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A verdadeira imagem do passado perpassa veloz. O passado só se deixa 
fixar como imagem que relampeja irreversivelmente no momento em que 
é reconhecido. 

W. Benjamin. Sobre o conceito da História 

Não sei se sou capaz da frági l força messiênica que, segundo Walter 
Benjamin, nos permite reconhecer o encontro marcado das geraçóes preceden
tes com a nossa. 

Não é, entretanto, por um sopro de voz inconseqüente que a cultura 
contemporânea tem sido designada como "cultura do simulacro", embora a 
expressão, entoada no ciclo das repetiçóes que caracteriza o espfrito de nosso 
tempo, já esteja igualmente ameaçada pelo cansaço do significado. Fato que, 
ao invés de aniquilá-la, paradoxalmente a confirma. 

~desse espfrito do tempo, no qual Benjamin tão profundamente penetrou 
com suas iluminaçóes, que gostaria de falar. Tomando como exemplo a análise 
bejaminiana do drama barroco alemão, cujo princfpio é o de que é imanente à 
forma artística o contexto de sua enunciação, ou seja, de que é possível ver na 
obra o conjunto da obra, no conjunto da obra uma época e na época a 
configuração de uma cultura, gostaria de relembrar aqui uma certa alegoria, 
coincidentemente um filme expressionista alemão, chamado O Estudante de 

• Texto apresentado, a titulo de convite apressado e na qualidade de Coordenadora, aos alunos do IV 
Curso de Cultura e Arte Barroca do Instituto de Arles e Cultura- IAC-UFOP ern 26 de julho de 1990. 
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Praga. O argumento do filme: um jovem estudante, desejoso de desfrutar da vida 
mundana e de ser retribui do em sua paixão por uma mulher que freqüenta es e 
mundo, chora no interior singelo e tosco de seu quarto, irremediavelmente pobr . 
Desprovido da aparência que o mundo exterior lhe impõe como ritual de 
iniciação, entrega-se a uma profunda depressão. É nesse estado que recebe a 
visita do Diabo. Este lhe propõe um pacto: a aparência conveniente em troca de 
sua própria imagem. t: assim que o Estudante se inicia com sucesso na disputa 
mundana com uma proibição fundamental : a de não passar diante de qualquer 
espelho. Mal se dá conta de que esse é o último preço de que é capaz um 
homem. Pois, uma vez liberada, sua imagem-sombra, como contrapartida do 
pacto demoníaco, passa a persegui- lo em todos os lugares onde o sucesso lhe 
parecia garantido. A cena final do filme é reveladora. Exausto do combate com 
sua própria 1magem, o Estudante, sempre perseguido por ela, recolhe-se nova
mente ao seu quano. Num súbito momento, ao passar diante do espelho, a 
imagem se interpõe entre ambos. Ágil , o Estudante saca uma arma e atira na 
imagem. Estilhaços de espelho voam em todas as direções. Morre a imagem e, 
junto com ela, o Estudante. Não antes, entretanto, de salvar um fragmento e nele 
se olhar, numa centelha de tempo, refletido pela última vez. 

Alegoria barroca? Não. Nada mais que aquele piscar de olhos que o 
passado dirige ao presente e que o presente devolve ao passado, deixando-se 
visar por ele. É a essa alegoria exatamente que o filósofo contemporÉlneo Jean 
Baudrillard recorre como recurso interpretativo para sua concepção da cultura 
contemporânea, adotando-a como fecho de sua obra A sociedade de consumo: 
seus mitos e suas eslruturas.1 Só a alegoria é capaz de dar conta da alienação 
radical do homem ocidental no momento em que, tendo-se esti lhaçado o 
espelho da representação, o universo simbólico da cultura é absorvido pela 
simulação indevassável. aqui, em termos teóricos, roçamos de perto aquela 
vertigem para a qual Benjamin nos adverte na enigmática introdução a sua teoria 
do drama barroco alemão. Ou seja, que o perigo de cair; dos pfncaros da ciência, 
no abismo profundo do espfrito barroco é grande e não pode ser desprezado. 2 

Não morre ar o eco do passado. Ele se propaga à descrição da própria 
mentalidade do ego consumans (o consumidor), cuja experiência do mundo, 
inapelavelment·e fragmentária, não alimenta a vã esperança de unificação na 
totalidade de uma cena. Se há uma ars combinatória que torna possível ao 
homem barroco manipular emblemas soberanamente, há também uma ars 
combinatória implícita na manipulação de modelos pelo homem contemporA-

i Jean BAUDRII_LARD. /..a sacletá de cansammarlon. Paris, Gallimard. 1970. (ldées). Trad. porl. A 
sociedade de consumo: seus mitos suas estruturas. Lisboa, EdlçOes 70, 1980. 

2 W. Benjamin. Origem da drama barroco a/em6o. Traduçilo, apresentação e notas de Sérgio Paulo 
Rouanllt. São Pa\Jio, Brasiliense, 1984, p. 28. 
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neo da cultura de massas. Não mais soberano, é verdade. Televisada, teleco
mandada, a melancolia de nosso tempo não tem a vertigem da melancolia 
barroca. Os objetos de nossa vida cotidiana não estão dispersos no chão como 
objetos de ruminação como na Melancolia de Dürer, mas constituem um conjunto 
de artefatos, o mais perfeito que a técnica humana já foi capaz de produzir, onde. 
entretanto, seu produtor não mais se reconhece. Ou, antes, é esse conjunto de 
objetos que contemporaneamente o determna. O desinveslimento do homem 
barroco é por falta, o do homem contemporâneo, por excesso. E é também num 
mundo excessivamente penetrado pelo conhecimento e pela informação que o 
Mal pontitica, transparecendo nos fenOmenos extremos que constituem suas 
patologias emblemáticas.3 

É assim que vejo se esboçarem, num contorno ainda muito frágil, as 
"afinidades eletivas" entre o barroco v1sado por Walter Benjamin e a imagem 
fracta l do mundo contemporaneo visado por Baudrillard. Sempre tendo esse 
principio imanente adotado por Benjam1n, ou seja, numa obra, o contexto de 
enunciação já está implicito em seu enunciado. É com esse olhar atento à 
profusa iconografia contemporânea (que o historiador Michel Vovelle preferiu 
evitar, obseNando que a História das Mentaltdades nasce paradoxalmente numa 
época à qual ela não se aplica), que me dinjo ara a Interpretação benjaminiana 
do drama barroco alemão. 

O que significa essa escolha? Além disso, por que convocar esse pensador 
iluminado num seminário sobre hermenêuticas do barroco? 

Em primeiro lugar, pela coerência entre o conceito de história benjaminiano 
e a tese da história·destino sobre a qual ele funda sua teoria do drama barroco. 
Esse duplo olhar, um face a face com o fascismo, o outro retroagindo aos 
estilhaços, à metaffsica do fragmento e do d talhe, à encenação da história 
como um amontoado de rufnas, tem mu1 to a nos ensinar. Em segundo lugar, o 
esforço benjamin1ano de "salvar os fenOm nos e representar as idéias" vem tocar 
num conflito clássico, uma questão recorrente à qual, como não poderia deixar 
de ser, também não conseguimos escapar nas pequenas divergências do nosso 
curso. Trata-se das relaçoes entre históna e filosofia, estrutura e acontecimento, 
Idéia e Fenômeno, unidade e multiplicidade. A concepção benjaminiana da 
forma do drama barroco é a mais profunda e saudável incisão nessa ferida. 
esse tensão e nada mais que ele está consagrando quando diz que o Barroco 
se apoiará na atualidade objetiva mais cand nte, para mais segura e rapida
mente retornar à sublimidade da forma e à antec~mara da metafísica4 Ou, 
novamente, quando observa que o objeto da crítica mosófica é mostrar que a 

3 Cf J an BAUDRILLARD. L8 transparenco du Mal. Essa/ svr las pMnomé(les extremas Parrs, Dlr l a, 
1990. 

~ W. BENJAMIN, op, cH., p. 90 . 
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função da forma artfstica é converter em conteúdos de verdade. d cJt, I v 
filosófico, os conteúdos factuais, de caráter histórico, que estão na raiz d for/, l t. 
as obras significativas.5 

É através de uma rara iluminação que ele introduz no pensamento cs 
dupla vertigem: a contingência e a facticidade que aterrorizam o filósofo, 
transhistoricidade que aterroriza o historiador. É esse o sentido do texto enigmá 
tico que introduz sua interpretação do drama barroco alemão. Aparentem nt 
neoplatónica, essa teoria nos conduz a um objetivismo radical , onde o mundo 
das coisas dadas é redimido, não pelo conceito que as universaliza, mas pela 
idéia-m6nada, que não só preserva a singularidade concreta do fenômeno, mas 
é dela a redenção, impedindo que se dissolva no moto contrnuo da história-das· 
tino. 

Finalmente, algo nos diz que entre a distorção e a ambigüidade que o drama 
barroco alemão apresenta com relação à forma canOnica do drama espanhol 
de Calderón e a distorção dos modelos apresentada pela expressão do barroco 
mineiro, talvez exista uma correspondência que, à maneira de Benjamin, pode 
trazer novas luzes para a interpretação dessa vontade artistica, dessa forma do 
barroco que prevalece sobre suas realizações individuais. 

Vejamos, então, a estrutura e o método ben1aminiano, para em seguida 
surpreendê-lo em ação. Essa tese de livre docência, que deixou estarrecidos os 
examinadores e deu infcio na vida do pensador a um amontoado de catástrofes 
(tendo sido ele, talvez, o prime1ro personagem da história-destino que pretendia 
exorcizar) é um exemplo tfpico de uma violação de fronteiras. Fazendo-se 
receder de uma teoria do conhecimento, é, em seguida, no exerclcio mesmo 

da compreensão de seu objeto, simultaneamente uma fi losofia da história, uma 
filosofia da arte, uma filosofia da cultura e. finalmente, uma filosofia da linguagem. 

É importante assinalar o lugar que Benjamin concede à teona, ao "remo das 
idéias'' .. Não há como ler a obra Origem do drama barroco alemão desprezando 
a parte introdutória, onde a teoria é concebida como configuração de fen6menos 
extremos. Nenhum sistema pode constituir-se como válido prescindindo das 
grandes estruturas fi losóficas: a ética, a estética, a lógica. Mas os fenômenos 
não entram em estado bruto para o mundo das idéias. Para que eles sejam aí 
introduzidos é preciso que passem pela divisão conceitual. O conceito tem, 
portanto, um papel mediador nessa tarefa de "salvar os fenómenos e representar 
as idéias''. As idéias, por sua vez, são como um "rochedo de bronze'', têm 
existência fechada em si mesmas e em número limitado. O drama barroco 
alemão é uma idéia. Nele, a mediação entre a origem (o acontecimento) e a 
estrutura (a idéia) recebe o nome de alegoria. 

6 Ibidem. p .204. 
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A referência básica da alegoria barroca é a concepção barroca de história. 
E no pensamento barroco, essa concepção, como nos lembra S.P. ROUANEf 
em seu estudo introdutório à edição brasileira, tem dupla face: a história como 
natureza selvagem e a polltica como naturalização da história.6 A alegoria é a 
linguagem da história-destino CUJO eixo é a morte. Essa transmutação do viva no 
morto, que estabelece uma continuidade com a morte enquanto parte maldita, 
faz do barroco uma cultura do dispêndio, do gasto suntuário. A morte, a 
animalidade e a sexualidade são os domlnios que, segundo Georges Bataille, 
ameaçam a descontinuidade do indivfduo, que é também a de todo processo 
econOmico de acumulação.? Essa perda simbólica operada na conversão 
alegórica do vivo no morto é o que redime o barroco enquanto cultura sacri ficial, 
suntuária, comparável, na perspectiva de Bataille, à cultura islâmica, à cultura 
asteca, etc. 

Antes, contudo, de reconstituir essa redenção alegórica dos fenOmenos no 
drama barraco é preciso remontar a tigura desse homem que, ao extrair o objeto 
de seu contexto, não só o condena à morte, mas esquartejao mundo e o reduz 
a rufnas e fragmentos. 

Luto e melancolia. O alegorista é o homem que descortine a mundo com 
um olhar melancólico. t: bem esse o sentido do Trauerspiel - drama e não, 
tragédia -: a ilusão lúdica para o luto, jogo de luto, jogo enquanto estado 
segundo, pura teatralidade. Uma ilusão duplica ou ra ilusão: o simulacro é o 
artiffcio barroco por excelência. Qual a razão dessa ilusão lúd10a para homens 
enlutadas? 

O homem barroco está submetido ao destino enquanto ordem clclica do 
eterno retorno, ou se quisermos, entregue ao amor faU nietzscheano. Não há 
escatologia (no sentido de finalidade e, em últimá instância, da salvação) na 
concepção histórica do homem barroco. A partir da teologia da Contra-Reforma 
o destino emerge como categoria histórico~natu ral. A história como destino 
mergulha o homem no reina da incerteza. Sua contrapartida tem um caráLer 
corretivo: a restauração dos poderes eclesiástícos e do Estado. A l'jistória-natu
reza é a ,estabilização profana que cabe à polftica estabelecer para conjurar a 
desordem da história-destina. Toda a teoria alegórica em Benjamin parte dessa 
submissão do homem barroco à história-destino, que é ao mesmo tempo o 
suporte de sua cosmovisão. 

A representação das leis da drama barroca (centradas no luto) se relaciona 
com o sentimento dissociado do sujeito empírico e "vinculado por um nexo 
externo à plenitude de um objeto". É a falta desse objeto pleno, capaz de servir 

6 Cf. S. Paulo ROUANET, lit B NJAMIN, W ller. Origem do drama barroco alem!Jo. Op. cit .. p. 11 ·47. 
7 VerGeorges BATAILLE. Oorolísmo. Porto 1\leg•a. L&PM, 1987; La pari mauditepuicddéde La notlon de 

di!Jpense. Paris, Los Edlt10ns de Mlnull, 1967. 
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de anteparo às incertezas da história-destino que mergulha o homem barroco 
no estado de meditação profunda chamado melancolia. A pompa, com sua bela 
gravidade, ao mesmo tempo que atrai a reflexão profunda, permite a evasão da 
domesticidade. Essa a solidão, que é de todos o maior castiga, a pesar sabre a 
figura do Príncipe, como a entendeu Pascal. Uma tal afi.nidade e~tre luto e 
ostentação, caracterlstica da melancolia, torna pseudo-estótca a apatta barroca. 
E a nossa, poderlamos acrescentar, se torna, nessa ordem, pseudo-barroca. 

O alegarista barroco amanhece sob o signo de Saturno e sob o poder de 
Cronos. o deus dos extremos. Os fenômenos extremos do drama barroco: o rei, 
tirano e mártir; o cortesão, intrigante e santo - e a reversibtlidade entre eles, 
confirmam a melancolia como estado dos extremas: apatia e êxtase. Lembremos 
brevemente aqui a anestesia e o êxtase como caracteristicas do estado anti-es
tético que impregna a melancolia dos sistemas contemporâneas no ceticismo 
extremo de Jean Baudrillard 

Cronos é, na tconalogta, o senhor da Idade de Ouro e o deus humilhado e 
triste; vulnerável por um lado e por ou ro previdente e profético. Esse dualismo 
tntenso e radical é que Ben1amln recupera na idéia do drama barroco. A 
melancolia, por sua vez, é o sentimento-guia do drama barroco e Hamlet, em 
sua auto-absorção melancólica, é sua personagem emblemática. As coisas. 
c~m seu peso próprio e sua tacticidade apresentam uma resistência, uma 
inaptidão para serem redimidas . Delas só é posslvel reter fragmentos, ruinas. A 
melancolia trai o mundo pelo saber, fixando-o em alegoria 

Por isso mesmo é que o drama barroco não recorre ao sim bolo, entendido 
como unidade perfeita e indissolúvel de forma e conteúdo. Se a apoteose 
romântica é o individuo perfeito, a unidade ético-estética da bela alma, a 
apoteose barroca é o movtmento (não-dialético, embora Benjamin, por força de 
um materialismo dialético bastante amb guo, assim o descreva) indecidível entre 
os extremos. A unidade entre o sensfvel e o supra-sensfvel do simbolo se vê, no 
drama barroca1 dissolvida numa sucessão fragmentária de momentos. Só a 
alegoria, portanto, é capaz de dar conta de uma exorcização da história como 
destino, sucessão de catástrofes. O anjo da Histónia para Benjamin é, no barroco, 
um anjo de estuque. Aquele que, ao olhar para trás não vê uma sucessão de 
acontecimentos numa cadeia capaz de produzir sentido, mas um amontoado 
de escombros capazes de serem moldados numa substância-síntese suficien
temente plástica para cristalizar suas formas: madeira, estuque ... 

A expressão alegórica é ela própria uma combinação de natureza e história. 
Para o barroco a Natureza só podia ser dotada de finalidade se sua significação 
se prestasse a ser fixada emblematicamente. Representar a finalidade natural 
no emblema, cristalizar o momento efêmero da história no adereço cênico, esses 
os dois procedimentos do alegorista no confronto com a História-Natureza. 
Assim, a fisionomia rfgida da natureza signiftoativa permanece vitoriosa, e de 

169 



urna vez por todas a história está enclausurada no adereço cênico 8? 
A história é um nome gravado no rosto da natureza, uma inscrição, um 

h i róglifo. No palco ela figura como ruina. Nada mais estranho ao drama barroco 
que a idéia da história como processo. e para expressar essa idéia da história
natureza nada melhor que a alegoria, pois as alegorias são no reino do pensa
mento o que são as rufnas no mundo das coisas.9 O alegorista barroco utiliza, 
destruindo-os, os modelos clássicos, numa ars combinatória que jamais os 
unifica na totalidade de um editrcio. 

A idéia que prevalece na filosofia da arte barroca em Benjamin é a de que, 
uma vez passada a beleza efêmera, só resta recolher suas ruínas. O mesmo se 
pode dizer dos acontecimentos, cuja totalidade é algo para sempre perdido. A 
sintese barroca não é uma resolução dialética, mas uma trégua dei entre duas 
tensões antagônicas: a teológica e a artística. Antes de tudo é preciso ir fundo 
nessa metafísica do fragmento. A forma do drama barroco alemão não se chega 
nem por indução, nem por dedução, mas a partir da idéia de que o plano de 
conjunto se manifesta de forma mais impressionante nas ruínas dos grandes 
ediffcios que nas construções menores, por mais bem conservadas que este
jam. .. 10 Quem lê atentamente esse drama inscrito no texto e na pedra de nossas 
edificaçôes barrocas, não pode mais se surpreender quando ouve um incerto e 
delirante pensador contempor~neo falar de um estágio fractal do valor, que 
coincide com um estágio fractal da imagem. Não que estejamos vivendo uma 
era neo-barroca, o que implica (no nosso caso) uma nostalgia oitocentista muito 
pouco adequada ao ceticismo, ao cinismo e ao medo do nosso tempo. Os 
objetos fractais de que ouvimos falar contem oraneamente não passam, talvez, 
daquele piscar de olhos ao passado de que falei no início e, nesse sentido, têm 
a força do fragmento: cada particula é uma tmagem do lodo, assim como as 
imagens do mesmo rosto se multiplicam nos fragmentos do espelho estilhaçado. 

Para nós, especialmente, no nosso curso, os procedimentos do alegorista 
podem repercutir de um modo vivo e eficaz. Pois não é próprio da alegoria violar 
fronteiras? É claro que violar fronteiras é mais arriscadÇJ do que consolidar 
domfnios. Mas talvez seja este o gesto decisivo pelo qual o barroco nos seduz. 

Finalmente, uma homenagem que é um convite ao debate in absenlia. 
Assim como Michel Foucault sentia fugir-lhe a rede sob os pés ao proferir sua 
aula inaugural no Collége de France,1 1 pois seu interlocutor, Jean Hypolithe, já 
penetrara inapelavelmente no silêncio da noite, penso que divergir neste mo-

8 W. BENJAMIN. op. ci t. , p. 193. 
9 lb .. p. 200 

10 lb., p. 258 
11 Ct. Michol FOUCAULT E/ orden de/ discurso. Trad. esp . de Alberto Gonzale;t Troyano. México, Editorial 

Tusquets S.A., 1983, 2" ed. 
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menta de Sônia Viegas é um duplo elogio: a ela e à filosofia. 
E eu diria a ela deixando-me guiar pela mão de Benjamin, que o grande 

equivoco de Niezsche foi o de renunciar a um conhecimento histórico-filosóf!co 
do mito trágico. Que o esteticismo nietzschea~o passa ao lar_go da sólida 
factualidade histórica da tragédia grega. Que a v1da em seu sent1do extremo é 
o reduto dos fenômenos morais e se identifica com o verdadeiro. Esse trá~i~o, 
essa tragédia do ethos é artisticamente irrepresentável. Nessa esfera é pro1b1d0 
mentir. 

Mas há muito que a ane não é mais conselheira da consciênc1a moral. A 
arte não ê mais uma pa1dé1a. Por 1sso o trág1co não é algo que possa transcender 
o contexto histórico-filosófico da obra-mónada. 

Nada mais resta no drama arroco da trindade agonistica da cultura grega: 
0 pugilato, o direito e a tragédia. Se a tragédia é um estágio que prece~e a 
profecia, o drama barroco é pantomima, espetáculo dent.ro do e~petáculo, Jogo 
infinito de espelhos e, ainda uma vez, teatro. A tragédia cláss1ca convoca a 
piedade e o terror, e não, o luto. Trauersptelen: jogos cênicos para enlutados. A 
trilogia grega não é, como queria Nietzshe, uma forma r~corren~e. ma_s um fato 
único: a revisão do processo (jurldico) diante de uma Instância ma1s alta. O 
drama barroco encena a transformaç~o da história-destino em história natural. 
A fatalidade não é nele algo exterior, mas atinge personagens e coisas, neles se 
localizando. O mundo das coisas não existe para a tragédia. A morte de Hamlel 
é obra do acaso. O herói trágico não contempla a morte como um fim. le a tem 
em sua alma e ela é a sua forma. 

Que a crttica à universalização do trágico pela qual Nietzche seduziu Sônia 
Viegas não nos leve, entretanto, movidos pelo desejo de uma. "sól i~a fact~alida
de histórica", nem à aplicação ao nosso barroco de uma filosofia da históna 
acabada nem à compilação enciclopédica de dados sem uma centelha que os 
ilumine, é o que eu mais desejo lhes comunicar neste c?nvite. Pois a bele~a 
impõe um ritual peculiar a quem dela pretende s~ ap~ox1m~r: Amante, e nao 
perseguidor. Eros a segue em sua fuga, foge da mte/lgencta por terror, e por 
medo do amante. E somente este pode testemunhar que a verdade não é 
desn~damento, que aniqutla o segredo, mas revelação que lhe faz justiça . 12 

12 W 11 r BENJAMIN, op clt ., p. 53. 
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