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Uma parte de mim 
é todo mundo: 

outra parte é ninguém: 
fundo sem fundo.  

 
Uma parte de mim 

é multidão: 
outra parte estranheza 

e solidão.  
 

Uma parte de mim 
pesa, pondera: 

outra parte 
delira.  

 
Uma parte de mim 

almoça e janta: 
outra parte 
se espanta.  

 
Uma parte de mim 

é permanente: 
outra parte 

se sabe de repente.  
 

Uma parte de mim 
é só vertigem: 

outra parte, 
linguagem.  

 
Traduzir uma parte 

na outra parte 
— que é uma questão 

de vida ou morte — 
será arte? 
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RESUMO 

 

O objetivo da presente dissertação é estudar os conceitos de alegoria barroca e interrupção 

brechtiana, à luz do pensamento benjaminiano, para compreender a proximidade que esses 

conceitos estabelecem entre os campos da filosofia e da arte teatral através do conceito da 

Darstellung (apresentação/exposição). 

A proximidade entre teatro e filosofia no pensamento benjaminiano é, portanto, a questão 

que norteia o presente trabalho e nossa hipótese é que o conceito da Darstellung 

(apresentação/exposição) seja a chave para a elucidação de tal questão.  

Além disso, o estudo do conceito de alegoria se relacionará à análise do teatro 

contemporâneo denominando de pós-dramático.  

A alegoria é o nexo que une drama barroco alemão, teatro brechtiano e teatro pós-

dramático. 

 O presente estudo não se baseia em uma cronologia histórica diacrônica e linear. Trata-se 

do sentido sincrônico, em que o recorte foi realizado a contrapelo, para usarmos a expressão de 

Walter Benjamin.  

A dissertação seguirá a seguinte divisão: no primeiro capítulo o recorte será o estudo do 

conceito de alegoria do drama barroco alemão e do espetáculo deste drama; no segundo capítulo 

estudarei o conceito de interrupção brechtiano e o espetáculo do teatro brechtiano; no terceiro 

capítulo o foco será o conceito de pós-dramático e o espetáculo deste teatro. O eixo de análise 

dos três capítulos será a relação entre teatro e filosofia benjaminiana pela chave do conceito de 

Darstellung.  

Por fim nas considerações finais serão analisadas as conseqüências deste estudo com o 

intuito de abrir questões que possam ampliar a visão do teatro e da relação entre a arte teatral e a 

filosofia para a perspectiva contemporânea. 

 

 

Palavras-chave: Filosofia, teatro, alegoria, interrupção, pós-dramático, Darstellung 

(apresentação/exposição).  

 



ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is to study the concepts of baroque allegory and 

Brechtian break in the light of Benjamin's thought, in order to understand the closeness that these 

concepts establish between the fields of philosophy and theater art through the concept of 

Darstellung (presentation / exposure).  

The proximity between theater and philosophy in Benjamin's thought is therefore, the 

question that guides this research and our hypothesis is that the concept of Darstellung 

(presentation / exposure) is the key to the elucidation of this question.  

Moreover, the study of the concept of allegory will be conected to the analysis of 

contemporary theater, specifically the concept of post-dramatic. 

Allegory is the link of the union betwen German Baroque drama, Brechtian theater and 

post-dramatic theater. 

The present study is not based on a linear and diachronic historical chronology. This is the 

synchronic sense in which the cutting was done in reverse, to use the words of Walter Benjamin.  

The dissertation will follow the following breakdown: the cut in the first chapter will be 

the study of the concept of allegory of the German Baroque drama and of the spectacle of this 

drama, in the second chapter I will study the Brechtian concept of interruption and the spectacle 

of Brechtian theater, in the third chapter the focus will be the concept of post-dramatic theater 

and the spectacle of this theater. The axis of this analysis and of the three chapters will be the 

relationship between theater and Benjamin philosophy by the key concept of Darstelung. 

Finally, in the final considerations the consequences of this study will be analyzed in 

order to open issues that may expand the vision of theater and the relationship between theatrical 

art and philosophy to the contemporary perspective.  

 

Keywords: philosophy, drama, allegory, interruption, post-dramatic, Darstellung (exhibition / 

display).  
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INTRODUÇÃO 

 

 O campo da filosofia tem como uma de suas perspectivas o trabalho com conceitos. 

Através da criação ou mesmo da análise de conceitos, a filosofia nos proporciona uma 

apropriação da realidade, embora o real sempre nos escape em alguma medida, pois é sempre 

algo mais amplo do que os conceitos que o recortam. 

O desafio de tentar entender algo que nos escapa é o que move o pensamento nesta 

constante busca de compreensão do mundo, anseio que leva também à criação artística. O desejo 

de nos aproximar do incomensurável aproxima os campos da arte e da filosofia, que se tornam 

assim similares nessa eterna busca humana de apreensão daquilo que insiste em nos escapar.  

Será no entrelaçamento entre teatro e filosofia que a presente dissertação irá navegar.  

Este “entre lugar” é a questão que me move, e a hipótese para esta navegação é a de que o 

conceito da Darstellung da teoria do conhecimento de Benjamin é a chave que elucida este 

espaço intersticial. 

O conceito de Darstellung pode ser traduzido por apresentação/exposição, e na presente 

introdução primeiramente gostaria de fazer algumas considerações sobre este assunto. 

Benjamin refere-se a esse conceito no prefácio da obra sobre o drama barroco, com a 

perspectiva de realizar uma outra possibilidade de fazer filosofia, isto é, uma filosofia que não 

fosse a do método cartesiano e kantiano.  

 

O “Prefácio” marca a despedida de Benjamin do ideal do sistema do idealismo alemão, 
em particular do sistema kantiano, perfazendo assim o movimento de afastamento 
progressivo de Kant que Benjamin iniciou no seu ensaio de 1917, “Sobre o programa 
de uma filosofia futura”. Isso não significa, mais uma vez, a rejeição da filosofia 
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kantiana; significa muito mais, a reivindicação de uma outra possibilidade de fazer 
filosofia, ela também legitima.1 

 

A escolha benjaminiana dessa outra possibilidade de fazer filosofia é a “de elaborar e 

defender um certo modo de aproximação contemplativa da verdade”, cujo fundamento é sua 

apresentação na linguagem e historicidade. 

O conceito de verdade é um tema caro à filosofia, que percorre com diversas perspectivas 

toda sua história.  

Na filosofia benjaminiana a peculiaridade da verdade é seu entrelaçamento e exposição 

em linguagem e historicidade. Este aspecto é importante para o presente estudo, pois no caso da 

linguagem teatral é através de sua Darstellung, sua exposição no espetáculo, que a verdade 

emerge em sua dimensão crítica. Esta é a principal chave da proximidade entre arte e filosofia no 

presente estudo. 

Na proposta de filosofia benjaminiana, a forma do Tratado2 é a eleita no sentido de 

proporcionar um exercício de exposição da verdade. 

Para esta forma de filosofia a perspectiva de exercício é uma questão chave. O Übung, o 

exercício, é um “conceito comum tanto aos exercícios espirituais da mística e dos tratados 

medievais quanto às práticas estéticas e às performances de vanguarda”.3  Benjamin descreve o 

exercício como forma de proceder no âmbito da filosofia: 

 
Esse exercício impôs-se em todas as épocas que tiveram a consciência do Ser 
indefinível da verdade, e assumiu o aspecto de propedêutica. Ela pode ser designada 
pelo termo escolástico de Tratado, pois este alude ainda que de forma latente, àqueles 
objetos da teologia sem os quais a verdade é impensável. Os Tratados podem ser 

                                                           

1 GAGNEBIN, J. M. Do conceito de “Darstellung” em Walter Benjamin ou Verdade e Beleza. Revista Kriterion. 
Vol. XLVI. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005. p.185. 
2 Theodor Adorno analisou a escrita filosófica no modo de Tratado em um ensaio intitulado Ensaio como forma. 
3 GAGNEBIN, J. M. op. cit., p.187. 
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didáticos no tom, mas em sua estrutura interna não têm a validade obrigatória de um 
ensino, capaz de ser obedecido, como a doutrina, por sua própria autoridade. Os 
tratados não recorrem, tampouco, aos instrumentos coercitivos da demonstração 
matemática. Em sua forma canônica, só contêm um único elemento de intenção 
didática, mais voltada para a educação que para o ensinamento: a citação autorizada. A 
quintessência de seu método é a apresentação.4 

 

 
A apresentação, isto é, a Darstellung da escrita filosófica na forma de Tratado, tem um 

duplo movimento: o de expor a verdade e ao mesmo tempo deixar que a verdade se exponha na 

insuficiência característica da linguagem.  

Existe nesta forma filosófica uma relação intrínseca entre história, linguagem e verdade; 

além disso, é uma forma de filosofia que reabilita a dimensão estética do pensamento filosófico.  

Filosofia e arte são, assim, formas inventivas de linguagem histórica e expõem a verdade 

através de suas imanências na transitoriedade do tempo, e é nesta transitoriedade histórica que a 

verdade nasce, aparece e morre.  

 
Esse copertencimento essencial entre verdade e linguagem ajuda a entender por que 
Benjamin aproxima a filosofia da teologia e da arte e por que constrói uma oposição 
entre conhecimento (Erkenntnis) e exposição (Darstellung) na filosofia.5 
 

 

 Analisar o aparecimento da verdade na configuração sensível das obras é uma das 

dimensões da Darstellung benjaminiana e esta é uma das importantes vias de aproximação com a 

arte teatral. 

A linguagem cênica expõe uma perspectiva da verdade na transitoriedade histórica, na 

qual a verdade se apresenta como algo que nasce, aparece e morre em cada espetáculo na relação 

                                                           

4 BENJAMIN, W. Origem do drama barroco alemão. Trad. Sergio Paulo Rouanet. Col. Elogio da filosofia. São 
Paulo: Brasiliense, 1894, p.50. (grifo meu) 
5 GAGNEBIN, J. M. op. cit., p.188. 
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que estabelece com os espectadores. Portanto, a Darstellung na perspectiva benjaminiana se 

aproxima da Darstellung da arte teatral no âmbito do espetáculo6. 

A peculiaridade da perspectiva filosófica Benjaminiana é a crítica filosófica, isto é, a 

Darstellung para Benjamin tem como objetivo salvar os fenômenos, da mera empiria, através da 

análise crítica mediada por conceitos.  

A aproximação entre a Darstellung da filosofia benjaminiana e da arte teatral não é 

absoluta, mas há sem dúvida uma abertura para se pensar esta relação de proximidade, sobretudo 

no copertencimento entre verdade, linguagem e história.  

Além disto, este nexo de proximidade não se relaciona ao teatro de uma forma geral, 

porque há propostas teatrais em que há um ponto de enunciação da verdade,  rígido7 e unilateral. 

Para Benjamin a exposição da verdade através do Tratado se realiza por um método 

pensado, como desvio, que renuncia a toda intenção e retoma incessantemente o pensamento 

como uma forma de contemplação.  

 
De um recomeçar e de um retomar fôlego incessantes em redor da “Sache selbst”, da 
coisa mesma (to on ontôs), centro ordenador e simultaneamente inacessível do pensar e 
do dizer. A enunciação filosófica se ordena em redor desse centro, presença indizível 
que provoca e impulsiona a linguagem, justamente porque sempre lhe escapa. Essa 
figura de ausência atuante lembra, naturalmente, os meandros da teologia negativa; 
mas ela também pode ser pensada, de maneira profana, como centro indizível de 
fundamentação da própria linguagem, uma espécie de imanência radical que se furta à 
expressão.8 

 

                                                           

6 O foco na dimensão espetacular, isto é, na apresentação no palco, é uma escolha fundamental da perspectiva de 
análise adotada na presente dissertação. Além disto, esta é uma dimensão que veio se firmando ao longo do século 
XX e que se estabelece como um fator preponderante na contemporaneidade. O ponto de vista aqui adotado é que o 
teatro enquanto linguagem acontece em sua plenitude no espetáculo, e o espetáculo ganha a dimensão de escritura 
cênica. 
7 Como o teatro naturalista com sua perspectiva ilusionista e unilateral, ou mesmo como os dramas wagnerianos cuja 
base é o símbolo. Nesses teatros onde não há abertura de sentido para a dimensão da Darstellung do ponto de vista 
benjaminiano. 
8 GAGNEBIN, J. M. op. cit., p. 188. 
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A renúncia desta forma filosófica é também dupla: renuncia ao caminho seguro e bem 

traçado; e também à intenção soberana e ininterrupta. Benjamin propõe que o pensamento se 

lance na análise sem buscar encaixar o estudo em um sistema prévio. Neste sentido, é preciso que 

se exerça um percurso incansável de reflexão na perspectiva contemplativa dos objetos, para que 

assim seja possível recolher os dados da análise e reconfigurá-los em um mosaico9.  

A dimensão da análise torna-se neste modo filosófico tão importante quanto a 

reconfiguração posterior do material analisado. Benjamin refere-se a isso no prefácio: 

 
Tanto o mosaico como a contemplação justapõe elementos isolados e heterogêneos, e 
nada manifesta com mais força o impacto transcendente, quer da imagem sagrada quer 
da verdade. O valor desses fragmentos de pensamento é tanto maior quanto menor sua 
relação imediata com a concepção básica que lhes corresponde, e o brilho da 
representação depende desse valor da mesma forma que o brilho do mosaico depende 
da qualidade do esmalte. A relação entre o trabalho microscópico e a grandeza de todo 
plástico e intelectual demonstra que o conteúdo de verdade só pode ser captado pela 
mais exata das imersões nos pormenores do conteúdo material.10 

 

  Esta imersão nos pormenores do conteúdo material diz respeito a uma relação intensiva 

da apresentação dos objetos recolhidos da pesquisa, reconfigurados em um mosaico ou em uma 

constelação de ideias que revelam um conteúdo histórico, isto é, uma origem enquanto Ursprung. 

 O Ursprung é um salto para fora da linearidade histórica que revela a origem, como Ideia. 

A origem da história, que é uma Ideia, aparece fora do tempo linear, pois em seu salto estilhaça a 
                                                           

9 Em relação à questão do mosaico, a obra do Barroco benjaminiana é construída nesta perspectiva de mosaico e 
tratado, que tem o lastro histórico na Idade Média como ele mesmo afirma: “Em sua forma mais alta, no Ocidente, o 
mosaico e o Tratado pertencem à Idade Média. Sua comparação é possível, porque sua afinidade é real” 
(BENJAMIN, W. op. cit., p.51). Além disso, as figuras do mosaico e da constelação usadas por Benjamin são 
metáforas da perspectiva da salvação nos fenômenos em uma Ideia. Portanto, a partir da análise da aparência sensível 
dos objetos é possível perceber sua historicidade que se instaura no Kairos (tempo oportuno), da análise, como um 
salto Ursprung. A Ideia é uma origem que salta da realidade empírica dos fenômenos que são salvos na Ideia através 
da reconfiguração na forma de constelação ou mosaico. A origem salta como fragmentos significativos que são 
reconfigurados fora do tempo linear da história, rompendo com seu discurso linear e hegemônico, proporcionando 
um sentido renovado do passado, que se torna, assim, promessa para o futuro. Os fragmentos são as ruínas desse 
passado que representam aquilo que o discurso hegemônico da história reprimiu, são as vozes dos vencidos, que 
retornam ao presente indicando aquilo que poderia ter sido feito no passado e não foi. 
10 Idem, ibidem, p.51. 
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cronologia da história oficial, abrindo no curso do tempo novos sentidos da história: “Origem, 

enteléquia, mônada11: trata-se sempre da mesma ideia de totalização a partir do próprio objeto e 

nele, da referência a uma pré e pós-história”.12 

 Ainda, para a compreensão da Darstellung, a leitura benjaminiana de Platão é um aspecto 

fundamental. Essa leitura ganha um viés ousado e peculiar, pois Benjamin apropria-se de 

conceitos platônicos sem afirmar a mesma ontologia, isto é, para Benjamin os mundos sensíveis e 

inteligíveis estão unidos nos objetos, sendo que a verdade não é o último degrau de uma ascese 

que parte do mundo sensível e chega ao bem/belo do mundo inteligível como a postulada pela 

interpretação corrente do Banquete. 

 
[...] a verdade não pode realmente existir sem se apresentar, se mostrar e, portanto, a 
aparecer na história e na linguagem. Não há, então, subsunção da beleza à verdade 
numa hierarquia ontológica que submete o sensível ao inteligível e o aparecer ao ser. 
Entre verdade e beleza haveria uma relação de copertencimento constitutivo como 
essência e forma: como forma da verdade, a beleza não pode se contentar em brilhar e 
aparecer, se quiser ser fiel à sua essência, à verdade; e reciprocamente, como essência 
da beleza, a verdade não pode ser uma abstração inteligível “em si”, sob pena de 
desaparecer, de perder sua Wirklichkeit (realidade efetiva). Somente pode ser real 
enquanto exposição e apresentação de si através da beleza.13 

 
 
 Para o presente estudo, a tradução do conceito de Darstellung14, como apresentação, 

exposição ou mesmo exibição dá a dimensão do significado da proximidade entre a perspectiva 

                                                           

11Benjamin explicita esta questão em um trecho do prefácio do Drama Barroco: “O aprofundamento das perspectivas 
históricas em investigações deste tipo, seja tomando como objeto o passado, seja o futuro, em princípio não conhece 
limites. Ele fornece à ideia a visão de totalidade. E a estrutura dessa ideia, resultante do contraste entre seu 
isolamento inalienável e a totalidade monadológica. A ideia é mônada. O ser que nela penetra com sua pré e pós 
história traz em si oculta, a figura do restante do mundo das ideias, da mesma forma que segundo Leibniz, em seu 
Discurso sobre a Metafísica, de 1686, em cada mônada estão indistintamente todas as demais. A ideia é mônada – 
nela reside, restabelecida, a representação dos fenômenos, como sua interpretação objetiva”. BENJAMIN, W. op. 
cit., p.70. 
12 GAGNEBIN, J. M. História e narração em Walter Benjamin. Col. Estudos. São Paulo: Perspectiva: FAPESP. 
Campinas, SP: editora da Universidade de Campinas, 1994, p.11. 
13 GAGNEBIN, J. M. op. cit., p. 190. 
14 Aqui será preciso esclarecer, que por uma questão filológica, não será possível adotar somente a tradução do 
conceito, pois a Darstellung, como conceito filosófico, vai além da sua tradução em português como “apresentação”, 
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filosófica benjaminiana e arte teatral, pois o fundamental no caso da arte teatral é que através da 

exibição cênica se estabeleça uma relação intensiva com o objeto, sobretudo na dimensão crítica 

da verdade. 

 É importante ressaltar que a Darstellung também se relaciona na perspectiva filosófica 

benjaminiana com o processo de transmissão da obra. Neste sentido, para a arte teatral, o palco 

enquanto local privilegiado de transmissão da obra é assim o local privilegiado de sua 

Darstellung. 

 O espetáculo é a dimensão fundamental da arte teatral enquanto ato que expõe o teatro 

para a visão do espectador, aspecto que está presente na etimologia da palavra “teatro”. 

 
Do grego Theatron; “o que se vê”. Mas quem vê? O quê? O que “gostaria” de ver? Do 
que viu, o que vai recordar? Que ensinamento extrai do que viu? Quem faz para que 
outros vejam? Perguntas que nos conduzem às mil e uma noites de espetáculos que a 
história registra.15 

 

 A apresentação é assim a quintessência, tanto para a filosofia na perspectiva benjaminiana 

como para a arte teatral no âmbito da presente análise.  

 Desde a poética de Aristóteles, encontramos a dimensão do espetáculo, como aspecto 

fundamental das partes constitutivas da tragédia. 

 
Como a imitação é feita por personagens em ação, necessariamente seria uma parte da 
tragédia em primeiro lugar o bom arranjo do espetáculo; em segundo, o canto e as 
falas, pois é com esses elementos que se realiza a imitação...Toda tragédia, pois, 
comporta necessariamente seis elementos, dos quais depende a sua qualidade, a saber: 
fábula, caracteres, falas, idéias, espetáculo e canto. Com efeito, dois elementos são os 
meios da imitação; um, a maneira; três, o objeto; além destes não há outro. Deles, por 

                                                                                                                                                                                            

“exposição”, ou “exibição”. Este conceito envolve uma complexidade que a tradução não consegue expressar, 
embora a tradução através das palavras “apresentação” ou “exibição” sejam fundamentais para o presente estudo, 
pois dão a ênfase na questão da espetacularidade do teatro, que é a questão que faz o nexo entre a arte teatral e a 
filosofia benjaminiana.  
15 BARATA, J. O. Estética teatral. Antologia de textos. Ed. Moraes. Portugal: Lisboa, 1ª edição, 1981, p.11.  
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assim dizer, todos os poetas se valem, pois todo drama envolve igualmente espetáculo, 
caráter, fábula, falas, canto e idéias.16 
 
 

Para o drama barroco, a alegoria é a Darstellung do espetáculo, os espectadores do 

período viam a exposição de uma expressão cênica alegórica.  

Os espectadores vislumbravam a dimensão possível de uma verdade que aparecia na 

linguagem cênica, que segundo Benjamin incitava a uma crença na transcendência através da 

religiosidade cristã, aspecto problematizado por Benjamin. 

 
No entanto, o barroco, como conclusão cristã que sustenta que o mundo de referentes 
materiais se desintegra, e, em última instância, não é real, não é “nada”, enquanto a 
verdade dos textos escritos é imortal, porque esses produtos mentais sobrevivem à 
destrutibilidade material da história, foi uma posição que, por razões filosóficas e 
políticas, Benjamin se viu obrigado a rejeitar.17 

 

 A relevância para Benjamin do drama alegórico não está na relação transcendente, mas 

exatamente na perspectiva antagônica ao mito. 

Em relação ao teatro épico, a análise benjaminiana coloca a ênfase na interrupção do 

movimento do ator no gesto, esta é a Darstellung do teatro épico. Assim na perspectiva 

benjaminiana, a verdade histórica aparece no teatro brechtiano assim através do corpo do ator.  

O ator como um filósofo reflete sobre seu papel e através da interrupção do movimento 

mostra ao público seu gesto, expondo as contradições do personagem na perspectiva das 

condições dialéticas da existência, isto é, as contradições da existência.  

Segundo Benjamin, o intuito do teatro épico de Brecht é que, através da interrupção do 

movimento do ator no gesto, a dialética se coloque em estado de repouso, proporcionando ao 

                                                           

16 ARISTÓTELES. Poética. Tradução direta do grego de Jaime Bruna. 7ª edição. São Paulo: Ed. Cultrix, 1977, p.24. 
(grifo meu)  
17 BUCK-MORS, S. Dialética do olhar. Walter Benjamin e o projeto das Passagens. Tradução Ana Luiza Andrade. 
Belo Horizonte: Ed UFMG, 2002, p.206. 
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espectador um espaço de abertura para reflexão e apostando que na Darstellung do gesto a 

realidade possa aparecer em seu caráter mutável, inspirando assim os espectadores a 

transformarem a realidade.  

Há uma relação direta entre interrupção e efeito Verfremdungseffekt (estranhamento). 

Existe, no entanto, uma diferença na acentuação que Benjamin e Brecht colocam nestes aspectos. 

A ênfase da análise benjaminiana está na interrupção, porque este aspecto é fundamental 

em sua filosofia, pois Benjamin vê na interrupção o operador que desconstrói o grande discurso 

da história.  

Para Brecht o fundamental é o estranhamento, isto é, o efeito Verfremdungseffekt que 

quebra com o ilusionismo da cena. Paradoxalmente, “afastar” no teatro épico significa 

“aproximar” o espectador da realidade, isto é, de seu âmbito plástico, da sua dimensão 

transformável, da sua condição dialética. 

Além disto, há na interrupção uma dimensão alegórica, enquanto abertura de sentido que 

abre para múltiplas possibilidades de significação para o espectador. 

Hans-Thies Lehmann desenvolveu em seu livro Teatro pós-dramático uma análise sobre a 

cena teatral contemporânea, cuja ênfase do teatro está na potencia do espetáculo. No teatro pós-

dramático não há mais uma fábula, isto é, uma história a ser contada; além disto, há uma 

explosão dos cânones da arte teatral. 

Nas poéticas pós-dramáticas há uma separação, enunciada pela alegoria entre significante 

e significado, que tem uma profunda radicalização.  

Segundo Hans-Thies Lehmann, a cena pós-dramática alegoriza o drama e nesta operação 

de alegorização, este teatro expõe a fratura das linguagens cênicas que compõem os espetáculos. 

Não há mais drama e sim disjunção e justaposição numa combinação sempre diversa no 

tratamento dos signos cênicos. 
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O teatro pós-dramático em sua dimensão alegórica mostra o abismo entre significante e 

significado em um limite que desnorteia a sua decifração. Renunciando a qualquer ponto de 

enunciação da verdade, é o palco do desmoronamento, de uma “poética da morte”.  

A alegoria revela a metamorfose do vivo no morto, este é o âmbito da história enquanto 

natureza. A metamorfose da morte é a dimensão alegórica que une drama barroco alemão e teatro 

pós-dramático, embora estes estilos de teatros operem a dimensão alegórica da morte com 

significados históricos distintos, como veremos. 

 O principal nexo que une o teatro do drama barroco alemão, o teatro épico de Brecht e o 

teatro pós-dramático é, a meu ver, o traço alegórico, que expõe através da Darstellung cênica a 

abertura de sentido característica da alegoria e a verdade em sua dimensão crítica. 
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Capítulo I  

Alegoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A estrutura e o detalhe em última  

análise estão sempre carregados de história. 

O objetivo da crítica filosófica é mostrar que a função da forma artística 

é converter em conteúdos de verdade, de caráter filosófico, 

os conteúdos factuais, de caráter histórico,  

que estão na raiz das obras significativas.” 18 

                                                           

18 BENJAMIN, W. op, cit.,p.114. 
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 O pensamento benjaminiano é difícil de ser especificado, isto é, alguns o consideram 

como um materialista otimista, outros como um observador perspicaz, mas um dialético 

medíocre, outros ainda como um teólogo e místico judeu, e há quem o veja como alguém perdido 

no marxismo por medo da solidão e por amor a Asja Lacis.19  

As ambivalências acima ilustram a diversidade de opiniões a respeito do lugar em que se 

situa a filosofia de Benjamin, o que revela uma dificuldade de realização de síntese desses 

diversos pontos de vista e, assim, em vez de síntese, poderíamos colocar o “e” deleuziano entre 

todas essas características para encarar a complexidade de sua filosofia. 

Benjamin teve uma história pessoal bastante instável até o suicídio em 1940, na fuga 

contra os nazistas. Além disso, sua carreira como filósofo foi repleta de negativas profissionais e 

dificuldades financeiras. 

A obra sobre o drama barroco foi escrita por Benjamin primeiramente com o objetivo de 

obter sua livre docência na Universidade de Frankfurt, mas seu intuito fracassou, pois seu texto 

foi considerado hermético e pouco compreensível. Essa recusa marcou o fim de sua tentativa de 

seguir carreira acadêmica e a partir de então seguiu um caminho autônomo, publicando A origem 

do drama barroco alemão em 1928. 

O livro sobre o drama barroco divide-se da seguinte forma: um prefácio intitulado 

“Questões introdutórias da crítica do conhecimento”, e mais duas partes intituladas “Drama 

barroco e tragédia” e “Alegoria e drama barroco”, cada uma com três capítulos. 

                                                           

19 Benjamin conheceu Asja Lacis em 1924 na Ilha de Capri. Ela foi uma diretora comunista de peças infantis para os 
filhos da classe operária e influenciou Benjamin na sua aproximação ao marxismo e a Bertold Brecht (1898-1956). 
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A pesquisa de Benjamin sobre o drama barroco teve como principal objetivo o estudo do 

teatro alemão do século XVII, “essa forma de teatro existiu exclusivamente na época barroca, 

caindo em esquecimento quase total nos séculos posteriores”.20 

Durante o século XVIII, poucos eruditos conheciam o teatro barroco. No século XIX, o 

drama barroco foi desvalorizado pela história da arte clássica e romântica21. Foi somente no 

início do século XX que o teatro barroco passou a ser valorizado em sua qualidade artística, 

sobretudo por meio das relações entre Expressionismo e Barroco que a leitura de Benjamin 

ressalta22. 

Segundo Rouanet23, na época em que Benjamin escreveu seu livro ,“Barroco” já não era 

um termo depreciativo, pois Wölfflin, em 1888, reabilitou a arquitetura barroca em sua 

identidade própria, distinta da arquitetura da Renascença, aspecto que também foi apropriado 

pelo campo da investigação literária com Artur Hübscher na Alemanha.  

Rouanet24 esclarece que havia na época de Benjamin certo interesse pelo Barroco, pois os 

críticos e leitores alemães viam uma analogia da época barroca, marcada pela miséria e desolação 

da Guerra dos Trinta Anos, com o momento de crise pelo qual passava a Alemanha, envolta 

também por uma grande miséria e profundo pessimismo. 

                                                           

20 AMBROSIS, F. Imanência e história. A crítica do conhecimento em Walter Benjamin. Belo Horizonte: UFMG, 
2004, p.23. 
21 Idem, ibidem, p.27. 
22 Walter Benjamin analisa a relação entre Expressionismo e Barroco no final da primeira parte do livro sobre as 
questões introdutórias da teoria do conhecimento, avaliando que o preconceito sobre a dramaturgia barroca parecia 
estar começando a se dissipar, referindo-se a análises que faziam uma analogia entre o Barroco e a literatura de sua 
época. Nesta direção Benjamin afirma sua posição no seguinte trecho: “É na dimensão da linguagem que aparece 
com toda a sua clareza a analogia entre as criações daquela época e as contemporâneas, ou do passado recente. O 
exagero é uma característica comum a todas. Essas produções não brotam no solo de uma existência comunitária 
estável; a violência voluntarista do seu estilo procura, pelo contrário, mascarar, pela literatura, a ausência de 
produções socialmente válidas. Como o Expressionismo, o Barroco é menos a era de um fazer artístico, que de um 
inflexível querer artístico. É o que sempre ocorre nas chamadas épocas de decadência.” BENJAMIN, W. op. cit., 
p.77. 
23 ROUANET, S. P. op. cit., p.25. 
24 Idem, ibidem, p.27. 
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Mas havia um descaso da crítica tradicional em relação à dramaturgia barroca, que a 

considerava uma forma incompleta de tragédia, ignorando sua peculiaridade e identidade própria.  

 Na ótica de Bolle25, a obra benjaminiana sobre o Barroco tem uma perspectiva de 

“historiografia alegórica”: 

 
A historiografia alegórica consiste na desmontagem de textos e na remontagem de 
fragmentos com vistas a uma nova constelação textual, relacionando assim épocas 
diferentes; tão importantes quanto a identificação de suas afinidades eletivas, é o 
reconhecimento de suas diferenças históricas. Procura-se interpretar aqui o livro sobre 
o barroco como um organon da história, relacionando-o com reflexões de Benjamin 
sobre a Guerra Mundial de 1914-1918, e com sua crítica da restauração, o avesso das 
inovações democráticas, essa mistura de tendências que se deu na Alemanha de 1919 
em diante sob o nome emblemático de “República de Weimar”.26 

 

 
 Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, ocorreu uma tendência de 

restauração do Classicismo que restabeleceu o mundo de Goethe e Schiller. Essa restauração 

fundou-se num recalque da história, isto é, como se “a cultura” alemã tivesse permanecido ilesa 

depois da guerra. Este recalque, para Benjamin, ecoou nos erros de interpretação das teorias 

estéticas até então sobre o drama barroco, pois nos estudos literários de 1910 e 1920 continuou 

prevalecendo a estética de tradição clássica e classicista nos âmbitos das análises literárias da 

dramaturgia teatral. Em contrapartida a análise de Benjamin ressaltou exatamente o Barroco 

como antagonista do Classicismo. 

 A obra de Benjamin sobre o drama barroco pode ser encarada como uma obra de crítica 

da cultura, pois ele teria estudado o Barroco para mostrar a mentalidade de sua época, uma 

tradição inaugurada pelo ensaio Origem da tragédia (1871) de Friedrich Nietzsche (1844-1900). 

                                                           

25 BOLLE, W. Fisiognomia da Metrópole Moderna. Representação da história em Walter Benjamin. São Paulo: 
Edusp, 1994, p.108. 
26 Idem, ibidem, p.108. 
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[...] reatando com o espírito da KulturKritik nietzschiana, no sentido de completar o 
retrato da Alemanha Guilhermina: um Estado autoritário, que se iniciou e terminou 
com uma guerra. A atualidade de sua pesquisa consiste, para Benjamin, em tornar 
transparente a mentalidade de sua época por um estudo da representação da violência 
no Barroco.27 

 

 
 Mas é preciso esclarecer, como explica Bolle28, que se por um lado Benjamin reconhece a 

crítica de Nietzsche na perspectiva da análise da tragédia como forma de entendimento da 

história do momento, por outro lado ele discorda do teor da crítica nietzschiana, isto é, da 

esperança de Nietzsche no renascimento da cultura trágica. 

 Na visão de Peter Szondi29, o grande marco do livro de Benjamin sobre o Barroco é 

representar uma transição na filosofia do trágico, na medida em que é, de certa maneira, uma 

resposta à crise pela qual passava essa linha filosófica no final do século XIX e início do XX.  

 

Assim, o método do livro de Benjamin sobre o drama barroco é “filosofia, porque 
pretende conhecer a ideia e não a lei formal da poesia trágica”, diferenciando-se das 
poéticas normativas, “mas essa filosofia se recusa a ver a ideia da tragédia em um 
trágico em si, em algo que não esteja ligado nem a uma situação histórica, nem 
necessariamente à forma da tragédia, à arte em geral".30 

 

No começo do séc. XX, nasceu uma análise de base histórica que não se restringiu aos 

gêneros poéticos. Segundo Szondi31, os filósofos pioneiros dessa nova direção da filosofia da arte 

foram: Adorno, com o livro A filosofia da nova música, Benjamin, com A origem do drama 

barroco, e Lukács, com Teoria do romance. 

                                                           

27 Idem, ibidem, p.108. 
28 Idem, ibidem, p.116. 
29 SZONDI, P. Ensaio sobre o Trágico. Trad. Pedro Süssekind. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004, p.13. 
30 Idem, ibidem, p.14. 
31 Idem, ibidem, p.12. 



 25 

Segundo Gatti, no período em que Benjamin escreveu sua obra sobre o drama barroco 

alemão, sua concepção de crítica articulou-se a uma concepção de obra e de gênero artístico na 

relação entre verdade e bela aparência. Este nexo é que expunha o teor de verdade das obras de 

arte. Houve assim uma mudança de perspectiva, pois quando Benjamin anteriormente havia 

analisado o romance de Goethe  Afinidades eletivas, a sua análise da relação entre verdade e bela 

aparência voltou-se apenas para esta obra específica. 

Portanto, na obra sobre o Barroco, Benjamin reformulou sua teoria de crítica de arte. 

Nesse momento, a crítica foi em relação a um gênero artístico e não mais apenas a uma obra.  

Para Gatti, houve na obra do Barroco um trabalho crítico em duas vias: uma foi analisar o 

aparecimento da verdade na configuração sensível das obras do Barroco em seus exemplos mais 

distintos, e a outra foi analisar como a linguagem do discurso filosófico reconhece a verdade na 

configuração sensível das obras e apresenta a correlação entre “obras” e gênero. “Também é tal 

primado da verdade que define a crítica filosófica como exposição (Darstellung) da verdade, por 

oposição a sua representação (Vorstellung) na consciência”.32 

Para Benjamin, é o primado filosófico moderno, com ênfase na consciência do sujeito 

sobre o sentido da verdade da obra, que torna a exposição da verdade da obra, a Darstellung, um 

aspecto secundário. 

A verdade, na perspectiva benjaminiana, não é um produto da adequação entre a 

consciência e o objeto, pois a obra de arte possui uma realidade que existe independentemente do 

sujeito do conhecimento. A obra é preponderante na exposição da verdade e não a consciência. 

Benjamin considera consciência inerente ao sujeito do conhecimento cartesiano um aspecto 

secundário.  
                                                           

32 GATTI, L. F. O foco da crítica. Arte e Verdade na correspondência entre Adorno e Benjamin. Tese de Doutorado. 
Unicamp/Campinas, 2008, p.77. A questão do distanciamento do pensamento benjaminiano das filosofias modernas 
de Kant e Descartes aparece no prefácio da obra sobre o Barroco, como vimos anteriormente. 
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Essa perspectiva de crítica da arte assumida por Benjamin é, segundo Gatti33, uma opção 

por um realismo filosófico, na acepção de que a verdade aparece na história.  

Mas vale ressaltar que a verdade não está no fenômeno em estado bruto, mas deve ser 

mediada pelo conceito que faz a passagem do fenômeno para a Idéia. Este é o trabalho do sujeito, 

isto é, através da análise conceitual mediar o fenômeno e sua salvação em uma Ideia. 

Benjamin recusa a ideia da história da arte como encadeamento de obras no curso linear 

no tempo, pois para ele a relação entre obra de arte e história não é extensiva, mas intensiva. 

A história, para Benjamin, não está fora da obra como curso do tempo, mas em seu 

interior, sendo o exercício crítico de interpretação da Darstellung das obras. 

 
Benjamin propõe assim a tarefa expositiva do filósofo em comparação com o artista e 
com o pesquisador: como o artista, ele busca produzir uma imagem do mundo das 
ideias, mas não segundo os meios artísticos, ou seja, como representação mimética, e 
sim, como o pesquisador, na organização do mundo “visando à sua dispersão no 
mundo das ideias, dividindo este mundo de dentro, em conceitos. Ele [o filósofo] tem 
em comum com o pesquisador o interesse na extinção da mera empiria, e com o artista 
a tarefa de exposição". 34 

 

Neste sentido, o lastro entre a arte teatral e a filosofia benjaminiana novamente se 

reafirma acima ao sentido da exposição. O teatro só adquire concretude no ato de sua 

apresentação no espetáculo. É desta concretude que, a meu ver, nasce à possibilidade de sua 

Darstellung, isto é, um vislumbre de uma verdade que nasce da linguagem da cena como 

historicidade. 

O estudo crítico do drama barroco de Walter Benjamin tem duas conquistas que são 

fundamentais: a diferenciação crítica entre drama barroco e tragédia e a reabilitação da alegoria. 

                                                           

33 Idem, ibidem, p.78. 
34 Idem, ibidem, p.90. (grifo meu) 
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 Benjamin recupera o drama barroco através de seus exemplos mais díspares, realizando 

este processo através da atividade da análise conceitual que submete o drama em uma ação que o 

destrói e restitui em uma ideia redentora. 

A minuciosa análise das partes dos diversos dramas barrocos estudados por Benjamin 

apresentou a constituição alegórica, dessas peças. Através da análise conceitual da alegoria o 

drama barroco pode ser salvo da indistinção e apresentar-se enquanto Ideia.  

A alegoria é o conceito mediador entre o drama e a ideia do drama. É também o teor 

coisal de onde se retira o teor de verdade através de sua análise crítica, o que permite realizar a 

salvação do fenômeno do drama barroco no nome, Trauerspiel, que é o guardião da ideia do 

drama. 

Na análise de Rouanet35, a palavra alemã Trauerspiel desmembrada releva seu significado 

através de seus elementos constitutivos, pois Trauer significa “luto”, e Spiel significa “jogo”.  

Estes seriam os elementos constitutivos do drama barroco que a alegoria como conceito mediador 

entre o drama barroco e sua ideia expressa: 

 
[...] a alegoria insiste em sua não identidade essencial, porque a linguagem sempre diz 
outra coisa (allo-agorein) que aquilo que visava, porque ela nasce e renasce somente 
dessa perpétua fuga de sentido último. A linguagem alegórica extrai sua profusão de 
duas fontes que se juntam num mesmo rio de imagens: da tristeza, do luto provocado 
pela ausência de um referente último; da liberdade lúdica, do jogo que tal ausência 
acarreta para quem ousa inventar novas leis transitórias e novos sentido efêmeros.36 

 

                                                           

35 ROUANET, S. P. op. cit., p.18. 
36 GAGNEBIN, J. M. História e narração em Walter Benjamin. Col. Estudos. São Paulo: Perspectiva: FAPESP. 
Campinas, SP: editora da Universidade de Campinas, 1994, p.38. 
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A alegoria, para Benjamin, é uma escrita que se caracteriza por uma expressão da 

convenção, cuja origem é sagrada, pois toda a escrita tende a ser hieroglífica: “são signos 

esparsos, restos de um texto escrito que foi destruído, ruínas de uma arquitetura finda".37 

 
[...] as afinidades secretas das coisas, lidas como linguagens, e das linguagens, vistas 
como coisas, rebatem-se indefinidamente. Todo o mundo é um hieróglifo, cumprindo 
investigá-lo nos múltiplos ecos de suas formas. A operação interpretativa é assim, 
muito rica e muito pobre: quantificam-se ao extremo os semelhantes, pois sempre é 
possível encontrar outra e outra simpatia ou correspondência, mas a qualidade da 
operação é a mesma em todos os casos, ou seja, redução ou conversão dos semelhantes 
visíveis à Identidade invisível e indizível. Assim a própria vida é alegórica: sonho 
sensível do inteligível, espelho embaçado do inefável, teatro, pó, sombra, nada – na 
alegoria neoplatônica se lê, hoje, uma dos matizes do que o século XX chama de 
“Maneirismo” e “Barroco”.38 

 

A Ideia do drama barroco, sua origem, é sua historicidade expressa pelo Ursprung.   

 

Porque o Ursprung é uma categoria histórica e não uma forma atemporal (ao contrário 
das Ideias de Platão), por isso inacabamento e abertura também lhe pertencem, são as 
condições de possibilidade (não a garantia) de seu completo desdobramento. A origem 
seria, por assim dizer, uma Ideia que só pode se realizar verdadeiramente, 
historicamente: ‘Em cada fenômeno de origem se determina a forma com [sob] a qual 
uma ideia se confronta [sempre de novo] com o mundo histórico como sucessão 
infinita de pontos que somente a ordem de sua aparição interligaria.39 

 
 

                                                           

37 Idem, ibidem, p.41. O sentido fugidio da linguagem fundamenta-se no pensamento benjaminiano no âmbito da sua 
compreensão da queda, isto é, da linguagem adâmica: “Assim, na leitura benjaminiana de Gênese 2:20, a língua 
adâmica responde ao verbo criador de Deus quando ela dá um nome aos animais; ao reconhecer o objeto como 
criado, ela o conhece na sua essência imediata. Por isso os nomes adâmicos só dizem de si, isto é, já do objeto na sua 
plenitude. A “queda” é a perda dolorosa desta imediatidade, perda que se manifesta, no plano linguístico, por uma 
espécie de “sobredenominação” (Überbenennung), uma mediação infinita do conhecimento que nunca chega ao fim. 
Desde então, a linguagem humana se perde nos meandros de uma significação infinita, pois tributária de signos 
arbitrários. As diferentes línguas são outras tantas tentativas que, cada uma à sua maneira, procuram reencontrar, ao 
mesmo tempo através e apesar do peso da significação, essa nomeação originária que as fundamenta e que elas 
visam.” GAGNEBIN, J. M. op. cit., p.18. 
38 HANSEN, J. A. Alegoria. Construção e interpretação da metáfora. São Paulo, Campinas: Ed. UNICAMP, 2006, 
p.177. 
39 GAGNEBIN, J. M. op. cit., p. 15. 
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Neste processo de análise conceitual, “a obra de salvação do Ursprung é, portanto, ao 

mesmo tempo e inseparavelmente, obra de destituição e de restituição, de dispersão e de reunião, 

de destruição e de construção”. 40 

 Através dos fenômenos dos diversos dramas barrocos, de suas aparições extremas, forma-

se uma constelação e somente assim, poderá o fenômeno ser salvo enquanto Ideia. “Benjamin já 

sugere que estes pontos isolados, os fenômenos históricos, só serão verdadeiramente salvos 

quando formarem uma constelação, tais estrelas, perdidas na imensidão do céu, só recebem um 

nome quando um traçado comum as reúne”.41  

 O conceito de alegoria é, portanto, a categoria central da obra benjaminiana sobre o 

Barroco. Na Alemanha, no final da década de 1930, o debate marxista sobre o Realismo na arte 

foi muito intenso. 

 Lukács foi um dos pensadores que, nesse debate, defendeu a concepção progressista como 

visão totalizadora do real em oposição às tendências da arte moderna de desestruturação e 

fragmentação, pois as considerava como reflexo do individualismo burguês, incapaz de alcançar 

uma visão social mais ampla.  

Um dos tópicos dessa discussão foi o debate em relação ao símbolo e à alegoria, e a obra 

benjaminiana sobre o Barroco entra no debate reabilitando o valor da alegoria para a arte da 

época moderna. 

 As duas conquistas fundamentais da obra sobre o Barroco vinculam-se, pois a 

diferenciação crítica entre tragédia e drama barroco  se dá ao mesmo tempo em que Benjamin 

reabilita a alegoria no confronto com o conceito de símbolo. 

                                                           

40 GAGNEBIN, J. M. op. cit.,  p. 17. 
41 GAGNEBIN, J. M. op. cit.,  p. 15. 
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 Para a presente análise, a alegoria é a configuração sensível do drama barroco no palco, é 

sua Darstellung cênica, através da qual os espectadores vislumbravam uma verdade histórica, que 

para época era a salvação pela religiosidade, um dos aspectos ressaltados por Benjamin neste 

drama, pois os alegoristas permaneciam fieis a Deus e acabaram abandonando a natureza e a 

política através do idealismo religioso. 

  

1.1. Alegoria Barroca 

 

Benjamin reabilita a alegoria barroca através da oposição ao ideal de eternidade do 

símbolo, ressaltando as características de temporalidade e arbitrariedade alegórica. 

 
Tanto o contraste entre Tragödie (tragédia) e Trauer-spiel (drama barroco) (primeira 
parte) quanto aquele entre símbolo e alegoria (segunda parte) ressaltam a necessidade 
de reabilitar uma visão devastadora do tempo e da história – em oposição ao 
cumprimento do tempo trágico e mítico – e do sentido da linguagem – em oposição à 
sua plenitude no símbolo.42 

 

A rejeição da alegoria pela filosofia clássica ocorreu exatamente pelas características de 

arbitrariedade e historicidade que Benjamin valorizou, pois a alegoria nasce da distância que 

separa a história do texto literal inscrita na sua arbitrariedade. 

 
A alegoria foi sempre criticada por pretender uma tradução sensível do conceito, ao 
invés de fazer ver o sentido em sua imediatidade. Como o próprio nome indica, a 
alegoria fala de outra coisa que não si mesma (allo, outro, e agorein, falar em grego), 
enquanto o símbolo liga dois aspectos da realidade em uma unidade bem-sucedida 
(sym, conjunto e ballein, lançar, colocar).43 

 

                                                           

42 GAGNEBIN, J. M. op. cit., p.31.  
43 GAGNEBIN, J. M. Walter Benjamin: os cacos da história. Trad. Sonia Salztein. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 
1933, p.41. 
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 A definição de alegoria remonta à Grécia, no âmbito da interpretação dos textos de 

Homero, onde o sentido literal não era mais tido como o sentido verdadeiro do texto. Os estóicos 

chamaram a prática de buscar nas palavras uma leitura deslocada de sua literalidade de hyponoia 

(subpensamento), sendo Filo de Alexandria quem nomeará essa prática Alegoria (de allo, outro e 

agorein, dizer). 

 Posteriormente, na época cristã, a alegoria ocupará uma posição de destaque, determinada 

pela história da salvação, na medida em que será uma maneira de interpretação da leitura de 

textos sagrados, como por exemplo, na exegese alegorizante do indecoroso texto Cânticos dos 

cânticos.  

Foi Orígenes, o cristão, quem estabeleceu o fundamento dos níveis de leituras de textos 

sagrados que corresponderiam respectivamente aos níveis da capacidade de apreensão dos 

leitores: o sentido literal seria realizado pelos leitores mais toscos e corresponderia à metáfora do 

corpo, o nível moral seria o de leitores mais sagazes e corresponderia à metáfora da alma, e 

somente os leitores que tivessem desenvolvido bem sua espiritualidade poderiam “descobrir o 

sentido escondido sob o véu das palavras” 44, um nível de leitura que corresponderia à metáfora 

do espírito. 

 Em Platão já havia a proposta de tripartição em níveis de apreensão das coisas, como, por 

exemplo, na descrição do amor no texto Fedro e na organização da cidade perfeita na República. 

Portanto, o que seria novo na perspectiva de Orígenes seria a aplicação da tripartição na leitura 

dos textos sagrados. 

                                                           

44 GAGNEBIN, J. M. História e narração em Walter Benjamin. Col. Estudos. São Paulo: Perspectiva: FAPESP. 
Campinas, SP: editora da Universidade de Campinas, 1994, p.32. 
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 Lutero com o protestantismo inverterá a perspectiva de leitura dos textos sagrados 

promovendo uma literalização da compreensão da bíblia, inclusive como crítica à mediação 

alegórica realizada pelos sacerdotes cristãos. 

 

O protesto luterano contra a estrutura de poder da Igreja Católica terá, 
consequentemente, uma dupla intenção: Lutero critica a hierarquia eclesiástica e a 
hierarquia dogmática que regulamentam a vida da fé. O famoso Schriftprinzip luterano 
estabelece a autoridade da Escritura em matéria de fé e a imediatidade da relação 
crente-Deus. O crente não precisará mais passar pela palavra mediadora do sacerdote 
para chegar à Palavra de Deus. Lutero vai, portanto, engajar-se deliberadamente ao 
lado do estudo do sensus litteralis contra o sensus allegoricus, como o testemunha sua 
tradução da Bíblia.45 
 

 
 A Reforma no início do Renascimento promoveu, assim, a interpretação literal dos textos, 

derrubando a perspectiva alegórica e ecoando até nossos dias através da perspectiva de uma nova 

ciência da história que nega o sentido alegórico, pois este não oferece nenhuma segurança de 

pertencimento entre significante e significado.  

Esta nova ciência da história busca o sentido na fidelidade aos documentos antigos, 

desejando conservar sua identidade. 

 
Aos olhos deste novo pensamento científico, a interpretação alegórica não oferece 
nenhum fundamento seguro: nascida da necessidade de conciliar o teor do texto 
canônico com as exigências da razão e da moral, a interpretação alegórica pode mesmo 
construir uma ligação entre o sentido e a imagem; mas ela se mostra incapaz de 
estabelecer a necessidade desta ligação.46 

 

                                                           

45 Idem, ibidem, p.33. 
46 Idem, ibidem, p.33. 
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 Pelo viés da exegese literal, cara ao protestantismo, pela renovação da filologia, a 

discussão da estética moderna fundamentou-se no âmbito logocêntrico, valorizando o símbolo 

que correspondia à evidência imediata da transcendência na linguagem humana.  

 A alegoria também expressa a dimensão transcendente, mas enquanto no símbolo a 

transcendência se revela na plenitude de sentido, na alegoria a transcendência se expressa pela 

falta de sentido último, revelando o vazio. 

 O símbolo é, a alegoria significa; o símbolo é imediato em sua revelação de sentido, a 

alegoria significa pela distância do significado último, por ser sempre provisória na sua 

apreensão.  

 
Todos os contemporâneos de Goethe, Heinrich Meyer, Friedrich Ast, Wilhelm Von 
Humboldt, por exemplo, vão concordar a respeito desta distinção fundamental entre 
símbolo e alegoria: ‘o símbolo é, a alegoria significa; o primeiro faz fundir-se 
significante e significado, a segunda separa’.47 

 
 

Benjamin48 critica a caracterização do símbolo pela filosofia da arte, que durante os cem 

anos do Classicismo e Romantismo, promoveu, segundo ele, uma distorção, em ver no símbolo49 

a possibilidade de um saber absoluto.  

                                                           

47 Idem, ibidem, p. 34. 
48 BENJAMIN, W. op.cit., p.181. 
49 Gostaria de esclarecer neste momento que o conceito de símbolo que Benjamin refuta será esclarecido ao longo do 
presente trabalho, mas não na perspectiva da estética simbolista do teatro que se deu concomitantemente com o 
naturalismo. O simbolismo no teatro foi um estilo inspirado na poética wagneriana. No presente estudo não será 
possível desenvolver o âmbito complexo da estética simbolista, sobretudo na arte teatral, pois ampliaria muito a 
análise, distanciando-nos do recorte escolhido. Mas vale ressaltar nesta nota algumas considerações que esclarecem 
alguns aspectos da estética simbolista na arte teatral que também revela uma dimensão conceitual do símbolo, 
sobretudo o aspecto da transcendência que será fundamental na contenda entre o naturalismo e o simbolismo no 
teatro.  
A estética naturalista no teatro surgiu a partir das últimas três décadas do séc.XIX, quando as revoluções 
tecnológicas da época provocaram o desaparecimento das noções de “fronteira” e de “distâncias”, fazendo com que 
as teorias e práticas teatrais não ficassem mais fechadas em seus países de origem. Neste período, as turnês teatrais 
realizadas no continente europeu divulgaram o trabalho das companhias teatrais. A companhia dos Meiningers, da 
corte do duque de Meiningen (Alemanha), realizou intensa atividade artística, viajando pelos palcos europeus, e suas 
apresentações inspiraram dois importantes encenadores do naturalismo, o francês André Antoine (1858-1943) que 
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 Mas, é preciso ressaltar, como esclarece Gagnebin50, que Benjamin não considera a 

alegoria como a única expressão da modernidade e também não recusa o símbolo; o que ele 

recusa é a visão errônea instituída pela filosofia da arte na perspectiva do símbolo reduzido a uma 

unidade absoluta. 

 Benjamin foi influenciado pelas estruturas temporais do símbolo e da alegoria descritas na 

obra de Friedrich Creuzer, que por sua vez se inspirou na obra intitulada História da arte dos 

antigos de Winckelmann, cujo teor influenciou a maioria dos românticos.  

Creuzer, na obra intitulada Simbólica e mitologia dos povos antigos, frisa o caráter 

instantâneo do símbolo e o caráter sucessivo da alegoria e esse estudo foi importante para a 

reflexão benjaminiana sobre a alegoria no drama barroco, pois esta visão de Creuzer, 

representativa de uma faceta do Romantismo, Benjamin compartilha e valoriza.  

 
O amplo horizonte secular e histórico que Görres e Creuzer atribuem à intenção 
alegórica, enquanto história natural, pré-história da significação ou da intenção, é de 
natureza dialética. A relação entre símbolo e alegoria pode ser compreendida, de forma 
persuasiva e esquemática, à luz da decisiva categoria do tempo, que esses pensadores 
tiveram o mérito de introduzir na esfera semiótica.51 

 

                                                                                                                                                                                            

aplicou na prática de seus espetáculos as idéias estéticas de Émile Zola (1840-1902), autor de O naturalismo no 
teatro (1878); e o encenador russo Constantin Stanislavisk (1865-1938), fundador do teatro de arte de Moscou cujas 
montagens foram das mais significativas para o teatro naturalista. No naturalismo, o teatro esteve comprometido com 
a representação da realidade, este aspecto será refutado por Bertold Brecht, na medida em que esta representação 
envolvia um ponto de vista único de enunciação de verdade e realizado de modo ficcional, isto é, através do 
ilusionismo promovido pela “quarta parede” do palco italiano. Além disto, o aparecimento da fotografia e do cinema 
promoveu uma revolução nos meios artísticos, pois a mimese da realidade que produziam era mais potente do que a 
de qualquer outra arte. Neste momento as artes tomaram o rumo da afirmação e descoberta de suas 
“especificidades”; com o teatro não foi diferente, ao redimensionar-se para a questão chamada de “teatralidade”, ou 
seja, para o que era específico da arte teatral em todos os âmbitos de sua constituição. O embate entre a corrente 
naturalista e simbolista concomitantes no início do século XX, foi sobre a questão do ilusionismo naturalista versus a 
teatralidade proposta pelos simbolistas. O crítico francês Ferninand Brunetière (1849-1906) criticava o naturalismo 
de Zola propondo um idealismo artístico complementar ao naturalismo. Depois de Brunetière, surgiram críticas bem 
mais radicais, com uma visão idealista extremada, que propunha não apenas uma complementação idealista ou 
simplesmente uma correção ao naturalismo, mas uma alternativa superior e totalmente diversa, pois, para esses 
críticos mais radicais, Émile Zola ignorava o interior, o invisível e o espiritual. O tópico da crítica mais importante 
foi assim a rejeição do mundo “real” dos naturalistas em favor do mundo ideal da arte. 
50  GAGNEBIN, J. M. op. cit., p. 35. 
51  BENJAMIN, W. op. cit., p. 188. 



 35 

Nesta análise, o símbolo é considerado como harmonia de uma natureza redimida que 

resplandece como um relâmpago, e cuja luminosidade remete à temporalidade da experiência 

simbólica no instante místico52.   

Na introdução ao livro sobre o drama barroco, Benjamin afirma querer salvar o paradoxo 

do símbolo teológico e histórico, isto é, a relação de unidade que se estabelece no símbolo entre 

suas dimensões sensível e suprassensível.  

A alegoria barroca, em sua arbitrariedade, revela as contingências históricas da época. Os 

poetas do período expressavam exatamente a falta de harmonia de sua época, um tempo de tensão 

entre imanência e transcendência, reflexo das contingências do período barroco dividido entre os 

dogmas da religião cristã e a crueldade da dimensão imanente da política.  

Segundo Carpeaux53, o período Barroco na Alemanha sofreu o horror da Guerra dos 

Trinta Anos que pode ser considerada uma das maiores catástrofes que o país viveu, em que os 

povos europeus se debateram em solo alemão com o pretexto de intervir na guerra entre católicos 

e protestantes. A Alemanha imergiu em uma profunda e devastadora miséria, na qual a população  

de certas regiões foi reduzida a sua décima parte, com a consequente destruição de valores 

materiais e morais. 

A guerra transformou a Alemanha em uma região pobre, atrasada e dividida politicamente 

em muitos principados governados no sul por católicos e no norte por luteranos. 

Surgiu assim, segundo Carpeaux, o que se denominou “mentalidade barroca” alemã, aliás, 

bastante distinta do Barroco de outras partes da Europa. 

                                                           

52 “Como sabem todos os leitores das teses ‘Sobre o Conceito de História’ ou ainda do ensaio sobre ‘O Surrealismo’, 
estas comparações pertencem ao repertório de imagens privilegiadas do autor: iluminação, relâmpago, instante, 
aparição repentina, surgir, todas estas expressões descrevem não só a ruptura provocada pela vanguarda estética, mas 
também a urgência da ação histórica revolucionária. Isto assinala o quanto o êxito da operação simbólica, que 
interrompe a cronologia e retém o tempo na beleza da imagem, é essencial para a filosofia da história e da linguagem 
em Benjamin.” GAGNEBIN, J. M. op. cit., p.36. 
53 CARPEAUX, O. M. A literatura alemã. São Paulo: Ed. Cultrix, 1963, p.29. 



 36 

Cysarz descreveu bem a dialética da psicologia dos homens do barroco alemão: – usam 
a fantasia grotesca de palhaços e movimentam-se em solenes danças de baile da corte; 
submetem-se às torturas físicas e morais da penitência e passam a vida engolindo 
volumes enormes de erudição abstrusa nas bibliotecas; bebem até cair inconscientes e 
passam as noites ao relento nos bivaques; são vítimas da guerra, das pilhagens, da 
peste, da queima de bruxas e feiticeiros, da histeria de epidemias pseudorreligiosas e de 
conspirações dos diabólicos, “secretários” dos príncipes. Sentem-se tiranizados pela 
vida perigosa e insegura; querem dominar a vida pela força: a religião, o Estado, a 
guerra, o amor. São beatos, maquiavélicos, brutais e lascivos e são mártires.54 

 
  
 Foi neste mundo dilacerado entre a imanência e o desejo de transcendência que o drama 

barroco nasceu. 

Benjamin vê na tensão entre o desejo de eternidade e a precariedade deste mundo o cerne 

da alegoria, pois a arbitrariedade da alegoria está na distância entre o sagrado e o profano. 

 
Enquanto o símbolo aponta para a eternidade da beleza, a alegoria ressalta a 
impossibilidade de um sentido eterno e a necessidade de perseverar na temporalidade e 
na historicidade para construir significações transitórias. Enquanto o símbolo, como o 
próprio nome indica, tende à unidade de ser e palavra, a alegoria insiste na sua não 
identidade essencial, porque a linguagem sempre diz outra coisa (allo-agorein) que 
aquilo que visava, porque ela nasce e renasce somente desta fuga perpétua de sentido.55 

 

 
A meu ver, a alegoria é a Darstellung do drama, e a ruína é a Darstellung da alegoria, isto 

é, como a alegoria se apresenta. 

A ruína é o aspecto fundamental para a compreensão do caráter da alegoria, visto que, 

conforme Benjamin, a alegoria caracteriza-se como um fragmento: “o que jaz em ruínas, o 

fragmento significativo, o estilhaço: essa é a matéria mais nobre da criação barroca”.56 

Na arte alegórica a ruína expressa a destruição, o caráter transitório das condições 

históricas, pois a história enquanto natureza57 encerra em si a decadência do tempo. 
                                                           

54 Idem, ibidem, p.30. 
55 GAGNEBIN, J. M. op. cit., p.38. 
56 BENJAMIN, W. op.cit., p.200. 
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A ruína tem também um nexo com a categoria da morte58, pois o alegorista com seu olhar 

saturnino tira a vida dos objetos, reconfigurando-os através de significações arbitrárias.  

 
Se o objeto se torna alegórico sob o olhar da melancolia, ela o priva de sua vida, a coisa 
jaz como se estivesse morta, mas segura por toda a eternidade, entregue 
incondicionalmente ao seu bel-prazer. Vale dizer o objeto é incapaz, a partir deste 
momento, de ter uma significação, de erradiar um sentido; ele só dispõe de uma 
significação, a que lhe é atribuída pelo alegorista. Ele a coloca dentro de si, e se 
apropria dela, não no sentido psicológico, mas ontológico. Em suas mãos a coisa se 
transforma em algo diferente, ela se converte na chave de um saber oculto, e como 
emblema desse saber ele a venera. Nisto reside o caráter escritural da alegoria.59 
 

  

1.2. O palco do drama barroco 

 

O palco barroco é a cena alegórica, a Darstellung do drama, a quintessência do drama, 

onde toda a encenação condensa-se na apresentação imagética do texto.  

 
No contexto da alegoria, a imagem é apenas assinatura, apenas o monograma do Ser, e 
não o Ser em seu invólucro. Mas não existe nenhum elemento instrumental na escrita; 
ela não é afastada, como escória, concluído o ato de leitura. Ela é absorvida no que é 
lido, a “figura” do lido. Os tipógrafos, e mesmo os autores barrocos prestavam o 
máximo de atenção à forma impressa [...] Assim não faltou de todo a essa época um 
certo pressentimento das inter-relações entre linguagem e escrita, que permite fundar 
filosoficamente o alegórico e contém sua verdadeira tensão.60 

 
 

                                                                                                                                                                                            

57 Gatti elucida de maneira clara a concepção de história enquanto natureza, que é o cerne da questão para a 
compreensão da ruína alegórica: "Benjamin designa essa percepção barroca da natureza avessa à harmonia e à beleza 
com o conceito de história natural. É a partir de uma visão da natureza como declínio que a história entrava em cena 
na literatura barroca. A natureza não designa vida e plenitude. Ela não aparece ‘no botão e na flor’, mas na excessiva 
maturidade e decadência de suas criações. Para eles, a natureza é o eternamente efêmero, e só nesse efêmero o olhar 
saturnino daquelas gerações reconhece a história.[...] Com o declínio e somente com ele, o acontecimento histórico 
entra no teatro. História e natureza reúnem-se sob a rubrica comum da transitoriedade, a qual ganha uma exposição 
sensível na figura da ruína”. GATTI, L. F. op. cit., p.104. 
58 A categoria da morte na alegoria será fundamental para o presente estudo, no nexo que estabelecerá com o teatro 
pós-dramático. 
59 BENJAMIN, W.  op. cit., p. 206. 
60 BENJAMIN, W.  op. cit., p. 236. 
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Neste sentido a alegórica do teatro barroco é exibida em imagem cênica através das 

ruínas, é assim através do material morto que os poetas barrocos produziram uma escrita 

alegórica com dimensão imagética que o palco barroco se concretizou. 

 
O “barroco da palavra” e o “barroco da imagem”, segundo a terminologia recente de 
Cysarz, se enraízam um no outro, como elementos complementares e antitéticos. Para 
o Barroco, a tensão entre a palavra falada é o êxtase da criatura, seu desnudamento, sua 
presunção, sua impotência infinita diante de Deus; a palavra escrita é compostura, 
dignidade, superioridade, onipotência em face das coisas.61 

 

 O palco barroco é também o local do conhecimento e da arbitrariedade, é a manifestação 

máxima do poder criador do alegorista.  

O drama jesuítico que se desenvolveu na Alemanha do sul e na Áustria pode ser 

considerado o precursor imediato do drama barroco. Este drama foi escrito para fins 

propagandísticos da contrarreforma e já era possível observar nessas peças alguns personagens 

alegóricos.  

Esse estilo de expressão cênica voltava-se para mostrar a vida como ilusória, uma vida em 

que a morte era soberana, era o destino, e a salvação só seria possível pela religião, revelando os 

traços fundamentais que reapareceriam no drama barroco alemão. 

A poética barroca propriamente foi estabelecida por Opitz (1597-1639), e, dentre seus 

dramaturgos mais importantes, estão: Gryphius (1616-1664), Lohenstein (1635-1683) e 

Hallmann (1640-1704). 

Segundo Rouanet62, Opitz em sua dramaturgia tratou de alguns temas que remetiam à 

tragédia, seguindo em sua construção poética normas classicistas e aristotélicas que levaram a 

crítica do período a classificar equivocadamente seus dramas como tragédia grega ou 

                                                           

61 Idem, ibidem, p.224. 
62 ROUANET, S.P. op.cit., p.24. 
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renascentista. Segundo Carpeaux63, Opitz era da Silésia64 e pode ser considerado o “legislador” 

dessa literatura, e foi por essa razão a vítima principal dos inimigos do Barroco.  

Gryphius, segundo Rouanet65, baseado em sua experiência na Guerra dos Trinta Anos, 

escreveu sobre temas como a fugacidade da vida e a exaltação do martírio. Em seu texto Catarina 

da Georgia aborda a coragem com que a princesa enfrentou seu martírio para preservar sua 

castidade. Em outro drama intitulado Cardênio e Celinde, conta a história desses dois amantes 

assassinos que cometem atrocidades violentas. 

Segundo Carpeaux66, as peças de Gryphius foram escritas numa forma rígida classicista, 

mas a substância de seus dramas era barroca, com diálogos rápidos e a alternância entre 

monólogos introspectivos e coros líricos. 

Lohenstein, segundo Rouanet67, mostra em sua dramaturgia cenas ainda mais cruéis, 

como na peça Sophonisbe, em que uma das personagens é torturada no palco. Na peça 

Sophonisbe de Lohenstein, citada por Benjamin68, no diálogo entre as personagens Volúpia e 

Virtude, a Virtude desmascara a Volúpia, revelando suas características alegóricas pelo motivo 

alegórico recorrente da Dama-mundo. As sequências entre os personagens do rei, do cortesão e 

do bobo têm também uma significação alegórica. 

                                                           

63 CARPEAUX, O. M. A literatura alemã. São Paulo: Ed. Cultrix, 1963, p.29. 
64 Segundo Carpeaux, os manuais didáticos anteriores à valorização da dramaturgia barroca referem-se a autores da 
Silésia, dividindo-os em uma primeira e segunda geração, mas na verdade, o hiato entre a primeira e segunda geração 
se deve à Guerra dos Trinta Anos, momento em que foi produzida a maior parte das obras dramatúrgicas barrocas. 
Idem, ibidem, p.29. 
65 ROUANET, S. P. op. cit., p.24. 
66 CARPEAUX, O. M. op. cit., p.31. 
67 ROUANET, S. P. op. cit., p.24. 
68 BENJAMIN, W. op. cit., p.214. 
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 Segundo Carpeaux69, Lohenstein era um dos mais “gongóricos”, encontrando-se em sua 

obra uma mistura de poesia metafísica e imaginação lasciva, além de suas peças oporem o 

maquiavelismo político a uma desregrada paixão sexual e ao estoicismo cristão.  

Já com Hallmann, como descreve Rouanet70, o drama barroco começa a se descaracterizar 

através da entrada de elementos pastorais e operísticos em suas peças, onde se observa a 

influência do teatro italiano, do teatro da corte de Luís XIV, das “festas barrocas” que integravam 

muitas artes, caracterizando um Gesamtkunstwerk, uma obra de arte total.  

A análise de Benjamin sobre o drama barroco tem uma dimensão incomensurável diante 

do domínio e da hegemonia que exerceu a perspectiva normativa da tragédia para o teatro através 

da Poética de Aristóteles durante muitos séculos.  

A teoria do teatro ocidental começa com Aristóteles, e o cânone da tragédia norteou a 

maior parte da dramaturgia do ocidente. Vejamos a definição de Aristóteles para a tragédia: 

 
É a tragédia a representação de uma ação grave, de alguma extensão e completa, em 
linguagem exornada, cada parte com o seu atavio adequado, com atores agindo, não 
narrando, a qual, inspirando pena e temor, opera a catarse própria dessas emoções.71  

 

 A tradição da análise poética segue de Aristóteles até o século XVIII, mas, como ressalta 

Roberto Machado72, há uma lacuna temporal em que a Poética foi ignorada e que coincide com o 

final da Antiguidade e a Idade Média. Machado lembra que Averroes, na metade do século XVII, 

foi uma exceção, ao lado de uma tradição latina da poética feita por Mooerbeck em 1278. 

 No caso da obra A arte poética, do poeta romano Horácio, a influência de Aristóteles foi 

indireta, e a de Gottsched publicada em 1730 tem um viés bastante cristão. 

                                                           

69 CARPEAUX, O. M. op. cit., p.33. 
70 ROUANET, S. P. op. cit., p.24. 
71 ARISTÓTELES. op. cit., p.24. 
72 MACHADO, R. O Nascimento do Trágico de Schiller a Nietzsche. Rio de Janeiro: Zahar, 2006, p.6. 
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 Essas poéticas têm em comum o fato de se basearem em formas preestabelecidas que 

procuram preservar as regras da práxis artística na noção de mímesis estabelecida na Poética de 

Aristóteles, que fundamenta as bases das artes poéticas na perspectiva da propensão natural dos 

homens para a imitação. Segundo Aristóteles: 

 
Parece, de modo geral, darem origem à poesia duas causas, ambas naturais. Imitar é 
natural ao homem desde a infância – e nisso difere dos outros animais, em ser o mais 
capaz de imitar e adquirir os primeiros conhecimentos por meio da imitação – e todos 
têm prazer em imitar.73 
 

 No Renascimento, a Poética de Aristóteles ressurgiu através de uma tradução realizada 

pelos bizantinos e esta tradução teve um lugar preponderante no Ocidente.  

Segundo Rouanet74, na diferenciação estabelecida por Benjamin entre drama barroco e 

tragédia podem ser observadas algumas características: o drama barroco tem como objeto e 

conteúdo a história de sua época, por outro lado a tragédia tem o mito; os protagonistas tanto do 

drama barroco como da tragédia têm origem principesca, mas se no Barroco isso ilustra a 

fragilidade humana, na tragédia ilustra o lastro divino; a morte do herói trágico é um sacrifício 

individual de vitória contra a ordem mítica dos deuses, no drama barroco é prova de desamparo e 

impotência não do destino individual, mas da criatura humana; na tragédia há uma expiação da 

culpa pela resignação do herói que acaba extinguindo assim a maldição, no Barroco a culpa do 

príncipe é sujeição à ordem da natureza e à miséria humana que não se finda com sua morte 

individual; na tragédia o herói é caracterizado por desafiar o destino e por ele morrer, no Barroco 

não há herói, pois ele morre submetendo-se ao destino  e eternizando sua culpa; o registro da 

tragédia é diurno, do Barroco é noturno. 

                                                           

73 ARISTÓTELES. Poética. op. cit., p.22. 
74 ROUANET, S.P.op.cit.,p.28. 
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 A distinção entre o palco trágico e o Barroco se dá da seguinte maneira:  

 
[...] na tragédia o palco é um ponto fixo, de caráter cósmico, em que se desenrola um 
julgamento, movido pelos homens contra os deuses, e em torno do qual se reúne a 
comunidade, para ouvir o veredicto. No barroco, o palco é móvel, peregrina, como a 
corte, de cidade em cidade, e nele se desdobra um espetáculo lutoso, destinado a 
homens enlutados, e sem nenhum apelo aos deuses, porque não existe nenhuma 
comunicação possível com a transcendência.75  
 

 Na perspectiva da análise dos extremos dos dramas barrocos, Benjamin destaca os 

seguintes aspectos: “[...] o Príncipe, como protagonista principal, o cortesão, como seu 

conselheiro, e a corte, como lugar em que se dá a ação”. 76 

 O príncipe é ao mesmo tempo tirano e mártir. Tirano por exercer poderes ditatoriais para 

estabelecer a ordem na constituição de um reino estável, mártir porque está supostamente no mais 

alto grau das criaturas e assim mais vulnerável que qualquer outro mortal às leis do sofrimento da 

morte ao aceitar voluntariamente o suplício no exercício de seu poder.  

Mas existe uma alternância nessas características e mesmo uma degerenação, pois há 

dramas em que o príncipe é apresentado como louco e mesmo homicida.  

 
[...] a condição própria do príncipe é o luto. Como tirano, está exposto à conspiração, 
ao atentado, ao veneno. Como mártir, está condenado ao ascetismo e ao sofrimento. A 
melancolia de Hamlet não é assim um traço isolado. Ela é própria da condição do 
Príncipe. As hesitações de Hamlet são típicas, em geral, do comportamento do 
Príncipe. Ele hesita, porque está na fronteira de dois mundos, porque sua condição é 
em si ambivalente. Ele é criatura, sujeito à natureza, e soberano cuja tarefa é subjugar a 
natureza. O verdadeiro nome desta hesitação é acedia77, a sombria indolência da alma, 
traço mais geral da sintomatologia melancólica.78 

                                                           

75 Idem, ibidem, p.29.  
76 Idem, ibidem, p.29. 
77 A acedia é definida por Benjamin no tópico Acedia e infidelidade, na obra do Barroco, como uma indolência que 
ocorre após uma mordida de cão raivoso, em que o ferido passa a ter pesadelos, encoleriza-se facilmente e, 
alucinado, morre quando não é socorrido. A indecisão que afeta os príncipes representados no drama barroco é uma 
forma de acedia, tornando-os vagarosos, apáticos. Já a acedia do cortesão é a característica da infidelidade, causada 
mais por uma vulnerabilidade do que por um maquiavelismo, segundo Benjamin. No drama barroco os personagens 
são marcados pela imagem escolástica medieval da melancolia, mas para Benjamin, na Inglaterra com Shakespeare, 
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 Os dramaturgos do Barroco alemão eram luteranos que expressavam uma profunda 

melancolia em suas obras. Diante de um mundo considerado vazio, o luto foi o sentimento que 

paradoxalmente tentava reanimá-lo. Através de uma meditação constante, debruçados em livros 

de suas enormes bibliotecas, caíam mais ainda em um abismo sem fundo. A efemeridade da vida 

e a imponderabilidade da transcendência eram insuportáveis em um mundo assolado pela miséria 

e as atrocidades da guerra. 

Na análise de Benjamin, o cortesão é um tipo recorrente dos dramas barrocos e tem como 

características extremas ser intrigante e santo. Como tipo intrigante, ele pode manipular as 

paixões humanas e assim ajudar o príncipe em seu governo, afastando as ameaças de traidores de 

dentro e fora do reino, mas por outro lado pode manipular o próprio príncipe traindo-o e neste 

sentido aliando-se às forças que desestabilizam seu poder. 

 
Como conselheiro leal, ele ajuda a combater a catástrofe. Ao trair, ele encarna a 
catástrofe: a rebelião e a morte. Mas o ativismo do intrigante tem como contrapartida 
uma rigorosa disciplina interna. Para bem manejar as paixões humanas, ele não pode 
dar-se ao luxo de ter paixões. Mais radicalmente que o Príncipe, ele se comporta como 
um estoico, e, no limite, como um santo. O amargo saber, que o impede de ter qualquer 
ilusão sobre os homens, e a renúncia às paixões, que lhe dão traços de santidade 
espúria, alimenta no cortesão uma grande sensação de luto. Seu saber é o saber 
melancólico, e, como todo melancólico, ele está sob a influência de Saturno, planeta 
que predispõe para a inconstância.79  

 

 A ação ocorre na corte, local onde o príncipe exerce seu poder com o objetivo de salvação 

secular, para salvar seus súditos das forças da natureza-destino. Seria um espaço onde poderia ser 

estabelecido idealmente um paraíso com uma dimensão intemporal, mas na verdade a corte é o 

                                                                                                                                                                                            

com a criação de seu personagem Hamlet, é que foi possível perceber em detalhes esta característica: “Sua vida, 
objeto de seu luto, aponta, antes de extinguir-se, para a Providência cristã, em cujo regaço suas tristes imagens 
passam a viver uma existência bem-aventurada. Só numa vida como a desse Príncipe a melancolia pode dissolver-se 
confrontando-se consigo mesma. O resto é silêncio.” BENJAMIN, W. op. cit., p.180. 
78 ROUANET, S. P. op. cit., p.30. 
79 Idem, ibidem, p.30. 
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local oposto a essa idealidade, caracterizando-se mais como o lugar dos vícios e do crime, “o 

espaço de atuação do conspirador e do rebelde, que provocam a guerra civil. Sob esse aspecto, a 

corte é o inferno, ‘o lugar da eterna tristeza’”.80 

A alegoria está impressa no elemento figural do drama barroco, os personagens reforçam 

a característica alegórica do drama barroco, e esse drama foi mais explícito na expressão de 

personagens alegóricos do que com Shakespeare e Calderón, por exemplo. 

 O adereço cênico submete os personagens ao seu domínio, representando instrumentos do 

destino, que é a força cega da história enquanto natureza. Neste sentido, o cetro, a espada, o copo 

de veneno são agentes da natureza cega do destino, da fatalidade e da ordem do eterno retorno, do 

tempo cíclico sem fim que se caracteriza pelo eterno recomeço. 

 
Daí as aparições espectrais, típicas do drama barroco. A morte não significa repouso, 
além do tempo cíclico, mas recomeço perpétuo, dentro do ciclo. Dada essa sujeição à 
natureza, a motivação psicológica dos personagens é nula. Eles não são movidos por 
fatores éticos, e sim por forças naturais. É por isso que a linguagem metafórica do 
Barroco é um elenco interminável de topoi do mundo natural que servem para designar 
as ações dos personagens. Os príncipes caem como as árvores caem: fulminados por 
um raio, e não abatidos pela história, ou em consequência de suas próprias ações. 
Donde a inutilidade de motivar o comportamento dos personagens. Os afetos não 
pertencem aos personagens, e não podem ser utilizados para explicar suas atitudes: eles 
são meros instrumentos do destino.81 
 

Os atos do drama barroco não se seguem de maneira contínua, mas são espaçados por 

interlúdios, que vão ganhando cada vez mais importância. Nesse sentido, Benjamin ressalta que: 

 
[...] o episódio dramático não é visto como uma ocorrência isolada, mas como uma 
catástrofe natural e necessária, inscrita na ordem do mundo. Mas mesmo em sua função 
utilitária, a alegoria não é intensificação da ação dramática, mas interlúdio, amplo e 
exegético82. 

                                                           

80 Idem, ibidem, p.31. 
81 Idem, ibidem, p.34. 
82 BENJAMIN, W. op. cit., p.216. 
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 Para Benjamin, o drama barroco alegoriza a tragédia e esta característica foi o cerne dos 

mal-entendidos da crítica do Classicismo, que fizeram com que o Barroco desconhecesse sua 

essência. 

 
A poética barroca deve ser interpretada em termos de uma crítica estilística, no sentido 
daquele comentário. Sua teoria da “tragédia” junta uma por uma, como fragmentos 
sem vida, as leis da tragédia antiga, e as agrupa em torno de uma figura alegórica 
representando a musa trágica.83 

 

As mortes no drama alegórico revelam de maneira emblemática o sentido da história 

natural do Barroco, isto é, quando um personagem morre, segundo Benjamin84, ocorre uma 

alegorização da physis85, pois a morte não significa a ascensão à imortalidade, mas sim à 

condição de cadáveres.  

 

Quando com o drama barroco, a história penetra no palco, ela o faz enquanto escrita. A 
palavra história está gravada, com os caracteres da transitoriedade, no rosto da 
natureza. A fisionomia alegórica da natureza-história, posta no palco pelo drama, só 
está verdadeiramente presente como ruína. Como ruína, a história se fundiu 
sensorialmente com o cenário.86 

 

Sendo assim, no drama barroco, a vida sob a perspectiva da morte é produção de cadáver, 

de ruína, esta é a Darstellung do espetáculo do drama barroco alemão. 

O conteúdo mais geral da alegoria barroca é a morte, e o alegorista, ao tratar da morte, 

está tratando da história como natureza: 

                                                           

83 Idem, ibidem, p.210. 
84 Idem, ibidem, p.241. 
85 Benjamin esclarece o que significa no drama barroco a alegorização da physis, que é a produção de cadáver o 
grande emblema do drama barroco: “Se com a morte, portanto, o espírito se liberta, o corpo atinge, neste momento, a 
plenitude de seus direitos. É evidente: a alegorização da physis só pode consumar-se em todo o seu vigor no cadáver. 
Se os personagens do drama barroco morrem, é porque somente assim, como cadáveres têm acesso à pátria 
alegórica. Se eles são destruídos, não é para que ascendam à imortalidade, mas para que ascendam à condição de 
cadáver” . Idem, ibidem, p.240. 
86 Idem, ibidem, p.200. 
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Nisso consiste o cerne da visão alegórica: a exposição, mundana, da história como história 
mundial do sofrimento. É a história como natureza, onde reina o destino. Daí a 
importância, no teatro barroco, da caveira e da ruína. Na perspectiva da história-natureza, 
o mundo é um campo de ruínas, como alegorias da história coletiva87. 

 
 

A interpretação alegórica de Benjamin tem a perspectiva de uma desestruturação crítica e 

redentora, pois o sentido de salvação histórica para Benjamin inscreve-se no ponto em que as 

ruínas do passado voltam a “falar” no presente, trazendo uma esperança de redenção futura. 

 A alegoria enquanto ruína é denúncia da falta de totalidade do mundo e, por outro lado, é 

afirmação de que o conhecimento deve ser sempre e incessantemente reconstruído através da 

destruição crítica do passado. 

 Como vimos, a alegoria expressa, entre outras coisas, que o sentido de totalidade se 

perdeu. O ressurgimento da alegoria na obra modernista de Charles Baudelaire (1821-1867) 

revela, conforme os ensaios de Benjamin, o esfacelamento do sujeito, que, no Barroco, foi 

causado pelo momento histórico de desintegração contínua e, no capitalismo moderno, resultou 

das opressoras leis de mercado sobre os indivíduos. 

 
A alegoria cava um túmulo tríplice: o do sujeito clássico que podia ainda afirmar uma 
identidade coerente de si mesmo, e que, agora, vacila e se desfaz; o dos objetos que 
não são mais depositários da estabilidade, mas se decompõem em fragmentos; enfim, o 
do processo mesmo de significação, pois o sentido surge da corrosão dos laços vivos e 
materiais entre as coisas, transformando os seres vivos em cadáveres ou em esqueleto, 
as coisas em escombros e os edifícios em ruínas88. 

 

 Benjamin vê no capitalismo moderno a concretização dessa destruição, e mesmo o poeta 

não pode a ela escapar, pois está sujeito como todos às leis do mercado: “É o famoso motivo da 

                                                           

87 Idem, ibidem, p.39. 
88 GAGNEBIN, J. M. op. cit.,  p. 39. 
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perda de auréola do ‘Spleen de Paris’, um motivo retomado por Benjamin na sua teoria da perda 

da aura”. 89 

A grandeza de Baudelaire consiste, segundo Benjamin, em ter tematizado esta 
transformação em mercadoria de todo objeto, inclusive da poesia, dentro do próprio 
poema. Nisso reside a fonte de intenção alegórica: “A visão alegórica está sempre se 
baseando na desvalorização do mundo aparente. A desvalorização específica do mundo 
dos objetos, que representa a mercadoria, é o fundamento da intenção alegórica de 
Baudelaire”.90 
 
 

 Na poesia de Baudelaire, o palco translada para a vida, configurado pela cidade de Paris.  

No drama barroco, o palco é Theatrum Mundi, um palco que mostra a vida como ilusão, a 

vida como passagem e sonho, pois, neste momento de profunda desilusão humana e pessimismo, 

a vida tinha se tornado insuportável em sua realidade. 

 O palco alegórico do drama barroco é a Darstellung da concepção histórica da época, a 

história enquanto natureza, que representa o contínuo declínio e degeneração a que tudo no 

mundo está sujeito. 

A alegoria é o eixo que une drama barroco, teatro épico e a cena pós-dramática, pois 

nessas formas de teatro há uma suspensão de sentido, provocado pela dimensão alegórica de 

separação entre significante e significado. 

O drama barroco, como vimos, alegoriza a tragédia; o teatro pós-dramático, como 

veremos, alegoriza o drama, segundo Lehmann. 

Há um elemento que traça um ponto de convergência entre o inacabamento do drama 

barroco, a filosofia enquanto Tratado, o teatro épico e a cena pós-dramática na perspectiva de 

Übung, do exercício. 

 

                                                           

89 Idem, ibidem, p.39. 
90 Idem, ibidem, p.40. 
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O que sempre conta nas coisas da arte é mais o aberto do que o alcançado. Com razão, 
Adorno observa que todas as obras de arte significativas permanecem a bem dizer 
apenas “indicações” de obras bem-sucedidas. Grandes apresentações teatrais 
entusiasmam mais como uma promessa do que como recompensa. Naquilo que 
acontece, a experiência estética registra a cintilação de “outra coisa”, uma 
possibilidade que ainda está aberta, conservando utopicamente a condição de algo 
indeterminado que se anuncia.91 

 

 O drama barroco alemão foi salvo enquanto Ideia, no nome Trauerspiel. Esta conquista  

benjaminiana  não contradiz a sua perspectiva de inacabamento, isto é, de uma forma teatral que 

abriu perspectivas para o “novo” no campo da arte.  

A alegoria como Darstellung do palco barroco; é ruína é morte é abertura de sentido; 

fronteira dialógica entre a história e a linguagem, entre o passado reatualizado no presente e sua 

promessa de redenção futura; separação entre significante e significado; é um operador cênico 

que se faz ouvir de modos diferenciados tanto no teatro épico brechtiano como no teatro pós-

dramático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

91 LEHMANN, H. T. Teatro pós-dramático. Trad. Pedro Süssekind. São Paulo: Ed. Cosac e Naify, 2007, p.35. 
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Capítulo 2 

Interrupção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As teorias de Brecht oferecem-se como uma presença 

inexpugnável para o diálogo sobre a vida  

e a razão de ser do teatro – presença que deverá continuar atuante: 

não apenas como polo antitético e polêmico, mas como 

possibilidade concreta daquilo que pretende 

legitimamente, o autêntico teatro:  

o alargamento da consciência humana, 

o aceno à compreensão do tempo.  

E a denúncia da indiferença daquilo que, 

no Doctor Faustus, muito adequadamente, Thomas Mann 

chama de “travesti da inocência”.92 

 

                                                           

92 BORNHEIM, G. O sentido e a máscara. Col. Debates. São Paulo: Perspectiva, 1975, p.114. 
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Walter Benjamin conheceu Bertold Brecht em maio de 1929 e manteve com ele uma 

amizade que o influenciou na perspectiva marxista de sua filosofia. Benjamin leu a peça Um 

homem é um homem em 1930 e escreveu seu ensaio sobre Brecht após uma apresentação dela em 

Berlim, em 1931. Ewen, descreve abaixo algumas características da apresentação presenciada por 

Benjamin: 

 
Talvez nosso espectador hipotético (voltado mais uma vez a ele) esteja presente numa 
apresentação de Homem é Homem, na versão revisada de 1931. Nesse novo palco os 
atores movem-se sobre pernas de pau e usam máscaras. Tudo é exagerado. Nosso 
espectador se dá conta de que Peter Lorre, ator que faz o papel de Galy Gay, aparece 
com diferentes máscaras, “representativas” de quatro situações diferentes, e que sua 
fala e maneiras mudam de acordo com cada uma delas. As quatro máscaras marcam as 
mudanças em Galy Gay no curso da peça (que foi dirigida por Brecht): o rosto do 
empacotador, na hora do julgamento; o rosto “natural”, quando ele desperta depois de 
ter sido fuzilado; a “página em branco”, quando se refaz depois da oração fúnebre, e, 
finalmente, “seu rosto de soldado”. 
Em cada uma dessas situações Brecht (e Lorre) estabeleciam outro elemento muito 
importante da nova maneira de representar: o Gestus ou Grundgestus – gesto 
fundamental ou social. 93 

 

O gestus é uma categoria fundamental para a análise do presente tópico e, segundo Ewen, 

na perspectiva da poética brechtiana tem a seguinte definição: 

 
Gestus significa não apenas a gesticulação comum do ator, mas um complexo formado 
por “atitude corporal, sotaque, expressão facial”. Na verdade, gesticulação, fala, 
postura, música – todo o complexo é revelado à platéia não por meios psicológicos, 
mas por meio do comportamento e ação. É uma soma, pode-se dizer, da expressão e do 
comportamento dos seres humanos um diante do outro. O Gestus pode ser chamado de 
uma espécie de “citação” – demarcando claramente a relação social particular do 
personagem numa época particular em relação a outra pessoa ou pessoas [...] Assim, a 
mera postura empertigada do facista não constitui um gestus social; mas, um homem 
mal vestido, constantemente em luta com cães de guarda, torna-se um gestus social". 94 

 

                                                           

93 EWEN, R. Bertold Brecht: sua vida, sua arte, seu tempo. Tradução Lya Luft. São Paulo: Ed. Globo, 1991, p. 210. 
94 Idem, ibidem, 211. 
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A ênfase do ensaio de Benjamin sobre Brecht se centrará no âmbito do gesto como 

operador da interrupção, no entanto e sua perspectiva tem uma peculiaridade e uma diferenciação 

do gestus de Brecht. Para Benjamin o que é relevante no teatro épico é a interrupção do 

movimento do ator no gesto e a ênfase está no corpo humano, enquanto que para Brecht a ênfase 

está na Verfremdungseffekt, isto é, no estranhamento. 

Benjamin, no ensaio O que é teatro épico? Um estudo sobre Brecht (1931), como em 

ensaios posteriores, conforme afirma Gatti95, não iria mais buscar na ideia de belo o teor de 

verdade das obras de arte, mas isso não significa que Benjamin tenha renunciado à crítica como 

exposição da verdade das obras de arte. 

No ensaio de 1929, intitulado O surrealismo. O último instantâneo da inteligência 

europeia, Benjamin apresenta o que viria a ser a sua perspectiva de crítica, o “materialismo 

antropológico”: “[...] correlação entre espaço, corpo e imagem constitui uma constelação decisiva 

em seus trabalhos de toda década seguinte, imprescindível às análises de Brecht, Kafka e do 

cinema”.96 

Esse novo direcionamento crítico tematiza a questão da dialética entre corpo e narração, 

discutindo a função pedagógica da arte e também os limites da exposição discursiva pela crítica 

da arte. 

No período da escrita do ensaio sobre Brecht, a crítica teve como foco a Darstellung do 

corpo humano no espaço cênico de um modo literário-gestual. O corpo humano que irá 

estabelecer o eixo da relação entre arte e verdade e que adquire assim a característica de 

centralidade devido aos efeitos causados nele pela Primeira Guerra Mundial que, segundo 

                                                           

95 GATTI, L. O foco da Crítica. Arte e verdade na Correspondência entre Adorno e Benjamin. Tese de doutorado, 
Campinas, Unicamp, 2008., p.109. 
96 Idem, ibidem, p.111. 
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Benjamin, embotou a transmissão de experiência e transformou o corpo como o ponto zero para a 

arte do século XX.97 

 
O que determina o interesse de Benjamin pela figuração do corpo humano não é, 
contudo, a aceitação da reificação por meio de um teste que reduz o homem ao seu 
corpo, mas a articulação radical dos problemas histórico-literários legados pela 
tradição. A imagem do corpo mudo num campo devastado pela técnica não é um ponto 
zero só porque a destruição provocada pela Primeira Guerra colocou em xeque 
pressupostos gerais da produção artística da sociedade burguesa, como autonomia do 
indivíduo e da arte, liberdade individual e progresso, mas também porque privou o 
homem do uso da própria palavra para transmitir experiências.98 

 

Benjamin considera o gesto como quintessência do teatro épico, o gesto é a citação 

autorizada, é a meu ver, a Darstellung da cena do teatro épico, que tem o corpo como centro 

ordenador do conceito de interrupção.  

Para a presente análise, a Darstellung do teatro de Brecht se dá na constelação de gestos 

através de suas interrupções, formando um mosaico gestual que poderá abrir o sentido critico 

proposto pelo teatro épico, sobretudo na relação da Darstellung da cena com aos espectadores. 

Em outro ensaio sobre teatro intitulado, Programa de um teatro infantil proletário (1928), 

dedicado a Asja Lacis e sua companhia de teatro infantil, o gesto também é o eixo em que a 

verdade pode se apresentar, como veremos neste capítulo. 

Bertold Brecht (1898-1956) revolucionou alguns dos principais paradigmas teatrais do 

século XX, transformando definitivamente a visão ocidental da arte teatral na perspectiva 

contrária ao efeito ilusionista da estética naturalista que, em sua vigência, preservou as regras 

normativas descritas na Poética de Aristóteles, sobretudo, um certo sentido da Kátharsis. 

                                                           

97 Nos ensaios da década de trinta intitulados Experiência e pobreza (1933) e O Narrador. Considerações sobre a 
obra de Nikolai Leskov (1936), Benjamin tematiza o impasse da questão narrativa depois dos horrores da guerra. 
98 GATTI, L. F. op.cit., p.113. 
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A discussão sobre o conceito de Kátharsis é fundamental para se compreender a base 

antiaristotélica do teatro épico de Brecht.  

Philippe Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy, no livro intitulado Le mythe Nazi (1991), 

refletem sobre a estetização política realizada pelo nazismo, no sentido de um resgate da imagem 

de uma Grécia arcaica originária, baseada, sobretudo, na tradição do Romantismo, com o intuito 

de inspirar a unificação do povo alemão. 

 
A identificação assim decretada entre uma Alemanha por vir e uma Grécia originária 
acontece de maneira privilegiada no domínio estético-político. Uma certa compreensão 
da tragédia grega como obra de arte total e, simultaneamente, como ritual de unificação 
política da cidade funciona, assim, como paradigma do espetáculo estético e do 
político como espetáculo.99 

 
 

A proposta de obra de arte total wagneriana pressupunha não apenas uma totalização no 

âmbito da estética, mas uma totalização no âmbito da política. 

A crítica ao nexo entre mímesis (imitação) e Einfühlung (identificação) da-se em função 

da consequência de uma aderência ao mundo ficcional da cena que se transforma em verdade da 

realidade para o espectador.  Foi este o ponto crítico que desembocou na proposta de 

Verfremdungseffekt do teatro épico. 

O conceito de interrupção do teatro épico de Brecht na perspectiva benjaminiana se 

relaciona diretamente com a sua noção de ruptura com o discurso dominante da história.  

A oposição em relação ao efeito de identificação em Brecht se vincula à negação da 

identificação do povo alemão com o Führer. Este é um aspecto crucial tanto para Benjamin como 

para Brecht.  

                                                           

99 Idem, ibidem, p. 153. 
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Na perspectiva da filosofia de Benjamin, a interrupção vincula-se em última instância à 

revolução, como afirmou em suas teses Sobre o conceito de história, mas a revolução não como 

final de um processo dialético, como propunham os marxistas ortodoxos, e sim como a 

possibilidade de interrupção do grande espetáculo da história.  

No teatro de Brecht, a interrupção relaciona-se com a quebra do Einfühlung 

(identificação) através do distanciamento ou do estranhamento, o Verfremdungseffekt. 

 
Brecht critica a dramaturgia tradicional, oriunda da Poética de Aristóteles, porque 
repousa sobre a identificação afetiva que impede uma participação ativa e crítica. 
Benjamin, por sua vez, critica a historiografia tradicional, em particular a do 
historicismo que quer abolir a distância (ou o estranhamento) entre presente e passado 
para tornar possível uma identificação (Einfühlung) com o passado; esta identificação, 
afirma Benjamin, serve à perpetuação da dominação e deve ser consequentemente 
desconstruída.100 

  
 
 O teatro épico brechtiano propõe uma politização do teatro contra a estetização da política 

promovida pelo nazismo, que operava a identificação com o  Führer. 

Quebrar com a Einfühlung (identificação) e romper com o efeito da Kátharsis, através de 

Verfremdungseffekt (estranhamento): essa foi a proposta de mudança de paradigma do teatro 

épico. 

Brecht fundamentou sua poética teatral numa perspectiva antiaristotélica baseada na 

reinterpretação da Poética realizada pela tradição estética que vigorava em sua época, sobretudo 

a partir da releitura de Lessing.  

Mas essa releitura comprometeu uma leitura mais precisa do próprio texto de Aristóteles, 

precisamente porque em Lessing o nexo se dá entre Einfühlung (identificação) e Kátharsis.  

                                                           

100 Idem, ibidem, p.158. 
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Entretanto, uma leitura mais fina da Poética demonstra que o nexo do texto aristotélico se dá 

entre Kátharsis e mímesis. 

 
Devemos, porém, observar que a relação entre Kátharsis e Einfühlung, tão evidente 
para um leitor de hoje – e para Brecht em particular – parece nascer muito mais da 
tradição estética que interpreta e reinterpreta a Poética do que de uma leitura filológica 
mais fina do texto aristotélico, que ajudaria a relativizar a ideia de uma “dramaturgia 
aristotélica” (Brecht) cujo cerne consistiria na identificação do espectador com a 
personagem no palco em vista da purificação do primeiro. A ideia de que é o 
espectador enquanto indivíduo particular que deve ser purificado chama a atenção para 
a relação de identificação entre espectador e personagem; uma outra leitura, mais rente 
ao texto, ressalta que são os pathèmata, produzidos pela arte do bom poeta, que devem 
ser purgados, deslocando o peso da relação entre Kátharsis e mimesis, isto é, para a 
habilidade técnica do autor da tragédia.101 

 
 

Todavia, se para Brecht a questão da identificação do espectador com o personagem 

resultava na purgação de suas emoções realizada pela Kátharsis impedindo uma reflexão crítica, 

hoje é possível perceber, a partir de uma leitura mais fina do texto de Aristóteles, que Aristóteles 

em primeiro lugar ressalta o valor de conhecimento do processo mimético.  

Na verdade, a mímesis é que provocaria a Kátharsis no sentido da purgação da piedade e 

do terror contidos no texto criado pela habilidade do poeta e não, como comumente se pensava, 

no sentido da purgação das emoções do espectador.  

 Mas é importante perceber que a perspectiva que norteou Brecht na constituição da 

poética do teatro épico foi a de realizar um teatro que pudesse promover no espectador uma 

reflexão crítica das condições históricas da existência. Este é o ponto, embora ele mesmo não 

tenha deixado de trabalhar com as emoções em seu teatro.  

 
Talvez o maior potencial político do teatro épico brechtiano se encontre nesta 
transformação de uma atitude passiva/receptora numa atitude de curiosidade ativa, 
mais do que num pretenso encaminhamento da crítica artística para a práxis política. 

                                                           

101 Idem, ibidem, p.155. 
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Treinar distanciamento e crítica, fazer exercícios lúdicos (portanto, não aborrecidos!) 
de estranhamento, eis a tarefa do teatro tanto para o ator quanto para o espectador. Ora, 
desde Sócrates, esta também pode ser uma das definições da filosofia como bem o sabe 
Brecht que coloca o filósofo e o dramaturgo no mesmo campo no ensaio/peça Der 
Massingkauf. Ambos trabalham contra a preguiça e o conformismo, estes dois pilares 
da identificação afetiva e das conivências ou das covardias estéticas e políticas.102 

 

 A interrupção do movimento do ator no gesto enquanto Darstellung do teatro brechtiano 

ocupa, a meu ver, o espaço intersticial entre a filosofia benjaminiana e o teatro épico de Brecht.  

Através da interrupção ocorre uma suspensão no tempo, quando, segundo Brecht, podem 

ser apresentadas as condições dialéticas da existência e, para Benjamin, a interrupção do grande 

discurso da história.  

O palco épico de inspiração marxista aproxima palco e vida pelo distanciamento crítico 

que promove, mostrando os truques da operação poética teatral ao mesmo tempo em que coloca 

as condições históricas da vida em suspensão para serem observadas.  

 A aposta da interrupção é que através da transformação perceptiva do espectador possa 

haver uma inspiração para a mudança da realidade, pois se rompe com o sentido messiânico de 

que as coisas acontecem como tem de acontecer, fundamentadas na continuidade da história e de 

seu progresso. 

Segundo Ewen103, a peça Um Homem é um homem é uma obra de transição na poética de 

Bertold Brecht. A categoria da mudança começa a ter um papel fundamental a partir desta peça, 

que marca a transição do niilismo das obras anteriores para um acento marxista que configurará o 

teatro épico e ganhará plenitude posteriormente quando o elemento dialético aparecerá. 

A peça é situada na Índia e narra a transformação do anti-herói Galy Gay, um pobre 

estivador que sai de casa para comprar peixe para sua esposa e no caminho encontra três soldados 

                                                           

102 Idem, ibidem, p.157. 
103 EWEN. F. op. cit.,p.118. 
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britânicos que estão a procura de um companheiro perdido chamado Jip e precisam encontrar 

para ele um substituto. Galy Gay se submete a substituição de Jip proposta pelos soldados, 

renegando a esposa e tornando-se um eficiente e violento soldado. Finalmente, quando Jip 

retorna, ninguém o reconhece mais e ele então se transforma em Galy Gay.  

 
Com Homem é Homem, já nos encontramos na estrada que leva ao novo teatro de 
Brechtiano. As partes líricas são nitidamente separadas da trama principal – uma 
espécie de “cesura na regularidade da ação principal”. O uso de títulos intermediários; 
o “estranhamento” produzido na platéia quando ela observa a venda de um elefante de 
brinquedo (“estranhando” ao ver tal coisa como um paralelo de tantos “negócios” 
realizados no mundo externo); e os choques que, sem dúvida, a transformação de Galy 
Gay produzem – essas são as preliminares do teatro “épico”.104 

 
  

2.1.    O conceito de interrupção 

   

A confluência entre Brecht e Benjamin em relação ao conceito de interrupção está na 

relação de uma função pedagógica que desmistifica a história oficial. 

Para Brecht o que está em jogo em seu teatro não é a representação de situações, mas sim 

o modo de apresentar as circunstâncias sociais em que as situações da vida se inserem. 

A relevância do gesto para Brecht está, sobretudo na relação que o ator estabelece na 

atuação como processo crítico de conhecimento: 

 
Para produzir o efeito de distanciamento, o ator teve de pôr de lado tudo o que havia 
aprendido antes para provocar no público um estado de empatia perante as suas 
configurações. Além de não tentar induzir o público a qualquer espécie de transe, o 
ator não deve colocar-se em transe.105 

 

                                                           

104 Idem, ibidem, p.126. 
105 BRECHT, B. Estudos sobre teatro. Tradução. Fiama Pais Brandão. Col. Logos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1978, p.118. 
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Benjamin, em outro ensaio sobre teatro intitulado Programa de um teatro infantil 

proletário106, enfatiza também a gestualidade no teatro, assim como em seu ensaio sobre Brecht. 

Ele considera que a manifestação das crianças no teatro proletário deveria ser expressão 

livre dos exercícios de improvisação, para que o diretor não cerceasse a criatividade delas na 

tentativa de incutir uma “personalidade moral” 107, como nos teatros da burguesia, mas observar 

na posição de aprendiz a apresentação infantil. 

 
Mas à observação – e somente aqui começa a educação – toda ação e gesto infantil 
transformando-se em sinal. Não tanto, como apraz ao psicólogo, sinal de inconsciente, 
das latências, repressões, censuras, mas antes sinal de um mundo no qual a criança vive 
e dá ordens. O novo conhecimento da criança, que se desenvolveu nos clubes infantis 
russos, levou ao seguinte postulado: a criança vive em seu mundo como ditador. Por 
isso, uma “teoria dos sinais” não é nenhuma força de expressão. Quase todo gesto 
infantil significa uma ordem e um sinal em um meio para o qual só raramente homens 
geniais descortinam a vista.108 

  

 Esses sinais infantis são paradoxais, pois podem ser entendidos como ordem, mas ordem 

de um “outro” sentido da vida, no espaço onde ainda reside uma abertura para o novo, em um 

mundo infantil ainda pleno de novas significações. 

Benjamin esclarece ainda que esse teatro não se vincula a nenhum tipo de propaganda 

pseudorrevolucionária, como em alguns espetáculos burgueses, pois para Benjamin o que pode se 

caracterizar como efetivamente revolucionário nesse teatro é o gesto: “De maneira 

verdadeiramente revolucionária atua o sinal secreto do vindouro, o qual fala pelo gesto 

infantil”.109 

                                                           

106 BENJAMIN, W. Programa de um teatro infantil proletário. In: BENJAMIN, W. Reflexões sobre a criança, o 
brinquedo e a educação. Trad. Marcos Vinicius Mazzari. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2002, p.115. 
107 Idem, ibidem, p.115. 
108 Idem, ibidem, p.116. 
109 Idem, ibidem, p.119. 
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No teatro épico, o gesto é o menor elemento, ele contém um mundo, é uma mônada, é 

uma entrelinha no fluxo das ações, que contribui para a desmontagem do encadeamento de ações.  

Para Benjamin, no teatro de Brecht, a interrupção do movimento do ator no gesto expressa 

a ideologia por trás das ações e, como mônada, expressa em sua pré e pós-história “o sinal 

secreto do vindouro”, como no teatro proletário infantil.  

 
O gesto é seu material, e a aplicação adequada desse material é sua tarefa. Em face das 
assertivas e declarações fraudulentas dos indivíduos, por um lado, e da ambiguidade e 
falta de transparência em suas ações por outro, o gesto tem duas vantagens. Em primeiro 
lugar, ele é relativamente pouco falsificável, e o é tanto menos quanto mais inconspícuo e 
habitual for este gesto. Em segundo lugar, em contraste com as ações e iniciativas dos 
indivíduos, o gesto tem um começo determinável e um fim determinável. Esse caráter 
fechado, circunscrevendo numa moldura rigorosa cada um dos elementos de uma atitude 
que não obstante, como um todo, está escrita um fluxo vivo, constitui um dos fenômenos 
dialéticos mais fundamentais do gesto. Resulta daí uma conclusão importante: quanto 
mais frequentemente interrompemos o protagonista da ação, mais gestos obtemos. Em 
consequência para o teatro épico a interrupção da ação está em primeiro plano.110  

 

O ator do teatro épico - ao “tornar os gestos citáveis” 111, espaçando-os como o tipógrafo 

- opera com o corpo a interrupção. 

Nesse teatro, o ator mostra a ação da representação e o ato de representá-la, refletindo 

como um sábio sobre sua atuação, pois o ator é também um filósofo no teatro épico.  

Ao interromper sua ação gestual em diversos pontos do espetáculo, o ator é o grande 

alegorista do teatro épico, pois cria através de fragmentos de vida congelada a dimensão de ruína 

alegórica, abrindo o sentido crítico da Darstellung da cena para as contradições da existência no 

capitalismo.  

                                                           

110 BENJAMIN, W. O que é teatro épico? Um estudo sobre Brecht. IN: BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e 
política. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 1 edição. São Paulo: Brasiliense, 1994, p.80. 
111 Idem, ibidem, p.88. 
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Através da apresentação do anti-herói112, o ator também desdobra o efeito da reflexão e o 

papel de sábio, inscrevendo na fronteira entre o saber e o não saber o local da reflexão não 

dogmática. 

 
O fato de que o homem pode ser conhecido de determinado modo engendra um 
sentimento de triunfo, e também o fato de que ele não pode ser conhecido inteiramente, 
nem definitivamente, mas é algo que não é facilmente esgotável, e contém em si 
muitas possibilidades (daí sua capacidade de desenvolvimento), é um conhecimento 
agradável. O fato de que ele é modificável por seu ambiente e de que pode modificar 
esse ambiente, isto é, agir sobre ele, gerando consequências – tudo isso provoca um 
sentimento de prazer. O mesmo não ocorre quando o homem é visto como algo de 
mecânico, substituível, incapaz de resistência, o que hoje acontece devido a certas 
condições sociais.113 

 

O gesto aglutina toda uma série de procedimentos do teatro épico, e esse aparelhamento 

teatral focalizado no corpo do ator permite que sejam percebidos os processos de montagem e 

desmontagem na vida humana, isto é, o âmbito da mudança. 

 
O gesto geral da demonstração, que sempre acompanha o gesto do que está sendo 
mostrado em particular, é realçado por meio de apelos musicais dirigidos ao público 
nas canções. Os atores jamais devem fazer uma passagem natural da fala para o canto; 
devem, sim, destacá-lo nitidamente do restante, através de recursos cênicos adequados, 
como por exemplo, mudança de iluminação ou emprego de títulos. A música, por seu 
turno, tem de resistir por completo à “sintonização” que lhe é geralmente exigida e que 
a degrada, tornando-a um autômato subserviente. A música não deve “acompanhar”, a 
não ser por comentários.114 

 

                                                           

112 Lukács na Teoria do Romance explora a questão do herói do drama (Trágico) e do anti-herói figurado no 
romance. O herói do drama, para Lukács ignora toda a aventura, pois ele tem sua força baseada na certeza de que 
está cumprindo um destino, como algo previamente traçado, ele desconhece assim a sua interioridade, em contato 
com sua alma ele ignora o mundo, existe nele uma distância entre psique e alma. Para Lukács a interioridade nasce 
no momento em que nasce a disparidade entre os homens e esta se torna um abismo instransponível, quando os 
deuses se calam, quando o mundo torna-se oco e não assimila mais o sentido das ações, quando interioridade e 
aventura se separam para sempre, este é o anti-herói que nasce com o romance, que é “a epopeia do mundo 
abandonado pelos deuses”.112 LUCKÁCS. G. Teoria do Romance. Um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da 
grande épica. Trad. José Marcos Mariani. São Paulo: Ed.34, p. 89. 
113 BENJAMIN, W. op. cit., p.89. 
114 BRECHT, B. Estudos sobre teatro. Tradução. Fiama Pais Brandão. Col. Logos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1978, p.131. 



 61 

 A consciência de ser teatro do teatro épico permite uma ordenação dos elementos da 

realidade, de modo que sejam expressas as condições da existência no final do processo, pois ela 

se dará no encontro entre a apresentação e o público, e assim, a meu ver, a Darstellung do teatro 

épico pode acontecer.  

 O teatro se abre para o público e sua proposta é ecoar para além das tábuas do palco, 

como abertura de sentido. Aí reside sua dimensão alegórica, como esclarece Jameson: 

 
O ponto de vista teórico que o gestus requer é constituído, portanto, por muitos 
“níveis” distintos e depois reassociados uns aos outros: este é precisamente o processo 
que interessa identificar como alegórico, na medida em que, diversamente de outras 
figuras retóricas, a alegoria é um modo singularmente frustrado de abstração, onde, na 
ausência do conceito, várias narrativas – algumas completamente diferentes umas das 
outras, e outras, meras versões da mesma história – são invocadas para comentar-se 
entre si.115 
 
 

A aposta da interrupção é que a decifração se realize na perspectiva histórica e crítica da 

verdade. Portanto, através da linguagem épica, a Darstellung do espetáculo realiza uma exibição 

que possibilita à verdade nascer, aparecer e morrer em cada apresentação, no kairos de cada 

espetáculo. 

Para Benjamin é o retardamento da ação, provocado pela interrupção do gesto, que faz 

com que o teatro de Brecht tenha o caráter de teatro épico, pelo represamento do fluxo da vida, 

colocando a dialética em estado de repouso.  

Essa dialética em estado de repouso provoca o assombro nos espectadores e, nesse espaço 

perceptivo, se estabelece o efeito didático. 

 
O assombro, que devemos incluir na teoria aristotélica dos efeitos da tragédia, deve ser 
visto como uma capacidade que pode ser apreendida. Quando o fluxo real da vida é 

                                                           

115 JAMESON, F. O método Brecht. Trad. Maria Sílvia Betti. Petropolis: Vozes, 1999, p.144. 
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represado, imobilizando-se, essa interrupção é vivida como se fosse um refluxo: o 
assombro é este refluxo. 116 

 

 O assombro do teatro épico presta homenagem à prática socrática de despertar interesse 

no indivíduo, não reproduzindo as condições da existência, mas procurando descobri-las com a 

interrupção dos acontecimentos. Assim, o fluxo real da vida é represado, provocando o interesse 

do espectador. Esse interesse é o refluxo.  

Na tragédia e no teatro épico, existe o sentido de provocar o interesse dos espectadores – 

mas se na tragédia o interesse dava-se pelo medo e terror, no teatro épico se dá pela descoberta da 

vida em sua dimensão plástica, transformável. 

O destino era soberano na tragédia; no teatro épico, o interesse do espectador é que deve 

ser, pois este teatro aposta que a capacidade crítica potencialize seu poder de agente de mudança 

da realidade.  

  

2.2.     O Palco do teatro épico 

 

Logo no primeiro parágrafo do texto sobre o teatro épico, Benjamin lança a pergunta: o 

que está ocorrendo naquele momento no teatro? – pedindo que o leitor encontre a resposta dessa 

questão tomando como ponto de referência o palco, e não o drama.  

 

O que está acontecendo é, simplesmente, o desaparecimento da orquestra. O abismo 
que separa os atores do público, como os mortos são separados dos vivos, o abismo 
que, quando silencioso, no drama provoca emoções sublimes e, quando sonoro, na 
ópera, provoca o êxtase, esse abismo que de todos os elementos do palco conserva 
mais indelevelmente os vestígios de sua origem sagrada perdeu sua função.117 

                                                           

116 BENJAMIN, W. op.cit, p.89. 
117 Idem, ibidem, p.80. 
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Benjamin coloca essa questão não ingenuamente, mas, a meu ver, com o intuito de 

deslocar a habitual reflexão sobre o teatro do ponto de vista do texto teatral.  

Além disto, a questão do desaparecimento do fosso da orquestra e a aproximação entre 

atores e espectadores retiram o caráter insondável e ilusório do espetáculo e transformam o palco 

em tribuna.  

Brecht assim rompe com a quarta parede, que preponderou na arte teatral ocidental. Este 

aspecto relaciona-se com a desauratização da arte também analisada por Benjamin no ensaio A 

obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1935), pois é o declínio da aura das obras 

de arte que aproxima arte e espectadores. 

 
Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e 
temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. 
Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou 
um galho, que proteja sua sombra sobre nós, significa respirar a aura dessas 
montanhas, desse galho. Graças a essa definição, é fácil identificar os fatores sociais 
específicos que condicionam o declínio atual da aura. Ele deriva de duas 
circunstâncias, estreitamente ligadas à crescente difusão e intensidade dos movimentos 
de massas. Fazer as coisas “ficarem mais próximas” é uma preocupação tão 
apaixonada das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de 
todos os fatos através da sua reprodutibilidade.118 

 
 
 No caso do teatro épico, a aposta segundo Benjamin, é transformar a percepção das 

massas, para que se tornem especialistas, como em um estádio esportivo, em que todos conhecem 

as regras do jogo sendo especialistas daquilo que assistem. 

                                                           

118 BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e técnica, arte e política (obras 
escolhidas). Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 2ª ed., 1986, p.170. 
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O palco como tribuna rompeu com o teatro naturalista de caráter ilusionista119, ele mostra 

as regras do jogo teatral, abre as mãos e mostra os truques, para estabelecer o debate sobre as 

condições da existência. 

 

Para seu público, o palco não se apresenta sob a forma de “tábuas que significam o 
mundo” (ou seja, como um espaço mágico), e sim como uma sala de exposição, 
disposta em um ângulo favorável. Para seu palco, o público não é mais um agregado 
de cobaias hipnotizadas, e sim uma assembléia de pessoas interessadas, cujas 
exigências ele precisa satisfazer.120 

 

O palco épico empreendeu transformações radicais, sobretudo por meio de um teatro 

político que modificou as relações habituais até então entre “palco e público, texto e 

representação, direção e atores”.121  

Para o palco como tribuna, segundo Benjamin, o mais adequado seriam peças de tese de 

caráter político, embora apenas isso não resolvesse exatamente a questão, visto que as relações 

funcionais entre os elementos teatrais não se modificariam, sobretudo no âmbito da relação entre 

palco e público.  

Para Benjamin, a grande transformação do espaço teatral foi realizada por Brecht, pois o 

teatro não se fundamentou mais na literatura e rompeu com o “textocentrismo”, a perspectiva 

preponderante até então no teatro ocidental, que reservava hierarquicamente ao dramaturgo um 

posicionamento privilegiado na construção dos espetáculos. 

                                                           

119 O ilusionismo do teatro naturalista fundamentou-se no seu vinculo estreito com a regra de verossimilhança da 
Poética de Aristóteles, pois o público devia ser envolvido na encenação pela identificação com a verdade da cena. 
Essa verdade no palco naturalista que prometia uma reprodução da vida, mas na verdade reproduzia um viés do 
status quo vigente. 
120 BENJAMIN, W. op. cit., p.79 
121 Idem, ibidem, p.79. 
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Brecht relativizou a posição do texto no teatro épico, embora paradoxalmente tenha 

continuado a ser um elemento fundamental para todas as transformações que o teatro épico 

empreendeu. 

 
Para seu texto, a representação não significa mais uma interpretação virtuosística, e 
sim um controle rigoroso. Para sua representação, o texto não é mais fundamento, e 

sim roteiro de trabalho, no qual se registram as reformulações necessárias.122 
 

 O texto teatral na perspectiva acima é o ponto de partida para a reflexão dos artistas 

criadores envolvidos em uma montagem teatral e não um eixo irrefutável do ponto de vista do 

autor teatral, como sempre foi na perspectiva “textocentrista” do teatro. 

Mas, embora Brecht tenha reformulado a perspectiva do texto como um direcionamento 

mais livre no âmbito da interpretação, isso não significa que tenha abandonado a unidade do 

enredo aristotélica. Ao contrário, pois esse foi o aspecto preservado da normatividade da Poética 

de Aristóteles.123  

Por outro lado, o texto teatral do teatro épico, de acordo com Benjamin, manteve funções 

distintas do teatro comercial, posto que, se no teatro comercial ele esteve a serviço de sua 

manutenção, no teatro épico esteve a serviço das transformações do próprio teatro, sendo um 

meio para que os atores inventariassem o papel a apresentar, através da mudança do papel do 

diretor. 

 

                                                           

122 Idem, ibidem, p.79. 
123 Para Aristóteles, a fábula é a alma da tragédia: “ A fabula é, pois, o princípio, a alma, por assim dizer da tragédia.” 
Aristóteles reforça a importância do enredo a seguir: “Assentamos que a tragédia é a imitação duma ação acabada e 
inteira, de alguma extensão. Inteiro é o que tem começo, meio e fim. Começo é aquilo que, de per si, não se segue 
necessariamente outra coisa, mas após o que, por natureza, existe ou se produz outra coisa; fim, pelo contrário, é 
aquilo que, de per si e por natureza, vem após outra coisa, quer necessária, quer ordinariamente, mas após o que não 
há nada mais; meio o que de si vem após outra coisa e após o que outra coisa vem. As fábulas bem constituídas não 
devem começar num ponto ao acaso, nem acabar num ponto ao acaso, mas utilizar-se das fórmulas referidas.” 
ARISTÓTELES, op. cit.,p.26 e 27. 
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Para seus atores, o diretor não transmite mais instruções visando a obtenção de efeitos, 
e sim teses em função das quais eles têm que tomar uma posição. Para seu diretor, o 
ator não é mais um artista mímico, que incorpora o papel, e sim um funcionário, que 
precisa inventariá-lo.124 

 

As mudanças de perspectivas são radicais e se espraiam por todos os âmbitos das relações 

funcionais do teatro: o palco abriu-se para um diálogo franco e aberto com o público.  

O personagem protagonista da peça Galy Gay, protótipo do anti-herói, é um elemento 

que, segundo Benjamin, se estabelece na tradição alemã desde a Idade Média, passando pelo 

drama barroco, pelo Fausto de Goethe e finalmente desembocando no teatro épico de Brecht: 

 
O herói não trágico é um elemento dessa tradição alemã. O fato de que sua existência 
paradoxal, no palco, precisa ser resgatada por nossa própria existência na realidade, foi 
compreendido muito cedo, se não pela crítica, ao menos pelos melhores pensadores de 
nosso tempo – homens como Georg Lukács e Franz Rosenzweig. Já Platão, escreveu 
Lukács há vinte anos, reconhecera o caráter não dramático do homem elevado entre 
todos, o sábio.125 

 

Para Benjamin, uma das dificuldades de compreensão do teatro épico seria “a sua 

aderência imediata à vida” 126, uma vida que está inscrita no paradigma materialista dialético.  

É preciso aqui ressaltar que a aderência imediata à vida a qual Benjamin se refere não 

seria uma mímesis, no sentido aristotélico, mas a aderência à vida através da condição dialética da 

existência, isto é, no nexo entre a “ação” viva do palco e a presença viva do espectador como 

eixo para serem mostradas as contradições da existência e não um suposto mundo ficcional 

cênico, travestido de realidade como anteriormente se dava no naturalismo. 

Esse é o novo sentido que dificultava a compreensão, pois a maior parte do público e da 

crítica não compreendia muito bem ainda esta proposta de teatro. 

                                                           

124 BENJAMIN, W. op. cit., p.79. 
125 Idem, Ibidem, p.83. 
126 Idem, Ibidem, p.80. 
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 A quebra da “quarta parede” realizada pelo teatro épico contribui de maneira contundente 

para esta revolução teatral, pois no teatro tradicional a “quarta parede” funcionou como 

operadora do mundo ficcional da cena, que dirigia a atenção do espectador através dos cânones 

normativos dramáticos, sobretudo a Einfühlung (identificação), que operava a enunciação de uma 

verdade irrefutável.  

A operação de exposição de uma realidade dialética do teatro épico foi inspirada nas 

técnicas utilizadas no cinema e no rádio.  

 
Ele está situado no ponto mais alto da técnica. Se o cinema impôs o princípio de que o 
espectador pode entrar a qualquer momento na sala, de que para isso devem ser 
evitados os antecedentes muito complicados e de que cada parte, além de seu valor 
para o todo, precisa ter um valor próprio, episódico, este princípio tornou-se 
absolutamente necessário para o rádio, cujo público liga e desliga a cada momento, 
arbitrariamente, seus alto-falantes. O teatro épico faz o mesmo com o palco.127 

 

Neste teatro, a técnica humaniza-se, pois proporciona ao espectador uma autonomia na 

relação que estabelece com o espetáculo. No teatro épico, a técnica do espetáculo liberta a 

atenção do espectador, é o próprio espectador que passa a dirigir a sua atenção da forma como 

acha mais adequado, para exercer seu poder crítico.  

 Segundo Jameson, a dimensão teatral brechtiana cinematográfica deve ser ressaltada 

exatamente no sentido da capacidade de ampliação da visão que este teatro proporciona e que vai 

além da dimensão da estatura do corpo humano. 

 
Esta é a dimensão filosófica de um aspecto da dramarturgia brechtiana que seus 
discípulos desenvolveram numa direção mais metafísica do que ele mesmo parece ter 
desejado ir. Por isto Benjamin ao incorporar e identificar o método brechtiano em um 
novo recurso como a câmera, celebrou a capacidade desta de desvendar as dimensões 

                                                           

127 Idem, ibidem, p.83. 
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espaciais de nossa existência que tinham sido escamoteadas pelas convenções da 
estatura humana . 128 

 

 Jameson acredita que Benjamin, ao ressaltar o valor da utilização dos procedimentos da 

técnica do cinema e do rádio no teatro épico, tenha levado a ética brechtiana da fragmentação 

ainda mais adiante do que o próprio Brecht, sobretudo na análise que realizou em seu ensaio 

intitulado O autor como produtor (1934). 

  Neste ensaio, Benjamin analisa a questão da relação entre política e técnica literária, ao 

afirmar que a obra literária é correta do ponto vista político quando também é correta do ponto de 

vista literário, isto é, quando forma e conteúdo se vinculam. 

A utilização dos procedimentos técnicos do rádio e do cinema no caso do teatro épico, 

segundo Benjamin, caracteriza sua qualidade artística e política, pois segue na direção oposta aos 

conteúdos espirituais que foram à perspectiva artística, dos facistas. 

 
Não assim um teatro que, em vez de competir com esses novos instrumentos de 
difusão, procura aplicá-los e aprender com eles, em suma, confronta-se com esses 
veículos. O teatro épico transformou este confronto em coisa sua. É o verdadeiro teatro 
de nosso tempo, pois está à altura do nível de desenvolvimento hoje alcançado pelo 
cinema e pelo rádio.129 
 
 

 A interrupção, cujo aspecto central é a interrupção do gesto, refere-se à possibilidade de 

apropriação dos procedimentos técnicos na perspectiva de sua humanização: “o gesto demonstra 

a significação e a aplicabilidade social da dialética. Ela põe à prova as condições sociais, a partir 

do homem”.130 

                                                           

128 JAMESON, F. O Método Brecht. Trad. Maria Sílvia Betti. Petropolis: Vozes, 1999. p.76. 
129 BENJAMIN, W. “O autor como produtor”. In: Magia e técnica, arte e política (obras escolhidas). Trad. Sérgio 
Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 2ª ed., 1986, p. 133. 
130 BENJAMIN, W. op. cit., p.88. 
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 Segundo Jameson, a fragmentação da ação no gesto demonstra a qualidade de ruptura 

revolucionária intrínseca ao gesto, que a Darstellung da cena épica pode revelar. 

 
O que a história solidificou sob a forma de estabilidade e substancialidade pode agora 
ser dissolvido novamente, e, portanto reformado, melhorado, umfurktioniert 
[refuncionalizado]. O processo de autonomização estética, fragmentando a ação em 
suas menores partes, tem, portanto, significado simbólico assim como epistemológico: 
mostra que o ato “realmente” é, sem dúvida, nada mais que a própria atividade de 
ruptura e “analisá-lo” é em si mesmo um processo agradável, uma espécie de jogo 
criativo no qual novos atos formam a partir de pedaços de outros mais antigos, nos 
quais toda a superfície reificada de um período aparentemente situado além da história 
e além da mudança submete-se agora a uma primeira desconstrução lúdica, antes de 
chegar a uma real reconstrução coletiva social e revolucionária.131 

  

 A energia alegórica da Darstellung do teatro brechtiano, segundo Jameson, se dá também 

pela fragmentação da ação. 

 
Tal é, de qualquer modo, a energia alegórica suplementar da autonomização brechtiana, 
sua capacidade de encenar nossas próprias ações possíveis e virtuais, seu uso de um 
espetáculo único (e, portanto aparentemente imutável, mas apenas aparentemente 
imutável) que estimule o público à percepção de múltiplas possibilidades.132  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

131 JAMESON, F. op. cit, p.75. 
132 Idem, ibidem, p.75. 
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Capítulo 3 

O teatro pós-dramático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um modo profundamente diferente  

de usar os signos teatrais 

justifica com plena razão 

 que se descreva 

 um setor considerável do novo teatro 

 como ‘ pós-dramático’.133 

                                                           

133 LEHMANN, H. T. op.cit., p. 19. 
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Na apresentação da obra de Hans-Thies Lehmann intitulada Teatro pós-dramático (2007), 

Sergio de Carvalho resume inicialmente as perspectivas principais do conceito de pós-dramático. 

  
Teatro pós-dramático parte da hipótese de que a partir dos anos 1970 ocorreu uma 
profunda ruptura no modo de pensar e fazer teatro. Algo que já estava anunciado pelas 
vanguardas modernistas do começo do século XX – a valorização da autonomia da 
cena e a recusa a qualquer tipo de “textocentrismo” – se desenvolve mais radicalmente, 
a ponto de assumir um sentido modelar como contraponto da arte ao processo de 
totalização da indústria cultural.134 

 

Nesse sentido, um modo diferente de usar os signos teatrais justifica, para Lehmann, que 

se denomine pós-dramático um novo setor do teatro. 

O teatro pós-dramático caracteriza-se, sobretudo, como um espaço de resistência de um 

ponto de vista político na cultura contemporânea, “mas aqui a política se funda no modo de ser da 

utilização dos signos”.135 

 
A política do teatro é uma política da percepção. Sua definição começa com a 
advertência de que o modo da percepção não deve ser separado da existência do teatro 
em um mundo da vida dominado pelas mídias, que modelam maciçamente todas as 
percepções.136 

 

 A política da percepção do teatro pós-dramático enquanto espaço de resistência ao 

processo de totalização da indústria cultural pode ser entendido também nos termos da análise de 

Adorno e Horkheimer na obra Dialética do esclarecimento. 

                                                           

134 CARVALHO, S. “Apresentação”. In: LEHMANN, H. Teatro pós-dramático. Trad. Pedro Süssekind. São Paulo: 
Ed. Cosac e Naify, 2007, p.7. 
135 LEHMANN, H. T. op. cit.,p.424. 
136 Idem, ibidem, p.424. 
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A obra de Max Horkheimer (1895-1973) e Theodor Adorno (1903-1969), Dialética do 

esclarecimento137, é tributária da noção de história como natureza. Esta noção foi desenvolvida 

por Benjamin em A origem do drama barroco Alemão obra e nas Teses sobre o conceito de 

história. Horkeimer e Adorno abordam uma ampla e contundente reflexão sobre o “espaço” que a 

arte ocupa no capitalismo administrado138. 

O livro foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial e publicado em 1947, mas não 

perdeu sua contundência crítica, sobretudo no âmbito da arte, isso porque embora a realidade 

histórica seja outra, a “Indústria Cultural” ainda impera de forma hegemônica no mundo e no 

campo da cultura e este é um ponto crucial para entendermos o espaço do teatro pós-dramático na 

contemporaneidade. 

 O enredamento entre as questões socioeconômicas, políticas e o âmbito artístico se dão de 

outro modo nos tempos que correm, mas ainda não superamos o estado de barbárie da civilização 

e da cultura e não sabemos se efetivamente iremos superar.  

                                                           

137 Na obra Dialética do esclarecimento, Adorno e Horkheimer dedicaram-se a investigar o caminho do progresso e 
da razão instrumental na sociedade ocidental com o seguinte propósito: “O que nos propuséramos era, de fato, nada 
menos do que descobrir por que a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se 
fundando em uma nova espécie de Barbárie”. ADORNO, T. W. e HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. 
Fragmentos filosóficos. Trad. Guido de Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1895, p.11. A questão 
central que move a reflexão apresentada na obra é vinculada à perplexidade diante do fato de que a fé no progresso e 
na razão humana, ao invés de realizar ao que aludiam, levou entre outras coisas, ao nazismo. Como se isso não 
bastasse, a razão instrumental levou a um embotamento do papel da arte, espaço que foi hegemonicamente ocupado 
pela indústria cultural. Adorno e Horkheimer afirmam que o nazismo foi fruto da sociedade crente no progresso e na 
emancipação, um pensamento inscrito no ponto de vista do conceito kantiano de esclarecimento, Aufklärung. O 
conceito de Aufklärung foi fundamentado por Kant no texto intitulado “Resposta à pergunta: o que é 
Esclarecimento”. Nesse texto, Kant incita autonomia do indivíduo: ver-se livre de qualquer tutela e saber pensar por 
si mesmo, o que libera os homens do medo e das superstições na direção do desencantamento do mundo. A ideia de 
libertação do homem inscrita no paradigma do esclarecimento acabou se revertendo na dominação por meio da razão 
instrumental, à custa da violência e da dominação, do homem consigo mesmo, do homem em relação aos outros 
homens e da técnica em relação à natureza.  
138 A designação de capitalismo administrado adotada por Adorno e Horkheimer reflete o diagnóstico da época em 
que escreveram a Dialética do esclarecimento, onde, entre outras coisas, havia uma grande intervenção do Estado na 
economia (fato que vimos se repetir na recente crise financeira mundial). Além disso, é a designação do capitalismo 
para a alta modernidade, período em que escreveram a obra. 
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As questões atuais que envolvem os problemas de âmbito ecológico, as tensões bélicas 

como as guerras étnicas e o terrorismo mundial, além de uma indústria cultural que ainda ocupa 

um papel questionável nas sociedades, demonstram como ainda vivemos sobre o estado 

regressivo da razão instrumental. 

Na obra Eclipse da razão, Horkheimer dedica-se a uma tarefa similar. O objetivo de 

Horkheimer foi o de relacionar o impasse atual do pensamento filosófico com as perspectivas 

futuras da humanidade, indagando-se sobre o conceito de racionalidade subjacente à cultura 

industrial e perscrutando seus vícios e falhas através dos conceitos de “razão subjetiva” e de 

“razão objetiva”.139  

Horkheimer analisa a questão da razão através da reflexão sobre os paradigmas filosóficos 

que nortearam os rumos que a humanidade trilhou.  

O diagnóstico de Horkheimer é de que o ideal de uma sociedade humana está mais 

distante do que nunca, pois o conhecimento técnico assumiu uma posição preponderante nas 

                                                           

139 No primeiro capítulo do livro intitulado Meios e fins, Horkheimer escreve que se fosse perguntar a um homem 
comum sobre o conceito de razão a resposta seria a de que a razão, explica-se por si mesma e esta seria, assim, uma 
indagação supérflua. Mas se insistíssemos na questão, iríamos obter a resposta de que a razão pertence às coisas 
úteis. Este é o tipo de razão que Horkheimer nomeia “razão subjetiva”, que está relacionada com os meios e fins, isto 
é, aos propósitos pragmáticos da vida, sendo que esta razão não concede nenhum espaço para a indagação e seu 
sentido subjetivo é relacionado à autopreservação do sujeito e da sociedade, negando qualquer vantagem que não se 
relacione com o lucro para o sujeito. Já a “razão objetiva” não exclui a “razão subjetiva”, mas está inscrita na 
tradição do pensamento que remonta a Platão, Aristóteles, à escolástica, ao idealismo alemão, onde a razão tem um 
sentido de harmonização com a totalidade, sendo que o paradigma da filosofia de Platão que postula que a existência 
humana deveria ser conciliada com o pensamento e sua ordem racional elucida o princípio da “razão objetiva”. 
Segundo Horkheimer, o fato é que ao longo da história ocorreu uma predominância da “razão subjetiva” e a 
consequência disso foi o embotamento do indivíduo, da sua capacidade crítica, de uma sujeição à realidade.  “Os 
dois conceitos de razão não representam duas vias separadas e independentes da mente, embora a sua oposição 
represente uma verdadeira antinomia. A tarefa da filosofia não é jogar teimosamente um contra o outro, mas 
promover a crítica recíproca dos dois conceitos, e assim, se possível, preparar na esfera intelectual os dois na 
realidade... Através de sua autocrítica, a razão deve reconhecer as limitações dos dois conceitos opostos de razão; 
deve analisar o desenvolvimento da divisão entre os dois, perpetuada como tal por todas as doutrinas que tendem a 
triunfar ideologicamente sobre a antinomia filosófica em um mundo antinômico. Tanto a separação como a inter-
relação entre os dois conceitos deve ser compreendida”. HORKHEIMER, M. A eclipse da razão. Trad. Sebastião 
Uchoa Leite. São Paulo: Centauro, 2002, p.174 e 175. 
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atividades humanas e este fato resultou para os indivíduos na perda da autonomia e da capacidade 

de opor-se aos mecanismos de manipulação das massas.  

Walter Benjamin, como vimos no capitulo anterior, não é tão pessimista em relação ao 

desenvolvimento da técnica, sobretudo em relação à arte cinematográfica. Em seu ensaio A obra 

de arte na era de sua reprodutibilidade técnica é possível perceber uma visão ambivalente, mas 

Benjamin acredita que o cinema tem uma importante função social: 

 

Uma das funções sociais mais importantes do cinema é criar um equilíbrio entre o 
homem e o aparelho. O cinema não realiza essa tarefa apenas pelo modo com que o 
homem se representa diante do aparelho, mas pelo modo com que ele representa o 
mundo, graças a esse aparelho. Através de seus grandes planos, de sua ênfase sobre 
pormenores ocultos dos objetos que nos são familiares, e de sua investigação dos 
ambientes mais vulgares sob a direção genial da objetiva, o cinema faz-nos vislumbrar, 
por um lado, os mil condicionamentos que determinam nossa existência, e por outro 
assegura-nos um grande e insuspeitado espaço de liberdade.140 

 

 

Na visão benjaminiana a arte cinematográfica permitiu que os cineastas penetrassem nas 

vísceras da realidade, por ser uma arte composta de inúmeros fragmentos que possibilitam novas 

abordagens do real permitindo uma visão ampliada dos fenômenos da vida. 

 
[...] Assim, a descrição cinematográfica da realidade é para o homem moderno 
infinitamente mais significativa que a pictórica, porque ela lhe oferece o que temos o 
direito de exigir da arte: um aspecto da realidade livre de qualquer manipulação pelos 
aparelhos, precisamente graças ao procedimento de penetrar, com os aparelhos, no 
âmago da realidade.141 

  
 

A técnica cinematográfica em si, para Benjamin, continha nos seus aspectos estruturais 

uma direção inversa do embotamento da consciência das massas. Os procedimentos de montagem 

                                                           

140 BENJAMIN, W. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” . In: Magia e técnica, arte e política 
(obras escolhidas). Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 2ª ed., 1986, p.189. 
141 Idem, ibidem, p.187. 
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e fragmento iam de encontro exatamente à perspectiva da teoria do conhecimento benjaminiana 

enunciada no prefácio da obra sobre o Barroco, isto é, uma nova forma de filosofia, portanto de 

pensamento. Um pensamento que pretendeu romper com o discurso linear e ininterrupto da 

história, como história do “progresso”.  

O advento do cinema exerceu também um papel relevante e contundente como legado 

deste novo território cênico denominado de pós-dramático, no sentido autorreferencialidade do 

teatro, a chamada “teatralidade”, como veremos neste capitulo. 

Para apresentar o teatro pós-dramático as fontes de pesquisa do presente estudo baseiam-

se em descrições142 dos espetáculos a partir do estudo de Lehmann. 

 Este fato embora dificulte por um lado a apreensão da potência cênica deste teatro enraíza 

a presente análise na perspectiva de crítica filosófica.  

 A proximidade temporal do advento do teatro pós-dramático também dificulta uma 

perspectiva crítica, mas através das pistas deixadas pela análise de Lehmann foi possível abrir um 

caminho de reflexão. 

 No teatro pós-dramático não há uma abordagem de gênero, isto é, as poéticas pós-

dramáticas são eminentemente de crossover143 onde cada espetáculo tem seu caráter auto-

organizativo compondo um panorama bastante diversificado. 

 O nome pós-dramático que Lehmann defende parece pertinente no sentido de dar conta da 

amplitude deste panorama cênico, que inclusive está além da cena teatral, pois incluiu os 

territórios da dança e da arte da performance144. 

                                                           

142 Esta fonte logicamente não substitui os espetáculos, mas nos dá uma dimensão da potência cênica de obras 
significativas, embora não consiga dar conta da transmissão dessas obras, pois só a presença em um espetáculo e em 
segundo plano um vídeo conseguiriam expressar. 
143 São poéticas relacionadas a diversas linguagens cênicas, isto é, a dança, ao teatro, a performance, a música, entre 
outras e também à justaposição de várias linguagens artísticas no interior de cada espetáculo. 
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Trata-se aqui de teatro especialmente arriscado, porque rompe com muitas convenções. 
Os textos não correspondem às expectativas com as quais as pessoas costumam encarar 
textos dramáticos. Muitas vezes é difícil até mesmo descobrir um sentido, um 
significado coerente da representação. As imagens não são ilustrações de uma fábula. 
Há um obscurecimento das fronteiras entre os gêneros: dança e pantomima, teatro 
musical e falado se associam, concerto e peça teatral são unificados para produzir 
concertos cênicos e assim por diante. Resulta disso uma paisagem teatral múltipla e 
nova, para a qual as regras gerais ainda não forma encontradas.145 

 

 O conceito de pós-dramático tem vozes dissonantes146, isto é, há uma visão crítica deste 

conceito por parte de alguns estudiosos. Mas apesar das vozes dissonantes, é inegável a 

pertinência da análise de Lehmann. 

 

A despeito das ressalvas, não se pode negar a inteligência da resposta de Lehmann aos 
problemas colocados pelo teatro contemporâneo. Ao partir do pressuposto de que a 
síntese desse teatro é tão problemática quanto a aspiração a uma exegese sintética, 
Lehmann demonstra no trato com seu objeto que apenas as perspectivas parciais são 
possíveis [...] Com base nessa premissa, delineia os traços do pós-dramático por 
constelação de elementos, seguindo um movimento de anexação de territórios para 
construir cartografias superpostas [...] que abrem vias de acesso ao teatro 
contemporâneo a partir de vários pontos de vista.147 
 

 

                                                                                                                                                                                            

144 A arte da performance se constitui como linguagem artística autônoma a partir dos anos 70 e nasceu, sobretudo 
do âmbito das artes plásticas, tendo como movimentos predecessores a collage, a assemblage, os environments, live 
art, o happening e a body art. Tais procedimentos artísticos  levaram à experimentação que buscava o encontro das 
artes plásticas com o corpo do artista, ocorrendo por meio deles a diminuição do sentido de representação e se 
direcionando para a apresentação, isto é, uma presentificação do corpo na cena. 
145 LEHMANN, H. op. cit., p.38. 
146 No presente estudo optei por não abordar as ressalvas feitas ao conceito de pós-dramático, pois isto ampliaria a 
discussão em um sentido vertiginoso. Mas vale ressaltar que os principais pontos criticados são: a perspectiva de 
Lehmann de considerar o pós-dramático como desenvolvimento do dramático, de desconsiderar o legado da 
espetacularidade wagneriana e também de ancorar o pós-dramático com lastro no teatro épico de Brecht. Todos estes 
aspectos merecem ser discutidos, embora a presente análise demonstre, a meu ver, que Lehmann afirma que o teatro 
pós-dramático não é dramático, nem épico, aliás, uma das principais características de seu estudo é revelar que 
teatro e dramático não são instâncias inextricáveis. 
147 FERNANDES, S. “Subversão do palco”. In: REVISTA HUMANIDADES. Teatro pós-dramático. Brasilia: Ed. 
UNB, novembro de 2006, p.11 
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 Para Sergio Carvalho148, a obra de Lehmann tem também o mérito de ter analisado este 

novo teatro, reconhecendo que sua expressão está além de um formalismo vazio como pensaram 

alguns. 

 Lehmann esclarece que sua análise não se baseia na noção de idéia da estética clássica, 

pois esta perdeu sua validade para a análise contemporânea.  

 
A variedade heterogênea corrói as certezas metodológicas que deveriam possibilitar a 
afirmação de causalidades amplas no desenvolvimento artístico. Trata-se de aceitar a 
coexistência de concepções teatrais divergentes, em que nenhum paradigma assume 
“preponderância”.149 

 

A via de análise escolhida para descrever a Darstellung do palco pós-dramático foi 

parcial: o recorte se vincula, sobretudo, ao nexo alegórico deste novo teatro.  

 

3.1. O conceito de pós-dramático 

 

A revolução artística provocada pelo aparecimento do cinema e da fotografia levou as 

artes a tomarem o rumo da afirmação e descoberta de suas especificidades.  

 
Sob a influência de novos meios, os antigos se tornam auto-reflexivos (foi o que 
aconteceu com a pintura após o advento da fotografia, com o teatro após o advento do 
cinema e com este após o advento da técnica da televisão e do vídeo). Mesmo quando 
esta mudança só ofusca todos os outros aspectos na primeira fase da reação, a auto-
reflexão permanece a partir de então como um potencial duradouro e uma necessidade 
que é forçada pela coexistência e pela concorrência das artes.150 

 

                                                           

148 CARVALHO, S. op. cit., p.7. 
149 LEHMANN, H. T. op. cit., p. 23. 
150 LEHMANN, H. T. op. cit., p.82. 
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A revolução geral pela qual passaram as artes ecoou no teatro através da crise da sua 

forma discursiva, e assim o teatro entrou em um momento pautado pela experimentação, tomando 

consciência de seus potenciais expressivos latentes independentes do texto.  

O teatro redimensionou-se para a questão da chamada “teatralidade”, ou seja, para o que 

era específico da arte teatral em todos os âmbitos de sua constituição, libertando-se da submissão 

ao texto e também do drama. 

No início do século XX surge a figura do encenador151 como organizador dos elementos 

constitutivos do espetáculo e que se transformou em autor de um texto cênico ao reivindicar para 

si a posição de criador.  

As revoluções tecnológicas do período promoveram as turnês entre os países europeus 

que passaram a divulgar o trabalho das companhias e espetáculos, expressando diferentes 

maneiras da realização teatral. 

Com a descoberta da iluminação elétrica, as novas possibilidades do fazer teatral 

provocaram uma gama de questionamentos sobre os diversos elementos do espetáculo, refletindo 

na posição do diretor que, até então, era apenas responsável pela marcação de cenas e inflexões 

dos atores. 

O encenador surgiu da necessidade de se dar uma unidade e uma diretriz ao espetáculo. 

Ele tornou-se a partir de então, responsável por todas as áreas da cena. 

Assim se configurou a noção de escritura cênica, em que os encenadores tornaram-se 

organizadores de signos cênicos devido à emancipação dos elementos da representação e a partir 

daí nasceu nos espetáculos uma polifonia significante que se abriu para os espectadores.  

                                                           

151 ROUBINE, J. A linguagem da encenação teatral 1880-1980. Trad. Y. Michalski. Rio de Janeiro: Zahar, 1982, 
p.22. 
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Consequentemente, a supremacia dos encenadores foi relativizada e o espectador passou a 

ser o construtor do sentido das obras. 

Bernard Dort, no texto La Représentation Émancipée152, analisa como se deu esse 

processo de autonomização das linguagens artísticas no âmbito do palco teatral no sentido da 

teatralidade: 

 
La mutation qui s’est produite au début du siècle n’est pas annulée: au contraire, elle se 
prolonge et, peut-être, s’accomplit. A travers la prise du pouvoir par le metteur en 
scène, la représentation avait conquis son indépendence et son prope ne statut. 
Aujourd’hui, par l’émancipation progressive de ses diférentes composantes, elle 
s’ouvre sur une activation du spectateur et renoue ainsi avec ce qui este peut-être la 
vocacion même du Théâtre: non de figurer un texte ou d’organiser un spetacle, mais 
d’être une critique en acte de la signification. Le jeu y retrouve tout son pouvoir. 
Autant que construction, la théâtralité est interrogation du sens. 153 
 

  

 Creio que uma das características comuns entre as diversas poéticas é a da disjunção 

como fratura exposta na Darstellung da cena.  

Há um deslizamento entre várias áreas artísticas, mas que preservam as autonomias das 

linguagens na operação de justaposição, abrindo espaços de fratura nos espetáculos. 

A fratura da cena pós-dramática é tributária também de um outro âmbito das linguagens 

artísticas, as artes plásticas: 

 

Quando, nas artes plásticas, a dimensão da representação foi dissociada da experiência 
da cor e da forma como tais (fotografia e abstração), os elementos isolados que 
remetiam a si mesmos puderam ganhar aceleração e engendrar novas formulações. Da 

                                                           

152 DORT, B. La représentation émancipée. Paris, Actes sud, 1988. 
153 Tradução da autora: “a mudança que se produziu no começo do século (século XX) não foi anulada, ao contrário, 
ela se prolongou e, talvez, se consumou. Através da apreciação do poder do encenador, a representação conquista sua 
independência e seu próprio status. Atualmente pela emancipação progressiva de seus diferentes componentes, ela se 
abre sobre uma ativação do espectador e renova assim com o que talvez seja a vocação mesma do TEATRO: não de 
figurar um texto ou organizar o espetáculo, mas de uma crítica em ação da sua significação. O jogo reencontra todo 
seu poder. Tanto quanto construção, a teatralidade é interrogação de sentido.” Idem, ibidem, pp.183 e 184. 
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decomposição do todo de um gênero em seus elementos isolados surgem as novas 
linguagens formais. Quando se separam os aspectos antes “colados” da linguagem e do 
corpo no teatro, quando a interpretação do papel e o ato de se dirigir ao público são 
tratados como realidades autônomas, quando o espaço sonoro e o espaço da atuação 
são separados, abrem-se novas possibilidades de representação a partir da 
autonomização das camadas individuais.154 

 

A disjunção pode se caracterizar também como fronteira, isto é, um espaço intersticial que 

é para Homi Bhabha155 o local da cultura na pós-modernidade, onde o prefixo “pós” significa não 

um além, mas o futuro revisto no seu lado de cá, na sua potência crítica do presente, na 

perspectiva benjaminiana. 

 
 

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o ‘novo’ que não seja parte de 
um continuum do passado e presente. Ele cria uma ideia de novo como ato insurgente 
de tradução cultural. Esta arte não apenas retoma o passado como causa social ou 
precedente estético; ela renova o passado, reconfigurando-o com um ‘entre-lugar’ 
contingente, que inova e interrompe a atuação do presente. ‘O passado-presente’ torna-
se parte da necessidade e não da nostalgia do viver'.156 
 
 

 O teatro pós-dramático exibe em sua Darstellung uma pletora de signos, que são 

apresentados no acontecimento cênico: 

 
Cabe constatar que o teatro pós-dramático não é apenas um novo tipo de texto de 
encenação (e ainda menos um novo tipo de texto teatral), constituindo-se antes num 
modo de tratamento dos signos teatrais que revolve desde a base essas duas camadas 
do teatro por meio da qualidade estruturalmente diversificada da performance. Ele se 
torna mais presença que representação, mais experiência partilhada do que 
comunicada, mais processo do que resultado, mais manifestação do que significação, 
mais energia do que informação.157 

 
 

                                                           

154 LEHMANN, H. op. cit., p.83. 
155 BHABA, H. O local da cultura. Trad. Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima reis e Gláucia Renate Gonçalves. 
2ª reimpressão. Belo Horizonte: UFMG, 2003, p.27. 
156 Idem, ibidem. p.27. 
157 LEHMANN, H. op. cit., p.143. 
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Segundo Lehmann, teatro e drama não são instâncias inextricáveis, isto é, existe um novo 

teatro que não é drama, e não tem como elementos estruturais o texto, a ação, os dramatis 

personae e a história contada na forma de diálogo: “O reconhecimento do teatro pós-dramático 

tem início com a constatação de que a condição de sua existência é a emancipação recíproca e a 

dissociação entre drama e teatro”.158 

Na contemporaneidade a obra se abre para ser decifrada pelo espectador,  radicalizando 

este processo iniciado, sobretudo pelo teatro, pois este teatro não estabelece nem um enredo em 

que o espectador possa se guiar. 

A convergência da alegoria ao teatro pós-dramático é afirmada por Lehmann, no trecho a 

seguir: 

 
O contraste estabelecido por Benjamin entre uma estética alegórica e uma estética 
simbólica pensada “organicamente” também pode ser lido como teoria do teatro. Neste 
sentido, a totalidade orgânica apreensível dá lugar ao inevitável e comumente 
“esquecido” caráter fragmentário da percepção, um caráter que se tornará 
expressamente consciente no teatro pós-dramático.159 

 

Neste sentido, a Darstellung da cena pós-dramática é alegórica e sua fratura exposta se 

fundamenta na interrogação de sentido que incita a autonomia crítica do espectador160.  

Há uma radicalização da operação alegorizante da Darstellung cênica, isto é, o abismo da 

significação é mais contundente, pois os lastros entre significante e significado são mais 

arbitrários. 

                                                           

158 Idem, ibidem, p.75. 
159 Idem, ibidem, p.146. 
160

 A autonomia crítica do espectador já havia sido enunciada pelo teatro épico, mas no teatro pós-dramático ela se 
radicaliza, pois não há uma proposta de direcionamento crítico, como havia no teatro épico pela visão dialética da 
existência. A perspectiva critica do espectador do teatro pós-dramático se dá como na filosofia benjaminiana por uma 
relação intensiva com o espetáculo, que não estabelece nenhum parâmetro ideológico. 
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Para Lehmann a distância entre pós-dramático e dramático é uma característica crucial 

deste novo teatro: “Pode-se então descrever assim o teatro pós-dramático: os membros ou ramos 

do organismo dramático, embora como um material morto, ainda estão presentes e constituem o 

espaço de uma lembrança ‘em irrupção’”.161 

Lehmann nos leva a refletir que o teatro pós-dramático alegoriza o teatro dramático e trata 

o material dramático como ruína, assim como o drama barroco alegorizou a tragédia. 

Esta alegorização do drama se concretiza pela Darstellung da cena como cerimônia: “O 

teatro pós-dramático é a substituição da ação dramática pela cerimônia” 162, uma cerimônia 

fúnebre. 

Segundo Sérgio Carvalho163 o traço poético mais significativo deste novo teatro é o que se 

denomina de “poética da morte”, que trata, sobretudo da banalização da vida contemporânea 

operada pelas condições da existência de um capitalismo pós-industrial que não tem agentes 

evidentes e reduz o ser humano a sua menor dimensão, “seu corpo nu agachado no chão, como o 

de um morto”.164 

Este corpo diferente do corpo benjaminiano emudecido pela guerra é um corpo destroçado 

pela dinâmica do capitalismo pós-industrial. 

A Darstellung da cena pós-dramática na via da “poética da morte” tem como principais 

características: o aspecto cerimonial, a corporeidade exacerbada e uma paisagem de ruína. 

 

3.2. O palco pós-dramático 

 

                                                           

161 Idem, ibidem, p.34. 
162 Idem, ibidem, p.105. 
163 CARVALHO, S.op.cit., p.13. 
164 Idem, ibidem, p.14. 



 83 

A “poética da morte” foi realizada por três dos mais significativos encenadores deste 

campo teatral, Tadeusz Kantor (1915-1990), Heiner Müller (1929-1995) e Bob Wilson. 

O encenador Tadeusz Kantor foi o precursor da Darstellung cênica denominada de 

“poética da morte”.  

O polonês Kantor tornou-se uma das principais referências para o mundo do teatro 

contemporâneo. Ele migrou das artes plásticas para o teatro e se considerava “Pintor, tanto 

quanto homem de teatro, jamais dissociei estes dois campos de atividade”.165  Fundou a Cia de 

teatro Cricot 2, uma companhia de características peculiares diversa das companhias dos teatros 

oficiais da Polônia, composta de um grupo de artistas que se encontraram e passaram a 

compartilham a idéia do teatro como risco, onde o jogo e a aventura se uniam na direção de uma 

de arte de sinceridade absoluta e engajamento em relação as temas emergentes de sua sociedade.  

 
O artista plástico Kantor, cujo trabalho teatral teve início com performances e 
happenings provocativos contra autoridades governamentais, revela uma intenção que 
é reencontrada em muitas formas de teatro pós-dramático: revalorizar as coisas e os 
elementos materiais do que acontece no palco em geral.166 

 
 
 Segundo Lehmann, Kantor designava os diversos materiais utilizados na cena como 

“objeto miserável” ou “a realidade de mais baixo nível”, um procedimento alegórico através de 

ruínas: “cadeiras gastas, as paredes têm buracos, as mesas são cobertas de poeira e cal, os velhos 

utensílios se encontram enferrujados, embaçados, gastos, marcados e manchados. Nesse sentido, 

eles manifestam sua vulnerabilidade e com isso sua ‘vida’ em uma nova intensidade”.167 

   

                                                           

165 KANTOR, T. O teatro da Morte. Trad. Vários tradudores. Col. Estudos. São Paulo: Persepctiva: Edições SESC 
SP, 2008, p. 32. 
166 LEHMANN, H. op. cit., p.120. 
167 Idem, ibidem, p.120. 
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A obra do artista plástico Tadeusz Kantor nos leva para muito longe do dramático: um 
cosmos rico de formas de arte entre teatro, happening, performance, pintura, escultura, 
arte do objeto e do espaço, além de continuas reflexões em textos teóricos, escritos 
poéticos e manifestos. Sua obra revolve lembranças da infância de um modo obsessivo, 
e desse modo sugere uma estrutura temporal da lembrança, da repetição e da 
confrontação com a perda e com a morte. É o caso de considerar, sobretudo a última 
fase da criação teatral de Kantor, o ‘Teatro da Morte’, que se tornou mundialmente 

conhecido nos anos 1980.168 
   

 Segundo Lehmann, a poética de Kantor faz do espetáculo um local de acontecimento, 

buscando uma autonomia do teatro enquanto apresentação e não representação169. As lembranças 

da história polonesa vêm carregadas de temas religiosos com execuções, mortes, despedidas, 

enterros e os personagens aparecem como almas de outro mundo. 

 A cena de Kantor é um local de restos depois de uma catástrofe, uma morte em forma de 

cerimonial que ocupa o lugar do drama. 

 
Aqui, toda cerimônia é na verdade cerimônia fúnebre consiste no aniquilamento 
tragicômico do sentido e na demonstração do aniquilamento do sentido, demonstração 
que essa cerimônia de algum modo volta a anular – assim, o personagem que 
evidentemente representa a morte em Wielopole, Wielopole ou em A classe morta 
espana o pó dos livros antigos e com isso cruelmente os ‘degrada’ e destrói, mas ao 
mesmo tempo comunica em sua comicidade um paradoxal desejo de viver.170 

 
 

O espetáculo de Kantor, ao recusar a representação dramática apresenta em sua 

Darstellung cênica imagens poéticas.  

 
As ‘sequências de imagens comicamente antiquadas e ao mesmo tempo infinitamente 
tristes’ com frequência remetem a cenas que poderiam figurar em um drama grotesco, 
mas o dramático se perde em favor de imagens em movimento por meio de ritmo 
repetitivo, das configurações à maneira de quadros e de uma certa desrealização dos 

                                                           

168 Idem, ibidem, p.118. 
169

 A diferença entre apresentação e representação na analise de Lehmann está na questão da dimensão da potencia 
do espetáculo, isto é, o palco pós-dramático é um local da potência do acontecimento cênico e não de representação 
de personagens e de uma história. 
170 LEHMANN, H. op. cit.,  p.119. 
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personagens, que com seus movimentos em solavancos se tornam parecidos com 
marionetes. Aliás, o tema da produção de imagem também aparece explicitamente 
quando em Wielopole, Wielopole, a fotógrafa gorda de repente transforma seu 
equipamento em uma metralhadora e, rindo com escárnio, atira no grupo de jovens 
soldados que posavam para a foto – a um só tempo, emblema tragicômico do 
assassinato por meio da fixação da imagem e denúncia surrealista da guerra.171 

 
 
A presença humana dos atores na Darstellung da cena do teatro de Kantor adquire uma 

vulnerabilidade na companhia dos objetos cênicos desgastados, onde desaparece a hierarquia 

entre o humano e o mundo dos objetos. 

 
São célebres os bonecos em tamanho real que os atores carregam. Para Kantor, os 
bonecos são algo como a essência primordial e esquecida do ser humano, seu Eu-
lembrança que ele continua a levar consigo. No entanto a significação deles vai mais 
longe. Em uma espécie de troca com os corpos vivos e em conexão com os objetos de 
cena, eles transformam o palco em uma paisagem de morte em que a transição das 
pessoas (com frequência agindo à maneira de bonecos) para os bonecos (como que 
animados por crianças) se torna imperceptível. É quase o caso de dizer que o diálogo 
verbal do drama é substituído por um diálogo entre homem e objetos.172 
 
 

O encenador Heiner Müller também representativo da “poética da morte” pós-dramática, 

realizou um teatro melancólico e lutoso, cuja Darstellung cênica também trás através de ruínas 

uma profunda conexão alegórica.  

Leitor de Benjamin, sobretudo da questão historiográfica, para Röhl173, Müller considera 

uma das principais funções do drama a evocação dos mortos em um diálogo que só se rompe 

quando se conhece qual o futuro que estava enterrado com eles. “Assim como Benjamin entende 

                                                           

171 Idem, ibidem, p.120. 
172 Idem, ibidem, p.121.  
173 RÖHL, R. O Teatro de Heiner Müller: modernidade e pós-modernidade. Col. Estudos. São Paulo: Perspectiva, 
1997, p.121. 
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a relação com o passado como uma atualização de seu potencial para a experiência do presente, 

Müller realiza essa forma de lidar com o passado como princípio poético”.174 

 O teatro de Müller oferece imagens da história, reorganizadas em uma constelação de 

perigos. Sua paisagem é ruinosa, construída com escombros e aponta para a negação do sentido 

positivo do processo histórico. 

 Para Lehmann, o teatro de Müller tem como elemento fundamental a morte: 

 
O elemento fundamental do teatro e do drama seria a metamorfose, a morte seria a 
derradeira metamorfose e o teatro sempre teria a ver com a “morte simbólica”: O 
essencial no teatro é a metamorfose. O ato de morrer. E o medo dessa última 
metamorfose é geral; nele se pode confiar; nele se pode construir.175 

 

 Há uma degradação do diálogo nas peças de Müller, evitando, segundo Lehmann, a 

dialética dramática do drama pelas suas implicações histórico-teológicas. Elas têm a metamorfose 

como elemento primordial e o teatro como espaço de metáfora da morte. 

 
É significativo que Genet tenha chegado à idéia de que o lugar próprio do teatro era o 
cemitério, de que o teatro era em sua essência ritual fúnebre. Ele partilha com Heiner 
Müller – esse autor pós-dramático para o qual ele teve uma importância especial – a 
idéia de que o teatro é ‘diálogo com os mortos’. Para Genet, como constata Monique 
Borie, é o diálogo com os mortos que confere a obra de arte a sua dimensão própria.176 

 

A parceria de Müller com Robert Wilson foi bastante frutífera. Segundo Lehmann, eles 

são também dois pioneiros do novo teatro. 

 
É Wilson quem dá forma a uma rubrica de Müller na peça Descrição de imagem 
(Bildbeschreibung): “O texto descreve uma paisagem vista de além-túmulo. A ação é 

                                                           

174KOUDELA, I. D. Brecht na pós-modernidade. São Paulo: Perspectiva, 2001, p.33. 
175 LEHMANN, H. T. op.cit., p.77. 
176 Idem, ibidem, p.116. 
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livre, já que as sequências são passado, explosão de uma lembrança numa estrutura 
dramática morte”.177 
 

Robert Wilson é formado em arquitetura e estudou dança com Merce Cunningham (1919-

2009), de quem absorveu os recursos inovadores do espaço e a dissociação entre música, dança, 

som e gesto.   

Para Lehmann, Wilson foi um dos pioneiros na transformação pela qual passou o teatro 

pós-dramático em ser pensado e realizado de um novo modo, ampliando o potencial do espaço 

cênico através de suas possibilidade de diversificação. 

O encenador americano Robert Wilson, segundo Lehmann, insere-se numa tradição “que 

vai do teatro de efeitos barroco, das ‘máquinas’ do séc. XVII, das ‘máscaras’ do período do rei 

Jaime, do teatro de espetáculo vitoriano até o show e a representação circense dos modernos”.178 

Wilson realiza encenações que expressam múltiplas significações e encara o papel de 

encenador como um propositor de idéias e interrogações.  

 O teatro de Wilson testemunha também o luto, onde os seres humanos transformam-se em 

esculturas gestuais e estão imersos num contexto de história natural. Este teatro é denominado 

por Lehmann pós-antropocêntrico, pois os seres humanos encontram-se em pé de igualdade com 

os elementos da natureza, distanciando-se assim do ideal iluminista do homem como dominador 

da natureza. “A melancolia pós-dramática reconcilia Ésquilo e Beckett, Kleist e Labiche em um 

‘Trauerspiel’ entregue à contemplação do espectador”.  179 

 O traço de cerimonial aos mortos é bastante evidente na cena imagética do teatro de 

Wilson. 

                                                           

177 CARVALHO, S. op. cit., p.13. 
178 LEHMANN, H. T. op. cit., p.133. 
179 Idem, ibidem, p.126. 
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O teatro de Wilson é um teatro das metamorfoses. Ele atrai o espectador para o mundo 
de sonho das transições, das ambiguidades, das correspondências: uma coluna de 
fumaça também pode ser a imagem de um continente; uma árvore se torna uma coluna 
coríntia e depois as colunas se transformam em chaminés de fábricas. Triângulos 
sofrem uma mutação e viram velas, para depois se converterem em tendas ou 
montanhas. Tudo pode ter sua escala de grandeza modificada, como em Alice no país 
das maravilhas, obra sempre lembrada no teatro de Wilson.180 
 

 
 A cena transforma-se em paisagem, onde os personagens não têm uma dimensão 

psicológica nem individualidades, mas agem como emblemas incompreensíveis: “A maneira 

ostensiva como aparecem faz perguntar por seu significado, sem que se ache uma resposta para 

essa pergunta”.181 

  
Os atores que se encontram “reunidos” no palco com frequência não entram no 
contexto de uma interação qualquer. O espaço desse teatro também é descontínuo: luz 
e cores, signos e objetos disparatados criam um palco que não designa nenhum espaço 
homogêneo. O espaço de Wilson costuma ser compartimentado com que ‘em listras’ 
paralelas à rampa, de modo que as ações em diversas profundidades cênicas possam 
ser lidas pelo espectador.182 

 
 

 A via de acesso à Darstellung do palco pós-dramático a partir das características dos 

criadores citados neste tópico revela a dimensão da ruína e com ela a dimensão alegórica. 

 Mas uma dimensão alegórica que coloca a morte não em sua perspectiva fictícia como no 

drama, mas na sua dimensão real como saída de cena, isto é, como fim sem transcendência. 

 O duelo mortal se efetiva no corpo, um corpo que na Darstellung da cena exibe sua 

agonia, um legado da arte da performance e da via de inspiração artaudiana de contágio, 

operando o que Lehmann chama de autodramatização da physis. 

 
Em nenhuma outra forma de arte o corpo humano ocupa uma posição tão central como 
no teatro, com sua realidade vulnerável, brutal, erótica ou “sagrada”. O teatro teve 

                                                           

180 Idem, ibidem, p.129. 
181 Idem, ibidem, p.131. 
182 Idem, ibidem, p.131. 
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inicio quando um individuo se desligou do coletivo e fez algo notável de si mesmo: o 
impulsionador, que fantasia seu corpo [...] que ousa sair da coletividade protetora e 
adentrar em outro espaço, além e diante do grupo. Esse outro âmbito permanece 
estranho e inquietante, de modo que preserva algo do Hades: nele perambulam 
espíritos. O corpo do teatro é sempre o da morte. O palco é um outro mundo, com um 
– ou nenhum – tempo próprio, e permanece ligado a ele um fator de medo inconsciente 
de dirigir um olhar proibido e voyeurístico do reino dos mortos. Uma intuição do 
pensamento antigo associa hybris e teatro. A hybris faz o ser humano sair do coletivo 
para a visibilidade. Ela significa estar exposto ao perigo. O local que simboliza este 
risco é o palco.183 

 

 O palco alegórico pós-dramático sem transcendência coloca a ênfase na materialidade da 

cena ruinosa e dos corpos muitas vezes em risco, que incitam o mergulho no abismo alegórico da 

morte, a meu ver, transitando de uma afasia cênica para uma aporia poética. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

183 Idem, ibidem, p.331. 
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Considerações finais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há um quadro de Klee que se chama Angelous Novus. 

Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. 

O anjo da história deve ter esse aspecto. Onde nós vemos uma cadeia de  

acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula 

incansavelmente ruína sobre ruína e as deposita a seus pés. 

Ele gostaria de deter-se, para acordar os mortos e juntar os fragmentos. 

Mas uma tempestade sopra do paraíso, com tanta força 

que ele não pode mais fechar suas asas. 

Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele  

vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. 

Essa tempestade é o que chamamos de progresso.184 

                                                           

184 BENJAMIN, W. “Sobre o conceito de história” . In: Magia e técnica, arte e política (obras escolhidas). Trad. 
Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 2. ed., 1986, p.226. 
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A grande originalidade teórica benjaminiana refere-se à sua proposta de como pensar o 

tempo da história. Benjamin questionou o tempo linear postulado pela história oficial, assim 

como o da historiografia marxista e sua noção triunfalista.  

As teses Sobre o conceito de história (1940) podem ser consideradas uma síntese de todo 

o pensamento benjaminiano, como proposta de uma anti-história, ou dito de outro modo, uma 

história penteada a contrapelo capaz de trazer à tona o futuro esquecido em seus fragmentos do 

passado.  

Esses fragmentos, ao serem lembrados no presente, trazem consigo uma promessa de 

redenção do futuro a partir daquilo que ficou adormecido e não foi realizado. 

 Os conceitos de alegoria e interrupção relacionam-se intrinsecamente com a crítica 

historiográfica de Benjamin. Eles vinculam-se em primeira instância com a possibilidade de uma 

“outra” escrita da história, uma escrita que não se fundamenta na visão inexorável dos 

acontecimentos na direção do progresso. Aliás, a meu ver, se há um nexo que estes conceitos 

estabelecem com o teatro pós-dramático não é no sentido do desenvolvimento da arte teatral, mas 

de uma constante reinvenção em uma perspectiva sincrônica. 

 A Darstellung na perspectiva filosófica benjaminiana revela a verdade de maneira crítica 

e esta é sempre histórica e fugidia. A arte teatral em sua Darstellung cênica, também pode revelar 

uma dimensão crítica da verdade, mas também sempre de maneira histórica e fugidia, pois é uma 

arte eminentemente efêmera, que acontece no Kairos entre espetáculo e espectador.  

 A Darstellung do palco do teatro barroco foi eminentemente alegórica, mas a crítica 

deste teatro só foi possível pelo trabalho de Benjamin, isto é, a presente analise mostrou através 

da analise benjaminiana que o espetáculo do drama barroco alemão não incitava a potencia crítica 

dos espectadores.  
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O espectador da época do teatro barroco não exercia sua capacidade crítica e parece que 

apenas conseguia acessar o ponto de vista político da corte e a mote religioso da salvação 

transcendente, que o alijava de um engajamento transformador da realidade. 

Neste sentido, creio que a Darstellung do espetáculo cênico na dimensão benjaminiana, 

isto é, enquanto crítica da verdade, se afirma na arte teatral posteriormente, no teatro épico de 

Brecht. 

O espetáculo do teatro épico de Brecht, ao romper com a Einfühlung (identificação) e 

promover a Verfremdungseffekt (estranhamento), libertou o espectador para exercer sua crítica da 

verdade a partir da Darstellung cênica. 

A interrupção como Darstellung do espetáculo do teatro épico, é assim, a meu ver, o fator 

que possibilita ao espectador o exercício crítico da verdade do espetáculo.  

Para Jameson, como vimos, a fragmentação promovida pela interrupção é o operador que 

realiza o potencial alegórico do teatro épico, mas de modo distinto do potencial alegórico do 

espetáculo do drama barroco alemão, pois no teatro épico o sentido alegórico é uma abertura de 

sentido no vislumbre de múltiplas possibilidades de mudança. 

Neste sentido, a alegoria que é o nexo conceitual que une os três estilos de teatro 

estudados, opera de forma distinta em cada um deles. 

No palco pós-dramático a decifração da Darstellung alegórica do espetáculo se radicaliza, 

pois a alegoria radicaliza seu sentido hieróglifo. Portanto, não há garantia de sentido, mas sim de 

desnorteamento dele, sendo que a decifração só é possível na ausência de um referente teórico. 

Talvez a Darstellung alegórica do teatro pós-dramático se aproxime da proposta de 

filosofia  de  benjaminiana  mais  do  que a Darstellung do teatro épico, pois não há nenhum  eixo  
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teórico que norteie a analise do espectador, e a única possibilidade está na relação intensiva com 

o objeto, isto é, com o espetáculo. 

Sendo assim, creio que a proposta da filosofia benjaminiana tem uma perspectiva 

visionária para o âmbito da analise do teatro contemporâneo, sobretudo na posição do espectador 

do teatro pós-dramático. 

A categoria da morte, no drama barroco alemão e no teatro pós-dramático, se relaciona 

com a alegorização da physis no âmbito da história como natureza. 

Mas o nexo da morte, entre o espetáculo do drama barroco e do espetáculo pós-dramático, 

é divergente, isto é, enquanto no barroco alemão havia a proposta de uma salvação pela 

transcendência, no teatro pós-dramático a morte é a dimensão de um fim que não revela nenhuma 

saída. 

O filósofo tem, para Benjamin, a responsabilidade de Darstellung, isto é, exposição de 

sua obra crítica. No caso do artista do teatro, a responsabilidade é da Darstellung do espetáculo, 

que também é a exposição de uma obra critica em alguma medida, mas será o espectador o elo 

final entre a crítica da obra e a realidade, sobretudo a partir do teatro épico. 

A Darstellung da “poética da morte” do teatro pós-dramático remete para a realidade da 

vida não em seu sentido utópico, mas na sua concreta eminência de fim, é um teatro apocalíptico, 

cuja  Darstellung do espetáculo é a do desmoronamento da realidade. 

Mas apesar do teatro pós-dramático ser um teatro pessimista e lutoso em seu viés da 

“poética da morte”, isto é, ele opera a abertura de sentido para a decifração do espectador, mesmo 

que seja à beira do abismo. 

A consequência do presente estudo aponta para uma co-responsabilidade entre artistas e 

espectadores no âmbito da Darstellung do espetáculo teatral, isto é, na operação crítica da 

verdade da obra. Além disto, espectadores e artistas são incitados a exercer sua posição de 
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alegoristas da realidade, isto é, exercer o poder criador a partir dos escombros do 

desmoronamento da realidade contemporânea. 
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