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Resumo 

Iremos discutir alguns pressupostos teóricos que possibilitam pensar o resgate da 

“corporeidade” como ato fundamental da cena, ocorrido nas artes cênicas do século XX. 

Para tanto, o referencial teórico se constrói a partir de três fontes centrais. Nietzsche, em 

sua crítica fundamental ao racionalismo e niilismo característicos da modernidade, na 

medida em que visa a superá-la, resgata o corpo como origem de toda significação, abre 

o campo teórico da questão. Já Artaud, por procurar resgatar outra forma de 

teatralidade, primordial, na qual o corpo (assim como o grito e a respiração) seria o 

lugar do ato teatral, rejeita a supremacia da palavra (e da razão) na construção da cena, 

nos ajudando a entender a relação entre superação da modernidade e superação do 

logocentrismo também no teatro. Por último, as consonâncias entre as chamadas crise 

da modernidade e crise do drama serão discutidas à luz do pensamento de Lehmann e 

seu conceito de pós-dramático. A circularidade e pertinência da questão se evidencia: na 

medida em que, para Lehman (cuja obra é tensionada por questões longamente 

alicerçadas na filosofia alemã), o projeto de Artaud pode ser entendido como aquele que 

antecipa e anuncia as mudanças fundamentais e a própria crise das artes cênicas no 

século XX. 
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Abstract 

We shall discuss some theoretical assumptions concerning the return of embodiment as 

the scenes’s fundamental act, occurred in the performing arts at XX century. The 

theoretical framework is built from three main sources. Nietzsche, in his fundamental 

critic of rationalism and nihilism as characteristics of modernity, seeks to overcome it, 

rescuing the body as source of all meaning, thus inaugurating the theoretical questioning 

field we intend to approach. Artaud seeks to rescue a primordial concept of theatricality, 

in which the body (as well as scream and breath) is the fundament of theatrical action. 

He rejects the supremacy of the word (and of reason) to build a scene, thus helping us to 

understand the relationship between overcoming of modernity and overcoming of 

logocentrism also in theater. Finally, the consonances between the so-called crisis of 

modernity and the crisis of drama will be discussed in light of Lehmann’s thought and 

his concept of post-dramatic. The circularity and relevance of this question becomes 

evident because, for Lehman (an author whose work is tensioned by questions long 

rooted in German philosophy), Artaud’s project can be understood as anticipating and 

announcing some of the changes that will be fundamental for the Performing arts crisis 

in the XX century. 
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Eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar. 

(NIETZSCHE, 1992) 

 1. Introdução 

 Iremos discutir aqui alguns pressupostos teóricos que possibilitam pensar o 

resgate da “corporeidade” como ato fundamental da cena, ocorrido nas artes cênicas do 

século XX, dialogando, para tanto, com três autores: Friedrich Nietzsche, Antonin 

Artaud e Hans-Thies Lehmann. Essa proposta surge do entendimento de que as artes 

cênicas podem ser melhor compreendidas a partir da percepção de que há algumas 

determinações teóricas subjacentes a todo fazer artístico. O teatro guarda, em sua 

história, estreitas relações com a filosofia e com as transformações do conhecimento e 

das concepções de mundo ao longo do tempo, sendo posto como questão, não só já em 

Platão e Aristóteles como sobretudo ainda hoje, nas diversas aproximações e 

questionamentos que permeiam a relação entre o fazer teatral e o pensamento na cultura 

ocidental.  

Temos assim que o presente artigo representa a delimitação inicial de um campo 

de pesquisa extremamente fértil e longe de ser facilmente esgotado. Se falar em 

ocidente é falar em metafísica, com todas as polarizações que a caracterizam (alma/ 

corpo; sujeito/ objeto; etc.) e se, tradicionalmente, temos uma ênfase muito maior em 

uma razão (ou mesmo em uma subjetividade) entendida em separado e superior ao 

corpo, temos que esta visão tocou também o fazer teatral, se refletindo na compreensão, 

na modernidade, de um teatro compreendido de forma polarizada e também 

hierarquizada, no qual haveria um primado do texto sobre a cena, bem como da razão 

sobre o corpo2.  

Em voga hoje na estética teatral está o uso do termo pós dramático (com toda a 

riqueza e perigos que este traz), cunhado por Lehmann, na esteira das análises de Peter 

                                                            
2  Tradicionalmente, teatro foi por muito tempo entendido como sinônimo de “literatura 

dramática”. Embora pudéssemos discutir aqui que muito dessa concepção se deve à recepção rigorosa, ou 

até mesmo equivocada, de Aristóteles pelo Classicismo francês, não iremos enveredar por este caminho 

devido ao recorte empreendido: antes, nos concentraremos em investigar a possibilidade de mudança 

neste cenário, mesmo que de forma não unívoca ou linear, empreendida no século XX. As instituições 

ossificadas da modernidade, sobretudo aquela que vê o teatro como a representação objetiva de uma ideia 

ou sentimento subjetivo – o “eu do ator” exprimindo o “eu do dramaturgo” e controlado pelo “eu do 

diretor” – precisam ser repensadas. 
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Szondi, escritas em 1956, sobre o drama e sua crise. Na análise de Szondi, são latente as 

relações entre drama e modernidade, que compartilham, entre outras características, a 

ênfase na racionalidade, na subjetividade e na representação como lógica dominante. O 

teatro dramático é o teatro do drama – subjetivo e psicológico, o gênero que suprimiu o 

coro e o epílogo, se tornando absoluto em si mesmo, totalidade fechada. A 

representação criaria assim um cosmos fictício, o palco fechado como um palco 

teológico, tal como criticado também por Derrida (1995).  

Para Szondi, o teatro “dramático” seria, por excelência, o teatro da modernidade, 

construído em paralelo a esta desde o Renascimento, se desenvolvendo também na 

Inglaterra Elisabetana e no Classicismo Francês, sobrevivendo na Alemanha do século 

XIX e acabando por se esgotar na contradição3 crescente presente nas peças de autores 

como Ibsen e Tchekov (entre outros), graças à eclosão de novos conteúdos que a forma 

do drama não conseguiu (e nem poderia) assimilar, através de laivos do que seria a 

eclosão de conteúdos épicos. Outro aspecto relevante aqui é que este se reflete, 

principalmente, na hierarquização do palco, no qual o texto e sua mensagem 

intersubjetiva – de sujeito para sujeito – seria mais importante que o trabalho do ator e 

outros aspectos da encenação, subordinando esta seja ao diretor, seja ao dramaturgo.  

O teatro dramático seria assim correlato da própria modernidade em sua história 

e apogeu, a qual ainda tentamos de qualquer modo superar. A crise do drama seria, por 

extensão de sentido, o modo como a crise do homem moderno toca o fazer teatral e suas 

determinações, na tentativa de superar os grilhões da subjetividade e da representação. 

A supremacia do teatro dramático só será abalada no século XX, um século de drásticas 

mudanças que permeiam o esgotamento radical da tradição. Esse esgotamento – da 

modernidade e de suas estruturas – tocará também a tradição teatral, que se tornará cada 

vez mais plural e fragmentada ao longo do século XX.  

A filosofia de Nietzsche, cuja morte ocorre em 1900, não por acaso, à luz da 

aurora do século XX, é considerada aquela que, precursoramente, deu voz, com suas 

                                                            
3  Embora muitas vezes esquecido, a linha mestra que sustenta e tensiona o trabalho de Szondi (e 

por extensão o de Lehmann) é uma dialética histórico-filosófica das formas de arte, constituindo uma das 

pontas avançadas de uma longa tradição (iniciada em Hegel, revirada em Marx e revisitada por Adorno) 

que tenta dar conta da relação entre as “formas”, no caso os gêneros teatrais – tragédia, comédia e drama 

– determinantes em cada época e a própria época, entendendo a forma como “conteúdo sedimentado”, 

oriundos da vida social e que entrariam em contradição com a forma, quando esta não mais consegue 

expressar este de modo adequado, quando se tornam incompatíveis. 
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marteladas, à grande crise que o século XX representa. Grande crítico do ocidente e da 

razão, será o mentor de uma crítica que abrirá caminho para muitos pensadores e artistas 

nas décadas seguintes, se mantendo ainda extremamente atual. As vanguardas teatrais, 

sobretudo a figura de Antonin Artaud e seu teatro, constitui ponto de fundamental 

interesse para a construção de uma genealogia (para ficarmos já imersos no vocabulário 

nietzschiano) das Artes da Cena no século XX. Como o próprio Hans-Thies Lehmann, 

autor fundamental para se entender o teatro no século XX, coloca, Artaud já traz, 

precursoramente em sua obra, aquelas que seriam as mudanças fundamentais para as 

artes cênicas no século XX – daquilo que ele irá denominar de "pós-dramático", nome 

com o qual busca, se não organizar e definir, ao menos mapear isso que se mostra como 

a pluralidade constitutiva (ainda que fragmentária) das artes cênicas no século XX. 

Controvérsias à parte, não são poucos os pontos de interceção que podemos encontrar 

entre Nietzsche e Artaud, como iremos agora discutir. 

 

2. Nietzsche 

No contexto da obra de Nietzsche4, falar em Modernidade é falar em Ocidente 

como a história do predomínio de certos valores enfraquecidos e decadentes. A 

afirmação precursora da relação entre vida e conhecimento, assim como a identificação, 

na tradição, da relação entre conhecimento, ressentimento e moral, além da crítica de 

Nietzsche à Metafísica e ao racionalismo, são questões intrinsecamente relacionadas e 

que perpassam sua obra e que se expressam ainda em outros temas correlatos: o eterno 

retorno do mesmo, a morte de Deus (e o consequente Niilismo), a transvaloração de 

todos os valores, o além-do-homem, o amor fati. Posto entender a vida como valor 

máximo, esta seria o único critério e tudo aquilo que a nega seria um valor da 

decadência, um enfraquecimento dos instintos. 

Em Assim falava Zaratustra (1992), Nietzsche nos mostra um personagem 

que anuncia a morte de Deus que, longe de significar um deicídio literal, mostra que 

houve uma transformação radical na perspectiva humana diante de tudo, de pois de mais 

                                                            
4  Curiosamente, a obra seminal de Nietzsche – ainda que escrita sobre a influência de 

Schopenhauer e sujeita à revisão e crítica pelo próprio autor – O nascimento da tragédia (1992), aborda a 

tragédia grega e sua origem, já no contexto da morte da tragédia como a vitória do “texto”, ou do logos, 

sobre a poesia, sobre a música e a dança. Como Nietzsche escreverá mais tarde a respeito, em Crepúsculo 

dos Ídolos "A origem da tragédia foi minha primeira transmutação de todos os valores; para aquela 

senda retorno eu, o último discípulo do filósofo Dionísio; eu, o mestre do eterno retorno, me coloco no 

terreno onde cresceu meu querer e cresceu meu saber." (NIETZSCHE, 2000, p.118) 
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de dois mil anos de perspectiva metafísica. A história do Ocidente, tal como apresentada 

na obra Crepúsculo dos ídolos (2000), seria a história de como o Platonismo, primeira 

cisão metafisica que dividiu a realidade em dois níveis, se tornaria Cristianismo, 

segunda cisão metafisica, que “demonizou” um destes níveis (o corporal \ sensível) e 

depois se aniquilou como ciência Positivista. Nós, ocidentais, somos assim os 

“desprezadores de corpos”, como Nietzsche nos denomina: aprendemos a duvidar do 

sensível – e de nosso corpo, bem como do “aqui-agora” – em prol de um outro mundo 

que seria mais perfeito e em prol de uma alma, um eu solipsista que se entende como 

origem e possibilidade de todo o conhecimento, com nada sendo posto no lugar. Em 

outras palavras, com a negação deste outro mundo pela Ciência, o que sobra? Nada. 

Niilismo. Razão instrumental e nada mais.  

A ciência, ao questionar os valores da religião e da metafísica, não colocou nada 

no lugar. O niilismo hoje vigente seria a consequência disto. O Homem metafísico deu à 

luz ao último homem, o homem do niilismo, que ainda precisa ser superado.  

Quero dizer a minha palavra aos desprezadores do corpo. Não devem, 

a meu ver, mudar o que aprenderam ou ensinaram, mas, apenas, dizer 

adeus ao seu corpo – e, destarte, emudecer.  “Eu sou corpo e alma” – 

assim fala a criança. E por que não se deveria falar como criança?  

Mas o homem já desperto, o sabedor, diz: “Eu sou todo corpo e nada 

mais”. (NIETZSCHE, 1992, p. 51). 

Nietzsche (1992) propõe um passo atrás, de certa forma uma redescoberta do 

corpo: “ser como um deus que dança". É preciso deixar para trás o peso, o “espirito de 

gravidade” como marca do ocidente, a decadência e a moral dos fracos que negaram o 

corpo em prol de um pós-vida, ou simplesmente em prol de nada. Somos doentes:  

doentes do excesso de subjetividade, do excesso de deus.  

O pensamento nietzschiano nos mostra que a crise da modernidade é a crise de 

um racionalismo exacerbado, egoico, que se fez científico e que perdeu a conexão com 

a vida. Deste racionalismo faz parte não só a separação alma / corpo, mas também a 

separação sujeito e objeto que, com Descartes, fundamenta a ciência na modernidade. 

De certo modo, Nietzsche inaugura uma nova dimensão para o pensamento ao remeter 

ao corpo o primado da significação. Formular um pensamento a partir do corpo significa 

romper com as categorias da modernidade, inclusive com a que entende a subjetividade 

como absoluta, um eu indivisível, e não como um transbordamento de forças, significa 

buscar um conhecimento que se mostre totalizante, que se faça arte. Mas como isso é 
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possível? Nietzsche aponta o caminho, mas não viveu de fato para vê-lo ser percorrido – 

embora no século XX seu pensamento pareça se espalhar como uma praga (ou uma 

peste).  

 

3. Artaud  

Ainda vivemos sob o império da lógica. (BRETON, 2001)  

As chamadas vanguardas artísticas terão lugar nas primeiras décadas do século 

XX e representam um sopro de ar fresco na história da arte como um todo, graças à sua 

sede por renovação e pela tentativa de rompimento com todo cânone. Sob este nome são 

conhecidos movimentos tão diferentes quanto o Surrealismo e o Futurismo, entre 

outros, e vem do francês avant-garde, que significa, literalmente, a guarda avançada de 

um exército, aqueles que se lançam antes dos demais em territórios inexploráveis e no 

combate ao inimigo. O termo foi deslocado para os movimentos artísticos que buscam 

então produzir a ruptura com os modelos preestabelecidos e o questionamento da 

tradição. Sobretudo após a descoberta da psicanálise e de sua influência sobre o 

Surrealismo (ao qual Artaud chegara a se filiar entre 1924 e 1926), vemos a influência 

de Nietzsche crescer cada vez mais. Para Artaud, civilização também era sinônimo de 

supressão e perda dos instintos, sinônimo de repressão, o lugar dos homens 

degenerados, afastados de si mesmos, que veem seus sentimentos mais próprios como 

perversos e que recalcam seus verdadeiros desejos, se prendendo a uma falsa 

moralidade e à aparência.  

Na cena teatral, este papel de vanguarda será exercido sobretudo por Antonin 

Artaud (1896-1948), ator, encenador e dramaturgo francês, entre outros epítetos, e que 

terá em O Teatro e seu Duplo (2006), livro que reúne uma coletânea de textos 

publicados em diferentes revistas entre os anos de 1931 e 1935, uma de suas obras mais 

conhecidas. A aproximação entre Nietzsche e Artaud não só é possível, como já foi 

tentada algumas vezes. O próprio Artaud não esconde a admiração que sente por 

Nietzsche em sua última obra, Van Gogh o suicidado da sociedade, escrita em 1947, 

quando compara o olhar de Nietzsche ao de Van Gogh:  

 

Não Sócrates não possuía aquele olhar, somente o desgraçado 

Nietzsche teve talvez, esse olhar que despe a alma, liberta o corpo da 
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alma, desnuda o corpo do homem, além dos subterfúgios do espírito. 

(ARTAUD, s/d, p.56) 

Poderíamos também ressaltar muitos pontos (até mesmo biográficos) em 

comum, como a longa doença e as constantes dores, a loucura final, mas, sobretudo, 

também a afirmação da vida, do corpo, dos valores vitais e, ainda que com diferenças, a 

tentativa de superação da tradição e a busca por um “novo começo”. Contudo, como 

marco desta aproximação temos o texto seminal de Derrida O Teatro da crueldade e o 

fechamento da representação, de 1967, publicado no livro A escritura e a diferença. 

(DERRIDA, 1995). 

Segundo Alain Vimaux (2009), o projeto de Artaud se caracteriza por dois 

passos complementares: a destruição do teatro existente e a edificação de um novo 

teatro. Artaud quer destruir o teatro tradicional, que ele critica como sendo “teatro 

psicológico” por seu caráter subjetivo, no qual o eu – seja do diretor, seja do dramaturgo 

– se mostro o tempo todo dependendo inteiramente do diálogo para construção da cena. 

Artaud quer desconstruir os lugares tradicionais do espetáculo, romper com a separação 

plateia / palco, tirando o público de seu lugar confortável como espectador passivo, que 

digere placidamente aquilo que lhe é ofertado em prol do “novo teatro”, o Teatro da 

crueldade, que ele define como uma necessidade implacável e inevitável. Sobre este 

teatro porvir Artaud nos diz: 

 

É em torno da encenação, considerada não como simples grau de 

refração de um texto sobre a cena, mas como ponto de partida de toda 

criação teatral, que será constituída a linguagem-tipo do teatro. (...) 

Não ser trata de suprimir o discurso articulado, mas de dar às palavras 

mais ou menos a importância que elas têm nos sonhos. (ARTAUD, 

2006, p. 106-107) 

No teatro da crueldade, mais do que as palavras, o grito, as vocalizações, e a 

respiração, mais propriamente o corpo se torna o “lugar primordial” do ato teatral, que 

abre e inaugura o espaço cênico. Artaud prioriza, em termos simples, o gesto e sua 

intensidade, não o texto. A cena se torna a articulação de diversos signos, corporais, 

concretos, que prescindem da palavra, antes se tornam verdadeiros hieróglifos – 

imagens materiais cujo significado jamais se esgota e nem podem ser banalizados 

através de uma interpretação psicologizante ou mesmo unívoca. A cena será vista como 
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um lugar físico e concreto que pede para ser preenchido com “linguagem concreta”, que 

seria a “destinada aos sentidos e independente da palavra”. Em outros termos: 

 

Há uma poesia para os sentidos assim como há uma poesia para a 

linguagem. E essa linguagem física e concreta à que me refiro só é 

verdadeiramente teatral na medida em que escapa à linguagem 

articulada. (...) É poesia no espaço, capaz de criar imagens materiais 

equivalente às imagens das palavras. (ARTAUD, 2006, p.36) 

Como Derrida explicita, Artaud não quer excluir a palavra, mas sim buscar uma 

consumação cênica em que gesto e palavra sejam inseparáveis: “Não se trata de 

produzir uma cena muda, mas sim produzir uma cena cujo clamor ainda não se 

apaziguou pela palavra. Na qual gesto e palavra ainda não tenham sido separados.” 

(DERRIDA, 1995, p. 161) 

Falar em um teatro da crueldade não implica necessariamente em uma forma de 

sadismo, mas sim em despertar o público, tirando-o de suposição confortável, 

despertando-o da apatia – o que nem sempre é agradável. Não cabe ao teatro ser gentil 

em um contexto no qual se é ensinado a ser apático desde o dia que se nasce, refreando-

se os nossos instintos e docilizando o corpo, que seria assim adestrado, calado, 

sufocado. Para Artaud, sufocamos profundamente, dentro de nós, a percepção última de 

nossa própria condição – a condição humana – como permanente dilaceramento, como 

necessidade. Para Derrida (1995), este teatro é cruel porque pretende abrir um espaço – 

um espaço de significância – tão profundo como nenhuma palavra poderia abrir: “É na 

abertura única desta distância que o palco da crueldade ergue para nós o seu enigma. 

(...) O teatro da crueldade não é uma representação. É a própria vida no que ela tem de 

irrepresentável.” (DERRIDA, 1995, p.151-152) 

Afirmar a vida como inteireza, o que englobaria também seus aspectos de dor ou 

sofrimento, longe de ser uma perspectiva pessimista é, como Nietzsche mostrou, ser 

capaz de perceber a vida sem negar nenhum aspecto da existência, antes dizendo-lhe 

“sim”. Nesse novo teatro que Artaud propõe, a dissolução psicológica e a dilaceração 

orgânica buscam a totalidade perdida e escamoteada.  

A obra de Artaud representa um marco para a encenação no século XX, ainda 

que, como destaca Quilici (2004), antes de sua aparição já tenha havido algumas 

preocupações difusas de resgate da cena (desde Meyerhold, pelo menos). Por exemplo, 

Georg Fuchs em The stage of the future, escrito entre os anos de 1904 e 1905, já 
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defendia um teatro que enfocasse “o movimento rítmico do corpo humano no espaço” 

(apud BRAUN, 1991). Mas depois de Artaud, sobretudo, esse tipo de preocupação se 

fará cada vez mais presente na obra de diversos criadores, de Grotowsky a Peter Brook, 

dentre outros. Justamente por seu caráter seminal, que se espalhou como uma praga, 

mesmo quando não parece haver contato direto, Artaud será considerado por Lehmann 

um dos autores precursores do pós-dramático. 

4. O Pós-dramático 

Uma pergunta inicial que podemos lançar aqui é: até que ponto o pós-moderno e 

o pós-dramático de fato se confundem? O termo pós modernidade (ainda que 

desgastado pelo uso frequente e muitas vezes vazio), se refere à época contemporânea 

como um período que se coloca logo após a modernidade, como aquilo que a supera. 

Pavis (1999, p. 299) acentua que o termo pós-moderno é pouco usado pela crítica 

dramática francesa, em função de sua amplitude ou mesmo falta de rigor, posto não 

corresponder nem a um movimento histórico, nem a um gênero ou estética específicos. 

Hans-Thies Lehmann (2007), justamente por rejeitar a denominação “pós-moderno” 

para as artes cênicas, por considerá-la apenas uma categorização periódica, sugere em 

seu lugar o termo pós-dramático como forma de se pensar um problema concreto da 

estética teatral hoje, que se caracterizaria pela sua multiplicidade e radicalidade.  

Seu livro O teatro pós-dramático procurou dar conta das radicais transformações 

que caracterizariam as artes cênicas entre 1970 e 1990, as quais:  

 

Ao contrário da Gesamtkunstwerk wagneriana, rejeitam a totalização, 

e cujo traço mais evidente talvez seja a frequência com que se situam 

em territórios bastardos, miscigenados das artes plásticas, música, 

dança, cinema, vídeo, performance e novas mídias, além da opção por 

processos criativos descentrados, avessos, à ascendência do drama 

para a constituição de sua teatralidade e seu sentido. (FERNANDES, 

2008, p.12) 

O teatro dramático seria assim correlato da própria modernidade em sua história 

e em seu apogeu, bem como de sua crise, a qual ainda tentamos de qualquer modo 

superar. A crise do drama seria, por extensão de sentido, o modo como esta crise toca o 

fazer teatral e suas determinações. 

Se o teatro dramático é aquele que obedece ao “primado” do texto, subordinado 

às categorias de imitação e ação, isso significa que nele predomina a esfera 
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intersubjetiva que constrói a ação (o diálogo como lugar da oferta de sentido, totalidade 

narrativa, a serviço da qual os demais elementos da encenação são postos) mas, 

sobretudo, como expressão de uma subjetividade, seja do diretor ou mesmo do autor. Há 

muitas consonâncias entre isso que Szondi irá entender como teatro dramático e aquilo 

que Artaud entende como teatro tradicional (que ele quer destruir), e esse é justamente 

um dos pontos sobre o qual a crítica de Artaud se torna ferina, como Lehmann nos 

mostra: 

O ator é apenas um agente do diretor, que por sua vez, apenas 

“repete’’ aquilo que foi previamente escrito pelo autor. E o autor já 

está ele próprio comprometido com uma representação, logo uma 

repetição, do mundo. Era com esse teatro da lógica da reduplicação 

que Artaud queria acabar. De certo modo, o teatro pós-dramático é 

consequência disso: ele quer que o palco seja origem e ponto de 

partido, não o lugar de uma cópia. (LEHMANN, 2007, p.50)  

Para Lehmann (2007), o projeto de Artaud pode ser entendido como aquele que 

antecipa e anuncia as mudanças fundamentais por que passam as Artes da cena no 

século XX, na medida em que anteciparia alguns elementos de sua estética em crise. 

Sobretudo na busca por uma linguagem teatral outra que não a do drama, mas sim 

calcada no corpo, sua expressividade e movimento, o corpo como um hieróglifo que 

precisa ser decifrado. Na compreensão de Lehmann, as vanguardas são um passo 

importante para o rompimento com a tradição, para a tentativa de superação da 

modernidade e suas formas de arte, ainda que esta seja uma tarefa que não consigam 

realizar totalmente. Isso significa que as contribuições da obra de Artaud para a 

construção do teatro pós-dramático são marcantes, fazendo parte da revolução que teria 

tornado este possível, mas não são ainda sua plena realização: antes servindo de marco 

para as transformações ainda mais radicais que viriam. Pensar então a (pré-) história do 

pós-dramático, como Lehmann pontua, é retroceder à aurora do século XX, 

identificando nas vanguardas artísticas, em seu caráter de inovação e experimentação, a 

origem das muitas tendências, da fragmentação e do pluralismo da cena contemporânea, 

naquilo mesmo que ela tem de múltipla, de indômita, de física e de intensa. Já há em 

Artaud até mesmo a abertura para o “não-ocidental”, na medida em que ele busca fora 

do ocidente (seja em Bali ou no México) um caminho. É possível fazer assim uma 

retrospectiva como fundamento para compreender a superação (ou tentativa de 

superação), ou melhor, a desconstrução da modernidade e de seus valores que terá lugar 

ao longo de todo século XX, inclusive tocando as artes cênicas. 
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5. Apontamentos Finais 

Quase finalizando, não podemos deixar de observar que a definição de pós-

dramático é uma definição frágil. Embora pós-dramático se refira a um recorte bem 

especifico empreendido por Lehmann, não podemos ignorar que tal se dá em um 

contexto maior. Hoje se fala em fim do drama, fim da modernidade, fim da arte... Sem 

dúvida, vivemos hoje um momento de profundo questionamento da tradição, na 

tentativa mesma de sua superação. Neste contexto, não podemos nos impedir de repetir 

o trocadilho feito por Stein (1997): abordar a modernidade (nossa herança) como 

problema é um tema, que se mostra, por excelência, contemporâneo. 

Temos assim a percepção de que a cena teatral contemporânea perfaz o caminho 

de uma pluralidade de influências, estímulos e desafios, que estamos longe de pretender 

esgotar. A posição assumida por Artaud em prol da construção de uma cena cuja poética 

não dependa das palavras e a sinalização, em Nietzsche, de que ainda antes a razão e o 

discurso, bem como o sujeito, entraram em crise, mostram uma tendência, uma virada 

na maré que se mostrará dominante ao longo de todo o século XX. Essa percepção será 

ainda ecoada por muitos outros artistas e pensadores, nas décadas seguintes. Essa é 

apenas a ponta do iceberg. 
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