origem judia, e Bertolt Brecht.  

Quando em Março de 1933, toda a música de Weill foi proibida na 
Alemanha, (até 1945), começando os Nazis a suprimir tudo o que fosse vestígios 
da cultura moderna e experimental, Weill foi alertado por seu amigo Caspas 
Neher (1897-1962), que sua esposa, Lotte Lenya e ele estavam no topo da lista 
negra dos judeus e que corriam perigo. Weill resolveu ir para Paris, onde tinha 
alguns amigos e era reconhecido no seio musical e cultural parisiense, devido à 
representação das suas obras: Der Jasager e Mahagonny, uns meses antes.  

Weill, entre a sua vasta e variada criação musical, tentou abranger o 
máximo número de audiência; procurou sensibilizar pessoas de todas as idades e 
estratos sociais para a sua música. Como é o caso da ópera didáctica Der 
Jasager; para a qual Weill idealizou que todas as partes (coro, orquestra e 
solistas) fossem realizadas por estudantes.  

Esta ópera foi apresentada em mais de 300 escolas alemãs em 1932. Foi 
posteriormente apresentada em Tokio em Julho de 1932 e em Dezembro do 
mesmo ano, em Paris, juntamente com Mahagonny.  

Entre o vasto público da 1ª audição, estavam: I. Stravinsky, J. Cocteau, P. 
Picasso, D. Milhaud, A. Honegger, A. Gide, M. Ernst e F. Léger. Maurice 
Abravanel dirigiu a apresentação e descreveu a ocasião como um ponto de 
viragem na carreira de Weill. 

Do sucesso da apresentação dessas óperas surgiu o convite para escrever 
um ballet para o coreógrafo Georges Balanchine em Maio de 1933, bem como 
uma sinfonia. 
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 A companhia de teatro “Les Ballets 1933”, formada em Paris sob a direcção 
do coreógrafo George Balanchine, procurava pequenas obras para apresentar 
numa noite dedicada a paquenos ballets. Boris Kochno era o director artístico e 
tinha conseguido o patrocínio para esse projecto com Edward James, um 
afortunado inglês. Este colocou apenas duas condições ao director artístico: que 
um dos papéis fosse atribuído a sua esposa, Tilly Losch, uma conceituada 
bailarina alemã residente em Paris, isto porque as suas relações matrimoniais não 
estavam muito bem e E. James resolveu oferecer um ballet de presente a sua 
esposa. A outra condição era, que um dos ballets fosse composto por Kurt Weill.  
 Quando James se encontrou com Weill para o convidar, disse-lhe que já 
tinha conseguido que o ballet fosse apresentado em Londres, após a 
apresentação de Paris. Weill ficou entusiasmado e aceitou o convite, colocando 
no entanto duas condições: que o seu ballet não seria um ballet comum, queria 
algo que requeresse um libretista e sugeriu-lhe com convidasse Jean Cocteau a 
participar. A outra condição era, uma vez que até então nenhuma das suas obras 
tinha sido apresentada em Londres, que a produção feita em Paris das obras 
Mahagnny e Der Jasager fosse aí apresentada pela mesma altura do ballet. 
 As condições foram aceites mas o convite a Jean Cocteau foi declinado por 
este, devido ao curto espaço de tempo de que poderia usufruir para a concepção 
da obra. James sugeriu então a Weill o nome de Brecht para autor e Weill 
consentiu. 

Durante Abril e Maio de 1933, Brecht e Weill, reconstruíram o conceito 
medieval dos sete pecados, numa crítica aos males do capitalismo, 
compreendendo sete cenas com prólogo e epílogo.  

O resultado não foi um ballet comum, mas um ballet cantado, que para uns 
consiste em uma espécie de cantata mímica e, para outros como James 
Holmes29, em um ciclo de canções dramático com prólogo e epílogo, ou ainda, 
para Jürgen Schebera, uma grande canção de Weill: “The prologue and epilogue 
enclose the action as if they were one great Weill song.” [Schebera, 1995, 216] 

                                                 
29 James Holmes – maestro e director da Ópera North. Dirigiu a produção de Os Sete Pecados Mortais que apresentei em 
Sheffield, em Fevereiro de 2004. 
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Georges Balanchine coreografou a estreia desta peça que teve lugar no Théâtre 
Des Champs Elysées a 7 de Junho de 1933. Caspar Neher desenhou o cenário e 
os figurinos e Maurice Abravanel dirigiu a orquestra, esta última com 
instrumentação virtual idêntica à de Der Silbersee (onde a tuba toma o lugar do 
segundo trombone de Der Silbersee e uma parte para Banjo é adicionada). Lotte 
Lenya e Tilly Losch representam Anna I e Anna II respectivamente, e a 
companhia “Les Ballets 1933” dançaram. 

Esta obra marca o final de uma fase conjunta de Weill e Brecht, e não se 
poderá dizer que Brecht tenha ficado muito satisfeito com o resultado pois 
escreveu a sua esposa Helene Weigel dizendo que “o ballet foi bem mas 
realmente não tão significativo” [Kowalke, 1979, 85]. Brecht nunca permitiu que o 
texto fosse publicado separadamente, a não ser mais tarde, quando ele próprio 
fez algumas alterações inclusive no título, passando para Os Sete Pecados 
Mortais do Pequeno Burguês.  
 Tal observação de Brecht, deve-se talvez ao facto de que o seu 
envolvimento nesta obra foi muito reduzido, ele não seguiu todo o processo 
criativo como tinha feito por exemplo com A Ópera dos Três Vinténs, não teve 
oportunidade de fazer retoques ao libreto e por essa razão aparecem na obra 
passagens que, segundo Holmes, são da autoria de Weill, como por exemplo: o 
coral para os homens no final do 1º número (Faulheit/Preguiça) e a frase “Wenn 
die Tiger trinkend sich im Wasser erblicken, werden sie oft gefährlich”30 no nº 2 
(Stolz/Orgulho). Por outro lado, o carácter sinfónico da obra, com o diálogo falado 
reduzido ao mínimo, concede às canções uma maior importância, o que não vai 
de encontro ao conceito de música para Brecht, que, como se pode concluir da 
exposição feita no capítulo Relação Texto-Música, considerava-a, a música, como 
uma utilidade, como algo onde poderia pendurar as suas palavras. 

Após a produção de Paris, o ballet foi apresentado em Londres no Savoy 
Theatre (1-15 de Julho de 1933), com o mesmo elenco e coreógrafo, sob o título 
de Anna-Anna e com uma tradução do libretto feito por Edward James e Weill, 
que Lotte Lenya aprendeu em poucos dias.  

                                                 
30 Quando o tigre bebendo vê o seu reflexo na água, torna-se muitas vezes perigoso. 
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 Em 1936, o Royal Danish Ballet fez uma produção que apresentou em 
Copenhaga, mas o rei achou o tema ofensivo e ordenou que terminassem a 
apresentação, alegando: “este não é um ballet para a realeza” [Kowalke, 1979, 
85].  

O Ballet não voltou a ser apresentado durante a vida de Weill e a própria 
partitura só foi publicada cinco anos após a sua morte. Em 1958, teve então a sua 
estreia com a New York City Ballet, numa tradução em inglês feita por W. H. 
Auden e Chester Kallman, também aqui a produção foi dirigida por Balanchine. 
“Os Sete Pecados Mortais” foram representados na Alemanha, pela primeira vez, 
em 1960, em Frankfurt. 
 
 

5. Comentários analíticos da estrutura musical da obra 
 
Será apresentada de seguida uma análise estrutural e musical da obra, dando 
particular atenção aos ritmos de dança por Weill escolhidos para cada pecado, 
tendo ainda atenção aos andamentos escolhicos, ao intérprete de cada pecado e 
ao tipo de compasso escolhido para cada um deles. Estes aspectos foram 
esquematizados, num quadro que se segue, para melhor compreender a estrutura 
geral de obra. Segue-se depois um expliacação mais detalhada de cada um dos 
pecados mas pelo quadro já podemos perceber a alternância dos andamentos 
rápido e lento, da alternância de compasso de divisão binária com divisão 
ternária, o que para para James Holmes torna esta obra de certa forma simétrica, 
em que o coral (pecado:Gula) funciona como o eixo de toda a obra. 
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PECADO INTERPRETE COMPASSO ANDAMENTO MOTIVOS RÍTMICOS 

 

PRÓLOGO Anna C 
Andante 

sostenuto  

 

PREGUIÇA Família C Allegro vivace 
 

 

ORGULHO 

Anna 

e (prece da 

Família) 

⅜ 
Allegretto, 

quasi 

andantino 
 

 

IRA 
Família 

Anna 4
2  Molto agitato 

 

GULA Família ¾ Largo 

Coral à capela, onde os ritmos foram elaborados 

tendo em atenção o ritmo natural do texto utilizado, 

com o sentido de o realçar o mais possível. 

 

LUXÚRIA 

Anna 

e (prece da 

Família) 

C Moderato 
 

 

AVAREZA Família ¾ Allegro giusto 
 

 

INVEJA Anna C 
Allegro non 

troppo  

EPÍLOGO Anna C 
Andante 

sostenuto 
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Comentários  
 
 
Concebida como sendo um ballet cantado, “Os sete pecados” é a obra de Weill 
onde predominam os vários tipos de dança e os rítmos a eles associados. O ritmo 
desempenha um papel importante sublinhando a acção e os sentimentos dos 
protagonistas. A instrumentação é também essencial neste aspecto da 
definição/caracterização/ilustração de caracteres, sentimentos, desejos, 
ambientes, etc., embora muitas vezes de uma forma irónica. Podemos assim 
encontrar, nesta obra, vários tipos de sonoridades, tais como: 
 - Sonoridades “ácidas”, sarcásticas, de carácter “expressionista”: surdinas 
nos metais (pequenos comentários em “Preguiça”, secção instrumental de “Ira”, 
etc.), recurso ao piccolo (secção instrumental de “Ira”). 
 - Sonoridades “secas”/”vazias”: escrita em stacatto e sem harmonias 
sustentadas (“Avareza”). 
 - Escrita homofónica austera do coro à capela (Gula) 
 - Hibridismo de algumas passagens: descaracterização de música ligeira 
de feira ou de cabaret resultante do recurso a timbres e tessituras não habituais 
nessa música (que acentual o lado expressionista, caricatural da obra) 
 - Tratamento camarístico da orquestra (por exemplo em “Avareza”) 

 

 
PRÓLOGO 
 
Com um carácter de marcha em (Andante sostenuto), que se inicia em anacrusa 
de um tempo (ver quadro, 1º ritmo) por parte dos clarinetes, com um baixo 
constante de semínimas que marcam o tempo, o andar, inicia-se a viagem de 
Anna.  
Entrada da linha vocal, secção muito descritiva, com ritmo que reforça a 
acentuação natural do texto. Particularmente, quando Anna se refera à família, o 
ritmo que sobressai são as sincopas (ver quadro, 2º ritmo), que poderão 
representar a ansiedade ou o desejo de voltar para a Louisiana. O ambiente da 
orquestra é terno. 
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PREGUIÇA – Allegro vivace 
 
Caracterizado pelo motivo agitado e constante das cordas em tercinas, contra um 
ostinato rítmico dos sopros e cordas graves (ver quadro, 1º rítmo). 
Esporadicamente as tercinas são interrompidas por um motivo sarcástico nos 
clarinetes (devido ao timbre e à natureza no motivo – parece uma gargalhada 
sinistra – graus conjuntos descententes em stacatto), ( ver quadro, 2º ritmo).   
 
 
 
 
 
Coro: o tipo de escrita homofónica (estilo coral protestante) confere-lhe 
austeridade e o timbre que pontua o coro (trompete) acentua a sonoridade fria e 
sarcástica já introduzida pelos clarinetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A secção final com o acompanhamento de metais e tam-tam é particularmente 
sombria /sinistra, muito semelhante na final da “Luxúria”. 
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O motivo agitado das cordas será talvez uma sátira ao pecado da preguiça (que 
em nada é agitado). 
 
 
ORGULHO 
 
Num compasso ternário à colcheia, inicia-se uma sequência rítmica que se repete 
quatro vezes (ver quadro, 1º ritmo). Toda esta secção inicial muito camarístistica, 
num ambiente íntimo e sensual, apenas com a secção dos sopros. Segue-se uma 
valsa rápida com uma secção orquestral em tutti e forte (ver quadro, 2º ritmo), 
utilizando a hemíola (comp. 13 e 14, pág. 24, edição Schott, London ED 6005) 
para passar a uma secção de acompanhamento ao que Anna diz:  
 

“Pois as pessoas pagam e querem 
que algo lhes seja mostrado em troca do dinheiro 
mas quando qlguém esconde a sua nudez como um peixe podre 
não pode esperar nenhum aplauso” 

 
Voltamos depois ao tema inicial deste pecado, agora com Anna I a consolar Anna 
II e ao mesmo tempo a família a “rezar” para que Deus ilumine a sua filha e a 
ajude a encontrar o caminho certo (texto de Weill). Este motivo inicial está 
presente até ao final, onde se vai tornando mais largo, como um pensamento 
distante e nostálgico da família. 
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IRA 
 
Mais uma vez a instrumentação me parece um reflexo do conteúdo dramático. A 
sonoridade propositadamente “seca”/ “vazia”, sem ressonâncias e sem acordes 
cheios, deve-se ao piano que usa uma escrita em stacatto que se reflecte na 
orquestra (motivos curtos em stacatto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na secção instrumental: o picollo e os trompetes em surdina transformam a 
música (aparentemente alegre, de diversão – cabaret) em música “expressionista” 
(a diversão é desfigurada por timbres “agrestes”). 
Este pecado termina com uma lição de moral, por parte de Anna, sob um ostinato 
rítmico e melódico. 
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GULA 
 
Sonoridade à capela – contraste, variedade de recursos tímbricos. 
A secção acompanhada pela guitarra soa muito terna (reflexo de saudade que a 
família sente? Ou essa saudade não é sincera e estamos perante um novo 
momento de ironia?) 
 
 
LUXÚRIA 
 
A sonoridade “cheia” e intensa no início deste pecado estará relacionada com a 
intensidade dramática nele contida. 
Motivo melódico-rítmico muito sensual, em crescendo de intensidade e de altura 
(ver quadro, 1º ritmo). No 5º compasso aparece o trompete com surdina mas 
marcando a presença pela sua melodia, com ataque em nota aguda, marcada e 
sustentada (mínima), seguida de um ritmo pontuado muito preciso e energético 
(ver quadro, 2º ritmo), como que a perturbar a harmonia do início, ou ainda, como 
que um intruso a perturbar a relação entre duas pessoas. Este motivo do trompete 
desaparece com a entrada de Anna a descrever o que aconteceu até: “und auch 
aus Liebe” – em diminuendo até ficar apenas a voz de Anna a soar (pág.50).  
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Os violoncelos e contrabaixos, em oitava e em pianíssimo dão início a uma nova 
secção, muito íntima e sensual, com a orquestra reduzida aqui aos violoncelos e 
contrabaixos, que após esta breve introdução de 4 notas em legato, passam a 
pizzicato com a entrada da harpa e de 3 violinos solo. A atmosfera aqui é 
ironicamente muito íntima pois não vai de acordo com o texto que Anna diz. 
Penso que este é mais um exemplo de distanciação na música de Weill. Anna I 
repreende Anna II dizendo que “agindo assim vales no mínimo metado do preço”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segue-se a moral, (pág. 51, 3º sistema) “não pode agir assim quem não depende 
de ninguém, não tem razão para rir, quem a sua própria situação esquece.” Esta 
secção dá lugar a uma punição por parte da família (pág.54), com um tutti da 
orquestra, com notas fortes e acentuadas. Anna I volta à descrição das acções de 
Anna II que conduz a uma moral por parte da família, que por sua vez leva a uma 
resolução do conflito de Anna, secção de quase suspensão musical que culmina 
com a resposta falada de Anna II “ Es ist richtig so, Anna, aber so schwer!”, 
sustendada por trémolos nas cordas, que por sua vez sustentam os acordes por 
parte dos sopros, primeiro em forte (p<f>p) e depois em piano (pp<p>pp), à 
semelhança do que aconteceu no final da “Prequiça”. 
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AVAREZA 
 
Mais um recurso a uma sonoridade sem brilho e sem ressonâncias: stacatto, 
acordes curtos, tratamento camarístico da orquestra. 
A secção cantada pelo tenor é menos “vazia”, assim como o retornello 
instrumental (tutti) que, não sendo seco, é no entanto austero devido ao ritmo 
marcado, ao uso da hemíola e à tonalidade menor. 
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INVEJA 
 
Carácter desolado da linha melódica da introdução em uníssono nas cordas 
graves. 
Carácter de sensura, de acusação: o ostinato da secção seguinte (no piano) e as 
intervenções repetidas da orquestra, assim como o cantar quase recitado (gritado) 
da voz (ver quadro, 1º ritmo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O INTERPRETE E A RE-CRIAÇÃO DA OBRA 

 - 52 -

O retorno ao tema do prólogo, ( “Alla Marcia, un poco tenuto”), cria a sensação de 
“fechar o ciclo”,de missão cumprida. É interessante verificar que a instrumentação 
é diferente do início da obra, aqui fica também a moral de toda a história:  
 

 
Irmã, todos nós nascemos livres 
Se nos agrada, podemos caminhar na luz 
                     (…) 
Segue-me e renuncia aos prazeres  
Que a ti e a outros perseguem 
Ah, deixa-os aos insensatos 
Que não temem o fim que os espera. 
                     (…) 
Irmã, segue-me e verás que no fim 
Triunfarás sobre tudo 
Eles entretanto ficam, oh, terrível mudança! 
Tremendo no nada diante da porta fechada. 
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6. Die Sieben Todsünden” – As vozes de Anna 
 

De toda a música que Weill escreveu para Lenya, Die Sieben Todsünden é 
talvez a única obra que não só é para ela mas sobre ela. O casal estava separado 
e a produção de Junho de 1933 em Paris constituía o início da sua reconciliação.  
Embora em alguns escritos sobre Weill haja referência de que o papel de Anna I 
não foi concebido para uma cantora de ópera, mas sim para uma actriz cantora, 
eu não estou plenamente de acordo. A justificação para esse meu desacordo é o 
facto de em 1955, quando Lenya gravou Os Sete Pecados Mortais ter 
encomendado uma transposição da linha vocal para uma 4ª P inferior, pois a sua 
voz estava mais grave. 
 

“Ironic but not uninvolved, her singing always seems to suggest that painful mood of the 
sad observer of human tragedy. As each “sin” is given its morality tale in Brecht’s text, 
with the singer and dancer acting out the two Annas – one beautiful, the other pratical – 
their family back home in Louisiana comment on their progress.”31 

 

 Existem cerca de dez gravações de Os Sete Pecados Mortais, umas com a 
transposição que Lenya encomendou – normalmente cantadas por actrizes 
cantoras – e outras na tonalidade original de Weill. Esta última versão é bem 
representada por Anne sofie von Otter, onde Anna é cantada de uma forma mais 
suave e delicada. Outra versão é, a versão transposta, na interpretação de uma 
das mais recentes diseuses, Marianne Faithfull, que canta a obra na sua 
totalidade uma oitava grave (versão em inglês). Entre as várias cantoras que 
gravaram Os Sete Pecados Mortais destaca-se ainda Teresa Stratas – favorita de 
Lenya por interpretar de forma pessoal, não imitando Lenya como outras tentaram 
fazer; Gisela May – diseuse com uma autenticidade especial, pois foi membro da 
companhia de Brecht em Berlim; Ute Lemper – talvez a “cantora mais bem 

                                                 
31 “Irónico mas não descomprometido, o seu canto parece quase sempre sugerir aquela tristeza de quem observa a 
tragédia humana. À medida que cada “pecado” passa, com a sua moralidade respectiva presente no texto de Brecht, com 
a cantora e bailarina representando as duas Annas – uma bonita, a outra prática – a família em Louisiana comenta o seu 
progresso.” [Patrick O’Connor, Gramophone, Março-2000, 31] 
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secedida” ao trazer a música de Weill para o jovem público; Brigitte Fassbaender 
e Angelina Reaux (favoritas de O’Connor).  
 A paleta tímbrica e interpretativa é bastante variada e a preferência de 
cada um depende com certeza da resposta emocional às diferentes vozes e às 
suas diferentes características. 
 Num cenário da América moderna, a obra Os Sete Pecados Mortais conta-
nos a história de uma família na Louisiana que decide enviar a sua filha Anna 
para as grandes cidades, para fazer carreira como bailarina e ganhar dinheiro 
suficiente para fazer uma casa nova para a família, (aqui representada por um 
quarteto masculino, em que o baixo representa a Mãe). Anna consiste em duas 
pessoas – Anna I (a cantora) e Anna II (a bailarina), personificando assim a dupla 
personalidade, aspecto que Brecht desenvolve em algumas das suas obras.   
 

7. Dupla personalidade em Brecht 
 
 O interesse pela dupla personalidade em Brecht surge, mais uma vez, da 
mera observação daquilo que o rodeia; uma base social em constante mutação, 
onde nada pode ser considerado estável ou fixo fora do seu contexto ou do seu 
tempo e onde princípios e pessoas não são aquilo que parecem. O próprio 
indivíduo é, frequentemente, uma peculiar mistura de bem e mal extremo, assim 
retrata Brecht no final da sua obra Santa Joana dos Matadouros, quando Pierpont 
Mauler lamenta os impulsos opostos de negócio e altruísmo: o coro grita: 
 

“Homem!  
… Tens dois espíritos rivais 
Em ti alojados! 
Não tentes avaliar seus méritos, 
Pois tens, fatalmente, de viver com ambos. 
Fica indeciso, em íntima disputa! 
Fica unido, dividido! 
Ampara o bom, ampara o mais obsceno! 
Ampara o mais grosseiro, ampara o mais subtil! 
E sustente ambos unidos!”32 

                                                 
32 Coro final da obra de Brecht Santa Joana dos Matadouros, segundo [Willett, 1959, 102] 
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 A obra Os Sete Pecados Mortais é, em minha opinião, o melhor exemplo 
de dupla personalidade em Brecht, pois enquanto que em Mann ist Mann e em 
Santa Joana dos Matadouros existe apenas um personagem que muda de 
identidade, ou que tem mais do que uma personalidade, aqui Brecht coloca dois 
personagens distintos para representar as duas facetas de Anna, uma cantora e 
outra bailarina, entre as quais há diálogo (“Anna I: Nicht war Anna?, Anna II: Ja, 
Anna.”33), confronto (“tu was mas von dir verlangt und nicht was du willst, das sie 
von dir verlangen.”34), resignação (“Es ist richtig so, Anna, aber so schwer!”35). 
Talvez esta tenha sido a melhor forma de Brecht, uma vez mais, mostrar ao 
público em que consiste uma pessoa com dupla personalidade, da forma mais 
explícita para assim “desalienar” o público. 
 Este interesse pela dupla personalidade atinge não só o teatro como 
também o cinema, como é o caso do filme As Três Faces de Eva, e a psicologia, 
que desde muito antes se debruçara sobre esta questão de dupla personalidade 
no indivíduo. A esse nível, da psicologia, Brecht não tinha qualquer interesse, ou 
pretensão: “os seus personagens são, por vezes, caricaturas ou fantoches 
deliberadamente vazios…” [Willet, 1979, 102]. 

Embora Brecht não tenha manifestado interesse pela fundamentação 
científica do fenómeno da dupla personalidade, os breves estudos que efectuei 
sobre psicologia levam-me a considerar pertinentes, algumas informações que 
corroboram a minha pessoal convicção na presença deste fenómeno na 
personagem de Anna em Os Sete Pecados Mortais. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
33 Não é verdade Anna? Sim Anna. 
34 Faz aquilo que te pedem e não aquilo que gostarias que te pedissem. 
35 Assim é correcto Anna, mas é tão difícil. 
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Personlidade/s de Anna 
 

“A autêntica origem da palavra personalidade sugere uma relação possível entre a representação dramática 
da personagem e as tentativas do psicólogo para a descrever e compreender. A palavra tem origem em 

persona, a máscara que os actores gregos e romanos usavam para indicar as personagens que 
representavam.” [Gleitman, 1999, 840] 

 
 

Nas páginas que se seguem procurarei, a partir de uma incursão na 
literatura psicanalítica, fazer realçar alguns aspectos da personalidade da 
personagem Anna, que me permitiram, na altura da apresentação pública do 
espectáculo, uma abordagem interpretativa mais rica e aprofundada do 
personagem em questão. 

Segundo Henry Gleitman [Gleitman, 1999], a personalidade pode ser 
definida por dois vectores: um interior e outro exterior. O primeiro consiste em 
instintos desordenados e básicos, definindo uma natureza humana selvagem a 
ser domada pela civilização. A ideia de que as pessoas podem actuar em virtude 
de pulsões inconscientes é um ponto de vista da teoria psicodinâmica, que 
defende que os aspectos cruciais da personalidade têm origem em conflitos, 
desejos inconscientes, profundamente recalcados. 
 O segundo vector considera que a persona age consoante o meio em que 
está inserida. Esta abordagem, defendida pela perspectiva cognitiva-
comportamental, define as diferenças na personalidade pela maneira como as 
pessoas agem e pensam, insistindo em que tais actos e pensamentos são, em 
grande medida, produzidos pela situação que o indivíduo enfrenta no momento ou 
enfrentou em momentos passados.  
 Segundo Gleitman, Sigmund Freud (1856-1939), considerava os instintos 
humanos básicos, como se fossem um “caldeirão a ferver”, sequiosos de prazer e 
numa procura cega de gratificação sem olhar às consequências. Esta natureza 
humana, selvagem e egoísta tinha de ser domada pela civilização. Mas, para 
Freud, o processo de domação nunca se completa totalmente. As pulsões 
proibidas não podem ser expulsas da existência, podem ser denegadas, por 
algum tempo, mas acabarão por reafirmar-se frequentemente, por novos e 



O INTERPRETE E A RE-CRIAÇÃO DA OBRA 

 - 57 -

desviados canais, levando a medidas ainda mais repressivas que, por sua vez, 
provavelmente também falharão. Por consequência, existe um permanente 
conflito entre as exigências instintivas e as da sociedade, mas este é um combate 
subterrâneo, no interior do indivíduo e geralmente sem o seu conhecimento. 
Como resultado, o homem será dividido contra si próprio e os conflitos 
inconscientes exprimem-se em pensamentos e actos que muitas vezes podem 
parecer irracionais.   
 Este conflito está presente em toda a obra “Os sete pecados mortais”. A 
luta entre duas forças, dois princípios que coexistem no mesmo indivíduo mas 
onde não é fácil delimitar onde termina um para dar lugar ao outro. Estamos a 
falar concretamente do Princípio de Prazer e do Princípio de Realidade que foi 
alvo de estudo para Freud e muitos outros psicólogos e psicanalistas.  
 

Princípio de Prazer e Princípio de Realidade  
 
 O inconsciente rege-se pelo princípio do prazer, afirma Freud. Ele não 
conhece nenhum outro. Mas a vida em sociedade, a própria unidade da nossa 
personalidade não seria possível se esse princípio dominasse. Viveríamos 
apenas no presente, procurando simultaneamente a satisfação de todos os 
desejos, à maneira de Dionísio.  
 

“Dionísio simboliza as forças obscuras que emergem do inconsciente, pois que se trata 
de uma divindade que presida à liberação provocada pela embriaguez, por todas as 
formas de embriaguez, a que se apossa dos que bebem, a que se apodera das 
multidões arrastadas pelo fascínio da dança e da música e até mesmo a embriaguez 
da loucura com que o Deus pune aqueles que lhe desprezam o culto. Desse modo, 
Dionísio retrataria as forças de dissolução da personalidade: às forças caóticas e 
primordiais da vida, provocadas pela orgia e a submersão da consciência no magma do 
inconsciente.” [Brandão, 1989, 140]  

 
 
 

 Ainda segundo Freud, o inconsciente deve, pois, ser continuamente 
recalcado, mas também utilizado, canalizado, uma vez que representa a fonte de 
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toda a energia psíquica que possuímos, em proveito de um outro princípio, o 
princípio da realidade. Este significa e implica a escolha, a paciência, a 
permanência e a sucessão no tempo, a realização das obras e o estabelecimento 
de relações humanas estáveis. Estabelecendo novamente o paralelo com a 
mitologia grega, Apolo representa o belo, a luz, a razão. 
 Estes dois princípios coexistem no mesmo indivíduo, e a tensão entre eles 
é o que leva ao equilíbrio de um indivíduo, à construção da sua personalidade, à 
harmonia com o seu mundo interior e exterior, em suma, à harmonia com ele 
próprio.  
 Freud foi ainda mais exaustivo, ao ponto de dividir o aparelho psíquico do 
ser humano em 3 subsistemas: id, ego e superego, que se distinguem, entre 
outros aspectos, pelas suas diferentes funções [Kaplan & Sadock, 1990].  
 O id é o lugar teórico da energia instintiva, e está sob o domínio do 
processo primário; portanto, opera de acordo com o princípio do prazer, sem 
considerar a realidade social. O ego, por outro lado, representa uma organização 
mais coerente, cuja tarefa é evitar desprazer e dor através da oposição ou 
regulação da descarga de energias instintivas, a fim de agir de acordo com as 
exigências do mundo externo. A descarga de impulsos do id é contrariada ou 
regulada pelo terceiro componente estrutural do mecanismo psíquico, o superego. 
Este emerge com a resolução do Complexo de Édipo36 e é a parte da 

                                                 
36 O superego tem a função de auto-observação, de senso moral e de manutenção do ideal do Eu. Enquanto que o ego é 
essencialmente o representante do mundo exterior, da realidade, o superego está em contraste com ele na medida em que 
é representante do mundo interior, do id.  
Os conflitos entre o ego e o ideal do ego vão reflectir o contraste entre o que é real e o que é psíquico, entre o mundo 
exterior e o mundo interior. 
“Do ponto de vista do controle das pulsões, da moralidade, pode dizer-se do id, que é completamente a-moral, do ego que 
luta por ser moral, e do superego, que pode ser super-moral e depois tornar-se tão cruel como só o id sabe ser.” [Freud, 
s.d., 57] 
Quanto mais uma pessoa controla a sua agressividade para com o exterior, tanto mais severo, agressivo, ela se torna no 
seu ideal do ego. 
O superego é o representante de todas as restrições morais, o advogado de uma luta pela perfeição – é, em suma, tudo 
aquilo que conseguimos apreender psicologicamente do que é conhecido como a faceta mais elevada da vida humana.  
O superego de uma criança é na realidade construído segundo o modelo não dos seus pais mas do superego dos seus 
pais; o conteúdo que o vai preencher é o mesmo e ele torna-se o veículo da tradição e de todos os juízos de valor 
resistentes à passagem do tempo, que desta maneira se foram propagando de geração em geração. 
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personalidade que representa os valores interiorizados, ideias e atitudes morais 
dos pais, e através deles, da sociedade. Possui uma função gratificante, chamada 
ideal do ego, bem como uma função crítica e punitiva, que evoca o senso de 
culpa. Se o ego viver de acordo com os ditames do superego, a recompensa será 
o orgulho. Mas se uma das regras do superego for infringida, o mesmo superego 
aplicará o castigo. 
 A divisão tripla da personalidade, segundo Freud, é apenas um modo de 
dizer que os nossos pensamentos e acções são determinados pela interacção de 
três factores principais: “os impulsos biológicos, as várias maneiras pelas quais 
aprendemos a satisfazer esses impulsos e a dominar o mundo exterior e as 
ordens e interdições da sociedade.” [Gleitman, 1999, 899] 
 Freud insiste em que os conflitos entre as três forças são interiores ao 
indivíduo, provêm das experiências da infância e mantêm-se, sem que o indivíduo 
conscientemente se aperceba disso. 

Assim, em cada indivíduo, a procura do prazer, da adaptação e da 
moralidade entrechocam-se e continuamente impõem a tarefa de conciliar o 
irreconciliável e, apesar de todas as contradições, de lutar por conseguir uma 
harmonia interna. Quando essa harmonia interna não é conseguida de uma forma 
pacífica, pode dar origem a uma perturbação psíquica. 
 

Neurose e/ou Psicose 
 
 Segundo Freud, a neurose é uma perturbação grave do psiquismo que 
provoca desordens do comportamento. No entanto, contrariamente ao que se 
passa na psicose, a neurose não é uma doença constitucional: o sujeito está 
consciente do seu estado e deseja vivamente curar-se. 
 Freud defende que quer as neuroses quer as psicoses remontam, na 
perspectiva psicodinâmica, a um conflito infantil. A psicose é a decomposição da 
unidade psíquica do sujeito que tenta restabelecê-las em construções delirantes.  
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A neurose é a manifestação de um conflito entre o ego e o seu id, enquanto que a 
psicose é o resultado análogo de uma perturbação similar nas relações entre o 
ego e o mundo externo. 
 Tanto a neurose como a psicose são pois a expressão de uma rebelião do 
id contra o mundo exterior, da sua falta de vontade ou da sua incapacidade para 
se adaptar às exigências da realidade, da necessidade. Afirma Freud que tanto na 
neurose como na psicose está em causa não apenas uma perda da realidade 
como também um substituto para a realidade. 
 Há portanto, mais uma analogia entre a neurose e a psicose, na medida 
em que em ambas, a tarefa levada a cabo numa segunda fase da doença é em 
parte mal sucedida, ou seja:   
 
Neurose: 
1ª fase: o ego estabelece o recalcamento de uma moção pulsional. 
2ª fase: reacção contra o recalcamento e malogro do recalcamento.  
 
Psicose:  
1ª fase: afastamento da realidade, por parte do ego. 
 
2ª fase: tentativa de restabelecer as relações do sujeito com a realidade, tentando 
reparar os danos que esse afastamento da realidade causou. 
 

A pulsão recalcada é incapaz de conseguir um substituto pleno (na 
neurose); e a representação da realidade não pode ser remodelada de forma 
satisfatória (pelo menos não em todas as espécies de doença mental). Mas a 
ênfase é diferente nos dois casos. Na psicose, ela recai inteiramente sobre a 
primeira fase que é patológica em si mesma e não pode deixar de conduzir à 
doença. Pelo contrário, na neurose, ela recai sobre a segunda fase, sobre o 
malogro do recalcamento, enquanto que a primeira fase pode ser bem sucedida, 
e é-o em inúmeros casos, sem ultrapassar os limites da sanidade mental.  
 A profunda distinção entre a neurose e a psicose é enfraquecida pela 
circunstância de também na neurose não faltarem tentativas para substituir uma 
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realidade desagradável por outra mais de acordo com os desejos do sujeito. Isto é 
tornado possível pela existência de um mundo de fantasia, de um domínio que foi 
separado do mundo externo real na altura da introdução do princípio de realidade. 
Desde então, esse domínio foi mantido livre de exigência da vida, como uma 
espécie de “reserva”; não é inacessível ao ego, mas só lhe está ligado muito 
frouxamente. É a esse mundo de fantasia que a neurose vai buscar o material 
para as suas novas construções, e normalmente encontra esse material seguindo 
pela via da regressão até chegar a um passado real mais satisfatório, afirma 
Freud. 

Esse mundo da fantasia desempenha o mesmo papel na psicose e 
também aí ele é o reservatório de onde deriva o material ou o padrão para a 
construção da nova realidade. Mas, enquanto que o novo mundo externo 
imaginário de uma psicose tenta colocar-se no lugar da realidade externa, o da 
neurose, pelo contrário, é capaz de, como nas brincadeiras de criança, se ligar a 
uma porção da realidade – uma porção diferente daquela contra a qual tem de se 
defender – e dar a essa porção uma importância especial e uma significação 
secreta a que se dá o nome de significação simbólica. Assim, “tanto na neurose 
como na psicose está em causa não apenas uma perda da realidade como 
também um substituto para a realidade.” [Freud, s.d., 164] 

 
8. Neurose em Os Sete Pecados Mortais 
 
 Em Os Sete Pecados Mortais, temos, na minha opinião, um exemplo de 
uma neurose encenada/dramatizada. Neurose, que como disse anteriormente, é o 
resultado de um recalcamento que falhou. 

A preguiça, o orgulho, a ira, a gula, a luxúria, a avareza e a inveja – os sete 
pecados mortais – que qualquer humano, em determinado ponto da sua vida, 
deseja ou desejou cometer mas que os valores da sociedade em que se insere 
não lhe permitem. Daí que esses instintos, vindos do subconsciente humano, do 
id, quando entram na esfera do ego, da consciência, da realidade, devam ser 
continuamente recalcados. Há portanto aqui um conflito entre o ego e o seu id. 
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Com a resolução do complexo de Édipo, o superego tornou-se o herdeiro, o 
representante dos impulsos mais importantes do id, daí que o superego passou a 
ser o representante do mundo interior, do id. Assim sendo, penso que estará 
correcto dizer que uma neurose é também um conflito entre o ego e o seu 
superego. 
 Embora se possa ler em alguns livros que a obra Os Sete Pecados Mortais 
de Brecht, é uma história em que duas irmãs vão tentar a sua sorte nas grandes 
cidades – em que uma é a vendedora, e a outra o produto vendido – [Willet, 1959, 
51], para outros, como Jürgen Schebera, James Holmes, Jane Davidson e para 
mim, (desde que comecei a abordar esta obra), toda a obra reflecte um conflito 
entre o ego e o seu superego; sendo Anna I o superego de Anna II.  

Anna II é constantemente tentada a cometer os pecados mortais, talvez 
para saber qual a sentença para quem comete esses pecados; no entanto, há 
valores que ela própria adquiriu ao longo da sua vida que lhe foram ensinando a 
ver aquilo que era certo e aquilo que era errado. Esses valores fazem parte do 
seu superego, o qual, também na obra em questão, exerce a dupla função de 
punir e consolar. É ele que a condena pelas suas atitudes erradas, e é ele 
também que a consola nos momentos mais difíceis; ou seja, na cruel realidade 
em que ela se encontra: ter de vender o seu corpo e a sua alma, a sua 
integridade pessoal para obter dinheiro para construir a casa para os pais e os 
irmãos que ficaram em Louisiana.  

Este objectivo que a família que incutiu, ou seja; ganhar dinheiro para 
construir a casa, gera um confronto enorme no interior de Anna porque, se em 
alguns momentos ela tem de “renunciar ao pecado, para que o mal não a 
escravize”, (como diz o celebrante na celebração do baptismo aquando da 
profissão da fé), como é o caso do pecado da gula, em que Anna não pode comer 
o que lhe apetece, pois se engordar é despedida; isto numa altura em que ela 
exerce a função de bailarina, não a de uma bailarina que mostra a sua arte, mas 
de uma bailarina que tem de mostrar o seu corpo e até a sua nudez; noutros 
momentos, como é o caso do pecado da luxúria, ela é obrigada a dar o seu 
“amor”, o seu corpo, a alguém que não ama, só porque este é o que lhe dá 



O INTERPRETE E A RE-CRIAÇÃO DA OBRA 

 - 63 -

dinheiro e não o outro a quem ela realmente ama, onde o amor é verdadeiro e 
não necessita de remuneração, este amor, ainda que ela queira não o pode ter. 
Anna II é confrontada com os diferentes pecados mortais ao longo da sua viagem, 
e a resolução de comete-los ou não está sempre dependente desse objectivo 
principal, de ganhar dinheiro, e quando esta tenta fugir a esse objectivo, em prol 
de um pouco de prazer, satisfação pessoal, entra em acção o super ego (Anna II) 
para a re-orientar na sua missão, para uma vez mais lhe lembrar o objectivo 
principal de tudo isto: DINHEIRO 
Brecht era, obviamente conhecedor da obra de Freud e dos seus estudos sobre o 
ser humano e as suas problemáticas psíquicas, dos seus conflitos internos. Numa 
época como a que Brecht vivenciou, no seu próprio país, ele próprio devia sentir 
com certeza um conflito interno, pois era muito grande a revolta que sentia por 
tudo o que se passava à  sua volta. A sua arte era de certa forma uma espécie de 
mecanismo de defesa, mecanismo esse que acabava por influenciar e transpor 
para as suas obras. 
 

Mecanismos de Defesa 
 
 “Freud criou a ideia de funções de defesa em 1894. De acordo com o autor, 
os mecanismos de defesa servem para manter a ideação de conflito fora da 
consciência.” [Kaplan & Sadock, I volume, 153]. Essas defesas são processos 
mentais inconscientes utilizados pelo ego para resolver conflitos entre os quatro 
pontos de referência da vida interior – instinto (desejo ou necessidade), realidade, 
pessoas importantes e consciência. Assim, uma importante razão pela qual os 
pacientes com distúrbios da personalidade são tão resistentes à alteração do seu 
comportamento é o facto de que abandonar uma defesa representa aumentar a 
ansiedade de depressão conscientes.  
 

“Embora classificadas como patológicas, da mesma forma que o pus e a febre, as 
defesas servem à saúde, exactamente como o pus e a febre.” [Kaplan & Sadock, II 
volume, 452]  
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 “Anna Freud, filha de Sigmund Freud, sustentou que todas as pessoas, 
normais bem como neuróticas, utilizavam um grupo característico de defesas, em 
graus variados. Ela relacionou dez mecanismos de defesa associados com 
neuroses adultas, que eram normais em crianças: regressão, repressão, 
formação reactiva, isolamento, anulação, projecção, introspecção, retorno contra 
si mesmo e reversão. O décimo mecanismo de defesa, a sublimação, era normal 
tanto em crianças como nos adultos.” [Kaplan & Sadock, I volume, 153]  
 Segundo Kaplan & Sadock, as defesas não são patológicas em si mesmas. 
Ao contrário, podem satisfazer uma função essencial na manutenção do bem-
estar psicológico normal.  
 George Vaillant classificou as defesas segundo o nível de adaptação e 
utilização. As defesas narcisistas são utilizadas pelas crianças e pelos psicóticos. 
As defesas imaturas são utilizadas pelos adolescentes e são vistas nas 
depressões, obsessões e compulsões. As defesas neuróticas são observadas em 
adultos sob stress, e encontradas em pessoas obsessivo-compulsivas e 
histéricas. As defesas maduras são mecanismos normais de adaptação adulta. 
[Kaplan & Sadock, I volume, 156]  
  Na tabela da Classificação dos Mecanismos de Defesa, elaborada por 
Kaplan & Sadock, entre as defesas neuróticas encontra-se a dissociação, “uma 
modificação temporária, mas drástica, do carácter ou do senso de identidade 
individual, a fim de evitar a angústia; inclui estados de fuga e reacções de 
conversão histérica.” [Kaplan & Sadock, I volume, 155]  

Na perturbação dissociativa da personalidade, anteriormente conhecido por 
“personalidade múltipla”, a dissociação é tão absoluta que resulta em duas ou 
mais personalidades separadas. As personalidades “auxiliares”, que podem ir de 
poucas a várias dezenas, parecem construir-se sobre um núcleo de memórias 
que já anteriormente tinham um estatuto independente. Um exemplo poderá ser o 
de uma pessoa tímida e inibida que alimenta fantasias de liberdade e à-vontade, 
desde a infância. Estas memórias acabam por adquirir as características de um 
“self” independente. Uma vez formado, este novo “self” pode surgir de forma 
repentina.” [Gleitman, 1999, 1001] 
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 As várias personalidades, muitas vezes, não se limitam a diferenças em 
estado de espírito e atitudes. Por vezes, o indivíduo associa determinadas 
perícias específicas a diferentes personalidades: uma toca piano, enquanto outra 
sabe cozinhar, ou dançar, etc. 
 

“Vinte anos atrás, ainda se considerava que a perturbação dissociativa da 
personalidade era muito rara, tendo-se registado menos de 200 casos antes de 1975. 
Hoje em dia, observam-se milhares de casos, dos quais a maioria são mulheres.” [Kluft, 
segundo Gleitman, 1999, 1002]  
 

 A função psicológica desempenhada pela dissociação parece ser pacífica. 
A maioria dos autores assume uma posição próxima de Freud. “Ele pensava que 
a dissociação era uma defesa contra algo que o paciente não era capaz de 
encarar.” [Gleitman, 1999, 1002]  

Vários autores como Andreasen, Putnam entre outros, incluindo Gleitman, 
chegaram à conclusão que tinham razões para pensar que “a mais séria e 
incapacitante das perturbações dissociativas, a perturbação dissociativa da 
personalidade, resulta de acontecimentos horrivelmente stressantes na infância. 
O grande número de casos clínicos em que se verifica abuso sexual e físico 
continuado na infância, incluindo o incesto, levou a maioria dos clínicos a pensar 
que o abuso infantil, especialmente o abuso sexual, constitui um antecedente 
muito provável da perturbação dissociativa da personalidade. Contudo, outros 
sugerem cautelas relativamente a esta interpretação…” [Gleitman, 1999, 1003]  

Segundo Freud estes mecanismos de defesa serviam, como disse 
anteriormente, para manter a ideação de conflito fora da consciência, tornando-o 
assim menos penoso para a pessoa em questão. Um dos mecanismos de defesa 
utilizados nestes casos, de neurose, é a dissociação da personalidade.  
 Também em “Os sete pecados mortais”, se pode encontrar esse 
mecanismo de defesa. A divisão de Anna em Anna I e Anna II é também uma 
forma de esta se defender do conflito existente no seu interior. Ela própria atribui 
qualidades diferentes a uma e a outra, “Meine Schwester ist schön, ich bin 
praktisch.”37; estados de espírito diferentes, “Sie ist etwas verrückt, ich bin bei 
                                                 
37 A minha irmã é bonita, eu sou prática. 
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Verstand”38 no entanto, ela própria reconhece que no fundo não são duas 
pessoas mas uma só “Wir sind eigentlich nicht zwei Personen, sondern nur eine 
einzige”39, e que uma só faz o que é melhor para a outra: “und jede tut nur, was 
für die andre gut ist. Nicht wahr Anna?”  
Anna II: Ja, Anna.40  
 Só assim, através do mecanismo de defesa da dupla personalidade, Anna 
consegue vencer todos os obstáculos que se lhe deparam durante a viagem e 
cumprir a tarefa de que foi incumbida. 
 Desta forma, Brecht expõe a dissociação da personalidade pondo a nu o 
que muitas vezes se passa no interior do indivíduo. Assim, e mais uma vez, este 
autor apresenta a natureza humana de uma forma crua – quase diria, explicada – 
que, observada e apreendida pelo espectador permite-lhe uma vivência mais 
profunda dos seus próprios condicionalismos, preconceitos, medos, 
proporcionando-lhe desta forma um momento de catarse41, de libertação, de 
purgação (num sentido mais orgânico) que poderá conduzir a um esclarecimento, 
a uma reflexão livre de paixões. 

Se Freud, nos seus escritos, diz que “a arte consegue de modo peculiar 
uma reconciliação entre o princípio de prazer e o princípio de realidade”42, por 
outras palavras o confirma Stanislavsky, ao dizer que “o actor é rachado em dois 
pedaços quando está actuando. (…) Essa dupla existência, esse equilíbrio entre a 
vida e a actuação, é que faz a arte” [Stanislavsky, 1996, 197].   

                                                 
38 Ela é um pouco tonta, eu tenho juízo. 
39 No fundo não somos duas pessoas, mas uma só. 
40 Em Prólogo de “Os Sete Pecados Mortais” 
41 Do grego katharsis. Palavra empregada por Aristóteles para definir o efeito produzido sobre os espectadores por uma 
representação dramática. 
42 “Um artista é originalmente uma pessoa que se desliga da realidade porque não consegue aceitar a renúncia à 
satisfação das pulsões que essa realidade começa por exigir, e que dá plena liberdade aos seus desejos eróticos e 
ambiciosos numa vida de fantasia. No entanto, ele regressa desse mundo de fantasia ao mundo da realidade, fazendo uso 
dos seus dons especiais para moldar as suas fantasias em verdades de um novo tipo que são apreciadas pelos outros 
homens que as consideram reflexos preciosos da realidade. Assim, de certo modo ele transforma-se realmente no herói, 
no rei, no criador ou no favorito que tinha desejado ser, sem seguir pelo longo caminho secundário de fazer alterações 
reais no mundo externo. Mas só o consegue porque outros homens sentem a mesma insatisfação quanto à renúncia 
exigida pela realidade, e porque essa insatisfação, que resulta da substituição do princípio de prazer pelo princípio de 
realidade, é ela própria uma parte da realidade.” [Freud, s.d., 104-105]  
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9. Sete pecados como forma de arte 
 
Não foram já “Os sete pecados mortais” e continuam a ser objecto de várias 
formas de arte? Desde a pintura à escultura, do teatro à música (Brecht/Weill) e 
ao cinema? Encontramos assim diferentes formas de exteriorizar aquilo que não 
é permitido ao ser humano satisfazer sem que seja punido por Deus ou pelos 
homens da sociedade na qual ele se insere. 
 Freud, no entanto, chama-nos a atenção para uma faceta da vida da 
fantasia. Para ele existe uma via que possibilita o retorno da fantasia à realidade: 
o caminho da arte. 
 

“Um artista é um rudimento, um introvertido, não muito longe da neurose. Ele é 
oprimido por necessidades excessivamente fortes das pulsões. Ele deseja conquistar 
honra, poder, riqueza, fama e o amor das mulheres; mas faltam-lhe os meios para 
conseguir essas satisfações. Em consequência disso, como qualquer outra pessoa 
insatisfeita, ele afasta-se da realidade e transfere todo o seu interesse, e também a sua 
libido, para as construções de satisfação de desejos da sua vida de fantasia, cuja via o 
pode levar à neurose. Para que não seja este o resultado do seu desenvolvimento, é 
preciso sem dúvida haver uma convergência de coisas de todo o género. (…) No 
entanto, o artista encontra o caminho de volta à realidade do modo seguinte: (…) em 
primeiro lugar, ele sabe como trabalhar os seus sonhos acordados de modo a fazê-los 
perder o que neles há de demasiado pessoal que repele os estranhos, tornando 
possível que outros partilhem do seu gozo neles. Sabe também como disfarçá-los de 
modo a não traírem facilmente a sua origem em fontes proibidas. Além disso, possui o 
misterioso poder de moldar em qualquer material até ele se tornar a imagem fiel da sua 
fantasia; e sabe também acrescentar uma tal produção de prazer à representação da 
sua fantasia inconsciente que, pelo menos durante um tempo, os recalcamentos são 
ultrapassados e dominados por esse prazer. Se ele for capaz de realizar tudo isso, vai 
tornar possível que outras pessoas derivem consolação e alívio das fontes de prazer do 
seu próprio inconsciente, fontes essas que se lhes tinham tornado inacessíveis. O 
artista ganha a gratidão e a admiração dessas pessoas, conseguindo assim, por meio 
da sua fantasia, aquilo que originalmente conseguia apenas na sua fantasia – honra, 
poder e o amor das mulheres.” [Freud, s.d., 146] 
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10. A Função do Intérprete 
 

10.1. Actor e Personagem 
 

“O actor deve trabalhar a vida inteira, cultivar seu espírito, treinar sistematicamente os seus dons, 
desenvolver seu carácter; jamais deverá desesperar e nunca renunciar a este objectivo primordial: amar sua 

arte com todas as forças e amá-la sem egoísmo.” 
                                    Constantin Stanislavski 

 

Ao longo dos tempos foram surgindo diferentes técnicas de aproximação 
do actor ao personagem, inicialmente com as máscaras que os gregos colocavam 
para identificar o personagem que estavam a representar. Das máscaras, objecto, 
passamos para umas máscaras mais personalizadas, em que o actor teria de 
desenvolver aspectos mais exteriores, recorrendo a “clichés” e estes serviam o 
mesmo propósito das máscaras dos gregos.  

Uma outra técnica consiste numa construção do personagem em que todo 
o processo de criação tem de passar pelo interior do indivíduo: “Somente quando 
os nossos sentimentos mergulham na corrente subtextual é que a “linha directa 
de acção” de uma peça ou de um papel passa a existir” [Stanislavsky, 1996, 137], 
e outra ainda em que o actor deve manter os seus próprios sentimentos afastados 
da sua representação de um determinado personagem, através do efeito de 
alienação que Brecht adoptou e desenvolveu no seu teatro épico.   
 Vou tentar estabelecer um paralelo entre as duas formas dramáticas: do 
teatro dito Aristotélico, seguido por Stanislavsky, e do teatro Épico, seguido por 
Brecht, pois penso que constituem os dois métodos mais utilizados de representar 
um personagem. 
 

10.2. Uma Construção do Personagem 
 
 De facto, as teorias de Stanislavsky eram totalmente diferentes das de 
Brecht, o que não quer dizer que não tenham o seu interesse. Eu própria as 
estudei e achei muito interessantes e produtivas quando tive de representar um 
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personagem, mas de facto aí o percurso é bem diferente. Stanislavsky leva-nos, 
não só a interpretar aquilo que está escrito na peça, como também aquilo que não 
está escrito, ou seja, leva-nos a criar um subtexto43 para cada situação vivida, 
subtexto esse que tem a intenção de construir uma linha condutora de acção que 
faça a ligação entre todas as cenas; mesmo não estando no palco tínhamos de 
agir conforme o personagem que estávamos a representar; só depois do 
espectáculo terminado poderíamos “despir” a personagem e voltar e sermos nós 
mesmos. Para Stanislavsky, o actor tem de viver, sentir o personagem de cada 
vez que o representa, e não somente durante o seu processo de construção e da 
sua primeira realização, na estreia do espectáculo.  
 É claro que esse subtexto era variável consoante a pessoa que estava a 
representar o papel mas, de facto, ajudava a criar uma linha contínua da 
personagem ao longo de toda a peça, tornando-a mais verídica e fazendo com 
que o público acreditasse nessa personagem e partilhasse os seus sentimentos. 
Tudo era feito de forma a recriar um ambiente para o qual o público era induzido a 
fazer parte, tal era a intenção de constituir a veracidade dos acontecimentos. 
Daí Brecht ter atribuído ao Teatro Aristotélico o nome de teatro do carrossel, 
como referi anteriormente, onde a pessoa entra e é levada a seguir o movimento 
do próprio carrossel, sem esse espaço, essa capacidade de dar dois passos atrás 
e olhar aquilo que se está a experimentar. 
 
 

10.3. Uma Enunciação do personagem 
 
 Em Brecht tudo é feito para evitar a ilusão, “nada devia existir “impregnado 
de paixão”, antes ou depois da fala e da acção.” [Willet, 1959, 125] 

O efeito de alienação, como já referi anteriormente, era a técnica que os 
actores do teatro épico de Brecht usavam para manter o público desperto para 

                                                 
43 “ O subtexto é uma teia de incontáveis, variados padrões interiores, dentro de uma peça e de um papel, tecida com “se 
mágicos”, com circunstâncias dadas, com toda sorte de imaginações, movimentos interiores, objectos de atenção, 
verdades maiores e menores, a crença nelas, adaptações, ajustes e outros elementos semelhantes.” [Stanislavski, 1996, 
137] 
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aquilo que estava a ser representado. Era de todo o interesse que o público se 
mantivesse afastado do “enredo”, para melhor poder avaliar as situações 
apresentadas que, não eram as histórias passadas de alguém ou acontecimentos 
passados, eram situações contemporâneas, eram os seus próprios problemas 
que estavam ali a ser apresentados, os problemas da sua própria sociedade, e 
mostrar-lhes, de certa forma, que não tem necessariamente de ser assim, tudo é 
passível de ser alterado, seguindo mais uma vez a ideia já referida de que “O 
destino do homem é o próprio homem.” 
 Em Brecht o actor deve manter-se ele próprio enquanto indivíduo, mesmo 
quando está a representar. Não tem de passar pelo mesmo que passou o 
personagem, deve sim relatar aquilo que esse personagem viveu ou está no 
momento a viver, e nisto consiste o efeito de alienação. Como por exemplo, na 
sua obra “Mãe Coragem”, que Helene Weigel, sua esposa, representou inúmeras 
vezes, a actriz apresenta-se inclusive vestida de acordo com o personagem mas 
fala todo o texto na 3ª pessoa, não se entregando assim à vivência dos 
sentimentos do personagem, à construção de uma representação. Não havendo 
esta definição de determinado actor para determinado personagem, um actor 
pode inclusive apresentar mais do que um personagem na mesma peça, o que 
não poderia acontecer na técnica de Stanislavsky pois, havendo todo um percurso 
interno da construção do personagem, esse actor só poderá representar esse 
personagem, actor e personagem são indissociáveis. 
 Em Brecht, o personagem é constituído ao mesmo tempo que é 
apresentado. Como referi anteriormente, o actor é o demonstrador de esquina de 
rua, que pode contar uma história, um acontecimento, assumindo todos os 
personagens intervenientes. 
 

“Abolindo tudo, salvo um mínimo de maquilhagem, indumentária ou cenário, Brecht 
tornava agora a plataforma de concertos ou de conferências tão fria e anti-hipnótica 
quanto o ringue de boxe, tornara-se impossível aos actores fazerem algo mais do que 
demonstrar e ilustrar; a plateia deixara de poder ser “transportada”.” [Willet, 1959, 189]  

 
 Ao nível de recursos necessários para representar as obras de Brecht, 
estes eram mínimos. Não eram necessários grandes cenários para as suas obras 
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– até pelo facto que poderia levar o público a desviar a sua atenção do objectivo 
principal – e o desenvolvimento da maquinaria na industria cinematográfica 
permitiu-lhe fazer muito com pouco.  
 

“O filme era um novo, gigantesco actor que ajudava a narrar os acontecimentos. Por 
seu intermédio podiam ser apresentados documentos como parte do fundo cénico, 
números e estatísticas. Eventos simultâneos, em diferentes lugares, podiam ser vistos 
em conjunto” [Willet, 1959, 138]. 

 
A cenografia, no teatro de Brecht resumia-se a uma simples plataforma, 

com cadeiras e mesas e algumas divisões; uma viga de madeira ou uma barra de 
metal onde suspendia uma cortina a meia altura do palco – para que não se 
causasse qualquer ilusão sobre como estaria a cortina suspensa –; um pedaço de 
parede e uma tela de projecção, onde eram projectados desenhos, números, 
textos e legendas entre as cenas, tudo o que fosse conveniente para desmistificar 
a representação. Também a iluminação necessária para as cenas era visível do 
público e manobrada em cena, bem como o piano, frequentemente utilizado nas 
suas obras, que estava sempre visível. 
 Segundo António Durães, o próprio Brecht escrevia para o electricista, ou 
para o iluminador, o designer de luz, como hoje se diz, coisas do género:- “ilumina 
a cena tu, ó electricista, mas não venhas para aqui enrolar-nos, não nos venhas 
enganar. Pinta com as tuas luzes um sol sobre a charneca, mas que o sol seja, 
para nós que vemos, um artifício teu”, ou ainda “mostrai, vocês que iluminam a 
cena, mostrai as fontes da vossa luz, para que não haja hipótese alguma de 
ilusão”44. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Entrevista a António Durães, apêndice 4 
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11. A Minha Interpretação na Re-criação da Obra 
 
Começando pela questão: o que significa para mim os 7 pecados mortais? 
Começo por citar o final da obra de Brecht, “todos nós nascemos livres, se nos 
agrada podemos caminhar na luz…”. Todos nós somos de facto livres de 
fazermos as nossas escolhas, de traçarmos o nosso caminho, de estabelecermos 
os nossos princípios e prioridades na vida. Também é claro que quando 
nascemos não temos a nossa consciência formada e por isso quando atingimos a 
idade adulta já a nossa consciência está impregnada de princípios e preconceitos 
que nos foram sendo incutidos ao longo da nossa infância e adolescência. 
Princípios esses vindos dos nossos pais, educadores, professores e toda a 
sociedade que nos rodeia, por isso, numa idade adulta, os sete pecados mortais 
constituem os actos punidos por Deus e pela sociedade na qual nos inserimos, 
com uma cultura indissociável de Deus.  
           Assim, todo o ser humano é dotado de uma consciência que nos vai 
ditando o que nos é permitido, ou não, fazer. Assim acontece na obra de Brecht, 
quando  Anna I diz a Anna II:  
“Irmã, segue-me e renuncia aos prazeres que tu e outros perseguem. Ah, deixa-
os aos insensatos que não temem o fim que os espera. (…) Irmã, segue-me e 
verás que no fim triunfarás sobre tudo. Eles entretanto ficam, oh, terrível 
mudança! Tremendo, no nada diante da porta fechada.” 

Quanto à minha concepção cénica da obra, não existia em mim qualquer 
imagem da obra “Os sete pecados mortais” de Weill/Brect, não conhecia a obra, 
nunca a tinha visto, nem ao vivo nem em vídeo. A única ideia que tinha era a 
presença e a importância que teria a dança na obra. Tendo esta sido concebida 
como um ballet cantado - para a companhia de teatro “Les Ballets 1933” – onde o 
papel de Anna II é claramente para uma bailarina, imaginava que a obra teria 
muitos momentos de solo por parte da bailarina. Fiquei de certa forma 
surpreendida por isso não ter acontecido, na nossa produção, pois a concepção 
da encenadora – Jane Davidson – era outra. Depois de encenada a obra, fiquei 
muitíssimo satisfeita com a concepção da Jane. Partindo do princípio que todos 
víamos as Annas como sendo uma divisão física da mesma personagem, e que 
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toda a obra representava o conflito interior que essa personagem vivia, a 
encenação criada tornava muito perceptível os momentos de conflito e os de 
“reconciliação” consigo mesma e com a família (?). No que diz respeito á dança, 
também lá estava presente só que não estava restrita a Anna II (a bailarina), em 
alguns momentos Anna I também dançava. (ver DVD) 
 A construção do papel de Anna foi um trabalho que exigiu de mim um 
trabalho muito particular e intenso, pois foi a minha primeira abordagem a um 
estilo musical tão característico e diferente do meu habitual. Depois de uma 
abordagem ao texto e à música separadamente, tentei uni-las e interpretar aquilo 
que o texto dizia. Esta minha primeira abordagem ao personagem não foi muito 
bem conseguida, pois, erradamente não tinha lido nada acerca de Brecht e da 
sua forma particular de representar. Por isso tentei construir a minha interpretação 
encarnando o personagem. Cedo percebi que não era esse o caminho que devia 
seguir pois, logo nos primeiros ensaios de cena, Jane (a encenadora do projecto) 
insistia para que mantivesse a minha face neutra. Devo dizer que não foi fácil, 
depois de um trabalho de expressão corporal, na escola superior, em que aprendi 
a transmitir o conteúdo do texto dramático quase exclusivamente através da 
expressão facial, mas de facto, dessa forma não iria conseguir obter o efeito de 
distanciamento de que Brecht era apologista. 
 Quando no início a voz se envolvia mais com as linhas melódicas, 
articulando o texto mas sem lhe dar grande ênfase (musicalmente, a obra tem 
passagens melódicas muito interessantes), a minha interpretação era mais 
emotiva, criando uma simbiose entre texto e música que resultava numa 
aproximação mais lírica. A minha interpretação mudou completamente quando 
tive de dar mais ênfase ao texto, como me pedia o meu professor António 
Salgado e posteriormente, “cantando” as consoantes, como me pedia Holmes, 
falando como Brecht e cantando como eu – “speak like Brecht and sing like you” – 
ou seja: texto ditado, incisivo, mantendo a linha melódica com uma direcção bem 
definida. “Tem de haver substância na linha vocal, sem sacrificar o texto”, diz 
Holmes. Holmes é da opinião, de que Weill necessita de ser cantado com muita 
disciplina, só ela poderá criar a liberdade, opinião da qual eu partilho.  
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Como conseguir essa direcção da linha melódica mantendo a clareza de 
texto? Depois de tomar consciência destas duas forças separadamente, quanto 
mais as procurei juntar mais perceptíveis e individualizadas as suas 
peculiaridades se tornaram. As palavras-chave de cada frase, o Gestus, tinham 
de ser enfatizadas, e este era o aspecto principal para que imediatamente o texto 
tivesse outra força. Quanto à música, esta não pode ficar pela componente 
rítmica, a música implica melodia e esta deve ser bem conduzida, deve ter uma 
direcção.  
 Não foi fácil chegar a esse ponto mas foi um trabalho muito interessante de 
fazer e que produziu um óptimo resultado, a meu ver, na representação da peça. 
Esta particularidade levou-me a uma mudança radical na interpretação da 
personagem. Eu passei de facto a ser a vendedeira, passei a ter uma postura 
mais rude e incisiva para com a minha irmã (ou para comigo mesma?), passei a 
ser líder, líder de mim própria (ver DVD). 

A fig. 1 é talvez a fotografia que melhor ilustra, na minha re-criação da 
obra, o efeito de distanciamento de que Brecht fala. 
 

 
Fig.1 – final do pecado – Luxúria 
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 Numa situação de profundo desespero e sofrimento, como no final do 
pecado da luxúria, em que Anna tem de despedir-se da pessoa que ama e pedir 
desculpas à pessoa que lhe paga, pode ver-se Anna II, completamente desolada, 
dizendo: “assim é que está correcto mas custa tanto”, e, ao mesmo tempo, Anna I 
indiferente, como se nada se passasse com ela, não se envolvendo com o que 
estava a relatar.            
 Isto porque, para mim, é claro o facto de se tratar de uma representação 
física de um caso de dupla personalidade.  
 Penso que essa tenha sido também a ideia de Weill e Brecht, pois Caspar 
Neher na estreia dessa obra colocou as duas Annas envolvidas numa só capa, 
(fig.2). 
 

 
 Fig. 2 - Lotte Lenya (à direita) e Tilly Losch (à esquerda), como Anna I e Anna II 

respectivamente, na estreia da obra Os Sete Pecados Mortais. 
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Quer para James, quer para Jane, segundo as entrevistas que lhes fiz é 
clara a sua opinião quanto ao facto de se tratar de um caso de dupla 
personalidade e para que isso fosse bem perceptível ao público, Jane, na 
produção desta obra que constitui a parte prática do meu mestrado, procurou que 
ambas – Anna I e Anna II – ou seja: eu e Catarina Silva respectivamente, 
fossemos de idêntica estatura, vestíssemos de igual forma, e em alguns 
momentos poder-se-ia ver não duas mas uma única pessoa, que Jane conseguiu, 
colocando-nos a caminhar coladas uma à outra, como se pode ver no DVD em 
anexo ou na fig. nº3. 
 
 

 
 
 
 
 

No entanto, e apesar de não ter tido oportunidade de me deslocar a 
Inglaterra para ver a produção da Ópera North desta obra, tive conhecimento, 
através de um amigo meu e de Jane Davidson, de que o papel das duas Annas 
era aí apresentado de forma diferente uma da outra, com muito poucos pontos em 
comum entre uma e outra e em que Anna II – a bailarina – é violada no início da 
obra e acaba completamente nua em palco.  

Fig. 3 – Prólogo de Os Sete Pecados Mortais 
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 Tal encenação levou Jane a concordar com Weill no sentido de que a 
música deve ser a base para a encenação de uma ópera, pois numa encenação 
como esta, em que apenas é exposto o texto e a cena de tal forma violenta, a 
música passa completamente despercebida, o espectador nem tem oportunidade 
para ouvir a música, senti-la e estabelecer um paralelo com o conteúdo dramático 
da obra. 
 Quanto à família, a única anotação existente na partitura, pelo menos na 
edição da Schott, pela qual nos seguimos, era a de o baixo representar o papel de 
Mãe. Para as outras vozes masculinas, os dois tenores e o barítono, não vem 
especificado na partitura qual o seu papel. Na produção que constitui a parte 
prática deste mestrado, a encenadora concebeu a família da seguinte forma: a 
Mãe (o baixo), o Pai (o barítono), e dois irmãos de Anna (os dois tenores), como 
se pode ver na fig. 4. 
 

 
 
 
 
 

Fig. 4 – Família de Anna – Prólogo de Os Sete Pecados Mortais
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Achei muito interessante essa opção, não sei no entanto, qual terá sido o 
critério de atribuição dos papeis, se a voz, se a fisionomia. Isto porque, segundo 
Schebera, como pude ler à posterior, no seu livro Kurt weill, na illustrated life, 
considera que a ideia de Weill de colocar um quarteto masculino, muitas vezes à 
capela, a representar a família (seus pais e avós), foi genial. [Schebera, 1995, 
216]. Pude ainda ler, no mesmo livro, que na cena que representa o pecado da 
avareza, onde existe uma grande ária para tenor, que culmina com um Lá agudo, 
que esse papel, segundo Schebera, é atríbuido ao Pai: “the father sings at times 
almost liturgically about what is most sacred to him: money. [Schebera, 1995, 
218]. 

Como disse anteriormente, a partitura não faz referência à atribuição das 
diferentes partes vocais aos personagens masculinos, excepto ao papel da Mãe. 
Penso que essa questão ficará ao encargo do encenador e dos recursos que este 
usufruir para a realização dessa obra. Como em muitas outras obras de Brecht, 
fica aberto um leque de várias possibilidades que a re-criação desta obra pode 
ter, bem como o número de intervenientes, pois segundo o libreto de Brecht, 
existe referência a outros figurantes, possivelmente bailarinos, ou não. 
 Também na produção que representa a parte prática deste mestrado foram 
utilizados figurantes, mas apenas dois, que eram as mesmas pessoas que 
representavam os irmãos de Anna, mas que, concretamente no pecado da 
luxúria, deixavam de ser os irmãos de Anna, para serem os homens de Anna, 
aquele a quem ela ama e o que lhe paga para que ela o ame. Esta ideia vem de 
encontro, mais uma vez, ao teatro épico de Brecht, onde o actor é um 
demonstrador e por essa razão pode sem problema algum assumir vários papéis. 
No que diz respeito à supremacia do texto ou da música, nesta obra em particular, 
penso que Weill conseguiu escrever uma obra-prima e ao contrário daquilo que 
Brecht eventualmente pensou, Weill não sobrepôs a música ao seu texto, 
simplesmente as fundiu como nunca houvera feito. O resultado foi um ritmo 
silábico, quase decalcado da voz falada, com melodia e harmonia, orquestrada de 
forma genial. 
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12. Entrevistas 
 

12.1. Introdução 
 
 Escolhi a entrevista como método de recolha de dados, por este se 
enquadrar melhor no meu campo de investigação. Embora contendo alguns 
aspectos comuns, foram elaboradas diferentes entrevistas para cada 
entrevistado, uma vez que o campo de actividade difere completamente uns dos 
outros. 
 
 

12.2. Critério de selecção dos entrevistados 
 

A escolha dos entrevistados foi feita tendo em conta o seu campo 
específico de actividade. Como no meu trabalho falo de um músico em particular 
– Kurt Weill, procurei entrevistar alguém que estivesse bem por dentro de quem 
foi Weill, dos seus ideais e objectivos, da sua vida e da obra Os Sete Pecados 
Mortais em particular, no contexto de toda a sua obra.  
 O mesmo aconteceu em relação a Bertolt Brecht. Procurei alguém que 
estivesse particularmente familiarizado com Brecht, com o seu teatro com as suas 
características tão específicas.  
 E ainda, como forma de justificar e clarificar a minha prestação na 
apresentação da obra já referida, a encenadora dessa apresentação. 
 
 

12.3. Os entrevistados 
 
 Jane Davidson, encenadora da apresentação que consistiu a parte prática 
da minha tese de mestrado. Portadora de uma vastíssima experiência pedagógica 
e de encenação de variados projectos, em todo o mundo. 
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 James Holmes, maestro e director da Opera North, em Inglaterra. Com 
uma grande experiência musical em todos os campos e um conhecimento muito 
especial sobre Weill, pois trabalha para a Fundação Weill, e no presente ano de 
2004, fez várias audições para cantores para uma obra de Weill nunca antes 
realizada, que lhe foi incumbida a sua realização e direcção pela Fundação. Ainda 
no presente ano dirigiu “Os Sete Pecados mortais”, em várias récitas e em vários 
pontos de Inglaterra.  
 
 António Durães, actor e professor de Teatro na ESMAE, especializado em 
Brecht, e no teatro épico. 
 
 

14.4. Temas 
 
 Um dos aspectos que foco com todos os entrevistados é a questão da 
existência de duas Annas, sendo elas “irmãs” ou uma representação física de um 
caso de dupla personalidade. 
 Com a Jane, tento fazer uma abordagem ao carácter do personagem, e da 
família em termos cenográficos, ou seja: que recursos utiliza para por em cena 
um caso de dupla personalidade, em que existem de facto duas pessoas 
diferentes para essa representação; e o seu ponto de apoio para a construção da 
cena, sendo a música ou o texto. 
 Com James Holmes, tento clarificar um pouco esta dualidade Weill/Brecht; 
o conteúdo e a intenção de suas obras, a sua particular forma de emissão da voz, 
com muito texto e muita música, particularmente na obra em questão. 

Com António Durães, tentei clarificar melhor alguns conceitos do teatro 
épico de Becht, como o conceito de Gestus e o conceito de Verfremdungseffekt. A 
temática das obras de Brecht e o seu desejo de educar. 
 
 
 
 



O INTERPRETE E A RE-CRIAÇÃO DA OBRA 

 - 81 -

13. Considerações finais 
 
 Após o trabalho realizado, quer a nível do trabalho teórico, quer prático, 
devo dizer: felizmente que existiram e existem pessoas de fortes convicções, que 
lutaram e lutam pela liberdade de raciocínio e de expressão do ser humano. Que 
tiveram a coragem de provocar e desafiar as leis existentes para que essas 
dessem lugar a outras, obviamente não definitivas, não imutáveis, mas passíveis 
de transformação. 
 A obra de Weill/Brecht contribui para uma grande evolução, principalmente 
para a criação de novos caminhos na arte musical e teatral, e no uso que destas 
se pode fazer, quer individualmente, quer na sua fusão. 
 Particularmente o teatro de Brecht, com os seus novos conceitos e 
temáticas, contribuiu para a criação de uma nova corrente teatral, onde actor e 
espectador adquirem uma perspectiva diferente. A pesquisa efectuada para este 
trabalho teórico constituiu a base para a fundamentação da minha interpretação 
da obra, objecto desta dissertação.  
 Da abordagem feita aos conceitos do teatro épico de Brecht, uns mais, 
outros menos fáceis de compreensão, a minha interpretação ganhou um rumo 
diferente daquele que inicialmente tivera. Conceitos como o de Gestus e o de 
Verfremdungseffekt (Efeito de Distanciamento) constituíram alguns dos objectos 
do estudo que fundamentou toda a minha preparação e re-criação da obra 
enquanto intérprete. Toda esta experiência, tendo sido a minha primeira 
abordagem a uma obra desta corrente dramática foi, a meu ver, um trabalho 
muito interessante de fazer.  
 Um aspecto que logo de início tive de mudar, e que não foi de todo fácil, foi 
a forma de apresentar o meu personagem. Apercebi-me que para tal, segundo a 
concepção do Efeito de Distanciamento, a minha relação com o personagem seria 
diferente da habitual, a saber, a relação preconizada pelas correntes dramáticas 
mais tradicionais denominadas, por Brecht, de orientação aristotélica. Agora, 
interpretando Brecht, a minha face deveria manter-se neutra, ou melhor, afastada 
de qualquer tentativa de exprimir possíveis emoções ou vivências de um 
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personagem “representado”, isso obrigando-me, de certa forma, a uma maior 
clareza na transmissão do texto, veículo único de comunicação, já que o recorrer 
à emoção deveria ser evitado. Esta atenção com o texto centrou-se, 
especificamente, na atribuição de maior importância a palavras que, dentro de 
uma frase, constituíam a súmula da mensagem a transmitir. 
 Essa mistura de isenção na expressão facial, derivada do meu não 
envolvimento com o personagem, e de maior clareza de texto, resultou numa 
interpretação muito “fria”, despida de qualquer sentimento e, por essa razão, 
instigadora do acto de julgar por parte do espectador. Ao afastar-me do 
personagem apenas o apresento, sem o representar; exponho-o, imparcialmente, 
aos conteúdos morais do espectador. 
 Se, por um lado, a minha interpretação evoluiu no sentido de um maior 
distanciamento, por outro, a apresentação do personagem de Anna II tomou a 
orientação de um maior envolvimento emocional, assim intensificando o carácter 
representativo. Esta dicotomia resultou contudo numa solução equilibrada  pois a 
interpretação de Anna II tornou-se veículo para aquilo que Anna I sentia 
interiormente mas não podia exteriorizar. Anna II torna-se, desta forma, o objecto 
através do qual os sentimentos de Anna I são transmitidos pois, baseada numa 
concepção expressionista, Anna II tem permissão para, em determinados 
momentos, expressar facialmente e fisicamente as emoções várias que percorrem 
as diferentes cenas. 
 No que diz respeito à relação do texto com a música, questão 
constantemente abordada por diferentes correntes estéticas ao longo de vários 
séculos, penso que esta dupla em particular (Weill/Brecht) produziu obras muito 
interessantes, quer pelo seu activismo social, quer pela qualidade e fusão 
conseguida das duas linguagens. Trata-se de um caso semelhante ao da dupla 
formada por Richard Strauss e Hugo von Hofmannsthal que, apesar de alguns 
“desencontros e desentendimentos, souberam fazer concessões (…) em nome de 
um projecto comum, que era simultaneamente a possibilidade de realizar um 
projecto pessoal” (Pombo, 2001, 42). Esta tarefa torna-se um pouco mais fácil 
quando um mesmo universo estético é comum aos dois artistas, ou quando 
ambos partilham dos mesmos ideais e objectivos. Elucidada por diferentes 
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testemunhos da História, penso que só dessa forma se conseguem grandes obras 
onde, para além de uma equilibrada coexistência destas duas linguagens, se 
desenvolvem, inclusivamente, novas formas de expressão.  
 Nesta obra em particular, Os Sete Pecados Mortais, a música tem uma 
dimensão diferente da que tivera noutras obras da dupla Weill/Brecht onde a 
dimensão musical era constituída apenas por pequenas intervenções ao longo da 
obra dramática. Em Os Sete Pecados a música está presente em toda a obra. 
Não correspondendo esta constante presença a uma intenção de Weill de 
sobrepôr a sua música ao texto de Brecht, tal medida não foi acatada por este 
último de forma pacífica. Esta “omnipresença” da música não correspondia ao 
sentido, ao objectivo, ao papel que Brecht lhe concedia no seio da sua obra e por 
isso esta obra, Os Sete Pecados Mortais, ditou o final de um frutuoso período de 
criação conjunta entre estes dois autores. 
 Um outro aspecto abordado nesta dissertação é a questão da dupla 
personalidade, que é recorrente na obra de Brecht. Nesta obra em particular, 
Brecht clarificou este aspecto quer para o actor quer para o espectador. Brecht, 
para o que podiam ser duas facetas de um mesmo personagem – Anna –, propõe 
a sua apresentação por duas actrizes, enumerando-as como Anna I e Anna II e 
atribuindo-lhes diferentes tarefas ou meios de expressão (Anna I, cantora; Anna II, 
bailarina) desenvolvendo assim, consequentemente, diferentes caráteres. Se 
alguma estranheza houvesse na coexistência de facetas opostas, de orientações 
distintas, de atitudes ambíguas num mesmo personagem, aqui seria ultrapassada 
pelo repartir desses diferentes aspectos por dois sujeitos. Dois sujeitos que, 
completando-se, são um só. Para o espectador, esta forma, tornou mais claro e 
transparente um caso de dupla personalidade, deixando pouco espaço para 
dúvidas. 
 Na montagem cénica da obra, este foi um aspecto muito interessante a 
desenvolver. Desde o início, quando a encenadora nos pediu, a mim e à bailarina 
(Anna I e Anna II, respectivamente), para caminharmos de forma sincronizada e 
paralela, tomei esta ideia como um interessante desafio. Após vários ensaios e de 
alguns malogros, esta movimentação conjunta tornou-se muito clara e uniforme 
de forma que o público facilmente se apercebesse da divisão da personalidade de 
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Anna. Claro que este movimento em cópia não é constante ao longo da obra, 
caso contrário não haveria concretamente uma demonstração de dupla 
personalidade. Quando o subconsciente entra em conflito com o consciente de 
Anna há uma nítida separação das duas personalidades, estas agindo e 
movimentando-se de forma diferente uma da outra, até ao momento, presente na 
maioria das cenas, em que cada dificuldade ou conflito são superados, através da 
orientação do superego. Neste momento Anna volta a ser uma só. 
 O porquê da recorrência deste tema na obra de Brecht poderá estar 
relacionado com o seu permanente intuito de apresentação do ser humano tal 
com ele (Brecht) o vê: um misto de bem e de mal, em que “toda a alma tem uma 
face negra”, como diz Rui Veloso, na sua canção “Lado Lunar”. Trata-se de um 
ser humano composto por uma dimensão consciente mas também por uma outra 
subconsciente, que guarda informação insondável que, por vezes, ao ser 
desvendada provocar-lhe-ia vergonha; um ser humano que em determinado 
momento reage de uma forma, seja ela amigável e compreensiva e, que noutros 
momentos, reage de forma totalmente diferente, seja rude, fria, incompreensível… 
Para o indivíduo manter uma conduta mais ou menos estável, os mecanismos de 
defesa tornam-se indispensáveis. Um destes mecanismos poderá consistir na 
criação de heterónimos, como o célebre caso presente na obra de Fernando 
Pessoa, que correspondeu a uma necessidade de expressão menos 
condicionada de íntimos diferentes, salvaguardando assim a sua personalidade 
e/ou permitindo a coexistência em si de diferentes personalidades. 
 
 Concluo a minha dissertação com o sentimento de satisfação e 
gratificação, quer pela pesquisa efectuada para a realização deste trabalho 
teórico, quer por todo o processo criativo efectuado até à apresentação prática da 
obra Os Sete Pecados Mortais, que fundamentam a minha presente e 
inquestionável admiração pelo trabalho destes dois autores. 
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