
TeaTro políTico e 
conTesTação no 

mundo globalizado

Mayumi Denise S. Ilari-Defina 
é docente do departamento de 
letras modernas da universi-
dade de são paulo, na área de 
estudos linguísticos e literári-
os em inglês.  em 2004, residiu 
na Fazenda bread and puppet 
(Vermont, eua) , onde partici-
pou dos ensaios, oficinas, apre-
sentações e demais atividades  
realizadas na temporada de 
verão da companhia, dirigida 
por peter schumann desde sua 
criação em 1963.  este livro é 
fruto da análise do material 
colhido em campo, e resulta de 
sua pesquisa de doutoramento 
na universidade de são paulo.

Mayumi Denise S. Ilari-Defina

O bread & puppet theater 
na sociedade de consumo
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no que diz respeito ao objeto 
escolhido, o caráter deste estu-
do não poderia ser mais claro e 
contundente: o bread and pup-
pet, um dos mais importantes 
coletivos de teatro político do 
mundo atual, combina o uso 
de bonecos gigantes e escultu-
ras móveis com a estética dos 
grandes pageants, oriundos 
das manifestações de protesto 
dos anos 1960, e uma perspec-
tiva de pensamento ligada 
embrionariamente ao teatro 
épico de bertolt brecht. Trata-
se, portanto, do estudo de um 
trabalho artístico apoiado em 
ações  que visam à construção 
de um pensamento crítico 
apoiado em práticas transfor-
madoras. [...]se um dos objeti-
vos fundamentais do trabalho 
acadêmico investigativo é a 
socialização da pesquisa e a 
formação de um pensamento 
crítico, o livro de mayumi 
tem papel importante dentro 
do momento que atravessa-
mos: sua leitura e discussão 
podem vir a dialogar com al-
gumas das mais significativas 
experiências do movimento 
de teatro independente, que 
atualmente se encontra em 
fase de grande florescimento, 
no brasil, através da multipli-
cação de coletivos de teatro 
épico e dialético em diversas 
regiões. 

Da Apresentação de 
Maria Sílvia Betti

o presente livro estuda as 
variações na forma do circo 
consolidado pelo bread and 
puppet ,  desde o circo de 
ressurreição doméstica, cri-
ado na década de 1970 e ex-
tinto em 1998, ao circo de in-
surreição do primeiro mundo 
apresentado em 2004. no 
decorrer da análise, são le-
vantadas algumas discussões 
sobre as relações entre marx-
ismo e pensamento utópico, e 
questões acerca da massifica-
ção da cultura e ideologia na 
modernidade e na pós-mod-
ernidade, entre outras, em 
relação ao contexto do teatro 
norte-americano. 


