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BLACK BRECHT

I O TEMPO DOS VIVOS
II O TEMPO DOS MORTOS
III O TEMPO DOS NÃO-NASCIDOS



O Julgamento do Homem Colonial 
pelos Condenados da Terra

(inspirada na Peça ‘O Julgamento de 
Luculus’, de Bertolt Brecht)

PERSONAGENS

LUCULUS BRASILIS  (General, missionário, civiliza-
   dor, latifundiário, homem de 
   negócios, investidor, pensador, 
   mercador de escravos que con-
   quistou Pindorama).
ARAUTO   (Narrador Onipresente) 
VOZ CAVERNOSA  (Sabotage)
AMARA   (Quilombola)
JUIZ DOS MORTOS  (Juiz Vermelho – Um Grande
   Obá)
SOLDADOS

Jurados do Reino dos Mortos

PROFESSOR 
AMA DE LEITE 
COVEIRO 
PEIXEIRA/MÃE 
NÃO-NASCIDO



Testemunhas de Pedra
(Mortos Ilustres, figuras do Friso triunfal, 
testemunhas das conquistas de Luculus) 

REI CEGO
YAYÁ    (Mulher negra com peruca
   branca) 
PASTOR DE OVELHAS
ESCRAVIZADO 1
ESCRAVIZADO 2
MENINA
HOMEM COM PATENTE NO PEITO 
COZINHEIRA

Mesa

FALANGE   (Vozes)



PARTE I 
O TEMPO DOS VIVOS



Prólogo

por Coletivo Legítima Defesa

narrador(a)

Boa Noite.

É uma honra, para nós, nos unir a você, aqui e agora, 
no momento em que refletimos sobre a continuidade 
da violência social e racial, que é estrutural no Brasil, 
explorando os significados novos e antigos de verdades 
há muito estabelecidas, mas ainda não reconhecidas.
Nós sabemos que o processo histórico de colonização 
foi uma conquista marcada pela violência de um grupo 
de seres humanos sobre outros; a conquista das terras 
que esses povos mantinham.

Assim, precisamos reconhecer que os ataques 
genocidas contra os primeiros povos dessa terra são a 
arena fundadora das muitas formas de violência estatal 
e paramilitar que se seguiram. Além disso, a violência 
da colonização europeia, incluindo o tráfico de pessoas 
dirigido à escravidão, constitui a história que a África, 
a Ásia, o Oriente Médio e as Américas compartilham. 
Em outras palavras, há uma história mais extensa e 
mais abrangente dessa violência racista que testemu-
nhamos hoje.

noticiário (notícias do dia são lidas)

A desgraça deste sistema é que ele, por si só, não 
consegue morrer. Por isso, mata tudo ao seu redor, por 
uma ordem morta, na qual o êxtase e a vida não tem vez.



Nossa compreensão e nossa resistência em relação às 
formas contemporâneas de violência devem, portanto, 
ser suficientemente amplas para reconhecermos o 
enraizamento da violência histórica, da violência do 
colonialismo contra os indígenas (os ameríndios) 
no território brasileiro e da violência da escravidão 
infligida aos povos africanos.

Nosso trabalho aqui, agora, ou seja, nossa peça/inter-
venção, é parte da evidência da condição de incom-
pletude das lutas planetárias por igualdade, justiça e 
liberdade.

Se as lutas fossem completas, não seria necessário 
o julgamento que iremos testemunhar. Porém, aqui, 
diante do tribunal da história, ainda é necessário 
reafirmarmos que a liberdade é uma luta constante.
“Este é o raio-X do Brasil. Seja Bem-vinda”.



O Cortejo Fúnebre

narrador(a) anuncia a cena

ruídos de uma grande multidão

ARAUTO Atenção. Está morto o grande Luculus 
Brasilis, o general, missionário, civilizador, latifun-
diário, homem de negócios, investidor, pensador, 
mercador de escravos que conquistou Pindorama, a 
Ilha de Vera Cruz, a Terra de Santa Cruz, o Brasil, que 
derrubou os tupis, os tupinambás, que escravizou os 
bantus, os jejes, que de riquezas cobriu nossa cidade de 
São Paulo, do Rio de Janeiro, Ouro Preto, São Luiz do 
Maranhão, Salvador, Recife.

à frente do catafalco, carregado por 
soldados, caminham com os rostos 
cobertos os mais ilustres varões da 

potentíssima terra do Brasil. Ao lado, 
vão o advogado e o cavalo do morto



Canto dos Soldados 
que Levam o Catafalco

(Catafalco: estrado alto sobre o qual 
se coloca o ataúde ou a represen-

tação de um morto a quem se deseja 
prestar honras)

SOLDADOS Segurem, parceiros!
O senhor das terras do Brasil
Vai a caminho do Reino das Sombras
Cuidado para não tropeçarem!
Isto, que em metal e carne conduzimos,
Foi um dos poderosos deste país.

ARAUTO Atrás dele vai sendo carregado um gigan-
tesco friso, onde se representam os seus feitos heroicos 
e que lhe servirá de pedra tumular.



BLACK BRECHT: E SE BRECHT FOSSE NEGRO? se experi-
mentou ao longo de 2016 durante os ensaios do Coletivo 
Legítima Defesa, para o qual esta dramaturgia foi origi-
nalmente concebida. O processo de trabalho foi aberto ao 
público em 2017, durante o programa Novembro Negro do 
SESC Pompeia (SP), sendo posteriormente contemplado na 
7a edição do Prêmio Zé Renato de Apoio à Produção e Desen-
volvimento da Atividade Teatral para a Cidade de São Paulo, 
em junho de 2018. 

A montagem teve direção de Eugênio Lima; produção 
executiva de Iramaia Gongora; cenário de Renato Bolelli; 
iluminação de Matheus Brant; vídeointervenção de Bianca 
Turner; fotografia de Cristina Maranhão; direção musical de 
Eugênio Lima e Neo Muyanga; videodocumentário e filme de 
Ana Júlia Travia; figurino de Claudia Schapira; músicas de 
Luan Charles, Eugênio Lima, Neo Muyanga, Roberta Estrela 
D’Alva, Dropê Selva, Suyá Nascimento, Atila F. Silva, Everton 
Martins, Danilo Rocha, Thiago Bernardes e Pedro Teixeira 
e trilha do filme de Azagaia (letra), Roberta Estrela D’Alva 
(voz) e Eugênio Lima (música).

A intervenção dramatúrgica foi realizada pelo Coletivo 
Legítima Defesa, contando, no elenco, com: Eugênio Lima, 
Walter Balthazar, Luz Ribeiro, Jhonas Araújo, Palomaris 
Mathias, Tatiana Rodrigues Ribeiro, Fernando Lufer, Luiz 
Felipe Lucas, Luan Charles, Marcial Macome e Gilberto Costa. 

O texto de Black Brecht incorpora colagens e remixes textuais 
de alguns rappers, poetas, poetisas, slammers e outros 
músicos, entre os quais Sabotage, Racionais MCs, Dona 
Ivone Lara, Maurinete Lima, Luís de Camões etc.  

Esta publicação traz a dramaturgia integral e colaborações 
reflexivas de Eugênio Lima e Rosane Borges. 
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