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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho consiste em explorar, a partir de Benjamin e Freud, o sentido 

de tradição, experiência e memória no seio da modernidade. Em outras palavras, a proposta 

aqui presente é investigar como que tais termos podem operar numa época cujo modelo sócio-

político-econômico é completamente avesso a eles. Para tanto, nosso trabalho será dividido 

em duas partes. Na primeira, descrever-se-ão os impasses entre modernidade e experiência na 

visão de Benjamin. Nesse contexto, a modernidade apresenta-se como um período em cuja 

estrutura a noção de experiência reduz-se à forma empobrecida de vivência pessoal 

(Erlebnis), impedindo, desse modo, a construção de um sentido mais profundo de experiência 

simbolicamente compartilhada (Erfahrung). Na segunda parte, por outro lado, mostrar-se-á 

como, ao radicalizar a noção de memória e tradição em Freud e Benjamin, a modernidade, 

envolvida em seu processo de tecnificação e mercadorização contínua, torna-se não um 

empecilho, mas a condição mesma de possibilidade para o advento desses termos. Ou seja, 

constata-se, ao fim do trabalho, que as ideias de experiência, tradição e memória só serão 

plenamente efetivadas na e pela modernidade. 

 

Palavras-chave: Memória. Tradição. Experiência. Modernidade. Psicanálise. 



 

ABSTRACT 

 

The aim of the present work is to explore, from Benjamin and Freud, the sense of tradition, 

experience and memory within modernity. In other words, the proposal here is to investigar 

how such terms can operate at a time when the socio-political-economic model is completely 

averse to them. To do so, our work will be divided into two parts. In the first one, it will be 

described the impasses between modernity and experience in Benjamin's vision. In this 

context, modernity presents itself as a period in whose structure the notion of experience 

reduces to the impoverished form of personal experience (Erlebnis), thus preventing the 

construction of a deeper sense of symbolically shared experience (Erfahrung). In the second 

part, on the other hand, it will be shown how, by radicalizing the notion of memory and 

tradition in Freud and Benjamin, modernity, involved in its process of technification and 

continuous commodification, becomes not a hindrance, but condition of possibility to think 

these terms. That is, it is seen, at the end of the work, that ideas of experience, tradition and 

memory will only be fully realized in and by modernity. 

 

Keywords: Memory. Tradiction. Experience. Modernity. Psychoanalyse.  
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. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 
                          A questão do lembrar (e do esquecer) vai me ocupar ainda durante muito tempo.  

                                                                                                                                        
                                                                                                                           Walter Benjamin  

 

O tema da memória ganha em nossos tempos uma necessidade epistêmica 

urgente. Isso porque, de acordo com uma análise mais demorada a respeito dos modos de vida 

do nosso mundo contemporâneo – fundado sobre as bases técnico-utilitaristas do capitalismo 

tardio – a memória exerce uma força que atua no sentido oposto aos pressupostos essenciais 

dessa nova ordem social. Conforme Adorno (2009), a memória, naquilo que diz da aptidão do 

sujeito a fazer experiência, é um elemento perturbador e profundamente inquietante, o qual 

nossa era procura a todo custo eliminar.  

Consequentemente, o discurso dominante trata o pensamento crítico e reflexivo 

como se fossem formas de mercadorias disponíveis em uma prateleira de supermercado, ou 

seja, não há um efeito de profundidade capaz de implicar subjetivamente o indivíduo em um 

campo de ação político. Diante disso, é inevitável que saibamos nos prevenir dos supostos 

encantos dessa nova vitrine do pensamento. Conforme Adorno (2009): “Nenhuma teoria 

escapa mais ao mercado: cada uma é oferecida como possível dentre as opiniões concorrentes, 

tudo pode ser escolhido, tudo é absorvido” (p.14). Frente a isso, conduzir um exame reflexivo 

sobre a memória, contra o pano de fundo pragmático de nosso momento histórico, significa ao 

mesmo tempo levar o discurso hegemônico a lidar com o seu negativo, isto é, a levar em 

conta o seu núcleo recalcado. Por essa razão, procuramos aqui situar uma discussão sobre o 

declínio da experiência com base em autores remanescentes à lógica amnésica do Capital, 

com ênfase especialmente em Freud e Benjamin.   

 

* 

 

Ao tomarmos como referência central a tese da dissolução da memória e, por 

conseguinte, da tradição, em Walter Benjamin, pode-se, com efeito, caracterizar nosso 

período segundo uma representação temporal homogênea como uma sucessão infinita de 

agoras. A amnésia social vigente está, pois, relacionada à perda ou desintegração de um 

espaço coletivo que tem como ponto de referência a tradição enquanto passado 
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comunitariamente compartilhado. Com o processo de industrialização da modernidade, esse 

espaço foi completamente desinvestido, resultando na radicalidade do individualismo burguês 

tal como nós o conhecemos. Nessa perspectiva, jamais podemos desvincular a perda da 

memória em nossos tempos com o advento do capitalismo e de seu processo de 

mecadorização contínua que invade todos os setores da vida humana. Ou seja, o esquecimento 

generalizado que caracteriza o momento presente deve-se a causas de ordem mais geral, que 

transcendem o campo da individualidade e da psicologia. Devem estar, portanto, relacionadas 

a uma mudança estrutural ocorrida no e pelo próprio processo de modernização.  

Em seu breve ensaio “Experiência e Pobreza”, Benjamin (1933/1994a) apresenta 

o declínio da experiência (Erfahrung) no capitalismo como declínio da tradição e da memória 

coletiva, fatores responsáveis pela coesão e significação da vida humana em comunidade. A 

rigor, a memória deve ser compreendida como uma conquista da humanidade, não uma 

dádiva. Sendo assim, ela diz respeito não apenas à relação íntima que o sujeito estabelece com 

o seu passado individual, mas fundamentalmente com seu passado histórico e coletivo. Isto 

porque uma história singular jamais será uma narrativa isolada e fechada sobre si mesma – 

isso equivaleria, aliás, ao grau mais elevado de alienação ideológica produzida pelo sistema 

capitalista, ou seja, a crença no poder de criação ex-nihilo das narrativas individuais. Longe 

disso, toda história individual é sempre-já verticalmente atravessada pela história coletiva e 

universal. 

Mas o processo de reificação da vida também cria uma ideia de passado. Ou seja, 

não é por que presenciamos um desinvestimento da faculdade mnemônica na atualidade que 

não há mais um passado a ser contado. Ocorre, todavia, que esse passado reinaugurado na 

modernidade é um passado linear, objetivo e determinante. O passado do qual fala Benjamin 

é, por seu turno, mais do que um evento linear inscrito na ordem sucessiva do tempo. Ele se 

dirige a cada instante ao presente – a um aqui-agora (Jetztzeit) para ser mais preciso – 

reivindicando legitimidade. Nesse sentido, Benjamin, seguindo os rastros de Freud e Proust, 

concebe o tempo não como um registro mecânico que atravessa o passado em direção ao 

futuro, mas implicando perpetuamente, num gesto mais complexo, o passado no presente. 

Logo, se elementos encobertos do passado irrompem no tempo presente, é preciso que o 

mesmo esteja apto a acolhê-los e, a partir de então, pensar e reinventar sua própria atualidade 

abrindo-se para um futuro messiânico. 

A perda da tradição significa, portanto, a incapacidade do sujeito de reconhecer 

essa temporalidade messiânica. Nesse caso, sem a libertação do presente por um passado 

autêntico, o homem moderno encontra-se encerrado num eterno presente infernal. Logo, ainda 
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que os elementos do passado se encaminhem para o presente, ninguém mais os liberta de seu 

aprisionamento. É a partir desta desagregação da memória que Benjamin formula sua mais 

importante dicotomia, o declínio da experiência compartilhada (Erfahrung) em contraste com 

a experiência enquanto vivência (Erlebnis). A matéria da tradição e sua condição de 

possibilidade é a experiência que se opõe à mera informação desimplicada. Constrói-se, 

assim, um cenário indubitavelmente trágico que figurabiliza a contradição imanente à 

subjetividade contemporânea. Assim sendo, o sujeito sonha viver em um tempo de uma 

novidade absoluta quando está mergulhado na temporalidade própria do mundo infernal, que 

é o sempre-igual. 

É também com base no pensamento de Benjamin que devemos procurar a devida 

afinidade entre memória e realidade externa. O filósofo alemão (1933/1994a) descreve a 

experiência moderna a partir de duas mudanças essenciais: a primeira diz respeito à passagem 

da vida no campo à cidade, e a segunda, em decorrência da primeira, refere-se às mudanças 

que ocorreram no próprio cenário urbano, com o fenômeno do boom demográfico. A rigor, 

tais transformações incidem diretamente na forma como as dimensões do tempo e do espaço 

passam a ser percebidas pelo homem moderno e citadino. Por essa razão que devemos levar 

em consideração as mudanças que ocorreram na organização social. Mas não se trata apenas 

de uma análise factual da situação. Devemos ir além: a verdadeira preocupação na 

modernidade diz respeito aos modos de subjetivação próprios da era moderna, ou seja, como 

que as mudanças no âmbito social produziram novas formas de subjetividade.   

Conforme alega Jacques-Alain Miller (2004), o deslocamento do campo à cidade, 

impulsionado pelas necessidades da revolução industrial, produziu a necessidade de 

conhecermos e demarcarmos esta nova população. Assim, nessa nova configuração social, 

tornou-se imprescindível instituir um rigoroso método de processamento de dados a partir de 

bases estatísticas e registros catalográficos, a fim de fixar os indivíduos no interior do novo 

mapeamento demográfico urbano. Este fato gerou, portanto, uma necessidade cada vez mais 

premente de classificação dos indivíduos segundo uma dada geografia social, em cujo espaço 

se constituiria aquilo que Miller denominou de o homem quantificado. Dessa forma, o 

advento do homem quantificado, segundo essa nova constelação urbana, faz com que cada 

uma de nossas particularidades seja entendida como um dado objetivo para a computação de 

um banco de dados capaz de abranger a sociedade em sua totalidade. Nos deparamos, então, 

com o fenômeno urbano da multidão, isto é, uma aglomeração de indivíduos anônimos 

submetidos a um sistema organizacional numérico em cujo quadro a individualidade é 

paradoxalmente excluída.  
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É tendo isto em vista isso que Benjamin nos fala da perda de uma experiência real 

com o passado (Erfahrung mit der Vergangenheit) (GAGNEBIN, 2014). Ou seja, se 

encontramos um esmorecimento da experiência no cenário atual, este fato decorre, 

inevitavelmente, de nossa incapacidade de trazer o passado à baila e, quiçá, reinventá-lo, no 

instante mesmo em que nos reconstruímos. O passado não pode apresentar-se de forma 

objetiva, numa relação distanciada do presente. Assim, o homem quantificado de Miller 

(2004) é a metáfora mais apropriada dessa perda significativa da memória, porque ali, 

segundo ele, os indivíduos, mergulhados no destino estatístico que os determinam, não 

encontram mais em suas escolhas pessoais qualquer vestígio de um passado substancial, como 

uma referência significativa para suas experiências, mas apenas cálculos que traçam uma 

média, isto é, as tendências e inclinações matemáticas traçadas a priori pela ciência 

estatística. Por isso, vale insistir, toda crise da experiência no capitalismo é estritamente 

correlata a uma crise mais profunda da memória, uma vez que o capitalismo representa o 

triunfo da abstração numérica – o valor de troca da mercadoria – sobre o conteúdo substancial 

e singular da realidade empírica – seu valor de uso. Para Miller, parafraseando Marx no seu 

Manifesto, no capitalismo, com a perda da experiência e da memória, tudo o que é único e 

substancial é volatizado e substituído pelo típico.  

 

* 

 

Não é difícil associarmos o declínio da experiência em Benjamin às formulações 

freudianas acerca da cultura, uma vez que a psicanálise surge na época deste homem 

quantificado, promovendo uma teoria e uma clínica sobre o mesmo. É, afinal, nas obras em 

que Freud especula sobre uma psicologia dos povos que podemos encontrar os elos mais 

promissores entre estes autores (ROUANET, 2001). Descobrimos de antemão uma relação 

direta entre o homem moderno, sem duração, submetido à pura vivência, conforme Benjamin, 

e o indivíduo massificado de Freud. Para a teoria freudiana, o indivíduo massificado é 

igualmente empobrecido de memória, pois é privado de uma instância psíquica que assegura a 

transmissão da tradição. Assim, a memória, em Freud, assume um papel fundamental em sua 

teoria, como bem observa Marcuse (2010):  

 

Se a memória transita para o centro da psicanálise como um modo decisivo de 

cognição, isso significa muito mais do que um recurso terapêutico (...) o seu valor de 

verdade reside na função específica da memória, que é a de conservar as promessas 

e as potencialidades que são traídas e até proscritas pelo indivíduo maduro, 

civilizado, mas que outrora foram satisfeitas, em seu passado remoto. (pp.38-39).  
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Ou seja, perder a memória histórica é, para Freud, ser condenado ao eterno 

presente de um psiquismo que é incapaz de transcender o âmbito do aqui-agora das 

necessidades patológicas do indivíduo. É neste momento que tanto Benjamin quanto Freud 

assumem um caráter verdadeiramente político em relação à memória, pois o enfraquecimento 

desta implica um aprisionamento temporal que conduz, inevitavelmente, à perda de 

autonomia subjetiva. Em outros termos, o indivíduo-massa característico da era do capital – 

incapaz de apropriar-se de seu passado em sua potência messiânica, isto é, rearticulando o 

presente e abrindo-se para o futuro – apresenta-se, na modernidade, como um sujeito 

completamente heterônomo, submetido a um processo ideológico em profunda alienação.  

Apesar disso, é preciso manter o antagonismo irresolúvel apresentado por Freud 

em seu “Mal-estar na civilização” entre satisfação psíquica e realidade. Conforme Adorno, a 

grandeza de Freud está relacionada justamente em nos deixar contradições não resolvidas, 

negando-se a encontrar uma pretensa harmonia quando a realidade em si mostra-se 

contraditória. Freud é lacônico ao afirmar que esse mal-estar é o fundamento da sociedade 

moderna como tal. Assim, as possíveis realizações pulsionais devem encontrar-se inseridas 

neste contexto. Como alega Paul-Laurent Assoun (2008), nas posições de Freud não 

encontramos nem uma exaltação da hostilidade à civilização, nem um fervoroso elogio a esta 

– o que demonstra de antemão sua posição antagônica. Ou ainda, conforme Marcuse (2010): 

“O conceito de homem que emerge da teoria freudiana é a mais irrefutável acusação – e, ao 

mesmo, a mais inabalável defesa dessa civilização” (p.33). Nesse sentido, a perda da 

experiência não está relacionada unicamente aos impasses de uma vida em civilização, mas à 

rejeição desse antagonismo, isto é, à forma como o indivíduo-massa abdica de sua autonomia 

para não ter de encarar a indeterminação subjetiva própria da modernidade tardia, sendo este o 

ponto essencial da sua experiência. 

Seguindo uma mesma linha de raciocínio, Gagnebin (2014) é concisa ao afirmar 

que a escrita de Benjamin não pode ser vinculada a uma nostalgia romântica do passado, mas 

sim a um esforço de capturar, no presente, através dos impasses abertos pela modernidade, 

uma experiência de fato emancipatória. Ou seja, longe de lamentar o tempo passado, 

Benjamin se preocupa, com mais forte interesse, em reintroduzir no presente uma abertura 

utópica inerente à própria modernidade. É como se Benjamin se recusasse a pensar que os 

destinos da modernidade estivessem relacionados unicamente à aceleração do tempo e à 

reprodução de mercadorias. A modernidade pode ser, assim, igualmente “a invenção de novas 

formas de vida em comum e que consiga transformar a técnica em instrumento de liberdade e 

de felicidade” (GAGNEBIN, 2014, p.10). O interessante, tanto na leitura de Benjamin quanto 
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na de Freud, é entender que, quando eles se debruçam sobre nosso tempo, não é nem para 

maldizê-lo em prol de um tempo nostálgico, nem para reverenciá-lo como uma superação do 

passado. Esses autores pensam nosso tempo porque somente através dele se pode resgatar os 

restos mnêmicos capazes de redimir o passado.  

 

* 

 

No âmbito das discussões psicanalíticas sobre a interação do indivíduo com as 

estruturas sociais, ganham relevância as teses desenvolvidas por Freud após a sua virada 

epistemológica dos anos de 1920 com o conceito de pulsão de morte. Tudo se passa como se 

o psicanalista precisasse desenvolver conceitualmente o caráter disrupitivo e até mesmo anti-

identificatório que habita o seio da subjetividade para, enfim, expor as suas principais teses 

sociológicas. Contudo, embora Freud desenvolva conceitualmente essa tese apenas nos anos 

20, inaugurando a partir daí um autêntico interesse pelos vínculos tecidos em sociedade, a 

verdade é que ele se manteve desde sempre atento e fiel às ressonâncias do social no íntimo 

do particular. Isto é, em Freud, é sempre possível ouvir a voz dessa esfera social nos apelos e 

nas confissões ouvidas no divã.  

Por isso, o que ocorre nos anos de 1920, mais do que um corte epistemológico 

sem precendentes, tem-se na verdade uma elaboração conceitual de ideias dispersas que 

percorriam a obra de Freud na forma de insights originais. Ou seja, Freud, a partir de 1920, 

retoma um campo privilegiado de interesse, ou, como demonstra Assoun (2008), é atraído 

novamente ao polo de um interesse originário, que podemos observar na seguinte confissão 

freudiana: “Após o détour de uma vida inteira pelas ciências naturais, a medicina e a 

psicoterapia, meu interesse retornou aos problemas culturais que um dia haviam fascinado ao 

jovem que mal despertara para o pensamento” (FREUD, 1925/2007, p.68).  

Contudo, para além de uma discussão histórica e bibliográfica da obra de Freud, 

amplamente trabalhada por seus comentadores, nos manteremos, todavia, fiéis à problemática 

de como pensar essa relação entre indivíduo e social na psicanálise a partir dos temas da 

memória e da tradição, articulando, é claro, com a perspectiva de Walter Benjamin.  

* 

Nosso trabalho terá, portanto, como meta articular as ideias de tradição e memória 

na modernidade. Nosso fio condutor pode ser posto mediante a seguinte questão: como 

recuperar uma noção de experiência com o passado que seja capaz de abrir um horizonte 
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utópico em direção ao futuro e, assim, nos livrar do tempo infernal do presente eterno e 

sempre igual? Para tanto, dividiremos o trabalho em duas partes. Na primeira, trabalharemos 

os impasses entre modernidade e experiência, dando mais ênfase ao modo como Benjamin 

articula o tema da perda da tradição a partir do conceito de modernidade. Será preciso, 

portanto, em primeiro lugar, compreender o conceito de modernidade e sua relação com a 

reificação cultural empreendida pelo capitalismo avançado. Seguiremos, para isso, a análise 

de Adorno e Horkheimer sobre a ideia de indústria cultural.  

Em segundo lugar, cumpre abrir uma discussão a respeito da função crítica da arte 

moderna, uma vez que a crítica estética é, de acordo com uma certa geração da Teoria Crítica, 

a única forma possível de retomada de um pensamento reflexivo, já que o sujeito, 

compreendido em sua esfera psicológica individualizante, é completamente subsumido ao 

processo de mercadorização sistemática da realidade.  

Veremos que Benjamin é mais confiante que Adorno e Horkeheimer no que diz 

respeito ao estatuto da arte moderna em relação ao avanço da técnica. Para ele, a arte pós-

aurática, como o cinema e a fotografia, possui um potencial emancipatório que a arte 

tradicional, essencialmente burguesa, não possuía. Ainda assim, no curso dessa primeira 

parte, ficará demonstrado que Benjamin não tem como pensar uma ideia de experiência 

propriamente dita no âmbito da modernidade e de seu processo avançado de reificação total. 

Benjamin oscila, portanto, entre uma proposta progressista de arte moderna revolucionária e 

uma imagem árida da modernidade enquanto realidade pós-aurática atravessada pela 

experiência do choque. 

A segunda parte é basicamente uma resposta ao impasse aberto pela primeira, a 

saber, entre modernidade e experiência. Para tanto, focaremos numa ideia de experiência pós-

aurática capaz de resgatar um pensamento positivo de tradição e de memória. A teoria 

psicanalítica será indispensável para compreender como memória e passado, longe de se 

oporem à ideia de modernidade e a seu processo de reificação, são condições de possibilidade 

desta. Na verdade, memória e tradição não terão mais a ver com um registro aurático 

compartilhado por uma comunidade pré-moderna, avessa ao processo de racionalização e 

desencantamento do mundo, mas sim com um resquício produzido por esse próprio processo, 

um resto abjeto cujo conteúdo foi rejeitado pelo próprio progresso da vida moderna. É nesse 

resgate, nesse encontro com seu núcleo repelido, que uma verdadeira ideia de tradição e 

memória pode emergir como aquilo que Benjamin compreende como potencial utópico do 

passado. 
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Procuraremos, portanto, articular passado, memória e tradição a partir de três 

pensadores: Arendt, Freud e Benjamin, traçando uma linha entre eles a partir de nossa questão 

fundamental, qual seja, o resgate pela memória de um passado ou de uma tradição a fim de 

garantir um universo de sentido compartilhado que seja capaz de nos tirar da condição de 

meros espectadores inertes de nosso próprio tempo. Assim, a questão principal para nós é, 

portanto, saber como superar o torpor do presente engajando-nos em uma tradição que aponte 

um projeto emancipatório como saída para o futuro.  

Arendt coloca a questão de maneira muito precisa. Veremos que, para ela, o 

homem moderno deve encontrar, mediante um esforço coletivo e, por conseguinte, político, 

uma maneira de recuperar a potência do passado por meio de uma memória representada 

como lacuna do tempo, que, segundo a filósofa, está desoladamente perdida para nossa época. 

Porém, o que Arendt não percebe em sua análise é que ela já possui o que procura, isto é, que 

na verdade a memória e o passado não estão perdidos em nossa época, mas continuam 

atuando junto ao indivíduo numa outra dimensão, a qual Freud chamou de inconsciente. Para 

o psicanalista, memória e tempo não estão inscritos em um registro unívoco, mas estão 

situados em planos heterogêneos, de maneira que a linearidade temporal, propriamente 

subjetiva, só pode ser conservada pelo recalcamento de uma memória inconsciente.  

É-nos permitido, pois, afirmar que a diferença básica entre Arendt e Freud é que, 

enquanto Arendt submete o tempo à memória, ou melhor, enquanto ela procura recuperar um 

passado histórico pelo trabalho de uma memória coletiva, Freud faz o contrário: ele destitui o 

tempo pela memória, concentrando-se no âmbito clínico a partir do enredo subjetivo do 

analisante. Com base nisso, poderíamos supor que não convém articular o mesmo termo em 

Arendt e Freud na medida em que a primeira trabalha com uma memória coletiva, ao passo 

que o segundo a pensa sempre no campo pessoal. Num primeiro olhar, isso pode até fazer 

sentido. Mas o nosso desafio não é justamente superar essa crítica e pensar a memória e o 

passado em Freud para além da clínica, transcendendo, desse modo, a perspectiva de mundo 

horizontal do indivíduo burguês?  

Para entendermos melhor esse ponto, é preciso consentir uma ambiguidade 

fundamental entre passado e memória. Ao concebermos o passado como uma linearidade 

causal entre fatos, a memória deve corresponder a um fragmento inconsciente que visa 

preservar a consistência retilínea desse passado histórico. Mas isso enquanto esse fragmento 

permanece inconsciente. Pois no momento em que ele vem à tona, ou seja, na lembrança 

consciente desse resquício, essa consistência se dissolve, liberando, assim, o indivíduo de seu 

próprio passado. Daí o paradoxo freudiano: lembrar para esquecer. Mas liberar o indivíduo de 
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seu passado significa ao mesmo tempo liberar o indivíduo de sua constituição psíquica 

individualizante, cuja estrutura é formalmente definida pelas coordenadas tempo-espaciais 

que concatenam os acontecimentos de sua história pessoal. Fazendo isso, o sujeito perde sua 

identidade particular e passa a se identificar com o resto rejeitado pelo discurso oficial.  

Podemos, portanto, diferenciar duas espécies de passado. Um passado 

individualizante que, a rigor, nos aliena em uma compulsão à repetição mecânica e 

inconsciente – o Widerholungszwang freudiano – e um passado mais primordial, originário, 

que se apresenta na forma de restos ou migalhas. Nesse sentido, devemos vincular à memória 

da tradição não o passado enredado no interior de um contexto espaço-temporal fenomênico, 

sustentado pelo arcabouço da fantasia subjetiva, mas o passado em ruínas, fruto da própria 

rebentação dessa dimensão fenomênica representada pela realidade psíquica.  

Benjamin se aproxima da proposta de Hanna Arendt na medida em que ele visa 

recuperar a ideia de uma tradição, preocupando-se em integrar o homem moderno no interior 

de um universo simbólico compartilhado. Essa é a razão pela qual insistimos no resgate da 

tradição através de uma experiência coletiva (Erfahrung) e da narrativa como sendo uma 

forma de preservar essa tradição mediante a experiência. Mas ao examinar Benjamin com o 

devido cuidado, percebemos que o passado ao qual ele se refere não pode ser compreendido 

como o passado histórico do modo como foi submetido pela historiografia oficial. O passado 

tem de ser compreendido como resíduos dessa própria historiografia. Nesse ponto, Freud e 

Benjamin são cúmplices. Devemos, então, abandonar a ideia de tradição como uma espécie de 

conteúdo em si mesmo que nos chega passivamente através do tempo. Longe disso, a tradição 

é uma conquista por um povo, num determinado momento histórico, dos resquícios soterrados 

pelo discurso dominante da classe privilegiada.  

 Nossa tese é de que a psicanálise revela uma leitura de Benjamin que passaria 

despercebida se visassemos simplesmente a dicotomia entre tradição e modernidade. A 

proposta dessa segunda parte do texto é, portanto, ler aquilo que na primeira parte parecia um 

impasse a partir do prisma fornecido pela psicanálise. 

Importante deixar claro que não é nosso intuito fazer qualquer tipo de leitura 

cronológica nem fornecer um debate interno ou bibliográfico da obra dos autores. Nosso 

intuito é simples, porém, direto e objetivo. Mais uma vez, o objetivo é: pensar como é 

possível articular conceitos como tradição e memória numa era cujo foco é justamente 

erradicar tais conceitos. Mais que um fim em si, Benjamin e Freud serão um meio para 

debater essa questão. Longe de diminuí-los, trazê-los à tona como ferramentas indispensáveis 
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para tratar de um tema contemporâneo urgente talvez seja a forma mais honrada de lhes fazer 

justiça.  
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2 VIVÊNCIA, MODERNIDADE E TRADIÇÃO 

 

2.1 Preâmbulo  

                       

Comecemos por uma antiga máxima: “O que foi é o que será: o que acontece é o 

que há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. Se é encontrada alguma coisa da 

qual se diz: Veja: isto é novo, ela já existia nos tempos passados.” (Ec, 1:9,10). Essa 

passagem, extraída do Antigo Testamento, não poderia revelar-se de maneira mais profética. 

E o tempo que nos separa dela não foi capaz de mitigar a força de sua verdade. Porém, 

convém reconhecer que esse velho adágio se depara atualmente com uma forte resistência 

ideológica. Levantar a hipótese de uma inércia constitutiva do tempo, que desmistifica seu 

efeito de fluxo contínuo, soa hoje como um verdadeiro insulto à nossa sensibilidade pós-

moderna. Pois promove uma brusca torção do mantra oficial propagado pela nossa opinião 

pública, cujo chavão assumido como uma verdade religiosa é o de que devemos 

infatigavelmente procurar fugir do marasmo do mesmo e da monotonia do cotidiano. Diante 

disso, qualquer menção a uma fixação inerte e ociosa que contradiga o caráter dinâmico e 

frenético dos tempos modernos, é percebida como uma espécie de blasfema secular, ofensiva 

e aprisionante.  

Apesar disso, a profecia bíblica se impõe.  

Ela concretiza-se no momento em que percebemos como esses refrãos 

publicitários – incitando-nos a viver o novo a cada instante – já carregam em si, 

implicitamente, o estranho sentimento de que, em vez do novo, vivenciamos rigorosamente 

sempre o mesmo, o idêntico na sua mais enfadonha repetição. Por essa razão, o provérbio 

torna-se tão inquietante, já que nos põe diante de uma atemporalidade peculiar que 

deslegitima a plasticidade da vida contemporânea, confrontando-nos com seu núcleo duro e 

renegado.  

O paradoxo, portanto, da contemporaneidade é essa lacuna entre o novo e o 

mesmo, que corresponde ao modo como trabalha a ideologia, imprimindo uma ilusão 

subjetiva que nega uma imobilidade objetiva mais profunda. Logo, ao procurar experimentar 

a vida de maneira cada vez mais extrema, estamos sempre a reviver o mesmo bordão 

ideológico: viva de forma cada vez mais intensa! Por isso, a saída desse impasse não pode 

residir no campo das experiências vividas. O ponto cego de nossa sociedade pós-moderna não 

está relacionado propriamente com a maneira pela qual experimentamos a realidade.  De nada 

adianta insistir numa forma de vida absolutamente nova e inventiva por meio de uma 
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radicalização das experiências individuais. De uma forma ou de outra, o indivíduo, nesse 

caso, é completamente tragado por um sistema de reprodução industrial que o massifica num 

todo indiferenciado. Logo, a questão é somente uma: há, então, na pós-modernidade, a 

possibilidade efetiva do novo? Sim. Mas, antes é preciso encontrar novamente o sol.  

No fundo, o que provoca essa ambiguidade entre o novo e o mesmo é o fato de 

não sabermos mais nem onde nem como podemos encontrar o sol, o ponto de referência de 

nossas experiências mundanas. Isso testemunha uma flagrante incapacidade de nos 

orientarmos, nos tempos atuais, conforme uma tradição herdada e consolidada ao longo da 

história. O sol do passado não mais repousa pacificamente sobre as nossas cabeças, nos 

apontando um caminho claro e discernível do futuro. E se não há mais a referência de um 

passado, o futuro não significará mais nada. O que nos resta, então, senão apelar para um 

relativismo confuso, um niilismo sombrio e um historicismo insípido? Como diz o poeta, “A 

nova filosofia torna tudo incerto. O elemento do fogo se apagou por completo; o Sol está 

perdido; e a Terra, ninguém mais é capaz de nos dizer onde procurá-la, tudo se fragmentou, 

toda coerência desapareceu” (Jonh Donne).  

O sol representa, portanto, a luz verdadeira e eterna da tradição, que, como tal, 

ilumina nossa lânguida experiência humana, dissipando, da realidade, a sombra de sua 

aparência enganadora. Tal como o sol, a tradição é o centro gravitacional que nos mantém 

presos a um eixo fixo, inamovível.  Logo, com sua perda, passamos inexoravelmente a habitar 

na noite eterna – a noite em que todos os gatos são pardos. Mas a questão persiste. Se por um 

lado, não há nada novo debaixo do sol, como diz o profeta, por outro, não é apagando o sol 

que se rompe com a monotonia do mesmo – aliás, esse é o próprio modus operandi da 

alienação ideológica. Então, o que esperar? Uma atitude resignada diante do passado? 

Certamente que não. Mas, devemos, antes de tudo, nos perguntar qual a relação entre o 

“novo” e o “sol”. Quer dizer, devemos nos perguntar, antes de tudo, qual a relação entre um 

evento enquanto novidade para além da pura repetição mecânica do presente e o passado 

enquanto luz da tradição capaz de nos orientar em direção ao futuro.  

Benjamin resume essa relação em uma palavra: Erfahrung. 

 

2.2 A experiência dos pais e o espírito da juventude 

 

Em 1913, Benjamin trata diretamente desse tema. Mas, antes de tudo, é preciso 

tocar numa questão pertinente e esclarecer uma ambiguidade. No ensaio Erfahrung 

(Experiência), o que o autor designa como experiência (Erfahrung) é, com efeito, o que ele, 
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mais tarde, identificará enquanto vivência (Erlebnis), ou seja, uma concepção de experiência 

pautada basicamente na imediaticidade da vivência pessoal, ainda não concebida em uma base 

simbólica substancial, comunitária, cujo sentido será reservado, nos anos de 1930, ao termo 

Erfahrung. Desse modo, o que, segundo Katia Muricy (2009), Benjamin compreende anos 

mais tarde por Erlebnis, refere-se a um modo pobre de experiência quando submetida ao 

círculo infernal do tempo, “como repetição do mesmo sob a máscara do novo” (p.47), através 

da qual o indivíduo, por meio de sua vivência pessoal, compreende imediatamente a si mesmo 

sem qualquer mediação simbólica, ao passo que, Erfarhung, por sua vez, representa uma 

noção mais abrangente de experiência ancorada na tradição. E por ser fundada numa 

comunidade simbólica tradicional, essa noção de experiência, como veremos adiante, é ao 

mesmo tempo significativa e utópica, pois promove, através do tempo e da história, um 

trabalho crítico que garante a abertura do novo. 

Todavia, no período de 1913, o termo experiência (Erfahrung) ainda possui uma 

acepção aparentemente limitada, cuja ênfase recai essencialmente em seu aspecto reativo e 

imobilizante. Como afirma Muricy (2009, p.47): “O âmbito do artigo é o da experiência 

individual; aqui se está distante da posterior amplitude do conceito nos textos dos anos de 

1930, enquanto categoria para se pensar a modernidade como perda do sentido coletivo da 

experiência transmissível.” De qualquer modo, é importante essa ressalva a fim de evitar 

qualquer confusão conceitual que eventualmente o termo Erfahrung venha provocar ao longo 

do presente trabalho
1
.  

Benjamin (1913/2002) assume, pois, a experiência como sendo a experiência dos 

mais velhos, que é, por definição, “inexpressiva, impenetrável, sempre a mesma” 

(BENJAMIN, 1913/2002, p.21). De acordo com Benjamin, os bem-intencionados, ou os 

esclarecidos de um modo geral, fundamentam sua vida numa experiência desoladora, repleta 

de fracassos e enganos. Na expectativa de um amadurecimento forçado, tendem, pois, a 

transmitir aos mais jovens um pessimismo atávico insuperável. O filisteu – como Benjamin 

define esse ser rasteiro desprovido de arte e poesia – só conhece, portanto, sua própria 

experiência pessoal, não restando nada além dela que não seja vulgar e insípido. E com base 

em seu inalterável “eternamente-ontem”, encontra-se privado de todo consolo e espírito.   

                                                 

1
 Porém, vale dizer também que, muito embora Benjamin nessa época não tenha elaborado uma diferença nítida 

entre Erfahrung e Erlebnis, ele já sinalizava, na conclusão do texto, para uma positivação da experiência a partir 

do que ele denomina de “uma nova experiência”.  
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Em contraposição a isso, tem-se a postura afirmativa dos mais jovens. Ainda que 

estes não possuam uma dose significativa de experiência para se embasar, eles conhecem algo 

maior: sabem que, acima de qualquer experiência, existe a verdade, mesmo que tudo o que 

foram ou pensaram até agora seja mero sonho e ilusão. É preciso, portanto, sustentar uma 

fidelidade metafísica em relação a esse sentimento – mesmo que não haja qualquer ponto de 

apoio no discurso oficial do filisteu. Em suma, nenhuma experiência pode deslegitimar o 

jovem dessa vontade em relação a uma verdade incondicional.  

Na verdade, as duas atitudes contrapostas aqui, a dos pais e a dos jovens, estão 

diretamente relacionadas com a possibilidade de sublimação da própria experiência. Por um 

lado, os mais velhos apoiam-se unicamente no domínio dos fatos de suas experiências e, desse 

modo, negam o espírito, submetendo o sentido da vida a um invariável processo 

autodegenerativo, uma vez que ela estaria reduzida à soma sequencial de erros e ilusões. 

Portanto, a experiência frustrada dos mais velhos é, no fundo, uma acomodação no erro, e 

disso resulta seu efeito paralisante. Como afirma Muricy (2009, p.47), “O que incomoda na 

compreensão filisteia de experiência é, mais que tudo, o seu efeito paralisante. Ela é narcótica, 

provoca uma resignação apática. O que provoca tal apatia é uma identificação aos fracassos 

do passado”. A experiência carente de sentido e espírito é, como diz Benjamin, restrita 

àqueles cuja vida é desde sempre desprovida de espírito.  

A juventude, por outro lado, possui uma relação de estreita proximidade com o 

espírito. Ser jovem é, com efeito, estar atento ao chamado do espírito. Somos tentados até 

mesmo fazer uma aproximação demasiado arriscada entre Benjamin e a analítica do Dasein 

heideggeriana
2
. De forma suscinta, a relação entre o ser e o homem (Dasein), para Heidegger, 

exprime uma proximidade pela qual o sentido do ser é revelado no âmbito de uma íntima 

escuta, uma espécie de sussurro ao pé do ouvido. Nesse estado, o ser não se limita a uma 

                                                 

2
 É preciso deixar claro para o leitor que nossa aproximação entre Benjamin e Heidegger é apenas pontual, não 

estrutural. O intuito aqui é somente enfatizar a relação entre passividade-ativa e atividade-passiva presente no 

pensamento de ambos os autores. Temos, contudo, ciência de que foi o próprio Benjamin, numa carta 

endereçada a Gershom Scholem (de 20 de janeiro de 1930), quem ressaltou a sua diferença em relação ao 

pensamento de Heidegger, em especial à forma como este interpreta a história. Noutra ocasião, Benjamin chega 

mesmo a afirmar ao amigo sobre a elaboração de um projeto de leitura crítica cuja finalidade é “demolir 

Heidegger” (Ver LÖWY, 2005, p.16). O problema de Benjamin com relação à interpretação da história em 

Heidegger consiste no fato de que, para este, a história possui uma dimensão fundamentalmente abstrata, 

aproximando-se muito mais daquilo que Benjamin compreende como historiografia. A diferença entre história e 

historiografia em Benjamin possui um pressuposto de cunho marxista. Enquanto esta consiste numa narrativa 

histórica puramente formal, conferida pela classe dominante, aquela se fundamenta numa base materialista, 

externando, portanto, uma ideia subjacente de luta de classes cuja redenção do passado só é possível por meio da 

revolução. Assim, ainda que Benjamin e Heidegger utilizem termos similares como “temporalidade autêntica” e 

“abertura do passado”, é preciso deixar claro essa diferença entre eles. Em suma, a crítica à temporalidade 

presente em ambos é radicalmente distinta em cada caso.   
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construção ou hipostasiação da atividade humana, nem a uma instância exterior 

suprassensível.  

O homem (Dasein), em sua autenticidade própria, porta-se passivamente em 

relação ao ser. Mas não quer dizer que o homem seja um mero instrumento do ser. O Dasein 

é, essencialmente, a expressão da essência do ser, o veículo idôneo de seu sentido. De acordo 

com Heidegger (1927/2002), o impulso à atividade e à ação é apenas um recair no estado de 

inautenticidade do discurso. A escuta passiva é, pelo contrário, a condição do próprio 

pensamento autêntico e apropriativo da essência do ser. Como diz Heidegger (1946/2008, p. 

329):  

 

O pensar é do ser, na medida em que o pensar, que pelo ser se tornou acontecimento 

apropriativo, a esse pertence. O pensar é igualmente pensar do ser, na medida em 

que o pensar, pertencendo ao ser, escuta o ser. Enquanto pertence ao ser, escutando-

o, o pensar é de acordo com sua proveniência essencial. 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que, à medida que a tendência à ação cega produz 

um falso ativismo que conduz o Dasein ao esquecimento do ser e, portanto, ao falatório 

inautêntico da opinião pública (Das Man-selbst, ou seja, o impróprio-impessoal), a 

passividade da escuta do ser revela-se como sendo uma autêntica postura ativa capaz de 

promover o pensar.   

De maneira homóloga, para Benjamin, o mérito da juventude em relação ao 

filisteu reside justamente na escuta atenta em relação ao espírito. A espera, segundo 

Benjamin, é a atitude metafísica por excelência. A expectativa paciente à revelação do espírito 

é mais verdadeira do que qualquer ativismo militante. “Ser jovem é mais esperar o espírito 

que estar a seu serviço. Percebê-lo em cada homem e no pensamento o mais distante” 

(MURICY, 2009 p.42). Assim como em Heidegger, a espera atenta do espírito em Benjamin 

não significa servir de instrumento para o espírito, e sim prescrutar o seu silêncio profundo. 

“A espera, o silêncio do ouvinte, é o lugar do espítito, a verdadeira fonte do sentido do que é 

dito.” (MURICY, 2009 p.42).  

Esse estado em espera do jovem em relação ao espírito é, pois, a condição do 

domínio da crítica. A crítica, de acordo com Benjamin, é a interpelação do espírito a partir de 

seu silêncio. Nas teses sobre o conceito de história, de 1940, como veremos mais adiante, 

Benjamin defende a suspensão da historiografia oficial para fazer insurgir as vozes 

sussurrantes que permaneciam soterradas por força da classe dominante. Ou seja, para ele, o 

status quo, o discurso oficialmente estabelecido pela historiografia vigente, é, por definição, o 
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discurso de uma certa classe privilegiada que, por força de lei, exerce seu poder sobre os 

oprimidos. Por isso, não convém pautar-se em nenhum pensamento determinado. Todo 

pensamento determinado simboliza apenas a reificação da violência de classe em sua forma 

mais bem acabada. A crítica consiste, portanto, em impor um silêncio profundamente mortal 

que, por sua imponência, seja capaz de evadir-se da verborragia ensurdecedora do falatório 

cotidiano e, com isso, discernir, num passado soterrado, o verdadeiro sentido do espírito. 

   Essa é a razão pela qual, de acordo com Benjamin, o filisteu sente ódio dos seus 

“sonhos de juventude”. Para o filósofo, nesses sonhos estava contida a “voz do espírito”, que 

certamente “o convocou um dia, como a todos os homens”. E o combate à juventude é, ao 

mesmo tempo, o combate à “lembrança eternamente incômoda dessa convocação”. Segue 

Benjamin: “O filisteu lhe fala daquela experiência cinzenta e prepotente, aconselha o jovem a 

zombar de si mesmo. Sobretudo porque „vivenciar‟ sem o espírito é confortável, embora 

funesto.” (BENJAMIN, 1913/2002, p.24).  

Benjamin invoca, então, a possibilidade de se pensar uma outra experiência. Uma 

experiência que fosse dotada de espírito, específica do status da juventude. Como diz 

Benjamin: “O filisteu realiza a sua „experiência‟, eternamente a mesma expressão da ausência 

de espírito. O jovem vivenciará o espírito, e quanto mais difícil lhe for a conquista de coisas 

grandiosas, tanto mais encontrará o espírito por toda parte em sua caminhada e em todos os 

homens.” (BENJAMIN, 1913/2002, p.24).  

É possível, portanto, definir essa outra experiência como o advento do novo a 

partir de um rompimento definitivo com o mesmo. Ora, se a experiência dos pais reduz-se à 

eterna ladainha do erro e da ilusão de seu passado, procurando, dessa forma, cooptar o jovem 

para sua zona de pessimismo latente, e, por conseguinte, fazê-lo renunciar seus sonhos e 

crenças, isso ocorre porque o filisteu simboliza a figura do guardião-mor do status quo. Seu 

pessimismo é a principal reserva ideológica do conservadorismo vulgar, da manutenção da 

ordem estabelecida e dos valores tradicionais da classe dominante. Ainda que não seja 

consciente, o apego ao erro – esse modus operandi do filisteu – está totalmente a serviço do 

pensamento hegemônico pertencente a uma classe atavicamente opressora. Uma outra 

experiência, na visão de Benjamin, comportaria, em contraposição, a necessidade de ruptura 

com o establishment e, com isso, a possibilidade do pensamento novo. Assim, “a experiência 

do jovem não se identifica com a continuidade dos fracassos. Seu sentido é dado pela força de 

espírito do presente, na atualidade de sua manifestação. O jovem cria a sua experiência.” 

(MURICY, 2009, p. 49). 
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O que está em jogo, portanto, é a aposta em uma força messiânica e utópica que 

fora extinta do presente em decorrência do estado de espírito resignado do velho filisteu. A 

experiência do jovem não está inscrita na sequência factual dos eventos passados, mas na 

força do presente que revoga esse triste passado em favor de um messianismo afirmativo e 

revolucionário. Assim, “(...) uma outra experiência é então evocada e seu novo sentido 

permite redefinir, ainda que em traços provisórios, as relações do passado com o presente, da 

tradição com a atualidade.” (MURICY. 2009, p.48). 

O desafio é, portanto, pensar essa “outra experiência” nos tempos atuais. Como 

vimos, nos anos de 1930, Benjamin desenvolveria uma distinção mais nítida entre Erlebnis e 

Erfahrung. Pode-se, todavia, inferir sem receio que mesmo no ano de 1913 estão postos, ou 

ao menos esboçados, os moldes dessa distinção a partir da diferença traçada entre a 

experiência do filisteu e a “outra experiência” dos mais jovens. Mas há um obstáculo 

epistemológico que impede a simples justaposição desses modelos de experiência, de 1913 e 

1930. 

Enquanto para o filisteu, o novo e o espírito da juventude comporta uma ameaça 

ao status quo, nos tempos atuais, o statuo quo é, todavia, regido pela mudança e pelo ímpeto 

de transformação, que poderíamos certamente associar à natureza dos jovens. Então, como 

pensar essa relação entre, de um lado, um incentivo ao “novo”, que promove a resignação, e, 

de outro, um verdadeiramente novo capaz de romper com a ordem estabelecida? Antes, é 

preciso entender no que consiste precisamente o nosso tempo, ou seja, quais são suas 

coordenadas estruturais e como, na modernidade, o homem insere-se naquilo que Benjamin 

denominou de ordem do tempo infernal.  

Nada mais instrutivo para compreender o Zeitgeist da modernidade que a 

concepção de indústria cultural de Adorno e Horkeheimer, em cujo contexto o novo passa a se 

confundir com o velho.     

 

2.3 Indústria cultural e a padronização do pensamento 

 

O termo indústria cultural ganhou notabilidade, a partir da segunda metade do 

séc. XX, por ser a primeira análise minunciosa a considerar como que o âmbito cultural e 

artístico – o qual, em tese, deveria ser concebido como um domínio independente, não 

comercializável – é completamente submetido ao modo de produção da sociedade capitalista. 

Assim, na percepção de Adorno e Horkeheimer (2011), o capitalismo alcança, em sua fase 

tardia, seu modo totalizante, uma vez que fecha completamente o círculo da relação entre 
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pensamento e mercadoria, entre produção cultural e produção industrial. Ou seja, nessa fase, a 

cultura passa a ser produzida segundo o mesmo mecanismo do modo de produção industrial.  

Desse ponto de vista, a maior vítima dessa apropriação mercadológica da cultura 

é, sem dúvida, o pensamento crítico, já que o campo da produção cultural – a arte, mais 

especificamente – seria, com efeito, a única plataforma capaz de produzir uma resistência 

digna ao processo de alienação sistemática específica da era do capital. Como indica Alex 

Thomson (2010, p.93): “(...) a arte, cuja autonomia e poder crítico derivam de sua oposição à 

sociedade, pode não mais ser possível, já que provou ser facilmente assimilável pelo mundo 

comercial”. Constata-se, por conseguinte, que no mundo desencantado da modernidade tardia 

opera, com efeito, uma totalização da racionalidade técnica e instrumental que invade 

indiscriminadamente todos os poros da sociedade, desde a econômica até a alta cultura, 

passando pelas ciências humanas e naturais. Logo nas primeiras linhas do ensaio, Adorno e 

Horkeheimer (2011, p.7) afirmam: 

  

A tese sociológica de que a perda de apoio na religião objetiva, a dissolução dos 

últimos resíduos pré-capitalistas, a diferenciação técnica e social e a extrema 

especialização deram lugar a um caos cultural é cotidianamente desmentida pelos 

fatos. A cultura contemporânea a tudo confere um ar de semelhança. Filmes, rádio e 

semanários constituem um sistema. Cada setor se harmoniza em si e todos entre si. 

As manifestações estéticas, mesmo a dos antagonistas políticos, celebram da mesma 

forma o elogio do ritmo do aço.  

 

Nesse sentido, de acordo com os autores, há um vasto sistema velado e 

oniabrangente que, em vez de visar à transcendência, conforme a racionalidade cosmológica 

dos antigos, visa à reificação, por meio da mercadorização absoluta da vida humana. Por isso 

que é ilusória a tese relativista da fragmentação caótica do mundo na pós-modernidade. A 

doxa dominante na contemporaneidade preconiza que a perda definitiva do centro de 

referência capaz de comandar e orientar a ação e o pensamento – o cosmos, Deus, a razão 

subjetiva – conduziria o destino da humanidade inevitavelmente para um puro estado de 

dispersão relativista
3
.  

                                                 

3
 Essa é, por exemplo, a proposta da tese do filósofo francês Jean-François Lyotard (2009) sobre o fim das 

grandes narrativas na era contemporânea em seu A condição pós-moderna. Em meados da década de setenta, o 

autor cunha o termo pós-modernidade para caracterizar um período sui generis na história do pensamento 

ocidental, um momento histórico cuja “epocalidade” aponta para o fim definitivo de toda e qualquer meta-

narrativa. A verdade de tal diagnóstico dos tempos confirma sua força pela dissolução dos ideais comuns de 

identificação e pertencimento de um povo a uma mesma história, a uma mesma tradição ou a um mesmo 

universo de sentido. As consequências são, portanto, inevitáveis: por um lado, tem-se o fim do princípio 

universal capaz de garantir o primado de um significado único para os povos; e por outro lado, é a própria 

natureza particular do homem que perde sua consistência conceitual, uma vez que ela depende do arcabouço 

universal para poder existir. Em uma palavra, perde-se o conjunto do universal que determina seus elementos 
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Contudo, Adorno e Horkeheimer defendem uma tese mais ousada. Segundo os 

autores, em toda produção social, seja material ou espiritual, subjaz uma forma de 

racionalidade infinitamente mais imponente e totalitária que os padrões anteriores, e cujo 

domínio atravessa todos os poros da vida humana. Mas sucede que, justamente por ser de 

natureza totalitária, essa racionalidade técnica passa completamente ao largo do ponto de vista 

crítico das análises tradicionais.  

O problema é que, antes de Marx e Freud, filósofos e pensadores da cultura em 

geral apoiavam-se, em larga medida, na hipótese da soberania da consciência em relação à 

realidade externa. Ou seja, para eles, a consciência era um fenômeno autoevidente, causa sui, 

ponto de partida absoluto para uma análise crítica do mundo objetivo. Acontece que, 

sobretudo com Marx e Freud, essa ideia passou a ser profundamente problematizada. A partir 

deles, verifica-se uma suspeita generalizada relativa aos próprios mecanismos que constituem 

a atividade do pensar – não só no que concerne à faculdade de representar e julgar a realidade 

externa, mas também à capacidade reflexiva do pensamento de pensar a si próprio. O 

indivíduo, que, por seu lado, não possui um acesso imediato aos princípios objetivos que 

determinam seu próprio modo de pensar, é, naturalmente, inclinado a cair na ilusão de uma 

autonomia de si embasada em sua própria consciência. Portanto, compreendeu-se que a 

própria consciência, responsável por promover uma reflexão discernível da realidade e de si, 

está, ela mesma, completamente atravessada por mecanismos objetivos (os modos de 

produção, em Marx; o inconsciente, em Freud) que lhe conferem uma constituição específica.  

Tal pressuposto constitui um ponto irrevogável nas análises sociais de Adorno e 

Horkeheimer. Ou seja, para eles, toda leitura da realidade social tem necessariamente de partir 

de uma análise reflexiva desse paradoxo irredutível entre pensamento e realidade, concebendo 

sempre as condições objetivas e materiais que determinam a própria atividade cognitiva. 

Logo, tanto a consciência como a realidade efetiva são objetivamente determinadas por esses 

fundamentos materiais implícitos.  

Dito isto, fica claro por que, para Adorno e Horkeheimer, o processo de 

massificação orquestrado pela indústria cultural representa, a rigor, a consumação de um 

projeto espúrio de reificação total do pensamento. Se a consciência é formada pelos processos 

                                                                                                                                                         

particulares. Nesse sentido, o fracasso do ideal da modernidade é, por conseguinte, o fracasso de um universo de 

significação capaz de englobar as diferenças particulares em um sistema global, e com isso garantir que os 

indivíduos reconheçam-se, a si mesmos e aos outros, a partir de uma identidade comum. Pós-modernidade 

significa, portanto, indeterminação subjetiva, onde predomina um afastamento radical do sujeito com relação a 

sua história, que é ao mesmo tempo individual e coletiva.  
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objetivos inscritos na própria realidade social, com a precarização da cultura e da arte, 

ocasionada, como vimos, por sua propensão à plena mercadorização, tem-se, então, na mesma 

medida, a precarização da própria atividade reflexiva e, portanto, a degradação do pensamento 

crítico. A preocupação básica de Adorno e Horkeheimer consistia, em face disso, em articular 

um novo processo de individuação a fim de estabelecer um afastamento ou uma tensão 

mínima entre a totalidade e o particular – sendo esta a única condição de uma crítica efetiva, 

como veremos mais a frente.  

Assim, no âmbito da industrialização da cultura, está em jogo uma planificação e 

uma padronização dos “produtos culturais” disponíveis para o “consumo”. Desse modo, 

segundo a lógica da produção industrial, os produtos devem ser produzidos em série e em 

grande escala. Acontece que, para toda produção em série e em grade escala, é preciso 

antecipar as regras que orientam a produção das mercadorias a fim de otimizar o tempo 

empregado em sua fabricação. Essas regras a priori serão, portanto, a chave para 

compreender o processo de massificação em curso na indústria cultural.  

A questão é, pois, saber como é possível inserir a cultura num modo específico de 

produção capaz de agir sobre a subjetividade dos indivíduos submetendo seus ideiais e seus 

desejos ao processo de uma totalidade homogênea e massificada de mercadorias. Em outras 

palavras, o ponto é saber como é possível estabelecer uma formalidade a priori na produção 

de subjetividades padronizadas. Adorno e Horkheimer buscam a resposta no esquematismo da 

produção, uma analogia do modo de funcionamento do esquematismo transcendental de 

Kant. 

De forma sumária, na “Crítica da Razão Pura”, a questão do conhecimento para 

Kant (2010) é um problema articulado a partir de dois diferentes registros: o das formas puras 

da intuição e o das formas puras do entendimento. O domínio das formas puras da intuição é, 

de um lado, responsável por sintetizar aprioristicamente os dados provenientes da realidade 

mediados pelo espaço e pelo tempo. Para Kant, o tempo e o espaço são formas universais da 

subjetividade, necessárias a toda experiência possível. De outro lado, as formas puras do 

entendimento são responsáveis por sintetizar em conceitos ou categorias os conteúdos da 

intuição já pré-ordenados em tempo e espaço. Quer dizer, as categorias são, portanto, formas 

puras do entendimento cuja função é unificar na forma de conceitos a multiplicidade do 

conteúdo resultante da experiência sensível.  

O grande problema para Kant é, no entanto, saber como articular esses dois 

registros, o a priori da sensibilidade e o a priori do entendimento, já que consistem em dois 

registros completamente heterogêneos e incompatíveis entre si. Em outros termos, o que 
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garantiria a articulação entre o conteúdo particular da intuição sensível e a forma universal 

das categorias do entendimento, uma vez que eles não possuem a mesma estrutura formal? 

Kant é obrigado, nesse caso, a evocar um terceiro termo capaz de conectar essas duas 

dimensões: o esquematismo transcendental. A função do esquematismo é, portanto, conjugar 

casos específicos, o conteúdo oriundo da experiência, com a regra geral, a forma pura do 

entendimento.  

 Para Adorno e Horkeheimer, esse será, portanto, o modus operandi da indústria 

cultural. Ou seja, a indústria cultural age como uma espécie de substituto do esquematismo 

transcendental de Kant, promovendo nos indivíduos o formalismo adequado para a apreensão 

dos conteúdos da experiência. Mas, note-se que, em Kant, o esquematismo é um princípio 

fundamentalmente subjetivo, uma faculdade específica do aparato cognitivo e perceptivo 

humano. No caso da indústria cultural, esse esquematismo da produção é, em contrapartida, 

estranho ao sujeito, processando formalmente do exterior os dados da realidade. Como diz 

Adorno e Horkeheimer (2011, p.14):  

 

O trabalhador, durante seu tempo livre, deve se orientar pela unidade da produção. A 

tarefa que o esquematismo kantiano ainda atribuía aos sujeitos, a de, 

antecipadamente, referir a multiplicidade sensível aos conceitos fundamentais, é 

tomado do sujeito pela indústria. Esta realiza o esquematismo como um primeiro 

serviço ao cliente. Na alma agia, segundo Kant, um mecanismo secreto que já 

preparava os dados imediatos de modo que se adaptassem ao sistema da pura razão. 

Hoje, o enigma está revelado. Mesmo se a planificação do mecanismo por parte 

daqueles que manipulam os dados da indústria cultural seja imposta em virtude da 

própria força de uma sociedade que, não obstante toda racionalização, se mantém 

irracional, essa tendência fatal, passando pelas agências da indústria, transforma-se 

na intencionalidade astuta da própria indústria. Para o consumidor, não há mais nada 

a classificar que o esquematismo da produção já não tenha antecipadamente 

classificado. 

 

Isso explica como que a multiplicidade aparente dos produtos comercializáveis na 

indústria cultural é, em sua essência, formalmente idêntica: “O esquematismo do 

procedimento mostra-se no fato de que os produtos mecanicamente diferenciados revelam-se, 

no final das contas, como sempre os mesmos.” (ADORNO e HORKEHEIMER, 2011, p.12). 

Segundo Luciano Gatti (2011), a racionalidade técnica da indústria cultural visa, em princípio, 

veicular, através dos meios de comunicação em massa, uma linguagem esteriotipada de fácil 

acesso, cujo efeito produziria nos indivíduos uma rápida assimilação de seu conteúdo 

ideológico. Para isso, é preciso eliminar, na transmissão da mensagem, qualquer vestígio de 

“corpos estranhos” que possam eventualmente prejudicar ou contestar sua absorção integral e 

“espontânea”. Assim, graças a uma repetição insistente por meios de jargões e bordões 
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publicitários, a linguagem típica da indústria cultural é naturalizada e estigmatizada em gestos 

e imagens, “prontamente reconhecíveis por qualquer indivíduo familiarizado com os 

produtos” (GATTI, 2011, p.78). Segundo Adorno e Horkeheimer (2011, p.18): “Tudo o que 

surge é submetido a um estigma tão profundo que, por fim, nada aparece que já não traga 

antecipadamente as marcas do jargão sabido, e não se demostre, à primeira vista, aprovado e 

reconhecido”. 

 Consequentemente, no interior do quadro geral do liberalismo econômico, a 

maçante campanha publicitária de mercadorias, cujo apelo aponta para o inusitado e para o 

irreverente, corresponde, em sua forma a priori, a apenas mais uma apresentação do velho e 

do mesmo, uma vez que o verdadeiramente novo já fora antecipadamente suprimido de seu 

sistema de semelhanças. Segundo os filósofos da indústria cultural: “A novidade do estágio da 

cultura de massa em face do liberalismo tardio está na exclusão do novo. A máquina gira em 

torno do seu próprio eixo. Chegando ao ponto de determinar o consumo, afasta como risco 

inútil aquilo que ainda não foi experimentado.” (ADORNO E HORKEHEIMER, 2011, p.27). 

Ainda de acordo com Gatti (2011), a racionalização técnica específica da indústria 

cultural se exprime, com efeito, numa ampla rede avançada de divulgação dessa linguagem 

publicitária veiculada pelos grandes meios de comunicação – como o rádio, o cinema, a 

televisão, a imprensa, (e, hoje, a internet) – que subsumem a variedade do conteúdo 

disponível no mercado numa forma geral pré-determinada. É significativo que toda essa 

cadeia de veículos de comunicação em massa e suas respectivas mobilizações de recursos 

técnicos e financeiros tenham como mira, em última instância, não a demanda espontânea das 

massas, como se sabe, mas sim os “setores econômicos em torno da busca de lucro. Nesse 

sentido, Adorno [e Horkeheimer] aponta a dependência entre o rádio e a indústria elétrica ou 

entre o cinema e o financiamento dos bancos.” (Gatti, 2011, p.78).  

Nessa mesma linha de pensamento, Rodrigo Duarte (2010) aponta para a 

violência implícita que há por trás da satisfação do público pelas mercadorias, melhor 

dizendo, um sistema de violência proveniente “do comprometimento tanto econômico quanto 

ideológico da indústria cultural com o status quo” (p.49). Nesse sentido, se em parte a 

indústria cultural necessita do lucro, em parte precisa da “adesão (ou, pelo menos, da apatia) 

das massas diante da situação precária em que elas se encontram no capitalismo tardio.” 

(p.49). E eis, portanto, a importância do fator “ignorância” nesse processo. Como adverte 

Duarte (2010, p.49):  
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(...) para esse ramo de negócios é interessante não apenas manter as mais amplas 

camadas da população num estado de ignorância, mas, tanto quanto possível, 

cultivar e ampliar essa ignorância, pois, além disso (não sempre, mas 

frequentemente) garantir a adesão ao status quo, também influencia no custo total 

das produções. 

 

Isso nos leva a outro importante ponto da indústria cultura, a saber, a tese 

antipsicologista de Adorno, segundo a qual é fundamentalmente ilegítima, na era avançada do 

capital, concentrar a busca das causas dessa tendência uniforme do consumismo unicamente 

nos processos psicológicos do indivíduo. Essas causas, como já antecipamos, devem ser 

buscadas, principalmente, nas condições objetivas e formais que alicerçam a própria estrutura 

dinâmica da sociedade de mercado. Na verdade, o psicologismo generalizado do mundo 

contemporâneo é mais um efeito da ideologia dominante, cujo propósito não é outro senão 

ofuscar e, por conseguinte, manter inalterável os pressupostos materiais que definem as 

relações sociais de classe.  

Adorno trata de forma magistral essa questão em um outro texto: “O que significa 

elaborar o passado” (1995). Nesse ensaio, o filósofo problematiza a relação dos alemães, na 

Alemanha pós-guerra, para com o tema do holocausto semita. Para ele, uma forte tendência 

ideológica domina a Alemanha no pós-guerra, deslocando as verdadeiras causas do genocídio 

alemão, seu materialismo histórico, para o campo psicológico, a fim de conservar intactos 

seus pressupostos objetivos. Conforme Adorno (1995, p.36):  

 

De qualquer modo, a ideologia dominante hoje em dia define que, quanto mais as 

pessoas estiverem submetidas a contextos objetivos em relação aos quais são 

impotentes, ou acreditam ser impotentes, tanto mais elas tornarão subjetiva esta 

impotência. Conforme o ditado de que tudo depende unicamente das pessoas, 

atribuem às pessoas tudo o que depende das condições objetivas, de tal modo que as 

condições existentes permanecem intocadas.  

 

Segundo Adorno, nenhuma história pode efetivamente avançar senão elaborando 

(no sentido freudiano do termo) dialeticamente seu passado, em cujo contexto os indivíduos 

devem se implicar não apenas subjetivamente, assumindo para si uma culpa abstrata e 

inefetiva, que serve somente para manter as coisas em seu estado inalterado; mas implicando-

se objetivamente, assumindo para si a responsabilidade plena como agentes prontamente 

capazes de interferir nas causas objetivas que determinam o próprio processo histórico. Nas 

palavras do autor: “O passado só estará plenamente elaborado no instante em que estiverem 

eliminadas as causas do que passou. O encantamento do passado pôde manter-se até hoje 

unicamente porque continuam existindo as suas causas.” (1995, p.49).   
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 No âmbito da indústria cultural, é isso que Adorno e Horkeheimer (2011) têm 

em mente quando dizem: “A atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor 

cultural de hoje não tem necessidade de ser explicada em termos psicológicos” (p.16), e 

complementam: “infalivelmente, cada manifestação particular da indústria cultural reproduz 

os homens como aquilo que foi já produzido por toda a indústria cultural” (p.17). Percebe-se, 

no entanto, um paradoxo estrutural na lógica da indústria cultural. Por um lado, há uma 

exacerbação do psicologismo, com uma forte tendência a imputar ao indivíduo as causas de 

um fracasso que, no fundo, é objetivo e material. Contudo, por outro lado, tem-se uma 

desindividuação plena do sujeito, na medida em que esse sujeito insere-se no modelo 

padronizado das técnicas de produção capitalista. Sendo assim, o que de fato incomoda a 

Adorno e Horkeheimer nesse processo é essa identidade absoluta e sem atrito entre o 

particular e o universal. Nas palavras dos autores: “Na indústria cultural o indivíduo é ilusório 

não só pela estandardização das técnicas de produção. Ele só é tolerado à medida que sua 

identidade sem reservas com o universal permanece fora de contestação.” (2011, p.55). Com o 

fim do pensamento crítico, perde-se, portanto, a particularidade do Eu em relação ao 

universal.  

 Mas Adorno e Horkeheimer sugerem um outro tipo de paradoxo. Para eles, o 

indivíduo só terá efetivamente lugar numa sociedade livre ao atravessar o psicologismo vulgar 

da indústria cultural e, consequentemente, ao levar em conta o materialismo latente que 

sustenta as relações de classe no capitalismo tardio. E isso só é possível ao se considerar o 

teor político desse processo operante na indústria cultural. Para Adorno e Horkeheimer, está 

claro que todo esse movimento reificante do pensamento e do sujeito como um todo não pode 

ser pensado desassociado de um interesse de classe. A naturalização dessa situação é, em 

última instância, a manutenção das relações de classe como tais. Conforme os autores: 

“Nunca se chegou a uma verdadeira individualização. A autoconservação nas classes mantém 

a todos na condição de meros seres genéticos.” (2011, p.57).  

Conclui-se, portanto, que a naturalização das relações sociais na era do capital, e 

sua consequente psicologização generalizada – por cujo processo o fracasso é visto como uma 

impotência intrínseca do indivíduo, que não foi capaz de se adaptar ao modelo competitivo da 

sociedade de mercado – é, a rigor, a expressão da ideologia na sua forma mais pura. “A 

indústria cultural pode fazer o que quer da individualidade somente porque nela, e sempre, se 

reproduziu a íntima fratura da sociedade.” (ADORNO E HORKEHEIMER, 2011, p.57). O 

que Adorno e Horkeheimer procuram, diante disso, é uma forma de recuperar o elemento 

tensional entre o particular e o universal a partir de um processo de individuação que incida 
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diretamente nas bases materiais das relações de classe. Somente assim é possível reestabelecer 

um pensamento crítico no mundo administrado da indústria cultural.  

Mas cabe salientar que, diferentemente de Marx e Engels, Adorno e Horkeheimer 

não apelam para o conceito de luta de classe para esse fim, ou seja, para o engajamento do 

proletariado em se apropriar dos meios de produção capitalista. No capitalismo monopolista 

do século XX, não há mais um ambiente adequado para que a divisão do trabalho desencadeie 

a consciência de classe proletária. Nessa fase – como, aliás, Marx já prenunciou – o 

capitalismo não somente cria objetos para os sujeitos, mas, mais fundamentalmente, cria 

sujeitos para os objetos. Ou seja, o capitalismo age agora na própria formação subjetiva dos 

indivíduos, de modo que patrões e trabalhadores tornam-se ideologicamente indiferenciados, 

ambos aderindo em peso ao consumo. Isso transforma a todos em uma só peça da grande 

máquina do capital. Por conseguinte, à medida que o capitalismo “avançou”, isto é, ganhou, 

por assim dizer, uma dimensão totalitária, então, as condições da crítica social também devem 

ser outras. Por isso, uma boa parte dos pensadores marxistas do século XX, sobretudo no 

campo da Teoria Crítica, passou a apelar para o potencial crítico imanente à arte burguesa. 

Adorno e Horkeheimer (embora mais Adorno que Horkeheimer) fazem parte desse grupo de 

pensadores.  

 

2.4 Arte como crítica imanente 

 

Pensar a arte como crítica revolucionária é antes de tudo pensar a arte como 

produto da história. Como já deve estar claro a esta altura, Adorno é um pensador inserido na 

tradição do materialismo histórico, e, como tal, não pode deixar de pensar a arte – assim como 

qualquer outro fenômeno cultural – a partir de suas condições objetivas imanentes ao tempo e 

ao espaço. Nesse sentido, a crítica que a obra de arte confere à padronização do sistema 

mercantil capitalista, não a legitima, em absoluto, como um elemento separado das relações 

de poder e dominação que permeiam o processo histórico engendrado pelo próprio 

capitalismo. Pelo contrário, ela advém no interior dessas relações. E, somente por meio delas, 

é que a obra de arte conquista a sua autonomia crítica. Em suma, a obra de arte autônoma é 

um efeito paradoxal do próprio processo de reificação e mercadorização específico da 

sociedade de mercado.  

Nesse sentido, a obra de arte autônoma é um produto interno à sociedade 

burguesa. Foi a partir dela que a arte se desvencilhou das relações de dependência estrita da 

igreja, da nobreza e do mecenato. (GATTI, 2011). Assim, por volta do século XVIII, a arte 
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torna-se mercadoria, e, nessas condições, o artista se vê sujeito ao mercado, entregue às suas 

leis de concorrência, da oferta e da procura. Todavia, paradoxalmente, esta é a condição de 

sua autonomia. Ou seja, o anonimato do mercado, segundo Adorno e Horkheimer, confere o 

ambiente adequado para a libertação da obra de arte de seus antigos patronos e, 

consequentemente, a possibilidade de se orientar a partir de regras próprias.  

A obra de arte encontra-se, nesse período, numa situação notadamente paradoxal: 

por um lado, deve negar categoricamente toda finalidade social dominante, ou seja, sua 

vinculação a instâncias superiores que limitam sua livre expressão; ao mesmo tempo em que, 

por outro lado, ela deve se submeter ao jogo especulativo da lógica do mercado. Nesse 

momento, o artista, como qualquer outro comerciante, deve colocar no mercado seu produto à 

disposição para venda. Segundo Adorno e Horkheimer: “A arte como domínio separado foi 

possível, desde o início, apenas como burguesa. Mesmo a sua liberdade, como negação da 

funcionalidade social que se impõe pelo mercado, permanece essencialmente ligada ao 

pressuposto da economia mercantil.” (2011, p.59). Logo, a arte exprime a unidade dos 

opostos que determina a essência da sociedade burguesa, a saber, o princípio de autonomia e 

sua dependência às leis do mercado. 

Desse modo, se a arte a partir do século XVIII se apresenta como mercadoria, 

como então é possível diferenciar um produto da indústria cultural de uma obra de arte 

autêntica? Para Adorno e Horkheimer, essa diferença deve ser buscada na finalidade de cada 

uma. Apesar de ambas serem consideradas mercadorias, suas composições são formalmente 

distintas. O produto padronizado da indústria cultural, segundo Gatti (2011), é somente um 

meio, cujo fim – isto é, o lucro obtido no mercado – é externo a ele; ao passo que uma obra de 

arte tem uma finalidade interna, que resiste à subordinação completa à ordem social. Em 

outras palavras, a obra de arte apresenta, em si, uma tensão imanente por meio da qual ela se 

singulariza, abrindo com isso um campo formal de resistência contra as regras sociais 

vigentes. E por isso, a arte autêntica é sempre potencialmente crítica. Como afirma Thomson 

(2010, p.90): “Uma obra de arte, Adorno sugere, é sempre já crítica: ela é inerentemente uma 

negociação com a tradição, com outras obras de arte e, portanto, implicitamente, avaliação ou 

comentário sobre o material conceitual”. 

Em contrapartida, o produto da indústria cultural visa apenas à reprodução dos 

mecanismos ideológicos de controle social, eliminando, portanto, qualquer tensão ente o todo 

e o particular. Assim, pode-se afirmar que uma obra de arte autônoma, embora inserida numa 

atmosfera social fundamentalmente mercadológica, deve, contudo, resistir à sua função de 
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mercadoria, apresentando, em sua composição, uma contradição objetiva entre liberdade e 

mercado que atravessa diagonalmente toda a estrutura da sociedade burguesa.    

Isso nos leva ao problema do estilo na obra de arte. Em sua “Teoria Estética”, 

Adorno (2012) concebe o conceito de estilo propriamente dito como uma promessa de 

confluência das características pessoais do artista com uma certa tendência histórica 

compreendida como “estilo da época”. Assim, o estilo, em sua acepção profunda, é o produto 

de uma tensão entre, de um lado, as regras sociais e históricas que orientam a produção 

artística (os “ismos” que caracterizam uma tendência dominante na história da arte – cubismo, 

expressionismo, surrealismo etc.), e, de outro, a singularidade do artista ao produzir sua obra.  

Cumpre dizer, porém, que a tendência dominante na arte não configura apenas leis 

meramente estéticas, mas, mais propriamente, “uma estrutura diversificada de poder social” 

(Gatti, 2011, p.80). Sendo assim, o conflito entre estilo e obra representa, com efeito, o 

esforço da obra em manifestar sua verdade em meio às leis sociais que, por seu turno, 

dificultam esse processo. Esse mecanismo dialético entre a universalidade do estilo e a 

particularidade da obra caracteriza o processo salutar sem o qual seria impossível a 

emergência do particular. Ou seja, sem esse antagonismo elementar entre estilo e obra, 

universal e particular, não há nem universalidade efetiva, nem particularidade verdadeira. A 

perda dessa tensão consiste, consequentemente, na perda do próprio estilo. Nas palavras de 

Adorno e Horkeheimer (2011, p.22): 

 

O momento pelo qual a obra de arte transcende a realidade é, com efeito, inseparável 

do estilo, mas não consiste na harmonia realizada, na problemática unidade de forma 

e conteúdo, interno e externo, indivíduo e sociedade, mas sim nos traços em que 

agora a discrepância na falência necessária da apaixonada tensão para com a 

identidade. 

 

Para Adorno e Horkheimer (2011), a questão do estilo na indústria cultural é uma 

questão espinhosa, pois à medida que ela apresenta o mais inflexível dos estilos, isso culmina 

na própria extinção do estilo. Ou seja, o caráter de totalidade dado ao estilo na indústria 

cultural corresponde a sua própria destituição. Segundo os autores: “(...) a indústria cultural, o 

estilo mais inflexível de todos, revela-se justamente como a meta daquele liberalismo ao qual 

se censurava a falta de estilo.” (2011, p.23). Sabe-se que, de acordo com o modo de produção 

da indústria cultural, o “estilo” é “criado” por funcionários de conglomerados transnacionais 

cuja atividade tem como finalidade suprir “a demanda imediata dos consumidores, 

proporcionando lucros astronômicos, [garantindo, ao mesmo tempo,] padrões de 
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previsibilidade ao seu comportamento social e político.” (DUARTE, 2010, p.69). Ou seja, na 

indústria cultura, o estilo é propriamente um padrão formal, a priori, imposto arbitrariamente 

de cima para baixo, suprimindo singularidades que lhe fazem resistência e instituindo, 

paralelamente, um sistema padronizado de desejos e conceitos orientados para o consumo. O 

que efetivamente importa na indústria cultural é a reprodução ad nauseum de clichês que 

visam apenas à satisfação imediata do público. A barbárie estética da indústria cultural 

elimina, pois, a dialética todo-partes, exprimindo, por meio disso, a planificação completa de 

uma realidade sem atrito em função da estrita obediência à hierarquia social. Logo, o 

pensamento crítico torna-se inoperante, uma vez que não há mais diferença entre o todo e suas 

partes. De acordo com os autores: 

 

O estilo da indústria cultural, que não tem mais de se afirmar sobre a resistência do 

material, é, ao mesmo tempo, a negação do estilo. A conciliação do universal e do 

particular, regra e instância específica do objeto, por cuja única atuação o estilo 

adquire peso e substância, é sem valor porque já não se cumpre qualquer tensão 

entre os dois polos extremos que se tocam: eles são transpassados por uma turva 

identidade, o universal pode substituir o particular e vice-versa. (ADORNO E 

HORKEHEIMER, 2011, p.20-21). 

 

Em contraste, não cabe, ao estilo autêntico de uma obra dispor-se como mera 

cópia do status quo. Sua potência se manifesta justamente como forma de resistência ao plano 

achatado da realidade empírica. Como foi dito, uma obra de arte autêntica incorpora em sua 

composição a idiossincrasia do artista, introduzindo, junto ao estilo, um fragmento irredutível 

de objetividade material. Como dizem Adorno e Horkheimer (2011, p.21): “Mesmo as obras 

que passam por clássicas, como a música de Mozart, contêm tendências objetivas que estão 

em contraste com o seu estilo”.  

Essa singularidade expressiva do artista é o ponto de inflexão material responsável 

por abrir uma fratura irreparável no interior do campo hegemônico do pensamento ideológico. 

Com isso, a autoevidência de uma realidade positiva se torna ambígua, revelando uma tensão 

interna no cerne do estilo dominante. O estilo apresenta-se, portanto, como um campo de 

negatividade pelo qual o artista, ao seguir rigorosamente suas coordenadas, irrompe como 

pura singularidade. Logo, a singularidade da obra de arte autêntica surge como uma espécie 

de negação determinada. E é justamente através desse caráter de negação determinada o que 

torna possível recuperar a esfera individual do pensamento crítico.  

Enquanto a indústria cultural elabora o culto ao psicologismo para que, assim, seja 

anulado o sentido forte do princípio de individualismo, a obra de arte, por outro lado, através 
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de sua singularidade material, introduz uma determinação negativa na ordem do todo, 

enquanto ponto de inflexão capaz de reabrir o campo da verdadeira individualidade. Como diz 

Adorno em outro lugar: “O si-mesmo vive unicamente na alienação, como resíduo seguro do 

sujeito que se fecha diante do estranho, tornando-se um cego resíduo do mundo” (1955, 

p.259). Ou seja, a individualidade crítica possibilitada pela arte autônoma é uma 

individualidade radicalmente antipsicologista, isto é, uma individualidade objetiva, material, 

não redutível ao âmbito ideológico da indústria cultural.  

Assim, para Adorno (2012), o pensamento estético é formalmente um pensamento 

político. Mas isso não significa que a arte se torna um fator político por discutir ou representar 

problemas que concernem diretamente ao campo da política. A arte é política na medida em 

que incopora em sua forma a criticidade necessária para a formação e emancipação dos 

indivíduos. Portanto, a obra de arte, no capitalismo avançado, atua como uma espécie de 

ponto de estorvo impedindo o livre fluxo das mensagens transmitidas no circuito interno da 

cultura mercantilizada. E essa é a única condição de uma subjetividade efetivamente crítica. 

Ou seja, a crítica em Adorno não é uma faculdade da razão subjetiva que julga a realidade de 

um ponto de vista privilegiado e metafísico. Pelo contrário, a crítica é empreendida no interior 

da própria realidade, mas somente quando esta realidade se apresenta como ponto cego, a 

partir de sua fissura interna. E é justamente aí, nesse ponto, em que o sujeito advém.  

 

* 

 

Tal como Adorno, Benjamin também defende a forma crítica do pensamento 

através da estética. Mas, diferentemente de Adorno, Benjamin não assume, como fator 

imprescindível da crítica, a negatividade determinada da obra. Pelo contrário, esse 

afastamento ou diferença mínima entre o particular e o universal – fundamental, para Adorno 

– ainda representa, segundo Benjamin, um resquício do caráter dogmático e de alienação que 

a obra de arte carrega da tradição. Benjamin denomina esse aspecto de aura. A aura é, para 

Benjamin, propriamente um tecido fino de espaço e tempo que permite com que a obra 

permaneça a uma distância mínima do espectador, por mais próxima que ela se encontre. 

Ocorre que, na obra de arte moderna, essa condição é, como veremos, cada vez mais 

suprimida, sobretudo com o advento da fotografia e do cinema. Consequentemente, a técnica 

invade o espaço da arte, promovendo, assim, um novo critério para o estabelecimento da 

crítica estética. Adorno, em contrapartida, argumenta que, apelar para a técnica como uma 
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nova forma de crítica estética implica, a rigor, em fechar os olhos para o processo de 

reificação da arte em curso na indústria cultural.  

Mas, devemos proceder com calma. Para que esse debate fique mais claro, é 

precisamos explicar mais pormenorizadamente no que consiste a crítica benjaminiana da arte 

moderna.     

 

2.5 A Arte enquanto problema filosófico 

 

Como dizíamos, a crítica estética num certo período do pensamento de Benjamin 

apropria-se do fenômeno da técnica, o qual atravessa todos os poros da sociedade moderna, 

inclusive o da própria estética. Mas antes de entrarmos nesse tópico, façamos um breve relato 

histórico de como que a arte se torna um problema para a filosofia. 

Pensar a arte enquanto problema filosófico designa, com efeito, a relação 

problemática existente entre arte e filosofia desde os seus primórdios. Do grego techné e do 

latim ars, a ideia de arte é originalmente compreendida como uma espécie de atividade 

submetida a regras. Ou mais precisamente, como um conjunto de regras para dirigir uma 

atividade humana qualquer.  

Em Platão, temos uma distinção entre arte (ou técnica) judicativa, dedicada 

apenas ao conhecimento, e dispositiva ou imperativa, como atividade baseada no 

conhecimento de regras pré-estabelecidas. No que se refere à produção artística propriamente 

dita, o ofício do pintor, lembremo-nos do célebre rebaixamento da arte conferido pelo filósofo 

da República: de acordo com sua hierarquia ontológica, a arte ocuparia o lugar de cópia da 

cópia, situando-se num nível ainda inferior à produção material, que já seria, por sua vez, 

cópia da pura Ideia (PLATÃO, 2009). Já Aristóteles (2008) diferencia filosofia de arte/técnica 

da seguinte forma: aquela cuida do conhecimento necessário, ao passo que esta trata do 

possível ou contingente. No próprio campo do possível, há a diferença entre ação e 

fabricação, ou práxis e poiesis. Nesse caso, a política e a ética consistiriam como ciências da 

ação (práxis), enquanto arte/técnica corresponderia à ação fabricadora (poiesis).  

Portanto, para os antigos, essa concepção de arte ou técnica será basicamente 

determinada por uma estrutura social fundada no trabalho manual do escravo, o que, por 

razões óbvias, tende a ser menosprezada em sua essência. Mas, já no século I, os romanos dão 

início a um processo de dignificação da arte, através do privilégio das artes liberais, tais como 

a gramática, a retórica, a lógica, a geometria etc., em detrimento das artes servis ou 

mecânicas, próprias dos trabalhadores manuais.  
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Somente no Renascimento e especialmente com o advento do capitalismo, através 

da dignificação do corpo humano e do trabalho, é que a arte mecânica passa a ser valorizada. 

Logo, a valorização do trabalho acarreta a valorização das técnicas e da arte. Mas é no século 

XVII que as artes mecânicas ganham uma dignidade própria, com a distinção entre suas 

finalidades: aquelas cuja finalidade é a utilidade (técnica) e aquelas cuja finalidade é o belo 

(arte). Nesse momento, a arte passa a ser um problema filosófico, e, como tal, passa a ocupar 

uma disciplina filosófica específica: a estética.  

Enquanto ciência do belo, a estética analisa a arte tanto a partir do lado do gênio 

criador, o artista, como do lado do público (espectador, ouvinte, leitor), que sabe julgar e 

avaliar uma verdadeira obra de arte. Surge aqui o juízo do gosto, investigado na terceira 

crítica de Kant. Com o filósofo, a arte parecia então finalmente ter se emancipado em relação 

à utilidade técnica e passado a ser tratada no seu aspecto puramente contemplativo, como um 

fim em si mesmo. A diferença entre o belo e o útil é, pois, a diferença entre pensar o objeto 

como fim em si mesmo e pensá-lo como meio para algum fim prático (LACOSTE, 2011). 

Contudo, no século XX, surge uma nova complicação na relação entre arte e 

técnica, ou, de preferência, entre arte e tecnologia. É possível diferenciar técnica de tecnologia 

pela maneira como a ciência moderna passou a ocupar-se da técnica. Na modernidade, a 

técnica (enquanto tecnologia) consiste num processo autônomo que procede gerando 

conhecimento independentemente do sujeito da ação. Ou seja, na qualidade de tecnologia, a 

técnica destaca-se do seu agente, passando a produzir por si só o conhecimento necessário 

para a instrumentalização e apropriação da natureza. Como tal, a tecnologia afeta a arte não 

mais simplesmente reconduzindo-a a uma utilidade prática, mas produzindo de modo 

mecânico e autônomo meios de expressões artísticas. Quer dizer, não é somente a finalidade 

da obra de arte que é alterada com o avanço dos procedimentos técnicos e científicos, mas a 

própria natureza da obra é transformada em seu cerne. De acordo com Benjamin (1935-

36/2012, p.17): 

 

Em torno de 1900, a reprodução técnica alcançou um padrão a partir do qual 

começou não só a transformar a totalidade das obras de arte tradicionais em seu 

objeto, e submeter o efeito destas a profundas transformações, como também 

conquistou para si um lugar próprio entre os procedimentos artísticos. 

  

Um exemplo claro disto é a fotografia e – mais radicalmente – o cinema. Aquilo 

que antes era considerado um dom do gênio criador, com a fotografia torna-se pura 

reprodutibilidade técnica. Assim, fica impossível de competir com a perfeição da imagem 
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fotográfica. O belo artístico é, pois, vulgarizado enquanto (re)produção massificada de 

imagens. Com o cinema, como veremos mais adiante, essa reprodutibilidade de imagens passa 

a funcionar representando a própria realidade em movimento.  

E eis que a arte, na era do capitalismo avançado, sofre mais uma vez de uma crise 

de identidade. A questão que se impõe é, portanto, saber como recuperar a autonomia da arte 

na era de sua reprodutibilidade técnica. Defrontamo-nos, portanto, com o problema da crítica 

estética tratada por Benjamin.  

 

2.6 O fim da aura na obra de arte 

 

Segundo Benjamin (1935-36/2012), na era de sua reprodutibilidade técnica – 

símbolo da produção industrial capitalista –, a arte sofre uma irreparável perda de seu valor 

estético. Para ele, o que caracterizava a autenticidade de uma obra de arte até então era, 

fundamentalmente, seu caráter aurático, isto é, a esfera responsável pelo aqui e agora 

inigualável da composição artística, o princípio de sua existência única e irreprodutível. Nas 

palavras do autor: “Mesmo à mais perfeita reprodução falta um elemento: o aqui e agora da 

obra de arte – sua existência única no local onde se encontra.” (1935-36/2012, p.17). Esse 

aqui e agora da obra de arte constituiria, portanto, a sua autenticidade, e sobre ela estaria 

fundada a representação que conduzia esse objeto através da tradição como sendo idêntico e 

sempre o mesmo. É exatamente isso que se perdeu na era da reprodução técnica industrial. A 

aura que envolvia a arte consistia, pois, no fundamento que a tornava uma obra única e 

singular. Assim, de acordo com Benjamin (1935-36/2012, p.23), “a técnica de reprodução 

destaca o objeto reproduzido da esfera da tradição”, multiplicando-o indefinidamente numa 

produção em massa.  

Mas o que, efetivamente, vem a ser conceito de aura? Para Benjamin (1935-

36/2012), como já adiantamos, a aura representa “Um estranho tecido fino de espaço e tempo: 

aparição única de uma distância, por mais próxima que esteja” (p.27). Em outros termos, tal 

tecido nos permite manter, em relação à obra, uma distância sempre respeitosa, por mais 

próximo que nos encontremos dela. Ou seja, a aura é o que dá à obra de arte a sua dignidade 

ontológica; exprime seu motivo de veneração, transcendência e contemplação. Dito em outros 

termos, “As obras de arte tradicionais possuem uma aura de singularidade, privilégio, 

distância e permanência” (EAGLETON, 2011, p.113).  

Entretanto, Benjamin identifica uma característica peculiar em nossa sociedade de 

consumo. Verifica-se hoje uma tendência a querer trazer tudo para próximo de si, uma 
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necessidade de possuir o objeto na extrema proximidade através de sua imagem na qualidade 

de cópia tecnicamente reproduzida. Nas palavras do autor: “„Trazer para próximo’ de si as 

coisas é igualmente um desejo apaixonado das massas de hoje, como o é a tendência desta de 

suplantar o caráter único de cada fato por meio da recepção de sua reprodução.” 

(BENJAMIN, 1935-36/2012, p.29 – grifo do autor). A fotografia cumpre de modo exemplar 

esse papel: destitui o objeto de seu invólucro aurático levando a relação entre arte e técnica 

para uma nova fase.  

Mas apesar da degradação social acarretada pelo processo de massificação em 

curso no capitalismo, Benjamin enxerga uma positividade intrínseca à condição de 

reprodutibilidade técnica da obra de arte no século XIX e XX. A tese de Benjamin é que essa 

proximidade com o objeto, destituído de sua aura, responde a uma real aspiração das massas, 

permitindo, desse modo, “que o observador se confronte com a obra em seu próprio tempo e 

local particular” (EAGLETON, 2011, p.113).  Esse despojamento da aura, sua total 

destruição, confere, pois, uma transformação radical na forma de percepção da arte como tal. 

Em outros termos, de acordo com Gatti (2009), essa condição pós-aurática da arte promove 

uma profunda “rearticulação da relação entre distância e proximidade como referências da 

percepção.” (p.236).  

É digno de nota o fato de que não somente o objeto está sujeito a mudanças e 

transformações ao longo da história. De forma mais radical, é a própria forma de percepção 

do objeto que sofre uma série de deslocamentos no decorrer do tempo. Esse é um ponto 

extremamente delicado, uma vez que a percepção, sendo uma mediação do objeto, não pode 

se colocar na posição de objeto propriamente dito. Para tomar consciência dessas mudanças, 

tem-se que admitir que a percepção é, ela mesma, submetida a uma série decontínua de cortes 

epistemológicos. Consequentemente, a única forma do objeto manifestar-se é via um sistema 

de referência com coordenadas próprias. Isso impossibilita, portanto, elaborar qualquer juízo 

estético sobre o objeto embasado em um conjunto de valores puramente objetivos – uma vez 

que tais valores seriam desde sempre estabelecidos historicamente. Logo, porquanto cindido 

epistemologicamente, cada sistema de referência torna-se constitutivamente incomunicável 

com outros sistemas. Esse é, portanto, o verdadeiro deslocamento que está em jogo na época 

da reprodutibilidade técnica da obra de arte.  
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Ciente disso, Benjamin passa a reconsiderar a própria prática do artista
4
. Portanto, 

o artista não é aquele preocupado unicamente com a composição do objeto artístico em 

questão. O artista é aquele que, antes de qualquer coisa, leva em consideração os modos de 

produção artísticos de seu tempo. Ou seja, o artista visa não somente o sentido da obra 

acabada, mas também os meios pelos quais a própria obra é construída, a constituição de seu 

sistema de referência, por assim dizer. Mas isso não é tudo. Uma coisa é tematizar os meios 

que condicionam um determinado regime de produção. Outra coisa é saber o que fazer com 

eles. Assim, a verdadeira preocupação do artista consiste em criar, mediante os modos de 

produção de seu tempo, novas forças de produção, transformando radicalmente as relações 

estabelecidas entre ele e o público. Ao fazer isso, o artista “supera a contradição que limita as 

forças artísticas, potencialmente disponíveis a todos, à propriedade privada de poucos” 

(EAGLETON, 2011, p.111).  

Essa alteração nas forças de produção proporciona, pois, uma aproximação das 

massas com a arte, e, por conseguinte, uma aproximação das massas com a própria realidade 

(haja vista que a realidade, para Marx, é constituída segundo os modos de produção de um 

determinado período histórico). Não se trata, portanto, de promover uma mensagem 

revolucionária a partir da obra. A verdadeira revolução artística ocorre no tratamento que é 

dado aos meios de produção, isto é, na maneira como o artista intervem diretamente nas 

relações de produção de seu tempo, revolucionando, desse modo, as formas de recepção e 

percepção da própria obra. Nas palavras de Terry Eagleton (2011, p.112): 

 

O artista (...) não se ocupa apenas com o objeto artístico, mas com os meios da sua 

produção. O „engajamento‟ não se limita à apresentação de opiniões políticas 

corretas pela arte; ele se revela no grau em que o artista reconstrói as formas 

artísticas à sua disposição, transformando autores, leitores e espectadores em 

colaboradores. 

 

Na era de sua reprodutibilidade técnica, a arte adquire, portanto, outra ordem de 

valor ou função social. No momento em que a arte se desfaz de sua aura, ela deixa de exercer 

uma função social de culto e ritual para exercer outra práxis: a política. Na medida em que a 

técnica promove uma transformação radical nos meios de produção da obra de arte, esta, em 

                                                 

4
 Num ensaio anterior, em “O autor como produtor”, Benjamin (1994) já havia tematizado esse ponto. Porém, a 

preocupação de Benjamin à época era com a função social do escritor, e mais especificamente, com engajamento 

político do teatro épico de Brecht. Assim, como afirma Reiner Rochlitz (2003, p.237): “„O autor como produtor‟ 

redefine a tarefa do escritor, não pelo fato de abastecer, mas de transformar o „aparelho de produção‟. 

Tranformá-lo é „proceder à eliminação de uma de suas barreiras, ultrapassar uma de suas contradições que 

entravam a produção dos intelectuais‟”. Contudo, a ideia ali presente, como se percebe, continua sendo 

explorada no ensaio sobre “A obra de arte”. 
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troca, adquire o poder de modificar os próprios meios de produção capitalistas. Ou seja, em 

Benjamin, a arte apresenta uma oportunidade de modificar o aparelho produtivo capitalista e, 

assim, evitar sua perpetuação. Logo, a teoria da obra de arte pós-aurática é ao mesmo tempo 

uma teoria da função revolucionária da própria arte.  

Convém, entretanto, estabelecer uma breve diferenciação entre o valor de culto e 

o valor de exposição da obra. Segundo Benjamin, a função social de culto em torno da obra de 

arte representa a consagração de seu princípio aurático, fundado numa esfera essencialmente 

metafísica ou teológica. Todavia, ao passo que a arte se emancipa de seus fundamentos 

religiosos, ela adquire primordialmente uma função de exposição. Ocorre que esse caráter 

expositivo da obra está diretamente relacionado ao avanço dos procedimentos técnicos que 

potencializam sua reprodutividade.  

Essa é a razão pela qual a função de exposição da obra alcança seu ápice com o 

advento da fotografia. Como ressalta Duarte (2007, p.23) “(...) com o advento dos novos 

métodos de reprodução técnica da obra de arte, a sua possibilidade de ser exposta cresceu 

vertiginosamente: na fotografia, o valor de exposição começa a mandar para o segundo plano 

o valor de culto”. Evidentemente que essa função expositiva da obra vai culminar na 

transformação de sua própria essência, uma vez que a exposição está, em larga medida, 

relacionada com o avanço tecnológico que concede à obra sua reprodução em série. Como 

escreve Taisa Palhares (2011, p.27):  

 

Com a invenção da fotografia no século XIX, a relação entre arte e técnica entra 

numa nova fase (...). Ela abala um a um os prossupostos da autoridade da tradição: 

no lugar da existência única do original, possibilita a reprodução serial da imagem, 

substituindo a autenticidade pela repetibilidade da cópia; o valor esotérico e eterno 

de culto atribuído ao objeto é substituído pela transitoriedade e efemeridade do valor 

de exposição.  

Pode-se, portanto, afirmar que a fotografia consistiu num importante passo para a 

mudança da função social da arte, isto é, de seu valor de culto para uma função 

eminentemente política. Vale lembrar, a propósito, que a invenção da fotografia é, segundo 

Duarte (2007), concomitante com o surgimento do socialismo, o que corrobora com a tese de 

que a dessacralização da obra arte – e sua consequente perda de legitimidade – equivale, no 

fundo, à inequívoca guinada revolucionária da arte.  

Mas se a fotografia corresponde a um ponto de inflexão no processo de 

engajamento político da arte, ela não é nada comparável com o que o cinema passa a 

representar perante esse movimento. Como diz Benjamin (1935-36/2012, p.55), “(...) as 
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dificuldades que a fotografia oferecia à estética tradicional eram brincadeira de criança diante 

daquelas que o cinema apresentaria”. O fato é que, com a fotografia, Benjamin ainda enxerga 

um último lampejo aurático, capturado pela expressão fugaz de um rosto humano. “No culto 

da recordação dos entes amados, distantes ou falecidos, o valor de culto da imagem encontrou 

seu último refúgio. Na expressão fugaz de um rosto humano, a aura acena das primeiras 

fotografias pela útima vez.” (BENJAMIN, 1935-36/2012, p.46-7).  

No cinema, em contrapartida, não há mais nenhum sinal de culto à singularidade 

da obra. Com o cinema, a reprodutibilidade técnica engendra um novo tipo de arte, muito 

mais compatível com os desafios da sociedade contemporânea (PALHARES, 2011). Através 

do filme, a técnica assume seu papel emancipatório; a arte entra de vez na esfera da produção 

industrial. Por conseguinte, a reprodutibilidade técnica, nesse sentido, não consiste mais numa 

condição externa e degradante da obra original. Ela passa a ser agora o próprio fundamento de 

sua produção. Segundo Gatti (2009, p.232), “(...) a técnica cinematográfica só é 

qualitativamente distinta das outras técnicas de reprodução por fazer da reprodutibilidade 

técnica o princípio mesmo da produção artística”. A partir do cinema, a arte torna-se um 

procedimento puramente técnico que não se limita mais em reproduzir uma realidade exterior, 

mas em proceder cirurgicamente junto a ela, “penetrando profundamente em seu tecido” 

(BENJAMIN, 1935-36/2012 p. 89). O produto final da arte cinematográfica é nada mais que 

um procedimento técnico de edição que transforma imagens em realidade diegética. Mas, 

como esse aspecto técnico do cinema é um ponto que será abordado mais detalhadamente 

adiante, concentremo-nos por ora na função política da arte.  

Assim, com base na mudança da relação de culto para a relação de 

reprodutibilidade técnica, Benjamin destaca o caráter progressista da relação da arte com a 

massa. Diferentemente da pintura, que pressupunha um juízo de gosto por parte de uma elite 

cultural – em sua apreciação contemplativa do belo – o cinema permite um prazer em ver e 

vivenciar imediato do público massificado. Além disso, o desenrolar acelerado das 

associações imagéticas das películas cinematográficas são muito mais compatíveis com a vida 

frenética do homem contemporâneo do que o lento processo reflexivo na contemplação de 

uma pintura.  

Pode-se inferir, portanto, que, enquanto a pintura conduz o “homem de gosto” ao 

recolhimento, o cinema proporciona distração das massas. Do ponto de vista da tradição, isso 

significaria um incontestável rebaixamento da arte pós-aurática. Mas Benjamin destaca um 

traço progressista na própria forma de distração pelo cinema. Ora, se a pura contemplação 

exige um esforço enorme de concentração e reflexão, a distração pode se apropriar de seu 
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objeto pelo hábito. Ou seja, o princípio da distração impele a uma apropriação não pelo 

distanciamente cognitivo ou contemplativo da obra, mas pela proximidade do hábito. Assim, a 

arte tecnológica funciona como um mecanismo agregador em potencial. E sob essa 

perspectiva, ela serve como dispositivo político, pois age em função da formação das massas. 

Mas é preciso ser bastante cuidadoso neste ponto. A relação da arte com a 

proletarização dos homens pode, segundo Benjamin (1935-36/2012), conduzir a política para 

dois campos antagônicos: para a estetização da política e para a politização da arte. Ou dito de 

maneira mais direta: para o fascismo e para o comunismo. A diferença entre eles é sutil, mas 

determinante. Para Benjamin, o fascismo consiste na organização das massas sem tocar nas 

relações de propriedade. Sem uma transformação das relações de propriedade, o nazismo é 

obrigado a conduzir essa cristalização das massas em direção à guerra. A guerra satisfaz dois 

fins, um político e um tecnológico. O político tem como objetivo as grandes mobilizações das 

massas sem prejuízo às relações de propriedade tradicionais; o tecnológico tem como objetivo 

as grandes mobilizações tecnológicas, igualmente sem prejuízo às relações de propriedade.  

Pode-se afirmar, então, que a estetização da política nazista consiste no fracasso 

da emancipação do homem no domínio da própria técnica. Na falta de material natural para 

satisfazer os desígnios da vida do homem em sociedade, a guerra oferece o material humano 

para satisfazer os desígnios da própria técnica. A negação do direito intrínseco das massas ao 

controle dos meios de produção social proporciona o espetáculo destrutivo da estética da 

guerra. Na contramão desse projeto estaria, portanto, a proposta comunista da utilização da 

arte como transformação política por meio da técnica. Quer dizer, no lugar da estetização da 

política, teríamos a politização da arte. 

 

2.7 A câmara e o analista 

 

Assim, diferentemente de Adorno, para quem a relação entre arte e técnica é um 

fenômeno específico da indústria cultural, culminando na perda do efeito crítico da obra de 

arte em vista do apoderamento do particular pelo universal, Benjamin, por seu turno, acredita 

no potencial emancipador da reprodutibilidade técnica da arte a partir da excessiva 

proximidade entre as massas e a obra – desde que, é claro, entre em jogo uma reapropriação e 

transformação das forças de produção e das relações de propriedade. Ora, certamente é digno 

de consideração o alerta de Adorno dirigido a Benjamin sobre a armadilha do tecnologismo, 

apontando para a importância de pensar a técnica a partir de uma análise contextualizada, 

fundamentada pelo materialismo histórico, e não como um fator isolado, em si. Todavia, isso 



 48 

significa, por outro ângulo, ignorar completamente o fator essencial no pensamento de 

Benjamin: o verdadeiro sentido de sua crítica materialista.  

O que está em jogo na crítica de Benjamin é uma reconfiguração materialista da 

própria crítica. Nessa fase de seu pensamento, não se trata de proceder dialeticamente entre o 

particular e o universal, procurando a singularidade da obra como negatividade determinada. 

Benjamin, na verdade, procura efetuar uma espécie de corte no real, uma cisão imanente à 

realidade, capaz de produzir novas constelações e rearranjos de sentido nas estruturas 

enrijessidas da tradição. Segundo as palavras de Gatti (2009, p.259-260):  

 

A diferença essencial entre os dois [Adorno e Benjamin] (...) pode ser percebida na 

apropriação mesma de elementos para a reconfiguração materialista da crítica. 

Enquanto Adorno, numa apropriação histórico-teológica das teses marxistas da 

alienação e do fetichismo da mercadoria, pretende que o século XIX seja 

apresentado como fantasmagoria do inferno, Benjamin busca salvar os fenômenos 

materiais produzidos por essa época como indícios de outra ordem social 

possibilitada pela transformação dos meios de produção. 

  

Diante disso, somos tentados, aqui, a elaborar uma breve reflexão sobre técnica 

cinematográfica e terapia psicanalítica. O advento do cinema e o surgimento da psicanálise 

trouxeram à tona uma dimensão até então inexplorada pelos instrumentos técnicos e 

procedimentos metodológicos disponíveis pela ciência da época: o inconsciente. Assim, 

segundo Benjamin, à medida que a psicanálise freudiana elabora o conceito de inconsciente 

pulsional, o cinema explora um tipo diferente de inconsciente: o inconsciente óptico. Todavia, 

inconsciente pulsional e inconsciente óptico são duas expressões de uma mesma ideia 

desenvolvida numa época que procura romper com o modo de funcionamento padrão da 

realidade empírica – regulada pelas coordenadas de tempo e espaço – e da subjetividade – 

respaldada por uma consciência de si autônoma.  

É correto afirmar, portanto, que o olhar cinematográfico da câmara e o olhar 

clínico do analista promoveram uma ruptura radical em relação aos dogmas cartesianos de res 

extensa e res cogitans, que regiam – ou regem – a estrutura básica de realidade e pensamento 

desde a modernidade. Assim, tanto a câmara como a escuta analítica faz implodir o espaço-

tempo consciente – em parte, interrompendo ou desviando o curso normal do tempo e, em 

parte, superdimensionando, em escala ínfima, imperceptível a olho nu, certos momentos 

presentificados na forma de cristais de espaço e tempo. Sérgio Paulo Rouanet (2008) 

seleciona, pois, um longo trecho onde Benjamin expõe com clareza sua tese. Vale a pena citá-

lo na íntegra: 
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O cinema enriqueceu nossa atenção com métodos que podem ser ilustrados por meio 

dos métodos da psicanálise. Um ato falho linguístico passava, há cinquenta anos, 

mais ou menos despercebido.... Desde a Psicopatologia da Vida Quotidiana, tudo 

isso mudou. Ela isolou e ao mesmo tempo tornou analisáveis coisas que antes 

flutuavam, despercebidas, no vasto fluxo das percepções. O cinema tem como 

consequência um aprofundamento perceptivo análogo em todo o campo do nosso 

horizonte ótico, e agora também acústico... Nossos cafés e as ruas de nossas grandes 

cidades, nossos escritórios e quartos mobiliados, nossas estações ferroviárias e 

nossas fábricas pareciam aprisionar-nos. Veio o cinema, e fez saltar pelos ares esse 

universo carcerário, com o dinamite dos seus décimos de segundo, e assim podemos 

realizar, tranquilamente, viagens aventurosas entre as ruínas desse mundo. Graças ao 

grande plano, o espaço se amplia, graças à câmara lenta o movimento assume novas 

dimensões... É palpável, dessa forma, que a natureza que fala ao olhar é outra que a 

natureza que fala à Câmera. Outra, principalmente, porque esta substitui o espaço 

em que o homem age conscientemente por um espaço em que ele age de forma 

inconsciente... Se percebemos, em geral, o gesto com o qual seguramos o isqueiro 

ou a colher, pouco sabemos sobre o que de fato se passa entre a mão e o metal... É 

somente através da câmera que tomamos consciência do inconsciente ótico 

(Optisch-Unbewussten) assim como tomamos consciência, pela psicanálise, do 

inconsciente pulsional. (Triebhaft-Unbewussten). (BENJAMIN, Apud. ROUANET, 

2008, p.11). 

 

O olhar do analista e o olhar da câmera se encontram, portanto, completamente 

fixados no objeto. Assim, segundo Benjamin, a teoria dos lapsos de linguagem de Freud 

cumpre um papel homólogo ao da câmara na medida em que ambos paralisam o fluxo da 

linguagem ou do movimento revelando um fragmento perdido – um detalhe da realidade, um 

termo deslocado de sentido – não acessível ao estado de consciência em suas condições 

normais. Como afirma Rouanet (2008):  

 

A câmera mergulha tão profundamente no objeto que percebe o que nele não é 

perceptível, e sem sair dele, capta dimensões que o transcendem. O lapso é um 

detrito psíquico, cujo valor cognitivo passaria despercebido se o analista não o 

extraísse do continuum que o envolve e em que ele é mudo (p.11-12).  

 

 

Cumpre, no entanto, dizer que, no caso da psicanálise, objeto de análise não 

significa o objeto empírico da realidade exterior, mas deve ser apreendido segundo a teoria do 

significante em Lacan. Pois foi Lacan quem insistiu no quesito da materialidade da linguagem 

em Freud. Para ele, toda teoria psicanalítica da linguagem está envolvida não com o aspecto 

significativo, metafísico, da linguagem, mas com sua estrutura material, expressa na condição 

de significante. Esse é o motivo da inversão lacaniana da fórmula de Ferdinand de Saussure, 

para quem, embora tenha sido aquele quem desmembrou os elementos linguísticos em 

significado e significante, a função de significante da linguagem encontrar-se-ia ainda a 

serviço do primado do significado. Para Lacan, ao contrário, o campo do sentido é produzido 

sempre a partir da materialidade do significante – quando posto, é claro, numa relação 
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diferencial com outros significantes. Essa inversão materialista da linguagem permite com 

que todo um enredo significativo, guiado de forma intencional por um sujeito consciente de 

si, seja alterado na presença de um elemento estranho, um estorvo que perturba o livre fluxo 

de pensamento. Assim, quando o analista aponta para a presença desse empecilho no curso da 

fala do analisante, esse distúrbio pode produzir um curtocircuito não somente no sentido do 

querer-dizer intencional do indivíduo, mas, de maneira mais radical, pode, em última 

instância, culminar no colapso da própria identidade do sujeito hipoteticamente autônomo e 

consciente de si, revelando um não-saber estrutural – o inconsciente propriamente dito – que 

deslegitima o estado de consciência como ponto de apoio incondicional do indivíduo. 

É exatamente assim que Freud procede na sua análise sobre os atos falhos em sua 

“Psicopatologia da Vida Cotidiana”. À semelhança do inconsciente óptico, o inconsciente 

pulsional, de acordo com Benjamin, opera por meio de uma atenção aguda dirigida ao 

particular. Ou seja, ele isola um detalhe insignificante no discurso que poderia passar 

despercebido pela atenção consciente do indivíduo. Mas, ao persistir nele como um efeito de 

transbordamento da linguagem sobre si mesma, ou melhor, de sua materialidade sobre a 

esfera metafísica do significado, esse detalhe transcende sua condição acidental, 

aprensentando-se como um ponto de inflexão para a construção de uma nova ordem no 

processo de significação. Este deslizamento é, portanto, a função do ato falho ou lapso de 

linguagem: uma espécie de equívoco casual, não intencional, capaz de destituir o sentido 

original designado pelo sujeito falante para colocá-lo diante da arbitrariedade irredutível do 

significante. A partir disso, é possível, como dizíamos acima, produzir uma ressignificação 

não só do sentido enunciado, mas fundamentalmente do lugar do sujeito da enunciação em 

relação ao seu próprio enunciado. 

Isso nos leva a concluir que, diferentemente do que se afirma no senso comum, a 

interpretação psicanalítica não age em função da restauração de uma narrativa pessoal 

esquecida, ou melhor, recalcada, em algum lugar do passado. Sua função interpretativa é, na 

verdade, um trabalho de desinterpretação, de cisão com o continuum temporal da narrativa 

pertencente a um sujeito idêntico a si mesmo. Como afirma Alenka Zupancic (2010, p.49): “A 

psicanálise começa como um intepretação de sintomas. Contudo, à medida que esses próprios 

sintomas são já uma intepretação, conexão, síntese de diferentes elementos, o trabalho da 

análise é, na verdade, um trabalho de desinterpretação.” Isso significa que o sintoma do qual o 

indivíduo padece quando procura um analista é compreendido por este como parte 

indissociável do próprio enredo que o paciente tece sobre si no divã.  
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Melhor dizendo, o encadeamento mesmo que fornece à narrativa uma coerência 

interna e uma sequência linear – do ponto de vista, é claro, do próprio analisante – é 

assegurado pelo sintoma que, como tal, emerge como ponto de exceção não representável no 

interior do campo do discurso. O sintoma é portanto um ponto opaco no interior do discurso 

que sustenta a possibilidade do discurso em si. Assim, se a história pessoal está ancorada no 

próprio sintoma, a tarefa interpretativa do analista é fazer implodir essa narrativa oficial 

sustentando não as conexões estabelecidas intencionalmente pelo analisante, mas sim o 

sintoma como núcleo duro dessa narrativa. Conclui-se que o trabalho de (des)interpretação 

analítico consiste em proporcionar ao indivíduo uma possibilidade de recontar sua história por 

um ponto de vista que seja literalmente excêntrico, ou seja, descentrado de si mesmo. 

(Trataremos de forma mais acurada dessa questão na seção 3.3 do próximo capítulo.) 

Isso nos leva de volta à relação da psicanálise com o cinema. Como vimos, a 

técnica cinematográfica incide na realidade a partir de sua própria textura, ou seja, de maneira 

imanente, mediante cortes, seleção de cenas, montagens, além de interferir na estrutura formal 

do tempo e do espaço. Ao proceder dessa forma, o cinema cria uma realidade diegética 

desconfigurando as coordenadas básicas da realidade tal como a conhecemos. A psicanálise, a 

partir da escuta analítica, faz algo muito similar. Interfere, a partir de seus cortes e 

interpretações, no modo de funcionamento subjetivo padrão. Tais rupturas, efetuadas na 

textura da realidade, pelo cinema, e na estrutura psíquica, pela psicanálise, é muitas vezes 

sentida pelo homem moderno como um brutal efeito de choque traumático.  

Por isso que o cinema é elevado por Benjamin ao status de arte moderna par 

excellence, exatamente por ser capaz de incidir tecnicamente sobre a realidade a partir de 

choques sistêmicos (montagem de cenas, edições de imagens), remodelando, assim, a 

estrutura padrão do espaço e tempo sustentada pela experiência ordinária. Por isso que, de 

acordo com Benjamin, ao passo que outras expressões artísticas, como o Dadaísmo, por 

exemplo, produzem um choque apenas no âmbito moral do homem moderno, o cinema, 

enquanto arte associada à técnica, produz um efeito de choque propriamente físico. Em suas 

palavras: “O cinema liberou o efeito de choque físico de embalagem do efeito de choque 

moral, em que o dadaísmo o manteve como que empacotado.” (BENJAMIN, 1935-36/2012, 

p.109).  

E é esse efeito de choque que configura a ideia de modernidade para Benjamin. 

Devemos, portanto, nos aprofundar nesse tópico para alcançar o verdadeiro sentido de 

Benjamin sobre a modernidade a fim de, assim, pensar a relação desta com a experiência, com 

a tradição e com a memória. 
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2.8 A experiência do choque na modernidade: memória e choque 

 

 Diante disso, percebe-se que a destituição da aura pela reprodutibilidade 

técnica acarreta não somente um abalo do fundamento teológico e sagrado da arte na 

experiência estética. Vê-se, com mais forte razão, como esse evento abala também o 

enraizamento da obra de arte na tradição (GATTI, 2009). É sobre este ponto que devemos 

tratar a partir de agora, retomando o tema da tradição que havia ficado em segundo plano em 

função da exposição sobre o estatuto do pensamento crítico no mundo industrializado do 

capitalismo tardio. 

 Assim, a destruição da aura na obra de arte pela técnica poderia estar 

vinculada, como alega Rochlitz (2003, p.224), à “forma extrema do niilismo de Benjamin”. 

Nesse sentido, o que Benjamin compreende por temas como “o declínio da experiência”, “a 

perda da tradição”, “o fim da narração”, estão todos interligados com o tema da perda da aura 

na modernidade. Mas, como já ficou claro, Benjamin não é um saudosista do passado, um 

pensador que, afundado na melancolia, vive a se lamentar de um tempo que já não existe 

mais. Para rebater essa ideia, basta mencionar sua visão progressista da arte contemporânea. 

Ainda assim, fica a questão de saber como esses termos, “experiência”, “passado”, “tradição”, 

“memória”, podem ser repensados e rearticulados a partir desse cenário niilista da era pós-

aurática. Esse será, portanto, o tema do próximo capítulo. Antes, é preciso aprofundar ainda 

mais no cenário da modernidade e seu efeito niilista. 

 É no seu ensaio “Sobre alguns temas em Baudelaire”, que Benjamin 

(1939/1994b) aborda de forma mais detida o tema da modernidade. Para ele, a modernidade 

representa um período sui generis, no qual o homem encontra-se submetido a uma sequência 

sistemática de choques de efeito contínuo, ou seja, sob uma corrente ininterrupta de golpes 

que permanece sem elaboração simbólica. Para dizê-lo em outros termos, o homem moderno 

é aquele que vive “na pele” o fim da experiência aurática. Ou melhor, é aquele cuja 

experiência resume-se à pura vivência (Erlebnis), e cujo passado é completamente destituído 

de valor simbólico, acarretando, desse modo, num processo de reatualização contínua da 

experiência do aqui e agora. Essa experiência de choque é, segundo Benjamin, o que provoca 

a perda de memória no homem moderno, posto que a memória é, na sua dimensão mais 

própria, a guardiã da tradição e da verdadeira experiência enquanto Erfahrung. E para 

suportar esse processo sucessivo de choques – fruto da quantidade de estímulos aos quais o 

homem moderno encontra-se exposto – é preciso que se mantenha um estado de alerta 
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constante, ou melhor, um estado de consciência permanente. Benjamin (1939/1994b) 

estabelece, portanto, entre memória e consciência, uma dicotomia característica da era 

moderna. Ou seja, a elevação do estado de consciência característico da modernidade é, para o 

filósofo, o correlato do enfraquecimento da faculdade memorativa do homem.  

 É nesse ponto que reside o mote da censura de Benjamin a Bergson, e, na 

mesma linha de argumentação, o elogio à teoria psicanalítica de Freud. O ponto central da 

crítica benjaminiana à ideia de memória em Bergson é justamente a correlação direta entre 

consciência e memória. A partir disso, Benjamin alega que Bergson perde de vista o aspecto 

materialista da experiência, cuja base é, a rigor, a própria condição de sua filosofia. Segundo o 

pensador alemão, a noção de experiência em Bergson enquanto durée (duração) só foi 

possível com o advento do modo de produção industrial, em cujo processo se constituíram as 

condições modernas da experiência privada e, consequentemente, da passagem do tempo 

como tempo psicológico.  

Para Bergson, o tempo da experiência concreta não se reduz ao tempo objetivo da 

mecânica clássica. Em seu “Ensaios sobre os dados imediatos da consciência”, Bergson 

(1988) define a concepção de tempo mecânico como tempo espacializado, ou seja, como uma 

série repetitiva de instantes que se movimenta de forma objetiva – tal qual o movimento dos 

ponteiros dentro do quadrante de um relógio. Além disso, Bergson assinala que, por se tratar 

de repetições mecânicas e idênticas, o tempo é absolutamente reversível, ou seja, é sempre 

possível voltar atrás e, infatigavelmente, repetir o mesmo experimento. Esse tempo é, 

portanto, o tempo das ciências exatas: um tempo de ordem espacial e cíclica, cuja natureza 

pode ser seccionada, medida, calculada. Mas essa noção de tempo, de acordo com Bergson, 

responde apenas às exigências do procedimento metodológico específico da ciência moderna. 

Ela não consegue, todavia, alcançar o sentido de tempo inerente à experiência concreta e 

subjetiva. Para isso, Bergson sustenta uma outra dimensão do tempo, qualitativamente 

diferente de seu conceito mecanicista. Assim, se o espaço é o que determina o modo de ser do 

tempo enquanto coisa objetiva, a duração será o princípio que caracteriza o modo de ser do 

tempo da consciência.  

O tempo da consciência não é, portanto, tempo espacial, mas duração. E duração 

significa a relação contínua entre passado, presente e futuro, que só pode ser experimentada 

subjetivamente, isto é, por um Eu presente atravessado pela memória do passado e que, em 

razão disso, é capaz de antecipar o futuro. Nesse sentido, fora da consciência, passado e futuro 

tornam-se dimensões completamente indiferenciadas, já que, como vimos, o tempo 

espacializado é reversível e reproduzível infinitamente. Pode-se, então, dizer que, ao passo 
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que o tempo mecânico é quantitativo, o tempo como duração é, essencialmente, qualitativo. 

Isso se mostra no modo como o tempo é experimentado na esfera subjetiva. Em algumas 

situações, a passagem do tempo equivale a uma eternidade, enquanto em outras, sua passagem 

pode voar, sem nem ser efetivamente percebida.  

Assim, na passagem do tempo mecânico, os momentos são externos e 

independentes uns dos outros. Mas na experiência concreta, seu fluxo é contínuo. Seus 

momentos fundem-se uns nos outros, envolvendo, no presente, sempre uma memória do 

passado e uma expectativa do futuro. Por conseguinte, à diferença do tempo espacializado, o 

tempo da experiência vivida não pode ser mecanicamente reproduzido. O instante percebido é 

sempre qualitativamente ou subjetivamente diferente do instante antecedente. Logo, não há 

sentido em querer retomar o tempo perdido. Cada momento torna-se irredutivelmente único. 

A consciência, como condição de possibilidade da duração temporal, segue envolvendo os 

momentos precendentes e construindo, assim, uma percepção da experiência como vivência. 

 Bergson (1999) designa esse fenômeno da durée temporal como memória 

voluntária. Memória voluntária consiste, nesse sentido, numa espécie de memória espiritual 

enquanto pura duração da consciência. Essa memória revela-se, como vimos, na condição da 

experiência enquanto vivência, interiorizada, subjetiva, cuja natureza é totalmente irredutível 

aos procedimentos metodológicos da ciência moderna. Porém, nesse cenário, a memória 

ganha um status fundamentalmente idealista, de maneira que somos, aqui, tentados a retomar 

a crítica de Benjamin a Bergson relativa à materialidade de sua ideia de memória. É verdade 

que em “Matéria e Memória”, Bergson (1999) procura relacionar essa memória com a 

materialidade do corpo. Mas o suporte material que Bergson investiga nessa obra, de acordo 

com Benjamin, ainda é insuficiente, pois ignora a historicidade da própria memória.  

Para Benjamin (2011), a verdadeira materialidade da durée bergsoniana só será 

efetivamente tematizada por Proust. Por isso que, para Benjamin, é Proust quem dá à durée de 

Bergson sua verdadeira fundamentação. Quer dizer, é o escritor francês quem faz a real 

conexão entre memória e matéria. Mas a materialidade proustiana não se reduz ao suporte 

físico do corpo. Ao romper com a unidade entre consciência e memória, Proust situa a origem 

desta num vestígio material absolutamente contingente, um signo externo qualquer, capturado 

ao acaso pelo sistema sensorial, mas cujo efeito pode conduzir a memória a um passado 

autônomo, isto é, ainda não submetido à tutela do intelecto. Assim, em contraposição à ideia 

de memória voluntária de Bergson, Benjamin destaca o conceito de memória involuntária de 

Proust. Nas palavras do escritor francês: “(...) minha obra está dominada pela distinção entre a 

memória involuntária e a memória voluntária, distinção que não somente não aparece na 
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filosofia de Bergson, mas é até mesmo contradita por ela.” (PROUST, 2006, p.511). E é desse 

modo que Proust distingue sua memória involuntária da memória voluntária de Bergson: 

 

Para mim, a memória voluntária, que é sobretudo uma memória da inteligência e dos 

olhos, não nos dá, do passado, mais do que faces sem realidade; mas se um cheiro, 

um sabor encontrado em algumas circunstâncias totalmente diferentes, despertam 

em nós, à nossa revelia, o passado, passamos a sentir o quanto este passado era 

diferente daquilo que acreditávamos lembrar, e que nossa memória voluntária 

pintava, como os maus pintores, com cores sem realidade. (PROUST, 2006, p.511). 

 

Em torno dessa memória involuntária, Proust constrói sua narração de “Em busca 

do tempo perdido”. O herói do romance é marcado, sobretudo, pelo seu fluxo de memória 

involuntária. Sua memória é frequentemente estimulada por dados sensitivos externos que o 

projeta despropositadamente em direção a um passado completamente liberado do jugo da 

consciência. Dito de forma breve, trata-se de uma memória que, ao fluir livremente, leva o 

personagem a emoldurar um réles estímulo do presente com a exuberante aura do passado. 

Dando continuidade ao relato de Proust: 

 

Já neste primeiro volume, vocês verão o personagem que narra, que diz: Eu (que não 

sou eu) encontrar de repente, jardins, seres esquecidos, no gosto de um gole de chá 

onde ele mergulhou um pedaço de Madeleine; é provável que ele se lembrasse deles, 

mais sem suas cores, sem seu charme; pude fazê-lo dizer como este pequeno jogo 

japonês onde se mergulham pedacinhos de papel que, tão logo imersos na tigela, se 

esticam, ganham contorno, tornam-se flores, personagens, todas as flores de seu 

jardim e as ninfeias da Vivonne, e a boa gente da aldeia e suas casinhas e a igreja, e 

toda Combray e arredores, tudo isto que assume forma e solidez saiu, cidade e 

jardins, de sua xícara de chá. (2006, p.511). 

 

Assim, o mérito de Proust foi identificar o núcleo materialista da durée 

bergsoniana. Um materialismo que não se reduz à matéria propriamente dita, mas se exprime 

em uma contingência externa, responsável por estimular o fluxo de memória. Em outras 

palavras, o materialismo de Proust age como princípio ativo capaz de liberar o fluxo de 

memória involuntária, proporcionando, como ressalta Benjamin, outro sentido de experiência, 

um que esteja relacionado a uma espécie de passado simbólico cuja dimensão excede o 

caráter privado da experiência enquanto vivência. Segundo Benjamin (1939/1994b, p.106): 

“As inquietações de nossa vida interior não têm, por natureza, este caráter irremediavelmente 

privado. Elas só o adquirem depois que se reduziram as chances dos fatos exteriores se 

integrarem à nossa experiência”. O fluxo de memória involuntária, em Proust, rompe, pois, de 

vez o elo entre consciência e memória, projetanto esta em uma ampla esfera de experiência, 

que opera como envólucro aurático de um passado insconsciente. Essa concepção de 
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experiência corresponde, portanto, como veremos mais adiante, ao que Benjamin designa 

como Erfahrung, uma noção de experiência cujo campo extrapola as limitações da memória 

enquanto vivência (Erlebnis), pondo, desse modo, o indivíduo em contato com a história e 

com a tradição. Nas palavras de Benjamin (1939/1994b, p.107), “Onde há experiência no 

sentido estrito do termo, entram em conjunção, na memória, certos conteúdos do passado 

individual com outros do passado coletivo”.  

Mas se Proust desenvolveu o conceito de memória involuntária no campo 

literário, Freud trabalha com uma ideia similar no campo teórico-científico. A importância de 

Freud para esse debate, segundo Benjamin, consiste no fato de o autor articular a relação entre 

consciência e memória com a temática do choque. Benjamin (1939/1994b) se baseia na tese 

desenvolvida por Freud em seu “Além do princípio do prazer”, segundo a qual consciência e 

memória são dois registros incompatíveis separados pelo efeito de choque, deflagrado no 

aparelho psíquico, em decorrência da quantidade de estímulos com os quais o psiquismo se 

defronta. Na metapsicologia freudiana, o sistema percepção-consciência (P-Cs) é responsável 

por proteger o organismo do excesso de estímulos provenientes da realidade exterior. No 

entanto, esse escudo protetor (Reizschutz) não é capaz de armazenar em seu bojo nenhum 

traço mnemônico mais duradouro, sendo essa uma faculdade específica da memória. Nas 

palavras de Freud (1920/2010, p.186) “(...) tornar-se consciente e deixar traço de lembrança 

são incompatíveis dentro do mesmo sistema”. Ou como explica Rouanet (2008, p.73): “(...) as 

excitações depositadas na memória não são conscientes, e as que se tornam conscientes se 

evaporam”.  

Por isso, a memória se constitui, por assim dizer, como uma contraparte da 

consciência, quer dizer, ela é tecida quando o investimento da consciência contra os estímulos 

que ameaçam o organismo é posto em suspensão. Escreve Freud (1920/2010, p.186): “(...) 

poderíamos dizer que no sistema Cs o evento excitatório torna-se consciente, mas não deixa 

marca duradoura; todas as suas marcas, nas quais se apoia a recordação, seriam produzidas 

nos sitemas adjacentes internos, ao transmitir-se para eles a excitação”. Se for correto inferir 

que a memória é um desses sistemas adjacentes dos quais fala Freud, então, pode-se dizer que 

ela atua como uma espécie câmara opaca que, independente do domínio autovigilante da 

consciência, transforma as excitações impressas no aparelho psíquico em traços mnêmicos 

duradouros.  

Para Benjamin, essa teoria freudiana da incompatibilidade entre memória e 

consciência endossa, contra a ideia de memória voluntária de Bergson, a tese proustiana de 

memória involuntária. Essa proximidade entre Proust e Freud é tão evidente para o filósofo 
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que ele chega a formular em termos proustianos a tese de Freud: “Em termos proustianos: Só 

pode se tornar componente da memoire involontaire aquilo que não foi expressa e 

conscientemente “vivenciado”, aquilo que não sucedeu ao sujeito como vivência” 

(BENJAMIN, 2011, p. 108). Assim, Freud e Proust, segundo Benjamin, exprimem a mesma 

ideia em idiomas diferentes: ambos oferecem a Benjamin uma distinção nítida entre vivência 

(Erlebnis) e experiência (Erfahrung), seja pela incompatibilidade ente consciência e memória, 

seja pela distinção entre memória voluntária e memória involuntária.    

 

 

2.9 A experiência do choque na modernidade: poesia e choque 

 

 

Na galeria, cada clarão, 

É como um dia, depois de outro dia 

Abrindo um salão 

Passas em exposição 

Passas sem ver teu vigia 

Catando a poesia  

Que entornas no chão. 

 
Chico Buarque de Holanda 

 

Mas a grande ênfase dada a Benjamin em “Sobre alguns temas em Baudelaire” é 

outra. Concerne, mais propriamente, ao exame da poesia de Charles Baudelaire como modelo 

de poesia que soube exprimir com perfeição o exato sentido de modernidade. Para Benjamin, 

Baudelaire é o poeta do choque. “Baudelaire inseriu a experiência do choque no âmago de seu 

trabalho artístico” (BENJAMIN, 1939/1994b, p.111). O ponto fundamental nesse ensaio é, 

portanto, saber como a poesia lírica “pode estar fundamentada em uma experiência para a 

qual o choque se torna a norma” (p.110). Ora, segundo a equação do choque na modernidade, 

sabe-se que choque e consciência situam-se numa relação simetricamente proporcional, isto é, 

quanto maior forem os estímulos provenientes da realidade, tanto maior é o estado de alerta 

da consciência; ao passo que vivência e experiência, por seu turno, encontram-se numa 

relação inversamente proporcional, ou seja, quanto mais intenso for o estado de vivência no 

aqui-agora, menos é a consolidação de uma experiência simbólica e substancial. É com base 

nesse esquema que, de acordo com Benjamin, Baudelaire apresenta-se como a mais idônea 

expressão da poesia lírica efetivamente moderna. 

O efeito de choque moderno é retratado na poesia baudelairiana no contato com a 

massa urbana. A cidade de Paris, por onde circula uma “multidão amorfa de passantes, de 
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simples pessoas nas ruas” (BEJAMIN, 1939/1994b, p.113) é, nesse sentido, a grande fonte de 

inspiração para sua principal obra, “Flores do Mal”. Nesse meio urbano, destaca-se a figura 

pitoresca do flâneur, que, mergulhado na multidão, extrai dela a forma de seu lirismo. 

Benjamin afere que o mais íntimo desejo do flâneur é emprestar uma alma à multidão, por 

onde encontrões e choques tornam-se a condição de sua poesia. Assim, o flâneur perfura a 

multidão com a arte do esgrimista, abrindo um caminho no seu interior sem se diferenciar 

dela, situando-se numa linha tênue que o habilita a traçar seus contornos a partir de dentro.  

Assim, o flâneur “despreza a massa, e é cúmplice dela” (ROUANET, 2008, p.65). 

Seu duplo é o passante, o homem-massa, que é arrastado como um autômato pela multidão 

em direção a um horizonte desconhecido. O flâneur, por sua vez, procura “defender sua 

integridade como indivíduo se distanciando do passante, disindividualizado pela massa” 

(ROUANET, 2008, p.65). Mas o flâneur e a multidão estão coextensivamente implicados: não 

há como subrepôr-se à multidão para vê-la de fora; ela é, ao mesmo tempo, o véu que ofusca a 

visão da cidade como um todo e sem o qual nem cidade nem flâneur existiriam. Confome 

Rouanet (2008, p.65): “ele [o flâneur] depende da massa para existir socialmente. Através 

dela, vê o mundo; por culpa dela, deixa de vê-lo. Ela se interpõe entre ele e a cidade, 

tornando-a opaca; mas nessa interposição, a cidade se torna visível”.  

A bem da verdade, a multidão, de acordo com Benjamin, é um dos tópicos 

centrais no universo literário do século XIX, período em que a leitura se tornava um hábito. 

Além de Baudelaire, outros filósofos e literatos, como Marx, Engels, Poe, E.T.A. Hoffman, 

também tematizaram sobre fenômeno da multidão nas grandes cidades. Marx, por exemplo, 

segundo Benjamin, desde o início tinha como meta subtrair da massa informe da multidão a 

massa férrea do proletariado. Mas foi Engels quem se deteve mais nesse assunto. De acordo 

com Benjamin, os choques ininterruptos provocados no interior da multidão afeta a Engels de 

forma desagradável, provocando reações tanto estética quanto moral. Quer dizer, 

diferentemente de Baudelaire, a relação de Engels com a massa ainda é uma relação de 

espanto, sem qualquer lirismo. Para Benjamin, isso decorre do provincianismo da Alemanha 

de seu tempo. Portanto, Engels se depara, na experiência urbana inglesa, com uma multidão 

sem charme, que não o confronta com uma “tentação de se perder em uma torrente humana” 

(BENJAMIN, 2011, p.115).  

Como frisamos, o flâneur de Baudelaire é a condição lírica da multidão parisiense. 

A multidão para ele é o véu através do qual ele via a cidade. Esse aspecto é descrito pelo 

poeta com toda sua beleza no soneto “A uma passante”.  
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A rua em torno era um frenético alarido.  

Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, 

Uma mulher passou, com sua mão suntuosa 

Erguendo e sacudindo a barra do vestido. 

 

Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina.  

Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia 

No olhar, céu lívido onde aflora a ventania, 

A doçura que envolve e o prazer que assassina. 

 

Que luz... e a noite após – Efêmera beldade 

Cujos olhos me fazem nascer outra vez, 

Não mais hei de te ver senão na eternidade? 

 

Longe daqui! tarde demais! nunca talvez! 

Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste, 

Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste! 

(BAUDELAIRE, 1985, p.345) 

 

No lugar de um objeto estética ou moralmente hostil, o que é trazido pelo fluxo 

contínuo da multidão ao habitante da cidade é justamente a musa que lhe fascina o olhar. Em 

contraste com o amor à primeira vista dos românticos, tem-se, aqui, o amor à ultima vista do 

homem moderno. O poeta vislumbra sua amada na passagem fugaz da multidão em 

movimento. O momento em que ela cruza seu olhar é o momento de sua perda definitiva. Para 

Benjamin, esse momento representa o efeito de choque, ou pior, de catástrofe, que enche de 

melancolia a vida do homem moderno, em que nada é preservado, e tudo se desintegra antes 

mesmo de seu nascimento efetivo
5
.  

Esse lirismo de choque é, segundo Benjamin, um traço essencialmente parisiense. 

Nenhuma outra grande cidade produziu um personagem como o flâneur. Benjamin chega a 

traçar uma diferença da multidão parisiense da multidão londrina e da multidão berliniense. 

Para tanto, ele compara Baudelaire a outros dois grandes escritores da multidão: Edgar Alan 

Poe e E.T.A. Hoffmann. A multidão de Poe é a multidão sufocante de Londres, uma multidão 

aterradora, cujo aspecto remete ao desconforto estético relatado por Engels. Benjamin se 

refere à peça intitulada “O Homem da Multidão”, cujo narrador observa o movimento da 

cidade através da janela de um bar. Poe, de acordo com Benjamin, apresenta, no relato, uma 

multidão sombria e confusa, composta de autômatos, sem vida ou poesia.  

                                                 

5
 Podemos encontrar um correspondente à altura dessa flânerie baudelariana em nossa cultura. A composição 

“As vitrines” de Chico Buarque representa o efeito de um amor urbano que se perde pelas galerias da grande 

cidade. O flâneur de Chico, tal como o flâneur de Baudelaire, é aquele para quem a musa derrama sua poesia no 

rastro de sua fuga. 
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No extremo oposto dessa perspectiva, Benjamin situa o conto de Hoffmann “A 

Janela de Esquina do Primo”, que, no lugar de relatar o movimento a partir de um recinto 

público, o personagem de Hoffmann, o primo, observa a multidão instalado num ambiente 

doméstico. Isso representa, para Benjamin, um aspecto crucial na diferença entre a vida 

urbana em Londres e em Berlin. Enquanto o personagem de Poe parece se deixar tragar sem 

esperança pela torrente de autômatos que o cerca, o primo, do conto de Hoffmann, 

observando a feira lá embaixo, relata cenas idílicas da janela de seu quarto, se situando, como 

diz Benjamin, “acima da multidão, como sugere seu posto de observação no apartamento” 

(1939/1994b, p.122).  

Assim, se a multidão de Poe é totalizante e asfixiante, a multidão de Hoffmann é 

amena e edificante. Talvez isso se justifique não somente pelo estilo literário específico de 

cada autor, mas pelo processo de desenvolvimento urbano de cada cidade. A Berlin de 

Hoffmann é ainda bastante provinciana, o que permite ao espectador se colocar numa 

distância mínima e segura a fim de contemplar a multidão. Mas, como coloca Benjamin:  

 

Se algum dia Hoffmann houvesse conhecido Paris ou Londres, se houvesse visado à 

representação da massa como tal, não se teria fixado, então, em uma feira; não teria 

colocado as mulheres em primeiro plano; teria, talvez, aproveitado os temas que Poe 

extrai da multidão movimentando-se à luz dos lampiões e gás (1939/1994b, p.123). 

    

Digamos, pois, que Baudelaire encontra-se como o mediador dessas duas 

perspectivas literárias. Seu flâneur é ao mesmo tempo um homem da multidão como um 

espectador distanciado. “Ele se faz cúmplice para, quase no mesmo instante, isolar-se dela. 

Mistura-se a ela intimamente para, inopinadamente, arremessa-la no vazio com um olhar de 

desprezo.” (BENJAMIN, 1939/1994b, p.121). Assim, à diferença do transeunte, o flâneur 

conserva para si um espaço de privacidade. Mas cabe observar que a privacidade do flâneur 

não é um refúgio fora da multidão, mas no seu interior, instaurando uma lacuna irredutível no 

seio da massa anônima que envolve a grande cidade. Como diz Benjamin: “Havia o 

transeunte, que se enfia na multidão, mas havia também o flâneur, que precisa de espaço livre 

e não quer perder sua privacidade. Que os outros se ocupem de seus negócios: no fundo, o 

indivíduo só pode flanar se, como tal, já se afasta da norma.” (1939/1994b, p.122). Assim, a 

relação entre as três figuras da multidão, “homem da multidão” londrina, o “Nante”, o ocioso 

berliniense, e o flâneur de Paris, é assim definida: “Lá onde a vida privada dá o tom,  há tão 

pouco espaço para o flâneur como no trânsito da City. Londres tem seu homem da multidão. 
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Nante, o ocioso das esquinas uma figura popular em Berlim (...) – é sua antítese: o flâneur 

parisiense seria o meio-termo.” (1939/1994b, p.122). 

Além disso, é interessante notar como essa estrutura amorfa da multidão conjuga-

se com uma disciplinarização metódica do trabalho industrial no capitalismo. Segundo 

Benjamin, o texto de Poe expõe com muita clareza essa relação contraditória entre selvageria 

das massas e disciplina. “Seus transeuntes se comportam como se, adaptados à automatização, 

só conseguissem se expressar de forma automática. Seu comportamento é uma reação a 

choques” (BENJAMIN, 1939/1994b, p.126). Essa ambivalência entre desorganização das 

massas e organização funcional dos movimentos autômatos é, segundo Benjamin, 

estruturalmente homóloga à inversão ocorrida na forma de produção capitalista entre 

operários e máquinas. Para Marx, como sublinha Benjamin, não é o operário quem controla as 

máquinas, mas as máquinas que controlam os operários. De maneira que, no trato com elas, os 

operário “aprendem a coordenar seus próprios movimentos uniformes, constantes, de um 

autômato” (BENJAMIN, 1939/1994b, 125) – como testemunhamos na cena paradigmática do 

filme “Os tempos modernos”, de Charles Chaplin. Portanto, como coloca Benjamin 

(1939/1994b, p.126): “A vivência do choque, sentida pelo transeunte na multidão, 

corresponde à vivência do operário com a máquina”. 

Isso se dá porque no capitalismo há uma lacuna entre a dimensão estrutural que 

controla nossas ações e a ações que praticamos conscientemente. Em outros termos, na era 

avançada do capitalismo, não existe mais um campo simbólico de experiência que nos dê um 

significado do todo no campo da práxis. Ao invés disso, nos movemos aos trancos 

impulsionados pelo choque vivencial – tal como, na multidão, somos empurrados para um 

horizonte desconhecido – ignorando completamente a relação entre o todo e suas partes. 

Benjamin deixa isso bastante claro numa brilhante analogia entre o jogo de azar e o trabalho 

industrial. Para ele, assim como o operário de fábrica ignora a totalidade do processo de 

produção, se fixando unicamente na sua atuação formal, repetitiva e autômata, o jogador 

também atua de maneira puramente performática, cujos gestos e expressões não possuem 

significados em si, mas são apenas traços mecânicos típicos do enquadramento formal que 

configura o jogo de azar. Como expressa Eagleton (2009, p.44): 

 

Numa analogia improvável, Benjamin vê a escravidão do apostador como 

correspondente da escravidão do trabalho: ambas envolvem operações discretas, 

repetitivas e manipulativas que envolvem a morte da “experiência”, no sentido 

aurático ou Proustiano de uma interioridade ricamente rememorada. 
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Com base nisso, Benjamin faz uma distinção entre a vontade de vencer do jogador 

e do desejo propriamente falando. O desejo está envolvido na trama aurática do tempo, cujo 

envólucro provoca um anseio distante no tempo, abrindo-se para uma promessa de realização. 

A vontade de vencer do jogador, por outro lado, é destituída de temporalidade, condicionada 

apenas pelo choque da repetição mecânica. O desejo é, assim, um correlato da experiência 

enquanto Erfahrung, ao passo que a vontade de vencer é apenas uma espécie de efeito 

espasmódico do impacto do choque resultante da experiência vivencial (Erlebnis), mecânica e 

insípida, especificamente moderna. Assim, o jogador é o homem da multidão, de Poe, um 

indivíduo completamente desprovido de uma experiência substancial. Mas, e o poeta? 

Segundo Benjamin, o poeta, representado pela figura do flâneur, é igualmente um homem 

moderno, isto é, um homem da multidão, espoliado em sua experiência. A diferença entre ele 

e o jogador, é que o poeta recusa-se a participar do entorpecimento no qual está inserido o 

jogador. O poeta permanece no canto, não menos infeliz que os outros, mas ao menos 

consciente de seu destino. 

 

* 

 

Assim, segundo Benjamin, Baudelaire possui não propriamente o mérito de 

resistir à multidão, mas o de aprender a se mover poeticamente em seu íntimo. Porém, 

Benjamin (1939/1994b, p.145) revela o preço dessa escolha.  

 

Ser objeto dos encontrões da multidão: Baudelaire assinala esta experiência, entre 

todas as outras que fizeram de sua vida aquilo que ela foi, como o critério verdadeiro 

e insubstituível. Para ele havia se apagado a ilusão de uma multidão com impulsos 

próprios, com alma prória, por quem o flâneur havia se deslumbrado.   

 

A fase final da obra de Baudelaire é, segundo Benjamin, um fracasso da própria 

experiência lírica da multidão, para a qual o poeta se dedicou intensamente ao longo de sua 

vida. Ao se projetar de corpo e alma na experiência do choque, Baudelaire pagou um preço 

alto. Ele volta-se contra a multidão, como um sinal da impossibilidade lírica desta. 

Baudelaire, desse modo, constata o abismo intransponível entre Erfahrung e Erlebnis. Como 

coloca Benjamin (1939/1994b, p.145): 

 

Traído por esses seus últimos aliados, Baudelaire se volta contra a multidão; e o faz 

com a fúria impotente de quem luta contra a chuva e o vento. Tal é a natureza da 

vivência que Baudelaire pretendeu elevar à categoria de verdadeira experiência. Ele 

determinou o preço que é preciso pagar para adquirir a sensação do moderno: a 
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desintegração da aura na vivência do choque. A conivência com esta destruição lhe 

saiu cara. 

 

A questão que fica é, portanto: o fracasso da experiência na modernidade é de fato 

a última palavra de Benjamin? Se não, como é possível pensar uma ideia de experiência 

autêntica do passado sem eximir-se do efeito de choque produzido na modernidade? Nossa 

premissa é que a psicanálise tem uma resposta à altura para essa pergunta, que pode dar 

consistência a um sentido mais radical da experiência como Erfahrung, não em oposição à 

modernidade, mas como fundamento dela. Trataremos desse ponto na próxima parte do 

trabalho. 
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3 MEMÓRIA E EXPERIÊNCIA PÓS-AURÁTICA. 

 

                 Talvez chegue o dia em que os quadros e estátuas que hoje admiramos se reduzam a pó.                         

                                                                                                                                 Sigmund Freud 

 

3.1 Preâmbulo  

 

No capítulo anterior, trabalhamos a problemática da experiência e da modernidade 

como ideias antagônicas. O jovem Benjamin expõe essa ideia quando discute a relação entre o 

conservadorismo desprovido de espírito dos mais velhos e a impetuosidade plena de espírito 

dos mais jovens. Assim, enquanto os mais jovens, movidos por uma vontade de mudanças e 

transformações, sonham com a utopia de uma realidade nova, os velhos filisteus, já 

completamente cansados e desesperançosos, procuram “acordar” seus jovens sonhadores com 

seu pessimismo atávico e suas experiências frustadas. Benjamin expõe portanto uma 

dicotomia básica entre experiência e juventude, sendo que experiência aqui consiste na 

experiência de vida como Erlebnis, ou vivência, a qual encontra-se, no fundo, a serviço 

irrestrito do status quo.  

Mas o jovem Benjamin também lança luz para uma outra ideia de experiência, 

uma experiência encarnada pelos mais jovens e que nada tem a ver com o conservadorismo 

vulgar dos mais velhos, mas sim com suplantação da vivência em direção a uma esfera 

espiritual e mais elevada, transcendental e metafísica. O problema é que essa “outra 

experiência”, como Benjamin a denomina nessa fase, precisa se confrontar com um modo de 

funcionamento da modernidade, a partir de sua objetividade histórica e de seus meios de 

produção. Desse modo, a ideia de experiência sofre uma contradição na medida em que a 

própria modernidade é embuída de uma impetuosidade própria dos jovens, o que, nesse 

sentido, faz com que ela mesma aja em função do “novo” e da constante “transformação” 

social. Por isso que foi preciso analisar mais detidamente como funciona o mecanismo de 

produção cultural na era do capital industrial.  

À vista disso, tratamos de avaliar como, na era moderna, mediante os dispositivos 

técnicos e mercadológicos da indústria cultural, a noção de experiência difundida tem mais a 

ver com um cliché repetitivo e enfadonho dos gingles publicitários do que com uma ideia 

realmente substancial capaz de exprimir algo novo. Consequentemente, o pensamento crítico 

apresenta-se completamente debilitado frente aos meios de produção cultural que planificam e 
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reificam os desejos dos indivíduos como forma-mercadoria. Os indivíduos são submetidos, 

como abordamos em Adorno e Horkheimer, a um forte processo de desinvidividuação, termo 

que exprime a subsunção total da particularidade pelo universal. Sendo assim, o processo pelo 

qual se dá o modo de produção da indústria cultural é precisamente o da produção de 

individualidades padronizadas, que, por sua vez, promove a apropriação e dominação 

ideológica.  

Em decorrência desse cenário, a arte se mostra como único meio de reflexividade 

possível, uma vez que, numa perspectiva materialista da história, torna-se inviável toda forma 

de crítica subjetiva. Vimos, portanto, que tanto Adorno quanto Benjamin aderem à crítica 

estética como possibilidade efetiva de crítica do capitalismo industrial. Porém, à medida que 

Adorno procura se distanciar da técnica a fim de diferenciar a função da arte autêntica da 

função de mercadoria na indústria cultural, Benjamin adere à técnica para ressaltar o cinema 

como a arte moderna por excelência, porque aliado às massas e capaz de produzir nelas um 

profundo potencial emancipador. Essa análise leva Benjamin a considerar o fim da aura na 

obra de arte, e por consequência, na modernidade como tal.  

O fim da aura na obra de arte é, portanto, concebida como o fim da experiência 

autêntica e o estímulo à vivência como experiência de choque. A modernidade se caracteriza, 

portanto, como perda da memória aurática e a intensificação vigilante da consciência devido 

ao excesso de estímulos provenientes da realidade. Como vimos, Benjamin evoca a tese de 

Freud sobre a dissociação entre consciência e memória, esta associada à atmosfera aurática da 

experiência e aquela ao choque da vivência. Já com Baudelaire, a modernidade torna-se a 

condição positiva de seu lirismo. Ele entrega-se de corpo e alma à sequência ininterrupta de 

choque da multidão a fim de extrair dela sua essência poética. 

Mas, apesar disso, observa-se uma situação aparentemente ambígua em 

Benjamin. Em parte progressista, quando pensa o aspecto emancipador da arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica, mas, em parte nostálgica de um passado aurático preservado por 

uma memória involuntária, aurática, em contraste com a experiência moderna do choque. Isso 

torna-se ainda mais claro no malogro de Baudelaire em elevar a multidão à condição de musa 

de seu lirismo. Desse modo, podemos concluir que o que não vislumbramos até esse momento 

é como é possível articular uma noção de experiência radical que esteja em consonância com 

a modernidade em sua qualidade pós-aurática.    

É sobre esse tema que trataremos no presente capítulo. Ou seja, cabe definir como 

a memória e a tradição – ou melhor, que tipo de memória e tradição – pode apropriar-se do 

niilismo pós-aurático da era moderna, e com isso, empreender uma noção de experiência 
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como Erfahrung que transcenda à mera imediaticidade da vivência enquanto Erlebnis, sem, 

no entanto, negar a modernidade como tal. 

 

3.2 Um trabalho de memória em Hannah Arendt 

    

Hannah Arendt (2011) abre seu livro “Entre o Passado e o Futuro” com um 

significativo aforismo do poeta e escritor francês René Char, exprimindo com muita 

propriedade o que contemplamos em nosso trabalho. Diz ele: “Nossa herança nos foi deixada 

sem nenhum testamento”
6
. Segundo Arendt, tal aforismo condensa a essência do que 

significou os anos na Résistance para toda a geração de intelectuais europeus. Quando a 

França sucumbiu à invasão da Alemanha nazista, a banalidade do cotidiano dos parisienses 

fora abruptamente afetada. Curiosamente, estes homens tiveram, apesar de tudo, a 

oportunidade de experimentar uma verdadeira investida política em suas vidas. O motivo se 

deve, particularmente, ao fato de que, de modo totalmente inesperado, abriu-se um domínio 

público onde, como ela mesma diz: “sem a parafernália da burocracia e ocultos dos olhos de 

amigos e inimigos (...) levou-se a cabo, em feitos e em palavras, cada negócio relevante para 

os problemas do país” (2011, p.29). Ou seja, mesmo em condições adversas, foi possível 

construir um “espaço público onde a liberdade poderia aparecer” (p.30). Nas palavras do 

próprio Char (citado por Arendt): “A cada refeição que fazemos juntos, a liberdade é 

convidada a sentar-se. A cadeira permanece vazia, mas o lugar está posto” (p.30).  

Ironicamente, ocorre que, após os anos de ocupação, o que era para ser festejado 

como momento de libertação de um povo, teve sobre esses homens um efeito inusitado: 

irrompeu sobre eles um pálido sentimento de retorno à insignificância do cotidiano, dos 

insípidos afazeres domésticos, “sendo mais uma vez separados do „mundo da realidade‟ por 

uma épaisseur triste, a „opacidade triste‟ de uma vida particular centrada apenas em si 

mesma” (p.29). Em suma, eles haviam perdido seu tesouro. Eis, então, a contradição a ser 

mantida: foi somente nos anos de ocupação que a verdadeira liberdade, o espaço público (seu 

tesouro), foi de fato conquistada. Nos anos em que as coisas voltariam ao seu estado normal, 

quando cada qual pôde enfim seguir seu caminho, esse tesouro foi, por sua vez, 

desoladamente perdido. Logo, somente aquele que “„aderira à Resistência, encontrara a si 

mesmo‟, deixara de estar „à procura (de si mesmo) desgovernadamente e com manifesta 

insatisfação” (p.29).  

                                                 

6
 A referência se encontra no original em francês: “Notre héritage n‟est précéde d‟aucun testament”. 
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A grande dificuldade de nossos tempos, segundo Arendt, consiste em nomear esse 

tesouro. Hoje, tudo leva a crer que esse tesouro jamais existiu, que ele nunca fora uma 

realidade efetiva, mas apenas um espectro com o qual nos ludibriamos durante um breve 

momento de utopia política. Como tal, seu destino é um só: evanescer tão logo as coisas se 

assentarem novamente. De fato, hoje, como diz a autora, “Unicórnios e fadas-madrinhas 

parecem possuir mais realidade que o tesouro perdido das revoluções” (p.30). A despeito 

disso, a autora identifica dos dois lados do Atlântico um nome apropriado para esse tesouro. 

Na América: “felicidade pública”; na França: “liberdade pública”. Em ambos os casos, a 

ênfase recai sobre o “público” (p.31).  

De todo modo, é esta ausência de nome que legitima, em nossos tempos, a frase 

supracitada do poeta, segundo a qual a nossa herança foi deixada sem testamento algum. “O 

testamento, dizendo ao herdeiro o que será seu de direito, lega posses do passado para um 

futuro” (p.31). Se substituirmos “testamento” por “tradição”, alcançaremos, então, o 

verdadeiro sentido aqui proposto: sem tradição – “que selecione e nomeie, que transmita e 

preserve, que indique onde se encontram os tesouros e qual o seu valor” (p.31) – perdemos 

completamente o sentido de nossa inscrição no tempo, de uma consciência autêntica do 

passado como luz do futuro; nos tornando, desse modo, prisioneiros inertes do presente, sem 

qualquer possibilidade de transcender ao eterno ciclo repetitivo de geração e corrupção da 

natureza.  

Diante disso, faz-se necessário retomar aqui um trabalho de memória.  

A primeira coisa a ser sacrificada no retorno à banalidade do cotidiano, após o 

desvanecimento de um “sonho” de utopia política, é a própria “memória”. Separada de um 

horizonte de sentido capaz de dar consistência à nossa existência como um todo, a memória 

torna-se incapaz de reter ou conservar algo significativo do passado. Assim, de acordo com 

Arendt, sem esse quadro de referência semântico, que possibilita o “acabamento” de todo 

acontecimento vivido, não resta, pois, nada a ser contado, nada a ser guardado ou preservado 

enquanto transmissão de uma herança. Torna-se inevitável uma conexão com a ideia de 

memória aurática em Benjamin. Pode-se, nesse sentido, assinalar que em Arendt, assim como 

em Benjamin, a memória cumpre um papel transindividual, encetando uma conexão entre o 

privado e o público, entre o indivíduo e a tradição. Ambos os autores, todavia, defendem que, 

na modernidade, essa conexão foi perdida, resultando no individualismo selvagem dos tempos 

modernos. Por isso que, como diria Nietzsche, o homem moderno é, na verdade, o último 

homem, uma criatura sem passado, que vive de pequenos prazeres, dosando sua vida sob o 

horizonte de sua própria sobrevivência. Por isso, cabe repetir: “nossa geração nos foi deixada 
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sem testamento algum”. Segundo Arendt, foi Alexis de Tocqueville quem melhor resumiu 

essa ideia, com a seguinte observação: “(...) desde que o passado deixou de lançar sua luz 

sobre o futuro, a mente do homem vagueia nas trevas” (p.32).  

Cumpre, então, esclarecer a relação entre memória e tempo. Antes, é importante 

deixar claro que não se trata de pensar o tempo como um conceito plano e invariável que 

atravessa o passado, o presente e o futuro numa objetividade constante e duradoura. Assim, 

sem o elemento mediador da memória, não há o efeito de profundidade capaz de discernir no 

tempo as suas três dimensões. Nesse sentido, a memória não pode ser pensada como um 

elemento externo ao tempo. Ela deve ser incluída como sendo a própria condição do tempo. 

Por conseguinte, podemos pensar a relação entre a memória e as três dimensões do tempo da 

seguinte maneira: a memória é uma força sempre atuante no presente capaz de dobrar a 

dimensão temporal em passado e futuro. Em outros termos, a memória é uma operação capaz 

de efetuar uma torção mínima no tempo dando a ele certo efeito de profundidade, tornando 

assim possível tanto o discernimento do passado como o projeto de um futuro. Por essa razão, 

nossa tarefa é compreender como se dá essa relação entre passado e futuro mediado pela 

memória no presente. 

Pensar o tempo como torção ou como dobra do passado sobre o futuro significa já 

abandonar o lugar-comum do tempo como um eterno continuum de agoras. Segundo a 

imagem que Arendt nos fornece, o tempo aparece muito mais como uma tensão, uma luta, um 

jogo de forças, do que como um fluxo contínuo e infinito de passado, presente e futuro. O 

homem, nesse sentido, não pode ser pensado como uma peça móvel no tempo que carrega o 

passado como uma espécie de fardo que tem de arcar para seguir sua caminhada em direção 

ao futuro. Com efeito, o homem é o próprio tempo na medida em que sua existência consiste 

na luta constante entre passado e futuro, isto é, na tomada de posição contra o passado e o 

futuro. O homem se insere no tempo, defende seu território, e somente assim “o fluxo 

indiferente do tempo parte-se em passado, presente e futuro” (p.37).  

O homem é, pois, simultaneamente constituinte do tempo e constituído pelo 

tempo. Por um lado, é uma dobra constitutiva do tempo; ele é o corte que cinde o tempo em 

forças antagônicas – passado e futuro. Por outro lado, ele é a própria partícula sobre a qual 

estas forças agem. Assim, o homem só pode ser pensado a partir dessa dupla articulação. 

Como ser existencial inserido numa dada temporalidade, o homem é passivo aos efeitos do 

passado. Mas na medida em que pensa, ele se eleva sobre o próprio tempo, tornando-se, 

assim, ativo e atemporal. Logo, sua condição é exatamente esta temporalidade-atemporal. O 

homem é o único ser capaz de abrir essa lacuna no tempo e de se compreender não só como 
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efeito, mas também como causa do próprio tempo. Arendt define, portanto, esse modo de ser 

do homem como uma “(...) picada de não-tempo aberta pela atividade do pensamento através 

do espaço-tempo de homens mortais na qual o curso do pensamento, da recordação e da 

antecipação salvam o que quer que toquem na ruína do tempo histórico e biográfico” (p.40).  

A tarefa do homem inserido em seu tempo é, pois, reencontrar esse “espaço 

intemporal no âmago mesmo do tempo” (p.40). Mas tal limite intemporal, de acordo com 

Arendt, “não pode ser herdado ou recebido do passado, apenas indicado” (p.40). Não apenas 

cada nova geração, mas cada novo ser humano, inserido entre um horizonte infinito do 

passado e um horizonte infinito do futuro, “deve descobri-lo e, laboriosamente, pavimenta-lo 

de novo” (p.39).  

Mas esse parece ser nos dias de hoje um trabalho profundamente delicado. O 

problema é que nossa geração não parece mais estar equipada ou preparada para esta 

empreitada, para instalar-se nessa lacuna entre passado e futuro. Há muito tempo, desde que 

entramos na modernidade, que a tradição não parece ser mais uma condição necessária para o 

pensamento. E, como vimos, sem memória, sem tradição e sem passado, não há tempo, não há 

pensamento.  

Contudo, a lacuna entre passado e o futuro – a própria condição de possibilidade 

do pensamento – não pode meramente ser reduzida a um ponto nostálgico de nossa cultura. 

Não podemos aceitar cinicamente e de bom tom o seu anacronismo, como se a eminente 

condição reflexiva instauradora da temporalidade fosse um exercício realizado apenas por 

alguns poucos eleitos “que fizeram do pensar sua ocupação primordial” (p.40). Para Arendt, 

essa lacuna deve ser restaurada como um “fato de importância política” (p.40). Sendo assim, a 

questão primordial hoje, de acordo com ela, não é mais a pergunta pela verdade do ser, mas 

sim em como nos movimentar nessa lacuna, como retomar o verdadeiro exercício do 

pensamento – talvez a única região onde algum dia a verdade venha a aparecer” (p.41)
7
. 

Porém, apesar da lucidez e coerência dos argumentos de Arendt, somos ainda 

tentados a levantar outra problemática sobre o conceito de memória. Cabe indagar se a 

                                                 

7
 É interessante notar como essa percepção da atualidade como vazia de significado e transcendência, em que o 

ontem e o amanhã já não têm mais nada a dizer ao homem moderno, representa, em larga medida, o solo comum 

dos pensadores contemporâneos. Alain Badiou, por exemplo, diz algo muito similar a Arendt quando analisa o 

significado do século XX para nós: “É surpreendente ver que hoje praticamente já não temos pensamento do 

tempo. Para quase todo o mundo, depois de amanhã é abstrato e anteontem é incompreensível.” E, assim como 

Arendt, ele acredita que cabe ao indivíduo “sem tempo” do presente construir seu tempo mediante uma ação 

política compartilhada. Segue o autor: “Entramos em período atemporal, instantâneo, o que mostra a que ponto, 

em vez de ser experiência individual partilhada, o tempo é construção, pode-se até mesmo afirmar, construção 

política.” (BADIOU, 2007, p.63-64).  
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memória como lacuna atemporal, que divide o tempo entre passado e futuro, não continua a 

agir involuntariamente em outra dimensão, independentemente do vazio de significado, da 

“noite eterna” com a qual nos deparamos hoje. Em termos mais diretos, a lacuna temporal, 

perdida desde a modernidade, não seria exatamente o lugar estrutural do inconsciente 

freudiano? 

Assim, se para Arendt, a memória enquanto lacuna está perdida para nossa época, 

Freud a reencontra atuante desde sempre, impelindo o homem a repetir cegamente o seu 

passado.  

 

3.3 A memória como re-ocupação: um Projeto de memória 

                                                                                                                          

Mas antes de prosseguir com o tema da repetição na psicanálise, é apropriado 

fazer um estudo mais aprofundado sobre a ideia de memória para Freud, resgatando, assim, os 

textos cardenais da literatura psicanalítica desde os primórdios, quando o autor vai tecendo, 

ainda de maneira incipiente, sua teoria sobre o psiquismo
8
.  

Iniciemos com a seguinte colocação de Freud: “Qualquer teoria psicológica digna 

de consideração precisa fornecer uma explicação para a memória” (1895/2007, p.343). Essa 

sentença – que soa mais como uma espécie de injunção – não foi seguida pelo próprio autor. 

Ou seja, não encontramos em Freud uma teoria stricto sensu sobre a memória, mas apenas 

indicações ou vestígios de uma noção. O que talvez não seja uma postura verdadeiramente 

contraditória, pois se Freud não tece uma explicação rígida sobre a memória, é porque esta 

noção está intimamente associada ao seu entendimento sobre a psiquê. Em suma, a memória 

não é uma das qualidades do psiquismo, mas sua própria essência.  

O entendimento sobre essa noção em Freud passa por um de seus textos mais 

controversos: “O Projeto de uma Psicologia Científica” (texto negado e arquivado pelo autor 

– mas não destruído – e que após sua morte é novamente examinado por seus estudiosos). A 

relação que o autor estabelece com a produção deste artigo é profundamente conflituosa. Em 

carta a Fliess, no período da construção deste texto, Freud anuncia: “A psicologia é realmente 

um calvário para mim, jogar boliche ou colher cogumelos no campo são, certamente, 

atividades muito mais saudáveis” (1895/2007, p.326). Já em um momento posterior, ele 

confidencia: “(...) de repente as barreiras caíram por terra (...) Tudo pareceu encaixar-se e as 

engrenagens se ajustavam, dando a impressão de que o conjunto era realmente uma máquina 

                                                 

8 Esse tema foi trabalhado na minha dissertação de mestrado: “Da reminiscência platônica à construção 

analítica: um estudo sobre a memória freudiana”.  
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que logo começaria a andar sozinha” (p.326). Essa atmosfera conflituosa exprime de maneira 

clara – e esse é o ponto que nos interessa nesse trabalho – o quão uma teoria sobre a memória 

está associada a uma teoria sobre o psiquismo.  

A apresentação dos traços mnêmicos, no “Projeto”, é uma tentativa de exprimir o 

funcionamento do psiquismo à revelia de uma organização consciente, ou, pelo menos, 

representar a memória como um registro independente em relação à consciência. De acordo 

com Freud (1895/2007), a consciência não nos oferece um conhecimento completo nem 

confiável dos processos neuronais, os quais devem ser tratados como sendo inconscientes. 

Quer dizer, o estudo da memória freudiana está balizado numa noção de psíquico 

inconsciente. Logo, se a memória em Freud – que é fundamentalmente inconsciente – é 

constituída por meio de representações, é correto afirmar que, para a psicanálise, a noção de 

representação não coincide com a ideia de representação trabalhada por uma certa tradição 

filosófica. Assim, o “Projeto” apresenta uma nova figuração da noção de memória como 

representação que não coaduna com a ideia de cópia. Segundo Laplanche e Pontalis (1992), o 

que é inovador em Freud é o fato dele se servir de uma ideia de traço mnêmico totalmente 

desprovida de uma relação de semelhança entre, de um lado, a inscrição da percepção no 

psiquismo e, de outro, a imagem do objeto na realidade.  

No ensaio, Freud diferencia dois tipos de neurônios: os da percepção (φ) e os da 

memória (ψ). O autor não atribui, no entanto, uma diferença qualitativa ente eles (como era 

estabelecido pela literatura médica da época), mas uma diferença puramente quantitativa (Q). 

Com isso, a diferença entre os neurônios se restinge apenas ao grau de permeabilidade em 

relação aos estímulos (externos e internos). Assim, os neurônios permeáveis são aqueles cuja 

função refere-se à percepção, ao passo que os impermeáveis são aqueles cuja função refere-se 

à memória. Vale frisar novamente que Freud identifica os neurônios da memória (ψ), por 

onde se dão as representações, com o próprio psiquismo.  

Deste modo, os neurônios perceptivos seriam aqueles que permitem a livre 

passagem da quantidade de estímulos externos, conservando, assim, seu estado inalterado. Em 

contrapartida, os neurônios da memória se caracterizam por, se não impedir totalmente, ao 

menos dificultar, o fluxo excitatório interno, o que permite a alteração destes. Assim, os 

neurônios encarregados da memória estão fora de contato com o mundo externo, recebendo, 

pois, excitação apenas a partir dos neurônios da percepção e da parte interna do organismo. 

Segundo Freud, os neurônios da memória são capazes de reter a passagem da excitação via 

barreiras de contato entre eles, isto é, grades que impedem o livre escoamento da quantidade. 

São, portanto, essas barreiras de contato que possibilitam a efetivação da memória. Segundo o 
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autor: “(...) em nosso aparelho psíquico permanece um traço das percepções que incidem 

sobre ele. A estes podemos descrever como traços mnêmicos, e à função que com ele se 

relaciona damos o nome de memória” (Freud, 1900/2007, p.531).  

Ocorre que, aos registros φ e ψ (percepção e memória), soma-se outro, o da 

consciência, ω. Convém ressaltar que a ordem exata dos registros no aparelho psíquico é 

exatamente esta: memória-percepção-consciência (ψφω). A memória apresenta-se, portanto, 

anteriormente tanto à percepção como à consciência, sendo esta, de acordo com Freud 

(1895/2007), o lado subjetivo de uma parte dos processos psíquicos. Desse modo, é digno de 

nota que os estímulos (tanto internos com externos) só se tornam conscientes após atravessar 

os registros da memória. Nota-se aqui uma primeira aproximação com o conceito de fantasia. 

Se a ideia de fantasia pode ser compreendida como um enquadramento subjetivo da percepção 

da realidade, esse fato só pode decorrer da anterioridade estrutural da memória– isto é, dos 

traços representacionais – em relação à própria percepção. Em suma, a percepção da realidade 

externa comparece somente mediante nossas memórias.  

A função designada à consciência consiste, então, em transformar quantidades em 

qualidades e, dessa forma, manter o funcionamento psíquico afastado de quantidades elevadas 

de Q. Porém, surge, nesse ponto, um problema para Freud: como pensar em um dispositivo, 

capaz de transformar quantidades em qualidades, tendo em vista que se trata de um registro 

que funciona numa zona de baixas quantidades de estímulos? Segundo Freud (1895/2007): 

“Ao que parece, o caráter de qualidade (portanto, a sensação consciente) somente se produz 

onde as quantidades estão o mais desligadas possível” (p.353). Dito de outra forma, se a 

consciência é despertada somente após passar pela memória, o grau de excitabilidade com que 

precisa lidar é demasiado baixo, uma vez que as quantidades de estímulos no sistema 

mnêmico já são bastante pequenas. O que se encontra em jogo é, pois, a diferenciação entre 

representação e percepção.  

Assim sendo, se os neurônios da consciência se caracterizam por sua completa 

permeabilidade, estes precisam ocupar-se com uma certa dosagem de Q distinta daquela 

empregada no funcionamento dos neurônios da percepção e da memória. Conforme Freud 

(1895/2007): “Por conseguinte, caráter permeável, facilitação plena, que não provém de 

quantidade. De onde, então?” (p.354). A solução está em pensar uma nova característica para 

a quantidade a partir de uma revisão de suas proposições fundamentais. Nesse momento, 

Freud utiliza o enigmático conceito de período, oriundo da física. Ora, se Freud, até o 

momento, considerava a passagem da quantidade apenas como uma transferência de excitação 

de um neurônio para o outro, o autor passa agora a considerar que na transmissão neuronal 
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existe um período, um fator temporal. Apenas por meio desta hipótese foi efetivamente 

possível introduzir o registro da consciência na organização dos fenômenos psíquicos. Sendo 

assim, há, na relação diferencial entre os registros da memória e da percepção-consciência, 

uma dilatação espaço-temporal que caracteriza a esfera da consciência propriamente dita, ou 

seja, uma outra temporalidade, diferente da temporalidade inconsciente.  

Freud demarca, com isso, uma imprescindível diferença entre representação e 

percepção, de onde decorre a incompatibilidade das funções da consciência e da memória. 

Nas palavras de Freud (1900/2007, p.532): 

 

Nossas percepções revelam-se também enlaçadas entre si na memória, sobretudo de 

acordo com o encontro na simultaneidade que em seu momento tiveram. Chamamos 

associação a esse fato. Agora é claro que se o sistema P não tem memória alguma, 

tampouco pode conservar os traços para a associação; os elementos P singulares ver-

se-iam intoleravelmente impedidos na sua função se contra cada percepção nova se 

fizesse valer um resto de enlace anterior. Portanto, temos que supor que a base da 

associação são, antes, os sistemas mnêmicos.  

 

Se a representação caracteriza-se pela ocupação dos traços mnêmicos por um 

fluxo de Q, é preciso igualmente considerar, se não a existência, ao menos a ideia de um traço 

mnêmico não investido. Em outras palavras, uma vez que a representação é caracterizada 

como um traço mnêmico investido, teríamos que conceber, em contrapartida, a existência de 

um traço que não receba investimento de nenhum dos sistemas psíquicos, nem mesmo do 

inconsciente. Mas, como afirmam Laplanche e Pontalis (1992), a distinção entre traço e 

representação não se evidencia na obra de Freud. Poderíamos, no entanto, pensar a 

representação como uma re-ocupação dos traços mnêmicos.  

Passemos, então, para o exame sobre a memória realizado, agora, em outros 

termos conceituais. Em contraste com “O Projeto”, onde Freud apresenta uma noção de 

memória em termos puramente neurofisiológicos, na “Carta 52”, a exposição desta ideia não 

se limita mais unicamente ao uso de termos biológicos. Embora muito próxima ao “Projeto” 

(apenas um ano de distância), a carta opta por uma linguagem mais psicológica que 

neurológica. É neste texto que vemos surgir, como assinala Jacques Derrida (1967), termos 

como: tradução, transcrição, signo etc., que são, aliás, elementos próprios ao que se 

compreende comumente por registro escrito. De tal sorte, conforme o filósofo francês, no 

lugar de um sistema de traços cujo funcionamento segue o modelo do aparato cerebral, Freud 

propõe, desde então, uma interpretação do aparelho psíquico segundo o modo de 

funcionamento do registro escrito.  
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Sendo assim, o que se torna mais relevante para este trabalho na leitura da “Carta 

52” é a subdivisão da memória. A memória é gerada, segundo o autor, por um processo de 

estratificação sucessiva. Freud alega, ao longo do texto, que se pudessemos indicar de forma 

precisa as características psicológicas da percepção e dos três registros mnêmicos, teríamos, 

portanto, em mãos, uma nova forma de psicologia. Nesse sentido, o primeiro sistema se refere 

ao sistema perceptivo, formado por neurônios da percepção aos quais a consciência se liga, 

ainda que sem conservar em si nenhum traço do que aconteceu. Os três registros subsequentes 

ao sistema perceptivo se relacionam aos traços mnêmicos, os quais são representados como 

Ps (signo de percepção), Icc (inconsciência) e Prcc (pré-consciência). Segundo Freud, cada 

sistema mnêmico corresponde a uma forma específica de representar a percepção de acordo 

com a respectiva etapa do desenvolvimento psíquico, bem como a uma etapa do curso 

excitatório que leva da percepção à consciência. Dessa forma, a memória estaria subdividida 

conforme períodos de tempo. O material psíquico, ao passar de uma etapa a outra, seria, pois, 

submetido a um processo de tradução (Übersetzung).  

Da percepção ao signo de percepção, tem lugar a primeira inscrição 

(Niederschrift), com base na qual se seguiriam as subsequentes transcrições (Umschrift). É 

interessante observarmos que, de uma imagem perceptiva consciente, ou seja, da percepção 

(P), originam-se inscrições e transcrições não conscientes. Os signos de percepção (Ps) 

estariam articulados conforme uma associação por simultaneidade, já o segundo registro (Icc), 

correspondente a representações de conceitos inconscientes, estaria, supõe-se, organizado em 

conformidade com outros nexos por causalidade. O sistema pré-consciente (Prcc) está ligado 

à representação-palavra desde esse registro, de maneira que os traços mnêmicos se tornariam 

conscientes obedecendo algumas regras. Consequentemente, os traços definem os signos de 

acordo com as suas articulações: por simultaneidade, causalidade e em relação à 

representação-palavra dos pensamentos pré-conscientes. Desse modo, os traços mnêmicos são 

como diferentes formas de escrita: em “figuras e imagens” (os inconscientes) ou associadas a 

palavras (os pré-conscientes). Logo, existiria tanto um tipo de escrita figural como outra 

linguística.  

É nesse momento que a análise empreendida por Lacan no “Seminário VII” nos 

presta auxílio. Lacan (1959-1960/1992) retoma uma crítica realizada, sobretudo por Jean 

Laplanche, às formulações acerca da estruturação do inconsciente como um campo de 

linguagem. O debate centrava-se na distinção feita por Freud, no artigo “O inconsciente”, 

entre representação-coisa (Sachvorstellung) e representação-palavra (Wortvorstellung). Neste 

artigo, Freud atribui o conceito de representações-coisa ao inconsciente e o de representações-



 75 

palavra ao sistema pré-consciente. O que Lacan acentua é que a distinção entre palavra e coisa 

diz respeito a uma tradição da filosofia alemã, com a qual Freud não compactua. Segundo 

Lacan, essa é uma discussão vã, uma vez que Freud, de acordo com ele, anuncia uma inter-

relação entre palavra e coisa onde uma não existiria sem a outra, isto é, de um movimento de 

criação das coisas através de sua articulação com as palavras. Assim, o inconsciente é 

conhecido – e criado – no momento em que é posto em palavras. Não existiria, pois, uma 

divisão radical entre o inconsciente e o pré-consciente.  

De todo modo, haveria, por conseguinte, uma forma de inscrição, anterior à 

aquisição da linguagem, que comporta uma dimensão semântica, ainda que de forma 

elementar. É o que Freud denomina na “Interpretação dos sonhos” como condição de 

figurabilidade, associada, aliás, à pintura e às artes plásticas – em contraposição à poesia, na 

medida em que esta se serve da fala. De tal modo, haveria um tipo de recordação – 

relacionada a estas inscrições primárias – que difere radicalmente de uma recordação já 

associada ao registro verbal. Nesse sentido, torna-se evidente a relação traçada por Freud 

entre recordação e alucinação. Conforme ele, as vivências infantis mais arcaicas, quando 

tornadas rememorações conscientes, são lembradas de forma alucinatória (1900/2007, p.539). 

O caráter alucinatório, portanto, está associado ao registro mnêmico que a evocação traz à 

tona.  

Freud (1900/2007), tal como na “Carta 52”, considera a existência de várias 

divisões da memória (Mn), dentro das quais a excitação proveniente da percepção sofre uma 

fixação (Fixierung). Na carta, o psicanalista havia utilizado o termo Niederschrift para 

denominar esta primeira inscrição. O mesmo ocorre na “Interpretação”. Ele volta ali a 

subdividir a memória conforme uma relação por simultaneidade, causalidade, e em relação às 

representações-palavra, ressaltando o fato de que não existiria, nos primeiros sistemas 

mnêmicos (Mn), uma relação lógica entre os pensamentos – por isso recorre-se à condição de 

figurabilidade.  

O sistema perceptivo oferece à consciência o que é da ordem da sensação, já os 

registros da memória seriam em si inconscientes. Contudo, mesmo quando os traços 

mnêmicos se tornam recordações conscientes, estes não possuem a qualidade sensorial de 

uma percepção. Existe, como se sabe, uma diferenciação no psiquismo entre percepção e 

representação. Logo, nos sistemas psíquicos, memória e qualidade sensorial se excluem. 

Também no que se refere ao pré-consciente, as elaborações da “Interpretação” são análogas às 

da “Carta 52”.  
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Freud, na “Interpretação”, questiona-se sobre o caráter alucinatório dos sonhos, 

sobre a possibilidade de uma representação adquirir uma qualidade sensorial e confundir-se 

com uma percepção. O movimento que responde por este processo não seria, conforme ele, 

um movimento progressivo, visto que a excitação toma um caminho de refluxo (Rückläufig) 

e, desse modo, se dirige à percepção, e não à motilidade. De tal sorte, o sonho possui uma 

qualidade intrínseca relacionada à regressão.   

A direção regressiva não se limita à formação do sonho. Ela diz respeito, também, 

à recordação deliberada. Contudo, na vida de vigília, este retorno não vai além das imagens 

mnêmicas, não produz, pois, a animação alucinatória que corresponde à percepção. Se o que 

diferencia o caráter alucinatório do sonho do da recordação consciente é a possibilidade de 

uma imagem mnêmica transformar-se em imagem sensorial, então, o que produz esse efeito 

no ato de sonhar? Freud responde esta questão a partir de uma característica essencial do 

sistema mnêmico: nos primeiros sistemas a lógica entre os pensamentos se dissipa. Desse 

modo, os sonhos alucinatórios não podem contar com a associação entre os pensamentos para 

se expressar, precisam se manifestar tal como as imagens perceptivas. A partir da noção de 

regressão, Freud afirma que, no recordar, as imagens mnêmicas surgem do investimento 

regressivo dos traços. Logo, estabelece-se uma diferença entre traço e imagem, sendo o traço 

mnêmico o fundamento da inscrição da percepção no psiquismo. A fim de facilitar o 

entendimento, poderíamos trilhar o seguinte caminho na teoria freudiana: traço – imagem – 

pensamento.  

A questão que se apresenta é a seguinte: tanto no que se refere às transcrições 

(progressivas) quanto no que diz respeito às figurações regressivas, é necessário pensar tanto 

acerca do material originário como na forma como este se mantém nestas conversões. Derrida 

(1967) atribui a esta ideia de tradução (Übersetzung) ou transcrição (Umschrift) um resquício 

do saber metafísico presente nas formulações freudianas, que ameaça a originalidade do 

conceito de inconsciente. Nas suas palavras: “(...) o conceito metafórico de tradução ou de 

transcrição é perigoso não pelo fato de fazer referência à escritura, mas pelo fato de supor um 

texto que já ali está (...)” (p.199). O filósofo resguarda, assim, o saber psicanalítico de uma 

leitura apressada, o que identificaria a passagem do inconsciente ao consciente como um 

movimento de transposição de materiais. Se Freud nos chama atenção sobre a ameaça da 

representação tópica do psiquismo, por assemelhar-se à ciência neurológico-anatomista da 

época, é com a intenção de liberar o saber sobre a psiquê de uma simples oposição entre 

sistemas. Sobre isto Derrida conclui que: “(...) a escritura psíquica não se presta a uma 
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tradução porque é um único sistema energético, por mais diferenciado que seja, e porque 

cobre todo o aparelho psíquico” (Idem, p.202).  

Que Derrida, ao mencionar que, na “Carta 52”, Freud dá um passo em direção à 

escrita, não se trata, todavia, de uma escrita no sentido corrente do termo, como transposição 

da fala oral. Em suma, não se trata de escrita simplesmente transcritiva.  Nessa perspectiva, 

pensar o psiquismo como uma escrita caracterizada como cópia da fala oral, submeteria 

novamente o psiquismo ao primado da consciência. Entretanto, não é este o sentido de 

escritura que Derrida pretende fazer emergir da obra de Freud. Então, de que escritura se trata 

aqui? 

A escritura em Derrida (2008) precisa ser entendida a partir do movimento da 

différance. Derrida produz um neografismo na língua francesa ao substituir a letra e pela letra 

a, em différence por différance –  ele acredita assim provocar um abalo radical no privilégio 

metafísico da consciência como presença. Incidindo, propositalmente, somente na forma 

gráfica e deixando intacta a pronúncia do termo différance, Derrida obriga, de uma maneira 

ou de outra, que se recorra sempre à sua forma escrita a fim de perceber o deslocamento 

ocorrido. Em suas palavras: “O a no lugar do e escreve-se ou lê-se, mas não se ouve, não se 

entende (...) ela atravessa a ordem do entendimento” (2008, p.34). O filósofo pretende, assim, 

conduzir-nos, através deste novo termo, para uma nova noção de diferença que excede os 

limites de uma organização da consciência. Dessa forma, a memória, compreendida no bojo 

da différance, transcende a organização de um arranjo consciente.  

O que Derrida propõe, a partir do movimento da différance, é desconstruir a 

relação hierárquica entre as dicotomias oriundas a partir do gesto platônico. Dessa forma, um 

conceito, que nunca é fechado em uma significação última, se diferencia a partir de si mesmo 

e da sua relação com o outro; e não a partir de um termo que lhe direciona o sentido, 

subjugando-o. Assim, podemos observar que a “(...) a différance não é uma oposição, 

tampouco uma oposição dialética: é uma reafirmação do mesmo, uma economia do mesmo 

em sua relação com o outro, sem que seja necessário (...) fixá-la numa distinção (...) de 

oposições duais” (2008, p.34). Dessa maneira, a escritura é subjacente tanto à fala quanto a 

esta escrita que compreendemos como reprodução da fala, escrita gráfica. Assim, para que a 

associação entre inconsciente e escrita seja pertinente, precisamos nos ater à especificidade da 

noção de escritura.  

Em Freud poderíamos afirmar que o traço mnêmico – base da inscrição psíquica – 

é a condição de possibilidade dos processos de pensamento. É entre a percepção e a 

consciência que se inscreve tanto uma escrita elementar (traço) quanto uma escrita mais 
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edificada (pensamento). Contudo, conforme Derrida (2008), a escrita comporta em si a 

diferença, assim, a memória freudiana estaria relacionada intimamente à pluralidade das 

inscrições assim como ao nexo associativo que determinam a efetivação da lembrança.  

Mas para melhor compreender essa relação entre memória e lembrança, tomemos 

o conceito de lembrança encobridora (Deckerinnerug) para Freud. 

 

3.4 Uma lembrança que não se sabe 

 

A primeira coisa que nos salta aos olhos na leitura do artigo “As lembranças 

encobridoras” é a contrarrelação entre o lembrar e a atenção. Nas palavras do autor: “(...) o 

enérgico empenho voluntário daquela função que chamamos de atenção se mostra impotente 

para recuperar o nome perdido enquanto esse empenho prossegue” (1898/2007, p.281). 

Observamos, desse modo, que a consciência, representada, aqui, pelo funcionamento da 

atenção, não detém o domínio sobre uma lembrança. Muito pelo contrário, o que podemos 

vislumbrar, desde o “Projeto”, é que a consciência é secundária em relação à efetivação do 

traço mnêmico. Nesse sentido, não há uma espécie de iluminação direta lançada pela 

consciência sobre uma lembrança esquecida, mas, sim, um efeito de retardamento no qual a 

efetivação da recordação ocorre em um momento posterior. Em uma palavra, a consciência 

chega sempre atrasada em relação à representação.  

No artigo sobre as lembranças encobridoras, encontramos vias mais sólidas para 

percorremos o caminho que nos leva ao entendimento desse trabalho de memória. As 

distorções da memória, assim como as discrepâncias entre fantasia e realidade, são 

preocupações constantes para o Freud. Nesse sentido, podemos observar, na “Carta 73”, a 

seguinte confidência freudiana: “Minha análise avança, segue sendo meu interesse principal 

(...) o mais desagradável são os estados de humor (Stimmungen) que ocultam por completo 

toda realidade efetiva (Wirklichkeit)” (1892-1899/2007, p.309). Da mesma forma, Freud 

afirma, na “Carta 69”, que no inconsciente não existe um signo de realidade, desse modo, não 

se pode distinguir a verdade de uma ficção investida com afeto. Em vista disso, é sobre a ideia 

de realidade (Wirklichkeit) que o pensamento freudiano se organiza neste período, sendo esta 

a razão principal pela qual suas preocupações recaem sobre os traços mnêmicos oriundos da 

percepção.  

De acordo com Freud (1899/2007), no artigo sobre as lembranças encobridoras, 

ninguém duvida do fato de que suas primeiras vivências infantis deixem traços permanentes 

no psiquismo. Porém, se recorremos à nossa capacidade rememorativa com o intuito de 
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evocar as primeiras inscrições, nossa memória ou bem não nos oferece nada, ou bem nos 

entrega um número relativamente pequeno de lembranças dispersas, de valor, no melhor dos 

casos, questionável ou enigmático.  

Esta memória, segundo o autor, refere-se a nossa capacidade consciente de 

encadear as lembranças com coerência e fidedignidade. Freud questiona-se, então, sobre o 

fenômeno universal da amnésia infantil, recusando-se a tomar o esquecimento da tenra 

infância como resultado de uma imaturidade por parte da criança. Ao contrário, Freud ressalta 

que, na idade de três ou quatro anos, a criança já possui plena capacidade de realizar 

operações psíquicas complexas. A explicação mais adequada, para o psicanalista, é que a 

amnésia infantil ocorre em decorrência do recalque, após a saída do complexo de Édipo. Ou 

seja, passado os primeiros anos, corre-se um véu sobre as primeiras lembranças. O 

esquecimento, nesse sentido, está, com efeito, relacionado com a dissociação dos vínculos 

entre as representações psíquicas, acarretando, desse modo, uma grave dissolução dos 

processos cognitivos. Em vista disso, é somente a partir do sexto ou sétimo ano – às vezes um 

pouco mais tarde – que a história de nossa vida pode ser reproduzida na memória como uma 

cadeia concatenada de experiências.  

Portanto, desde o período da infância – quando as experiências de vida se 

encadeaim numa narrativa linear – se estabelece uma relação direta entre, de um lado, a 

relevância psíquica da experiência e, de outro, sua conservação na memória (exceto, é claro, 

em alguns casos patológicos). Diante disso, surge uma questão: levando em consideração a 

relação entre os fatos relevantes e sua consequente conservação, como é possível explicar o 

surgimento de fragmentos de experiências (aparentemente) irrelevantes que emergem da 

infância? Como coloca o autor: “Surpreendo-me quando esqueço algo importante, e talvez me 

sinta ainda mais surpreso ao recordar alguma coisa supostamente indiferente” (1899/2007). 

Temos, portanto, um intrigante fenômeno de persistência mnêmica sobre fatos irrelevantes da 

infância. Segundo Freud, a lembrança sofre uma estranha fixação ao que lhe parece ser 

totalmente indiferente. Assim, cabe se perguntar por que motivo lembranças infantis parecem 

conservar, com nitidez, materiais aparentemente irrelevantes.  

Consideremos, então, um relato autobiográfico do próprio autor. Dois meninos 

(um deles, o próprio Freud) e uma menina – de três a quatro anos de idade – brincam de 

apanhar flores amarelas em uma pradaria. No alto da pradaria, duas mulheres conversam na 

porta de uma casa campesina. Em um dado momento, os meninos tomam da menina o seu 

ramalhete de flores, que corre chorando em busca do auxílio das duas mulheres. Como 

consolo, a menina recebe um pedaço de pão. Ato contínuo, os meninos correm em direção às 
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mulheres, a fim de serem também beneficiados com pedaços de pão. Nesse instante, Freud 

lembra-se apenas do sabor delicioso do pão, “e nesse ponto a cena se interrompe” (1898/2007, 

p.305).  

O que há, portanto, nessa ocorrência para justificar o dispêndio de memória que 

ela acarretou? De acordo com Freud, os elementos desta cena lhe causavam um 

estranhamento. A questão é: por que tanto o sabor do pão como a cor das flores são indícios 

tão nítidos em suas lembranças? Segundo ele, esses elementos vêm à tona em detrimento de 

certas representações recalcadas. Quando uma lembrança é recalcada, de maneira geral, 

emerge na consciência, com uma inusitada nitidez (Überdeutlich), a imagem de algo 

“aparentemente” irrelevante, mas que, em todo caso, está intimamente relacionada com a 

recordação recalcada. Como bem coloca Freud (1898/2007): “Tenho a impressão de que algo 

não está muito certo nessa cena; o amarelo das flores se ressalta demasiado do conjunto, e o 

bom sabor do pão me parece também exagerado de maneira quase alucinatória” (p.305; grifo 

nosso). A investigação persegue, portanto, a pista desses dois elementos. 

A cor amarela das flores está associada à cor do vestido de uma moça pela qual 

Freud havia se apaixonado quando jovem. Já o sabor do pão campesino fazia referência a um 

outro momento da vida do autor. Quando já estava na faculdade, Freud reencontra a mesma 

menina da brincadeira com as flores. O sabor do pão passa a representar o conforto material 

que ele teria caso tivesse permanecido no campo e casado com sua prima. Segundo o autor: 

“Jogar fora as flores em troca do pão não me parece ser um mau disfarce (...) você deveria 

desistir de suas ideias impraticáveis e dedicar-se a um „estudo para ganhar o pão‟ (...)” 

(p.308).  

Até aqui, podemos observar duas associações: a cor amarela está ligada à moça 

pela qual Freud havia se apaixonado, enquanto o sabor do pão representa a necessidade de 

ganhar a vida através de um trabalho mais pragmático. A partir disso, Freud conclui: “(...) as 

duas fantasia se projetam uma sobre a outra, e daí se constitui uma lembrança infantil (...) 

posso garantir-lhe que as pessoas muitas vezes constroem essas coisas inconscientemente, 

com uma criação literária, por assim dizer” (p.309). Conforme o autor, estas duas fantasias 

representam a influência das duas mais poderosas forças pulsionais: a fome e o amor. 

No entanto, a estas associações soma-se uma terceira: o desejo sexual. Arrebatar 

as flores da prima significa, desse modo, deflorá-la. Por conseguinte, as três fantasias são 

combinadas e projetadas para produzir a lembrança que se segue: “Se eu tivesse casado com 

essa ou aquela jovem, minha vida teria sido muito mais agradável” (1899/2007, p.310). 

Contudo, por trás dessa afirmação existe ainda um impulso de representar o que significa, 
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propriamente, estar envolvido numa relação conjugal. Como o matrimonio remete 

necessariamente ao fator sexual, este elemento necessita ser recalcado. Porém, uma 

representação recalcada tende a deslizar para uma lembrança infantil. O pensamento 

inconsciente procura transformar-se, então, em cena infantil, que, como tal, por ser inocente, 

pode se tornar consciente. Conforme Freud, o elemento sexual da fantasia explica por que a 

mesma não foi representada numa formação consciente, devendo, em contrapartida, resignar-

se a uma cena infantil, a partir de um disfarce floreado.    

No entanto, devem existir motivos mais abrangentes para que uma representação 

resvale em uma lembrança infantil. De acordo com Freud (1899/2007), a própria recordação 

do passado é facilitada por algum motivo de prazer. Segundo Karla Patrícia H. Martins 

(1995): “A recordação (...) é esta possibilidade de (re)conhecer / lembrar antigas vias de 

construções do estado de desejo” (p.27).  

A construção da fantasia se organiza, portanto, sobre restos mnêmicos da infância. 

Nota-se que o amarelo e o pão são fragmentos “reais” do passado, que se destacam sobre os 

outros elementos do contexto, compondo, desse modo, a matéria prima da memória do 

narrador. Não fosse por esta qualidade, não teria sido possível que esta lembrança ganhasse 

acesso à consciência, ao invés de outra recordação. No entanto, devemos ter em mente de que, 

para Freud, a memória construída sobre os restos mnêmicos do passado não consiste numa 

memória secundária que deve, por isso, ser desinvestida em função de uma memória original 

mais arcaica. Ao contrário, é precisamente essa memória “fictícia”, “virtual”, que funda a 

ideia de uma memória pregressa, fundada sobre a ocorrência real dos fatos. Portanto, se Freud 

concebe uma memória original em contraste com uma secundária, é o momento posterior que 

inaugura o primeiro e não o contrário, como é de se supor. Nesse sentido, podemos observar 

que o passado tem um caráter eminentemente virtual, e não factível. O passado, para Freud, 

existe apenas in potentia, e não de fato. Nas palavras do autor: “(...) a lembrança falsificada é 

a primeira de que tomamos conhecimento: a matéria-prima dos traços mnêmicos de que a 

lembrança foi forjada permanece desconhecida (Unbekennen) para nós em sua forma 

original” (1899/2007, p.315).  

Em decorrência, pode-se afirmar que a lembrança possui não um valor em si, mas 

sim um valor psíquico apenas por estar associada às representações inconscientes. Essa é, 

pois, a função de uma lembrança encobridora (Deckerinnerug): uma lembrança infantil – 

como a cena da pradaria – que representa na memória impressões e pensamentos de uma data 

posterior, dissimulando, assim, a ordem factual da “realidade” do evento. De acordo com 

Freud, há, todavia, dois tipos de lembranças enconbridoras, um regressivo e um progressivo. 
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O regressivo ocorre quando o recalcado se serve de elementos de lembranças anteriores para 

manifestar um evento posterior. Já com o progressivo ocorre quando a cena fantasística é 

anterior e colhe seus restos mnêmicos de um evento subsequente. Freud se refere ainda a um 

terceiro tipo: a recordação encobridora contígua. Nesse caso, a relação entre o material 

encobridor e o encoberto não se daria pelo conteúdo, mas pela simultaneidade.  

Havíamos ressaltado, a partir de um exame acerca da “Carta 52”, que existem 

diversas formas de associação entre os elementos mnêmicos: por simultaneidade, causalidade 

e em relação às representações-palavra. Com base nisso, cabe ressaltar que as lembranças 

encobridoras se utilizam destes nexos associativos para formar o material que se apresenta à 

consciência. Não à toa, Freud (1914/2007) associa as lembranças encobridoras ao conteúdo 

manifesto de um sonho. Desse modo, se é possível construir os pensamentos oníricos 

mediante o conteúdo manifesto do sonho, é igualmente praticável construir os anos 

esquecidos da infância por meio das lembranças encobridoras.   

Vale dizer também que as recordações encobridoras não são processos psíquicos à 

parte: o caráter criativo da memória se manifesta precisamente por meio da lógica funcional 

de tais processos. Nas palavras de Freud (1899/2007):  

 

A principio, sem dúvida, tendemos a isolar as lembranças encobridoras (...) como 

elementos heterogêneos entre os resíduos das recordações infantis. No que concerne 

às imagens remanescentes, é provável que adotemos o ponto de vista simplista de 

que elas emergem simultaneamente a uma experiência, como conseqüência imediata 

da impressão por ela causada, e que, daí por diante, retornam de tempos em tempos, 

de acordo com as leis de reprodução conhecidas (p.314).  

 

O ponto crucial nessa análise sobre as lembranças encobridoras consiste em pôr 

em evidência a natureza tendenciosa das recordações em geral. Isto é, uma recordação 

certamente sofre alterações pela influência da fantasia, que são formadas, por sua vez, a partir 

das lembranças. Logo, da infância restam apenas representações constituídas a partir dos 

fragmentos mnêmicos, que não conservam em si qualquer presença viva de episódios reais.  

Somos, desse modo, obrigados a concluir que, em Freud, a memória possui certa 

autonomia com relação à percepção. É precisamente esta independência dos processos 

representacionais que impõe a necessidade de uma distinção entre representação e percepção. 

Contudo, é esta mesma qualidade que concede à memória freudiana suas características mais 

marcantes. É sabido, no entanto, que, na teoria freudiana, não existe uma linha divisória entre 

o normal e o patológico. Ao contrário, o que essa autonomia da memória sobre a percepção 
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revela é que, no fundo, há uma linha muito tênue entre realidade e ficção, de maneira tal, que 

para a psicanálise, estamos todos nós, de algum modo, sonhando.   

 

3.5 Um distúrbio de memória ou um estremecer da tradição 

 

  Ninguém é insubstituível. Veja, são apenas espectros vindos do além, tudo o que se perde retorna. 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                Sigmund Freud 

 

Após essa explanação metapsicológicas sobre o conceito de memória para Freud, 

retomemos o fio que deixamos aberto no tópico 3.2: o que significa repetir o passado para a 

psicanálise?  

Façamos um breve desvio por Lacan. No seu “Seminário XI”, Lacan (1998) 

aborda o tema da repetição de maneira concisa. Para ele, a repetição é um fenômeno que se 

encontra intrinsecamente relacionado com a causalidade inconsciente. Sua fórmula elementar 

é: Il n’y a de cause que ce qui cloche. Ou seja, só existe causa no que manca, no que falha. 

Essa fórmula aparentemente enigmática nos leva a problematizar a ideia tradicional de 

causalidade enquanto princípio lógico e determinista. Ora, se só existe causa no que falha, 

então a própria causa não pode ser determinada por uma necessidade lógica, mas deve estar à 

mercê de uma contingência a priori não calculada.  

Para esclarecer esse paradoxo, Lacan se utiliza da distinção kantiana entre 

princípio lógico e princípio real. No que se refere ao princípio lógico, de acordo com o 

filósofo alemão, é possível seguir a sequência lógica de um dado enunciado embasado apenas 

no princípio de identidade. Segundo as palavras do próprio Kant, “(...) um homem pode 

falhar, ele deve essa falibilidade à finitude de sua natureza. Descubro pela análise do conceito 

de espírito finito que a possibilidade de erro está aí inclusa, ou seja, que ela é idêntica ao 

conceito de espírito finito.” (Apud, SAFATLE, 2015, p.391). Já com o princípio real, não há 

relação lógica entre causa e efeito, apenas relações contingenciais (como, por exemplo, a 

relação entre as fases da lua e as causas da maré).  

Porém, o objetivo de Lacan consiste justamente em formalizar essa relação entre 

princípio real e suas consequências fáticas, ou seja, em apresentar uma estranha lógica por 

cujo processo são estabelecidas relações necessárias entre termos descontínuos. Essa 

descontinuidade estrutural, formal, por assim dizer, é, pois, a verdadeira causa do 

inconsciente. Lacan a chama de béance, isto é, de lacuna. Como se o que está por trás das 
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relações lógicas de causa e efeito fosse uma “experiência mais irredutível de relações entre 

termos contingentes”. (SAFATLE, 2015, p.392). Como diz Safatle (2015): “(...) a causalidade 

própria ao inconsciente é a expressão paradoxal da intervenção de um acontecimento que 

quebra as expectativas de regularidade própria ao pensamento causal. É uma causalidade que 

nos faz errar, sair da batida adequada”. (p.391).  

Mas o que a repetição tem a ver com isso? Antes de qualquer coisa, é preciso 

assinalar que repetição para a psicanálise não é reprodução de semelhantes. Ou seja, não tem a 

ver com reproduzir cópias do mesmo, conforme a lógica do princípio de identidade. Ora, se a 

relação de causalidade para Lacan está fundada sobre um equívoco constitutivo, como uma 

conexão necessária entre termos descontínuos, então convém pensar a repetição como o 

retorno insistente a essa abertura ou lacuna inicial, que, no lugar de simplesmente reassegurar 

a ordem lógica dos eventos, reabre o campo dos fenômenos para o verdadeiro acontecimento, 

novo e inesperado. Logo, a repetição não “descreve o determinismo de uma causalidade 

estrutural mas, paradoxalmente, a abertura ao que não se deixa integrar no interior de uma 

estrutura” (SAFATLE, 2015, p.390).  

Nesse sentido, a dobra da temporalidade, a qual Arendt se referia, cuja função 

funda e, ao mesmo tempo, divide o tempo numa relação causal entre passado, presente e 

futuro, adquire, na psicanálise, uma natureza puramente contingencial, sendo, por isso, 

impossível de ser apreendida como tal no interior do curso contínuo da própria temporalidade. 

Ou seja, para a psicanálise, a dobra da constituição temporal representa a causa ausente, 

contingencial, do próprio tempo em sua constituição lógica e necessária.  

Estamos, portanto, lidando com duas dimensões antinômicas, isto é, dimensões ao 

mesmo tempo incomunicáveis, mas que continuam dependentes uma da outra. Não se trata 

aqui de uma divisão entre dois mundos, entre inteligível e sensível (segundo uma concepção 

tipicamente platônica), mas de pensar uma lacuna inserida no próprio tempo como sendo sua 

gênese atemporal, de tal maneira que, quando exposta, faria implodir a linearidade temporal 

num curto-circuito em que passado, presente e futuro encontrar-se-iam fundidos numa 

contingência radicalmente absurda.  

Sob essa ótica, a psicanálise rompe de vez com a visão psicologista padrão de que 

a realidade exterior, configurada temporalmente e espacialmente, é um dado objetivo que 

preexiste ao sujeito, submetendo este a uma rigorosa adaptação com base num modelo de 

normatividade psíquica. Para a psicanálise, ao contrário, a sequência lógica temporal 

(passado-presente-futuro), que possibilita a nossa experiência no interior de um sistema de 

referência objetivo e duradouro, é precedida por uma outra temporalidade em cuja dimensão o 
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subjetivo e o objetivo estão inextrincavelmente implicados um no outro. É essa estranha 

temporalidade, como Lacan (1998) a denomina, que persegue Freud no seu precioso tropeço 

de memória na Acrópole.  

Sigamos o fio desse pensamento a partir de uma análise do próprio texto de Freud. 

Em Um distúrbio de memória na Acrópole, Freud (1936/2007) nos proporciona 

um valioso testemunho acerca da transmissão da tradição. Trata-se de uma carta dirigida ao 

poeta Romain Rolland em comemoração ao seu septuagésimo aniversário. Uma carta que – 

como marca específica do espírito freudiano – transcende à banalidade dos fatos. Diz ele: 

“(...) devo lhe pedir que dispense, a certos dados de minha vida pessoal, mais atenção do que 

eles normalmente mereceriam” (p.438). Antes de tudo, é importante destacar a relação que há 

entre a temporalidade dos relatos e o caráter intemporal das verdades guardadas pela 

memória. Ou melhor, a distância temporal dos acontecimentos só atesta com mais nitidez o 

aspecto atemporal da memória. Assim, mesmo sem saber, Freud é assaltado por um 

fragmento de memória que está associado a um acontecimento vivido por ele há pelo menos 

30 anos, isto é, “(...) uma geração atrás” (p.47). Aqui nos deparamos com o real trabalho do 

psicanalista: abrir-se a um passado que insiste em se repetir. 

Contudo, devemos ter em mente que essa repetição insistente não é a mera 

reprodução de um acontecimento passado, como um fait accompli, mas, como diria Lacan 

(1998), o que retorna é justamente o caráter repetitivo da lacuna que exprime a contingência 

absoluta de um acontecimento. Vejamos melhor o que isso significa. 

Freud tinha por costume viajar todos os anos na companhia do irmão mais novo, 

que possuía a mesma idade de Rolland – fato percebido somente no momento em que redige a 

carta. Em razão do trabalho do irmão, a viagem foi encurtada. Ao invés de viajaram para 

alguma região na Itália, tomariam o caminho da ilha de Corfu, antes passando por Trieste. 

Todavia, esse trajeto não foi cumprido. Em Trieste, aceitando o conselho de um amigo, 

desviaram o caminho para Atenas. A sugestão foi aceita, mas não sem tropeços. Conforme 

Freud: “(...) ao deixarmos a casa do triestino, estávamos de péssimo humor (...) vagamos pela 

cidade, descontentes e indecisos” (p.439). Assim, tudo parecia um fardo e eles se mostravam, 

estranhamente, reticentes a continuar. Apesar disso, a travessia foi feita.  

Mas quando, enfim, Freud põe os pés em Atenas, passa-lhe pela cabeça um 

pensamento surpreendente: “Então tudo isso existiu realmente (Wirklich), tal como nós 

aprendemos na escola?” (p.439). E ainda: “Eu jamais acreditaria que me fosse dado ver 

Atenas com meus próprios olhos algum dia, como sem dúvida sucede agora!” (p.442). Eis o 

ponto crucial da história. Conforme Jacques-Alain Miller (2005), nesse momento Freud passa 
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por uma experiência de desarmonia. Convém ressaltar que o distúrbio de memória (Störung), 

como Freud o denomina, atesta o próprio vacilar da apreensão perceptiva quando se encontra 

diante do seu objeto. Tal vacilar da memória se impõe, portanto, de maneira tão soberana a 

Freud que somente após muitos anos é que ele consegue elaborar alguma interpretação sobre 

o fenômeno, desvelando, assim, a fragilidade da percepção diante da imponência da realidade 

psíquica.  

Nesse ponto, Freud indica certa cisão do eu vivenciada por ele: “(...) a pessoa que 

fez o comentário separava-se, de maneira bem mais aguda do que geralmente se notava, de 

uma outra que percebia esse comentário, e ambas estavam assombradas” (p.439). Tudo se 

passa como se, para uma determinada esfera do seu eu, fosse difícil de acreditar no que se 

apresentava ali diante de si – o que para ele era uma observação indubitável. Freud compara 

essa impressão com a de alguém que, passeando as margens do Loch Ness, se deparasse com 

o lendário monstro escocês. Ou seja, Atenas apresenta-se aqui de forma tão inatingível quanto 

à própria visualização do monstro do lago Ness.  

Mas havia também a contraparte racional de seu eu. Tendo certeza de que a 

Acrópole existia realmente, a percepção também despertava nele um assombro com o fato 

dessa existência ser posta em dúvida, quando o que se esperava era um sentimento de 

admiração, e não de questionamento. Ou seja, numa cisão inexplicável de si, era como se 

Freud, vendo-se a si mesmo, estranhasse o seu próprio estranhamento. De um lado, o titubear 

diante de uma observação indubitável. De outro, um assombro pelo questionamento prévio. 

Freud se vê, portanto, preso entre a certeza e a dúvida. O distúrbio (Störung) de memória do 

autor não representa apenas uma inadequação entre pensamento e objeto. O problema é bem 

mais complexo. Esse distúrbio questiona a integridade da realidade (Wirklich) em si. É o 

próprio quadro como um todo que vacila diante de Freud.  

Procedamos com calma. Para elucidar as duas categorias de surpresa, Freud une, a 

uma raiz comum, duas experiências: o mau humor que precedeu a viagem e o questionamento 

em Atenas. Ambas estavam relacionadas à sensação de incredulidade quanto à possibilidade 

de constatação de uma realidade. Diz ele: “É um desses casos de too good to be true (bom 

demais para ser verdade), que tão bem conhecemos” (p.440-441). Poderíamos comparar à 

sensação de quando recebemos uma boa notícia (como ganhar na loteria) ou quando se 

conquista a pessoa amada. Tal incredulidade é uma evidente tentativa de rejeitar uma parcela 

da realidade. Miller (2005) introduz aí a relação paradoxal do desejo e sua realização. 

Segundo ele, essa descrença absurda diante da Acrópole representa a possibilidade de Freud 

de ter seu desejo satisfeito. A realização do desejo tem por efeito a sua condição de 
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irrealização. Em outras palavras, há um impedimento na própria constituição do desejo que o 

repele no momento de sua realização.    

A teoria freudiana da primeira tópica baseia-se na premissa de que o princípio do 

prazer-desprazer encontra-se na origem da constituição da nossa realidade. Nesse caso, se a 

experiência em questão acarretasse desprazer, não teríamos por que nos questionar sobre o 

sentimento de descrença. Contudo, esse não é o caso em “Um distúrbio de memória...”. Freud 

encontra-se diante de algo excessivamente prazeroso, algo com o qual ele idealizava desde 

criança, mas no momento de sua realização, ele fracassa. Ele denomina esse paradoxo de 

fracasso no triunfo. Ou seja, ele fracassa justamente em triunfar diante de seu objeto. É 

verdade que Freud nunca duvidara da existência, em si, de Atenas. Esse estranhamento faz 

parte de um processo defensivo contra o seu desejo.  

Introduz-se aqui uma importante questão concernente ao complexo de castração. 

Freud sabia que o desejo de viajar estava relacionado a um afastamento do seio familiar, isto 

é, de casa e dos entes. Não à toa, afirma ele, que muitos jovens saem da casa dos pais em 

busca de ampliação, de uma saída de uma situação opressora. Freud imagina, a partir daí, 

conversas que poderia ter tido com seu irmão sobre o momento épico de estarem diante da 

Acrópole, tão longe de casa, de como “(...) realmente foram longe”. Mas a questão que se 

coloca é: longe do que? Ou longe de quem? Nesse instante, Freud nos concede uma preciosa 

chave de leitura. Ao imaginar o diálogo, ele retoma um famoso fato histórico: Napoleão ao ser 

coroado imperador em Notre Dame se dirige também ao irmão e afirma: “Que diria notre 

père, se estivesse aqui hoje?” (p.448). Eis que Freud alcança o porquê de seu distúrbio. Diz 

ele: “Por que não creio que chegaria a ver Atenas? Justamente porque me sentia muito 

miserável, porque em minha família ninguém viu Atenas.” (p.449).  Ora, o que era para ser 

um momento de júbilo, torna-se uma proibição baseada na superioridade dos filhos sobre o 

pai. Assim, a negação da Acrópole assinalava a culpa de Freud por ter superado o pai, por ter 

feito melhor que o pai. Logo, “uma interdição de ultrapassar o pai” (Miller, 2005, p.301)
9
.   

Assim como Napoleão, Freud projeta o olhar do pai assistindo a ele e a seu irmão 

diante da Acrópole. Mas o olhar de seu pai não é um olhar simbolizado, como é o do pai de 

Napoleão. Trata-se de um olhar real. Um olhar, por assim dizer, materializado na própria 

Acrópole. Conforme Miller (2005):  

Aqui, o olhar do pai surge, se assim podemos dizer, na Acrópole. Não é tanto o fato 

de eles verem a Acrópole, mas sim que essa Acrópole os olha com o olhar do pai. 

                                                 

9
 A esse propósito, é conveniente reproduzir uma frase do próprio pai de Freud que, de uma forma ou de outra, 

serve como justificativa empírica à nossa hipótese: “Meu Sigismund tem mais inteligência no seu dedinho do pé 

do que eu na cabeça, mas ele jamais ousaria me contradizer” (ROUDINESCO, 2016, p.27).  
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Olha esses dois pequenos judeus da Morávia, que fizeram o caminho até a Acrópole 

(...) esses dois pequenos judeus da Morávia fazem mancha no quadro onde 

resplandece a beleza grega. (p.302).  

 

O pai de Freud o olha através da Acrópole. A Acrópole representa, para o autor, o 

passo que excede o limite entre o possível e o impossível, entre o permitido e o interdito. 

Representa, em última análise, a destituição da fronteira que delimita a condição de 

possibilidade da estrutura formal da realidade como tal, ou da experiência possível.  

Importante dizer que, para a psicanálise, a experiência da realidade enquanto um 

todo consistente é fundamentalmente sustentada pelo efeito de castração. De forma mais 

direta, a condição da experiência possível do indivíduo é sustentada pela interdição paterna 

referente à consumação de seu objeto de desejo. O sujeito, portanto, relaciona-se com a 

realidade desde que esse objeto seja mantido a uma distância objetiva minimamente segura. 

No momento em que Freud olha para a Acrópole, ele desafia essa lei. Ele constata ali a 

esplendorosa beleza grega manchada por esses dois intrusos que, sob o olhar punitivo do pai, 

não deveriam estar ali. Desse modo, Freud incorpora o olhar paterno na própria tela, 

provocando esse efeito ambíguo no qual a própria coisa entra em contradição consigo mesma.  

Quando Napoleão diz ao irmão: “o que diria nosso pai, se estivesse aqui hoje?”, 

ele evoca um olhar solene e tolerante que funciona como princípio de abertura daquele 

momento. Já quando Freud duvida da existência da Acrópole, ele evoca o olhar severo e 

punitivo que proíbe aquele momento, provocando na tela um inexplicável efeito de 

contradição na identidade. Segundo Miller (2005, p.302), “o campo escópico esconde a 

castração.” Ou seja, sem esse estranhamento a partir do qual duvidamos daquilo que vemos, a 

castração permanece velada. No momento da dúvida, Freud insere a própria condição de 

possibilidade que estrutura o campo escópico – a castração que deveria permanecer oculta – 

no interior do próprio quadro. Com isso, Freud passa a se ver vendo do ponto de vista da 

Acrópole – como atesta a tese de Lacan (1998), exposta em seu “Seminário XI”, de que não 

só a tela está contida no olho, mas o próprio olho está contido no interior da tela.  

Assim, mais de trinta anos depois, Freud ressignifica esse episódio expondo para 

si esse elemento ausente, o olhar do pai, cuja sombra o assediava desde então. É correto dizer, 

portanto, que sua memória era refém desse fragmento insignificante, desse excesso 

contingencial que organizava de maneira linear seu passado e suas lembranças
10

.  

                                                 

10
 Por isso, é mais apropriado, como faz Gilles Deleuze (2000), referir-se ao inconsciente não a partir do conceito 

de amnésia, mas do de hipermnésia. Ou seja, não se trata de um esquecimento do qual a consciência deve se 

esforçar por rememorar, mas de uma lembrança excessiva que a consciência faz questão de esquecer. 
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Mas, seguindo essa lógica, não cairíamos num outro paradoxo? Ora, a lembrança 

de Freud não representa de modo algum uma subordinação a uma narrativa do passado, mas, 

ao contrário, o abandono irrestrito desse passado que o assediava. Ou seja, Freud rememora 

não para se vincular ao passado, mas para esquecê-lo, abandonando-o de vez. Se vamos longe, 

vamos sozinhos. Eis, para a psicanálise, a única maneira efetiva de se avançar. Então, é 

preciso se perguntar com que espécie de tradição ou transmissão de passado lidamos aqui?  A 

fim de elucidar esse ponto, cabe aqui uma reflexão sobre o conceito de desamparo para a 

psicanálise.  

 

3.6 Desamparo: entre transmissão e memória  

 

O termo desamparo (Hilflosigkeit), embora se manifeste logo nos primeiros 

escritos de Freud – mais precisamente, no “Projeto para uma Psicologia Científica” de 1895 – 

só se torna um conceito psicanalítico, propriamente falando, na virada da década de vinte, 

com o “Além do Princípio do Prazer”. Joel Birman (1999) nos fornece uma leitura precisa 

dessa apropriação conceitual do desamparo, em cujo contexto nos é permitida uma relação 

com a ideia de transmissão da tradição que queremos desenvolver neste trabalho.  

Conforme o autor, a noção de desamparo está intrinsecamente relacionada ao 

conceito de pulsão de morte, o que impõe à metapsicologia freudiana um arranjo totalmente 

distinto daquele da primeira tópica, regido pelo primado do vitalismo biológico. Assim, o 

desamparo, na sua forma conceitual, conduz Freud (1920/2007) a constatar que é a morte, e 

não a vida, que se encontra no início de nossa constituição humana. A virada freudiana do 

vitalismo para o “mortalismo”, conforme Birman (1999), funda-se no descompasso que há 

entre a prematuridade biológica do bebê humano e as exigências impostas pelo mundo. 

Porém, cumpre dizer que essa debilidade biológica do bebê humano, que necessita sempre da 

assistência de um terceiro, torna-se, na segunda tópica freudiana, a condição ontológica do ser 

humano enquanto tal. Ou seja, existe aí uma forma de impotência orgânica originária que, 

longe de se limitar somente ao infans, vai marcar a existência humana como o índice 

indelével de nossa ligação em relação ao outro que nos ampara. Sem o outro, caminharíamos 

implacavelmente em linha reta, em direção à morte. Portanto, o outro é, por assim dizer, o 

medium refratário responsável por nos desviar da absoluta e mortificante quietude do ser.  

Assim, no lugar de propor uma interpretação vitalista baseada num sistema 

homeostático autorregulatório, que se empenha em manter um mínimo de excitabilidade a fim 

de conservar a vida, como na primeira tópica, Freud admite, na segunda tópica, enquanto 
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tendência natural de todo vivente, a premissa de um escoamento total, desregrado e sem 

válvula, da energia vital do indivíduo em direção ao inanimado. Segundo Birman (1999): 

“(...) o desamparo é o correlato, na natureza humana, de sua propensão originária para a 

descarga total e absoluta das excitações, na medida em que inexiste no ser qualquer meio de 

domínio destas, apenas restando, para aquele, a possibilidade de sua eliminação” (p.23-24). 

Assim, o que nos faz mudar de direção é justamente o encontro com o outro. Algumas linhas 

antes, Birman (1999) escreve: 

 

Seria pelo trabalho do outro que a pulsão de morte seria regulada pela pulsão de 

vida, possibilitando que aquela fosse vinculada com um campo de objetos de 

satisfação e ao campo de representações que nomearia a força que impeliu para a 

descarga. (...) Vale dizer, seria pela exterioridade que a interioridade seria 

constituída como ordem sexual, transformando a natureza do organismo, ao alocar 

nesses territórios de autoerotismo que se oporiam aos movimentos para a descarga 

mortífera. Enfim, seria desta maneira que se inscreveria no conjunto de forças vitais 

(sexuais) que lutariam contra a morte (p.22-23). 

 

 

Desse modo, a vida não é um princípio insofismável do ser humano, mas um dom. 

A vida é algo que foi ofertado pelo outro, como uma transmissão a partir da qual é gerada 

uma dí-vida simbólica inestimável para com a alteridade. Diz o autor: “(...) a vida seria da 

ordem da transmissão e não uma qualidade e atributo inerente ao organismo humano, mas 

algo que lhe foi ofertado como um dom pelo outro” (1999, p.24). Portanto, a vida é a 

consequência de um desvio primordial, de uma conjunção que a antecede, constituindo, 

assim, uma frágil, ou melhor, uma indiscernível fronteira entre o eu e o outro.  

Birman tem, portanto, toda razão em pensar o desamparo como dimensão 

ontológica do ser humano. Mas, a nosso ver, falta ainda, em sua análise, lidar com outra 

dimensão. A verdade é que Birman enfoca apenas em um aspecto de nosso tema central, na 

dimensão da transmissão enquanto condição de possibilidade da vida. Mas e o que dizer sobre 

o tema da memória enquanto condição de apagamento e destituição do passado, tal como 

investigamos na cena da Acrópole, quando Freud relembra não para ater-se ao passado, mas 

para esquecê-lo, permitindo que ele se vá de uma vez por todas? Cumpre, então, 

complementar essa leitura de Birman com uma perspectiva do desamparo a partir não de 

Eros, da vida, mas de Tânatos, isto é, da morte. Para isso, devemos nos apoiar na leitura que 

Vladimir Safatle faz desse conceito. 

Mas antes de tudo, cabe tecer uma breve consideração sobre o conceito de pulsão 

de morte. Como vimos, na segunda tópica, Freud (1914/2007) situa a morte como sendo uma 

tendência natural de qualquer ser vivo de retornar ao inanimado. Ou seja, é a morte, e não a 



 91 

vida, o fundamento inorgânico que subjaz à natureza orgânica, em geral, e à própria espécie 

humana, em particular. Na clínica, essa tendência se manifesta, principalmente, como uma 

compulsão à repetição cega cujo efeito extrapola o alcance do princípio do prazer, isto é, 

como “forçagem repetitiva da morte que insiste para além do princípio do prazer” 

(SAFATLE, 2006, p.276). Apesar de reconhecer a infinitude dessa força pulsional, que, tal 

como uma atração gravitacional de natureza descomunal, conduz todo ser vivo para o centro 

de seu vórtice petrificante, Freud procura, na clínica, meios de, se não triunfar sobre ela, ao 

menos protelar sua ação implacável. Por isso, a pulsão de morte para a clínica psicanalítica só 

poderia adquirir uma conotação estritamente negativa, como limite ou bloqueio dos processos 

de simbolização e da ação reflexiva do indivíduo em análise. Em outras palavras, Freud não 

concede à pulsão de morte, enquanto compulsão à repetição, nenhum valor positivo no que 

concerne ao processo de cura psicanalítica. Como diz Safatle (2006):  

 

Freud só pode pensar a manifestação da negatividade da pulsão de morte no interior 

da clínica sob a forma da reação terapêutica negativa, da destruição do outro na 

transferência e de outras manifestações de fantasmas masoquistas ou sádicos que 

devem ser liquidados a fim de levar o sujeito ao final de análise (p.276).  

 

 

Mas em Lacan essa ideia ganha outra conotação. É claro que ele endossa o 

pressuposto freudiano de que a pulsão é uma instância repetitiva que conduz o indivíduo em 

direção à morte. Contudo, há uma leve diferença: é a própria ideia de morte que vai sofrer 

uma transformação em seu pensamento. Assim, ao invés de pensar a morte como retorno a um 

estado inorgânico e inanimado, Lacan a concebe enquanto uma espécie de “morte simbólica” 

ou “segunda morte”. Essa ideia se exprime com mais propriedade em sua leitura sobre 

Antígona, no “Seminário VII”. Segundo Lacan (1988), a recusa de Antígona em se submeter 

às leis dos homens, encarnada em seu peremptório “Não!” dirigido a Creonte, representa o 

gesto radical de ruptura com sua própria representação simbólica. Nesse momento, Antígona 

incorpora sua própria morte, passando a viver, como diz Lacan (1988), entre duas mortes 

(entre sua morte simbólica e sua morte orgânica), ou ainda, uma morte que representa uma 

vida para além da vida. “Para Antígona a vida só é abordável, só pode ser vivida e refletida a 

partir desse limite em que ela já perdeu a vida, em que ela está para além dela – mas de lá não 

pode vê-la, vivê-la sob a forma do que está perdido” (LACAN, 1988, p.339).  

De acordo com Safatle (2006), Lacan almeja com isso sustentar o potencial 

negativo da morte sem necessariamente suprimir o sujeito em sua dimensão orgânica. Ou 

melhor, Lacan deseja com isso inserir a “força do negativo como função ontológica do que há 
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de real no sujeito” (2006, p.276-277). Se Freud se referia à autodestruição do indivíduo 

quando exposto à pura satisfação da pulsão, Lacan (1988) pensa essa autodestruição enquanto 

um desmembramento do processo de identidade do eu construído no interior de um universo 

simbólico estruturado. Ou seja, para Lacan, a morte é o retorno não ao inorgânico, mas ao 

negativo que subjaz ao princípio de identificação simbólica e imaginária do indivíduo. Sendo 

assim, a pulsão de morte “marca a dissolução do poder organizador do Simbólico que, no 

limite, nos leva à ruptura do eu como formação imaginária” (SAFATLE, 2006, p.277).  

Nessas condições, o indivíduo seria capaz de sobreviver à sua própria morte 

(simbólica) na condição de pura negatividade, exprimindo desse modo o pressuposto 

ontológico da subjetividade enquanto tal. Por isso que a clínica de Lacan se diferencia 

metodologicamente da de Freud, na medida em que o primeiro busca situar a pulsão de morte 

como condição de possibilidade indispensável no processo de cura através de uma 

identificação direta entre, de um lado, o sujeito e, de outro, tal negatividade objetiva que 

sustenta seu universo sócio-simbólico e imaginário.  

Uma vez esclarecido esse ponto, podemos retornar ao tema do desamparo. Na 

verdade, nossa tarefa agora se resume apenas em ligar os pontos, uma vez que fica fácil 

compreender como o desamparo consiste na própria pulsão de morte, não enquanto destruição 

física ou biológica, mas enquanto negatividade ontológica que subjaz ao funcionamento 

psíquico.  

Vimos que, segundo Freud, o estado natural próprio ao ser humano é o do total 

desamparo. Logo, o que permite sua constituição sócio-afetiva, de acordo com a leitura de 

Birman, é justamente a interpelação do outro como interferência que o desvia da inércia 

mortificante da compulsão à repetição, conduzindo-o à vida mediante a construção de laços 

afetivos e vínculos sociais. Mas o que Birman não leva em consideração em seu texto é a 

possibilidade de um retorno ao puro estado de desamparo, enquanto negatividade ontológica.  

Safatle, sendo mais lacaniano nesse ponto, nos fornece uma interpretação dessa 

negatividade do desamparo enquanto processamento radical de despossessão mediante a 

supressão das coordenadas simbólicas e imaginárias constituintes da identidade pessoal. Isso 

não significa que Safatle elimine a dimensão da alteridade como a priori indispensável e 

inextinguível à qual é debitada uma dívida infinita e impagável. Mas importa, para ele, pensar 

o outro como dispositivo de despossessão, que orienta o indivíduo não somente na construção 

de elos e vínculos sociais vitais, mas, mais radicalmente, enquanto desarticulador desses 

vínculos que, em última análise, são responsáveis pela base afetiva e cognitiva do sujeito no 
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interior de uma dada realidade social. O autor se reporta aqui à análise que faz Judith Butler 

sobre o assunto.  Referindo-se à filósofa, ele destaca: 

 

Como lembra Butler, o Outro não é apenas aquele que me constitui, que me garante 

através do reconhecimento do meu sistema individual de interesses e dos predicados 

que comporiam a particularidade de minha pessoa. Ele é aquele que (...) me 

despossui, ele é aquele que me desampara. (2015, p.76) 

 

Dessa forma, o encontro com a alteridade comporta essa ambiguidade 

constitutiva: por um lado, enquanto formador de vínculos fiadores da personalidade e da 

identidade do eu no interior de um horizonte sócio-simbólico e, por outro, enquanto 

despossessão desses vínculos, arrastando o sujeito para sua condição ontológica primordial de 

desamparo. Em outras palavras, o outro, paradoxalmente, além de servir como dispositivo de 

integração e formação de laços vitais, protelando, assim, ad inifinitum, o efeito destrutivo da 

pulsão de morte, ele deve igualmente nos proporcionar uma experiência radical de 

indeterminação, pondo a baixo as coordenadas espaço-temporais que configuram a base 

psicológica e afetiva de nosso eu individualizante.  

Somos tentados, diante disso, a pensar a experiência de desamparo de Freud 

diante da cena da Acrópole como um desses encontros traumáticos com uma alteridade 

radicalmente despossessiva. Naquela ocasião, o desamparo, enquanto operação de destituição 

simbólica e imaginária de Freud, não pode ser tomado sob qualquer conotação negativa. 

Assim, não foi fugindo de sua compulsão à repetição que Freud pôde quitar sua dívida com 

relação ao passado. Ao contrário, foi identificando-se com o vazio dessa repetição, com sua 

alteridade irredutível, com a contingência absurda que servia como fundamento de toda 

extensão da linha narrativa de sua história de vida, que Freud (des)interpretou seu passado. 

Portanto, esse outro, que Freud carrega consigo, produz um efeito fundamentalmente 

indecidível, como possessão e despossessão, vida e morte, Eros e Tânatos
11

. 

                                                 

11
 Essa tensão irredutível pode igualmente ser percebida quando Freud discorre sobre o tema do amor em seu 

“Mal estar na civilização”. Após examinar diversas formas de obtenção da felicidade, Freud elege o amor como 

sendo a mais fundamental delas. Diz ele: “Estou falando, claro, daquela orientação de vida que tem o amor como 

centro, que espera toda satisfação do amar e ser amado” (p.39). Essa categoria de satisfação, de acordo com ele, 

notabiliza-se por colocar-nos em íntima relação uns com os outros, de maneira a nos proporcionar, ao contrário 

de outras fontes de satisfação, uma maior ligação em relação aos objetos da realidade. Mas é justamente aí que se 

situa o maior dos paradoxos do amor. Diz Freud: “Nunca estamos mais desprotegidos ante o sofrimento do que 

quando amamos, nunca mais desamparadamente infelizes do que quando perdemos o objeto amado ou seu 

amor” (p.39). Quer dizer, na exata medida em que o amor exprime a verdadeira “arte de viver”, nos propiciando 

uma experiência única de completude e felicidade, ele, não obstante, manifesta um desamparo aterrador devido à 

sensação contínua de perda iminente do objeto ou da pessoa amada.    
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Logo, para retomar nosso tema da memória e transmissão, podemos afirmar que o 

desamparo, como potência de despossessão, liberta o sujeito de sua temporalidade infernal 

enquanto repetição de um passado sempre presente para, enfim, fundar outra espécie de 

temporalidade: uma temporalidade do devir capaz de incorporar o outro como pura forma do 

acontecimento. 

 

3.7 Transmissão como transitoriedade  

 

O desafio agora consiste, com efeito, em pensar a transmissão de uma herança 

inscrita não numa temporalidade cronológica e linear, mas uma transmissão vinculada ao 

devir e à repetição. Para tanto, foquemos no belo ensaio de Freud sobre a “Transitoriedade”, 

escrito no ano de 1916, em plena Guerra Mundial.  

Nesse curto ensaio, Freud aborda o delicado tema sobre a finitude da vida e a 

transitoriedade do belo.  Um ano antes do início da Primeira Guerra, num dia de verão, Freud 

passeava diante de uma “rica” paisagem ao lado de um “jovem poeta” e de um “amigo 

taciturno” (termos do próprio autor). Contudo, em vez de produzir enlevo e exaltação, a bela 

paisagem provocava no poeta um sentimento de profunda tristeza, haja vista que, com a 

chegada do inverno, toda aquela beleza se evanesceria. O que intrigava Freud nesse episódio 

não é propriamente a fruição do belo que está fadada a desaparecer sob o efeito implacável do 

tempo, mas o cansaço do mundo que se manifesta na reação do poeta, que, ao projetar-se no 

tempo, antecipava o inverno cuja ação implacável desfiguraria o cenário idílico, expondo, 

assim, as ruínas que, vigilantemente, espreitam a beleza do mundo.  

Porém, se por um lado, Freud não compactua com o cansaço do mundo do jovem 

poeta, por outro lado, ele rejeita, na mesma medida, o que poderíamos considerar como sendo 

a postura psíquica típica de um metafísico/religioso, para quem o fator da transitoriedade teria 

de ser suplantado por uma transcendência infinita e atemporal, designada no texto como 

rebelião contra o fato constatado. Cumpre, nesse sentido, afirmar que o cansaço do mundo e 

a rebelião contra o fato constatado não são nada mais do que dois lados da mesma medalha, 

uma vez que a “exigência de imortalidade” do belo consiste apenas em um produto do desejo 

humano que, diante do horror da transitoriedade, tende a subtrair-se da realidade negando 

categoricamente sua finitude. Desse modo, Freud tem plena consciência de que o belo, 

sempre encarnado num ente finito e, portanto, intranscendível, está sujeito aos efeitos 

temporais de dispersão, apagamento, destruição. Em suma, seja como natureza, seja como 
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produção cultural, o belo, enquanto expressão fenomênica, está forçosamente radicado em 

uma finitude primordial e intransponível.  

Mas o que é decisivo para ele é a atitude psíquica tomada diante da 

transitoriedade. Diferentemente do jovem poeta, que se resigna diante da finitude mediante o 

cansaço do mundo, e do metafísico/religioso, que nega a finitude através da rebelião contra o 

fato constatado, Freud nos apresenta uma terceira atitude psíquica diante da transitoriedade, 

capaz de enxergar no devir um índice significativo do “valor de raridade no tempo”. Ou seja, 

se considerarmos a atitude do poeta e a atitude do metafísico/religioso como, respectivamente, 

um pessimismo-realista e um otimismo-ilusório diante da transitoriedade, Freud nos apresenta 

uma atitude que, na ocasião, convém designar como um gesto otimista-realista, que, a rigor, 

aceita o devir do tempo de maneira propriamente afirmativa
12

. Nesse sentido, Freud defende a 

potencialização do belo não em detrimento, mas em favor do princípio de transitoriedade
13

.  

Diz ele: 

É incompreensível (...) que a ideia de transitoriedade do belo deva perturbar a 

alegria que ele nos proporciona. Quanto à beleza da natureza, ela sempre volta 

depois que é destruída pelo inverno, em relação ao nosso tempo de vida. Vemos 

desaparecer a beleza do rosto e do corpo humanos no curso de nossa vida, mas essa 

brevidade lhes acrescenta mais um encanto. Se existir uma flor que floresça apenas 

uma noite, ela não nos parecerá menos formosa por isso. Tampouco posso 

compreender por que a beleza e a perfeição de uma obra de arte ou de uma 

realização intelectual deveriam ser depreciadas por sua limitação no tempo. Talvez 

chegue o dia em que os quadros e estátuas que hoje admiramos se reduzam a pó, ou 

que nos suceda uma raça de homens que não mais entenda as obras de nossos poetas 

e pensadores, ou que sobrevenha uma era geológica em que os seres vivos deixem 

de existir sobre a Terra; mas se o valor de tudo quanto é belo e perfeito é 

determinado somente por seu significado para a nossa vida emocional, não precisa 

sobreviver a ela, e portanto independe da duração absoluta (FREUD, 1916, p.249). 

 

                                                 

12
 Isso remete, é claro, para a clássica diferença entre niilismo reativo e niilismo ativo, articulada por Deleuze 

(2001) em sua monografia sobre Nietzsche. Segundo essa perspectiva, é correto afirmar que as duas primeiras 

posturas psíquicas (a do poeta e a do metafísico) são formalmente idênticas na medida em que ambas tendem a 

reagir contra o caráter transitório da realidade de maneira fundamentalmente reativa: a primeira como resignação 

covarde diante do estado de coisas e a segunda, de forma não menos covarde, refugiando-se em uma realidade 

imaginária. Ou seja, ambas não são mais que duas facetas da mesma moeda. A terceira postura seria, por sua 

vez, a do niilismo ativo, que, no lugar de negar, afirma o devir em toda sua intensidade. 
13

 Freud elabora, assim, uma teoria sobre a transitoriedade do belo que muito se assemelha às construções 

míticas sobre a evasão do tempo dos homens. Conforme é retratado na “Teogonia” de Hesíodo (2009), o tempo 

da quinta raça, a geração dos homens, é feito de cansaço, miséria e angústia. Diante disso, Jean-Pierre Vernant 

(1990) demonstra que a temporalidade humana é marcada pela morte e destituição, em oposição ao tempo dos 

deuses, que se orientam para a estabilidade e a ordem. Vernant assinala aí um profundo descompasso na vivência 

da temporalidade. “O tempo torna-se objeto de preocupações doutrinais e assume a forma de um problema 

quando um domínio da experiência temporal revela-se incompatível com a concepção antiga de um devir cíclico 

(...)” (p.157). Não à toa, Chrónos e Mnemosýne encontram-se unidos nas narrativas míticas, já que um saber 

sobre a memória implica igualmente em uma fuga da temporalidade humana. Não é justamente essa a leitura 

freudiana? Vejamos: “Quanto à beleza da natureza, ela sempre volta depois que é destruída pelo inverno, e esse 

retorno bem pode ser considerado eterno, em relação ao nosso tempo de vida” (FREUD, 1916/2007, p.249). Ou 

seja, é o retorno que carrega o signo da eternidade. O eterno movimento da libido. Ou, para dizê-lo em termos 

nietzschiano, Freud consegue enxergar para além da transitoriedade do tempo o eterno retorno do mesmo. 
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Em suma, o que diferencia Freud do jovem poeta (tal como do 

metafísico/religioso) é basicamente a postura subjetiva assumida frente à finitude radical 

expressa pela temporalidade. No entanto, Freud (1916/2007) constata que a recusa em admitir 

o belo em sua transitoriedade não tem a ver com o conteúdo da argumentação em prol do 

convencimento, mas, antes, tem a ver com um fator emocional intrínseco ao psiquismo, o qual 

ele denomina de “revolta psíquica contra o luto”. “Imaginar que essa beleza é transitória deu 

àqueles seres sensíveis um gosto antecipado do luto pela sua ruína.” (p.250).  

Consequentemente, isso o conduz às suas reflexões metapsicológicas. O que 

significa, então, “antecipar o luto pela sua ruína”? Faz-se necessário, portanto, analisar mais 

de perto a ideia de luto juntamente com seu conceito correspondente, a melancolia.   

É no seu famoso texto “Luto e Melancolia” (1915/1917), escrito nessa mesma 

época, que Freud se debruça mais detidamente sobre esses conceitos. Tomemos, portanto, três 

passagens presentes logo no início desse texto. Sobre o luto, escreve Freud: “Via de regra, 

luto é a reação à perda de uma pessoa amada ou de uma abstração que ocupa seu lugar, como 

pátria, liberdade, um ideal etc.” (p.172). Em seguida, ele dá uma definição pontual da 

melancolia: “A melancolia se caracteriza, em termos psíquicos, por um abatimento doloroso, 

uma cessação do interesse pelo mundo exterior, perda da capacidade de amar, inibição de toda 

atividade e diminuição da autoestima.” (p.172-173). E conclui logo após, diferenciando o luto 

da melancolia: “O luto exibe os mesmos traços, com exceção de um: nele a autoestima não é 

afetada. De resto, é o mesmo quadro. O luto profundo, a reação à perda de um ente amado, 

comporta o mesmo doloroso abatimento, a perda de interesse pelo mundo externo (...)” 

(p.173). Em resumo, torna-se visível que tanto o luto como a melancolia expressam uma 

profunda dor por parte do Eu diante da perda do objeto amado, com a diferença de que, na 

melancolia, essa dor da perda gera um desinvestimento profundo na autoestima do indivíduo, 

ao passo que no luto, o Eu logra, ao fim e ao cabo, em se desvincular do objeto. 

O que deve ficar claro aqui é que a dor provocada pela perda do objeto amado, 

presente em ambas as experiências, na de luto e na de melancolia, manifesta a íntima relação 

que há entre a instância do Eu e a realidade exterior, porque decorrente de um mesmo 

processo de investimento libidinal. Tomando como referência sua teoria sobre o Narcisismo 

de 1914, Freud escreve, em “Psicanálise e Teoria da Libido”, que “os instintos [Trieb] de 

autoconservação seriam também de natureza libidinal, [ou seja,] seriam instintos [Trieb] 

sexuais que, em vez de objetos externos, teriam tomado o próprio Eu como objeto”. (1923, 

p.305). Isso significa que a hipótese inicial de Freud em propor um dualismo pulsional entre 

autoconservação do Eu e pulsão sexual – dualismo determinante da primeira tópica freudiana 



 97 

– cede lugar para um monismo pulsional, por meio do qual o Eu não se apresenta mais como 

uma instância fixa pré-determinada, e sim como uma instância constituída mediante um forte 

investimento libidinal, tal como o objeto.  

Desse modo, podemos verificar que, tanto no luto como na melancolia, a perda de 

um ente amado (que pode ser representado por outra coisa com uma intensa investidura 

libidinal) afeta diretamente o Eu – uma vez que este é formado por um processo de 

identificação narcísica com o objeto. Maria Rita Kehl (2011), a esse respeito, diz que: “A 

perda de um ser amado não é apenas perda do objeto, é também a perda do lugar que o 

sobrevivente ocupava junto ao morto.” (p.18-19). Mas ocorre que, diferentemente da 

melancolia, no luto, o Eu, através de um trabalho contínuo, é capaz de, aos poucos, se 

desvencilhar totalmente da identificação estabelecida com o objeto, liberando, assim, a libido 

para novas ligações com outros objetos. Ou seja, o trabalho de luto é um lento e sistemático 

trabalho de desinvestimento libidinal em relação ao objeto perdido, do qual deve sobressair o 

“respeito pela realidade”. Segundo as palavras do próprio Freud (1917): “(...) após a 

consumação do trabalho do luto, o Eu fica novamente livre e desimpedido.” (p.174).  

Já na melancolia, esse desinvestimento libidinal não ocorre. Temos, assim, na 

perda do objeto, uma perda substancial da libido narcísica constituidora do próprio Eu. Ou 

seja, é a instância mesma do Eu que sofre um profundo desinvestimento libidinal, e não 

somente o objeto propriamente dito. Por isso que, segundo Freud, “No luto, é o mundo que se 

torna pobre e vazio; na melancolia, é o próprio Eu.” (FREUD, 1917, p.176). E mediante essa 

perda, o Eu se confunde com o próprio objeto abandonado. Conforme expressa a bela 

formulação de Freud (1917), na melancolia “(...) a sombra do objeto caiu sobre o Eu (...).” 

(p.181).   

   Nosso interesse, porém, não é aprofundar uma análise clínica sobre luto e 

melancolia, mas apenas frisar que o fato de que o Eu está sujeito às mesmas variações 

libidinais às quais se encontra o objeto. Por outro lado, constata-se, nesse quadro, o embaraço 

de Freud em diferenciar com precisão o que é investimento libidinal no objeto e investimento 

libidinal no Eu. Trata-se de um momento de ruptura epistemológica na obra de Freud, em que 

a separação entre o Eu e a realidade, interior e exterior, torna-se muito mais complexa. E essa 

é, portanto, a chave que nos fará compreender o que Freud quer dizer com “antecipar o luto 

pela sua ruína”, no tocante ao cansaço do mundo do jovem poeta.  

Voltemos então ao texto da “Transitoriedade”. Lembremos que, de acordo com 

Freud (1916), a atitude reativa do poeta corresponde com efeito a um recuo defensivo da 

psiquê diante do fator da transitoriedade, através do qual o gozo da beleza do mundo é 
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afetado. Razão pela qual Freud se refere à antecipação do luto pela sua ruína. Mas é preciso 

introduzir uma problemática nesse ponto. No paralelo estabelecido entre luto e melancolia, 

Freud não consegue explicar ao certo por que, diferentemente do luto (cuja dor é fruto de uma 

perda objetal discernível), no caso da melancolia, não se sabe com clareza o que foi perdido. 

Como diz Freud (1917, p.175):  

 

(...) a perda que ocasionou a melancolia é conhecida do doente, na medida em que 

ele sabe quem, mas não o que perdeu nesse alguém. Isso nos inclinaria a relacionar a 

melancolia, de algum modo, a uma perda de objeto subtraída à consciência; 

diferentemente do luto, em que nada é inconsciente.  

 

Ou seja, se no luto, a perda é completamente acessível à consciência, na 

melancolia, em contraste, não se sabe muito bem o que se perdeu, ou se de fato algo foi 

perdido. Para Giorgio Agamben (2007), Freud procura amenizar essa ambiguidade da 

melancolia, enquanto perda sem objeto perdido, referindo-se então a uma “perda 

desconhecida” ou “perda objetal que escapa à consciência” (p.44). Em suma, a perda na 

melancolia corresponde, a rigor, a uma perda inconsciente. Portanto, conforme Agamben, no 

mecanismo da melancolia, “o recesso da libido é o dado original, para além do qual não é 

possível remontar; assim, querendo conservar a analogia com o luto, dever-se-ia afirmar que a 

melancolia apresenta o paradoxo de uma intenção lutuosa que precede e antecipa a perda do 

objeto”.  

Significativamente, Slavoj Žižek (2012) também defende uma tese homóloga a de 

Agamben. Segundo ele “o melancólico trata de um objeto que ainda está aí como algo já 

perdido, pois a melancolia é o luto por antecipação.” (p.345). Diante disso, a conclusão 

inevitável é que, quando Freud se refere à “antecipação do luto pela sua ruína”, ele está 

falando não de luto, mas do estado funcional característico do melancólico. Ou seja, nossa 

hipótese é, portanto, a de que o olhar do poeta, que antevê as ruínas sob a superfície transiente 

da realidade, corresponde ao mesmo estado de espírito do melancólico, cujo olhar projeta na 

realidade a própria desertificação de si.  

Karla Patrícia H. Martins (2014) nos oferece, em termos metapsicológicos, uma 

indicação interessante nessa via. Ao tratar da constituição do Eu a partir da fronteira entre 

interior e exterior, como “eu-pele” (conforme a expressão de Didier Anzieu), a autora remete 

à ideia de um eu-real que antecede ao eu-realidade. O eu real corresponde, portanto, ao 

momento no qual o limite dentro/fora ainda não fora delineado, de maneira que não há, nesse 

ponto, separação entre sujeito e objeto. Nesse sentido, não seria equivocado afirmar que o eu 

real representa, em última análise, o potencial do negativo próprio da condição de desamparo, 
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tal como foi articulado acima. E, como vimos, é essa condição de total desamparo que 

convoca o sujeito a interpretar e significar o mundo através da interpelação do outro que o 

acode e que, por fim, o tira da inércia plana da pulsão de morte.  

Ocorre que, segundo a autora, na melancolia, o outro desertará de seu posto e de 

seu desejo, deixando o sujeito no puro estado de abandono. Mas para que não sucumba em 

estado de completa inanição, o melancólico se serve da imagem do abandono como forma de 

subjetivação. Para a autora: “Os sentidos de desertar, associados ao abandono, à retirada e à 

ausência, colocam em jogo a imagem do abandono” (p.91). Assim, a imagem do abandono 

servirá como um suporte ambivalente de subjetivação, conferindo, por um lado, um lugar de 

inscrição psíquica, mas que, em contrapartida, representa, ao mesmo tempo, um completo 

abandono de si. Continua ela:  

 

Na ausência do investimento narcísico, o abandono pode se configurar como o 

sentido. Portanto, antes de falarmos de uma perda do objeto, devemos falar da perda 

de qualidades desse objeto, que, não se afirmando segundo as suas propriedades, não 

se estabelecerá como exterioridade (2014, p.91). 

 

Em outros termos, antes de concebermos a perda do objeto, o que perdermos na 

melancolia é a própria possibilidade de perder o objeto, ou seja, a possibilidade de se 

enganar diante do objeto – a sua equivocidade constitutiva que dá origem ao desejo. Por isso 

que, “diante da impossibilidade do engano, a criança formula uma estratégia de ação, 

testemunho da ameaça permanente de diluição de suas fronteiras.” (2014, p.91). Ou seja, na 

melancolia, não é o objeto que se perde, mas a própria possibilidade de perdê-lo e, 

consequentemente, de desejá-lo, mesmo em sua presença – uma vez que o que constitui o 

desejo é a ameaça real desta perda. Muitas vezes, o objeto está lá diante de si, mas ele já não é 

mais subjetivamente integrado ao campo do desejo, visto que ele já fora antecipadamente 

perdido, apesar de sua presença (ou ausência). Em uma palavra, o contorno bem definido que 

separa o dentro e o fora, sujeito e objeto – que define o eu-realidade como um derivado do eu-

real – é drasticamente comprometido na melancolia. Por conseguinte, é correto dizer que o 

sujeito melancólico equivale, a rigor, à encarnação subjetiva da perda como tal. A autora 

devidamente lembra que Freud, já no “Manuscrito G”, relacionava a dor da melancolia “como 

uma ferida, por onde escoam os investimentos do eu” (2014, p.92).  

 Dito isto, não nos seria, pois, permitido apontar um vínculo claro entre, por um 

lado, a dor da deserção na melancolia e, por outro, o “deserto do real”, por assim dizer, 

descortinado por sob a beleza do mundo, conforme testemunha-se na atitude psíquica do 
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jovem poeta? “Na deserção (do investimento narcísico), palavra cuja etimologia é a mesma de 

deserto, a herança deixada é a dor. (...) A dor é o troféu do que restou, é o que aquece, sem dar 

calor; se não tenho o meu amor, tenho a minha dor (...)” (2014, p.94). Sendo assim, caso nos 

seja permitido pensar a relação entre luto e melancolia diante da transitoriedade do belo, 

presume-se que quem ali de fato elabora o luto é Freud, pois reconhece que “por mais 

doloroso que [o luto] seja, acaba naturalmente. Tendo renunciado a tudo que perdeu, ele terá 

consumido também a si mesmo, e nossa libido estará novamente livre (...) para substituir os 

objetos perdidos por outros novos (...)” (FREUD, 1916/2007, p.251).  

Diferentemente do poeta e do metafísico/religioso, os quais reagem reativamente 

ao princípio da transitoriedade – seja antecipando o “deserto do real”, no caso do primeiro, 

seja fugindo para uma realidade transcendente, no caso do segundo – Freud, pelo contrário, é 

capaz de subjetivar a própria experiência de dor da perda identificando-se integralmente com 

o devir do tempo. E arriscamo-nos a dizer que no fundo é isso que falta ao poeta melancólico: 

atravessar efetivamente o abismo de seu desejo, inscrevendo a falta não como forma de 

subjetivação, esvaziando assim o Eu de todo eventual conteúdo simbólico, mas, o inverso, 

subjetivando-se na própria falta, isto é, produzindo sentido onde só há o puro nada.  

A fim de melhor esclarecer esse ponto, comparemos essa postura de Freud com a 

de outro poeta – que dessa vez não tem nada de melancólico: Goethe. Na carta de 16 de 

agosto de 1797 endereçada a Schiller, ele diz: 

 

Até agora só encontrei dois desses objetos: ou lugar no qual moro, que por causa de 

sua localização e de tudo o que se passa nele é simbólico em todos os momentos, e o 

espaço da casa, do quintal e do jardim de meu avô, que, da condição a mais limitada 

e parcial, na qual vivia um velho administrador de Frankfurt, foi modificado para a 

mais útil praça de mercado e comércio. O estabelecimento foi destruído pelo 

bombardeio em estranhos acasos e agora, em grande parte um monte de ruínas, vale 

ainda o dobro daquilo que há doze anos foi pago aos meus parentes pelos atuais 

proprietários. À medida que se pode imaginar então que o conjunto poderá ser 

comprado e reconstruído por um novo empreiteiro, o senhor vê facilmente que, em 

mais de um sentido, e sobretudo na minha opinião, ele precisa existir como símbolo 

de muitos outros milhares de casos nesta cidade tão desenvolvida. (2011, p.143-

144). 

 

A análise que Žižek (2012) esboça dessa passagem revela-se crucial para nosso 

estudo. Segundo ele, está em jogo aí uma diferença fundamental entre simbólico e alegórico
14

. 

A alegoria é a expressão da melancolia em sua forma mais pura. “Olhamos para um mercado 

                                                 

14
 Essa diferenciação exposta por Žižek não condiz com a diferença entre simbólico e alegórico discutida por 

Benjamin (2011b) em seu “Origem do Drama Trágico Alemão”. Na verdade, como veremos mais a frente, a 

postura de Benjamin se aproxima muito mais da postura simbólica de Goethe nesse trecho do que a do 

melancólico alegórico. 
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movimentado e já vemos neles as ruínas do que se tornará – as ruínas são a „verdade‟ da 

imponente construção que vemos.” (Žižek, 2012, p.345). Mas, de acordo com o filósofo 

esloveno, a atitude de Goethe diante das ruínas da casa de seu avô não é alegórica, mas 

simbólica. O poeta “vê (o potencial da) prosperidade futura na pilha de escombros.” (p.345). 

O simbolismo de Goethe faz, portanto, emergir o significado a partir da ruína e da repetição: 

somente no momento em que se torna uma pilha de destroços, a casa surge como símbolo 

propriamente falando. Consequentemente, o significado só pode surgir na presença inerte dos 

entulhos que exprimem a “verdade” eterna da casa de seu avô.  

Não seria, portanto, mais ou menos esse o modo como Freud também procede em 

relação ao ruir das coisas provocado pela ação incessante do tempo? Somos, portanto, 

inclinados a enxergar a atitude psíquica de Freud através do simbolismo goethiano. Tal como 

Goethe, Freud é igualmente capaz de projetar um “potencial de prosperidade futura na pilha 

de escombros”. Ali onde o alegórico-melancólico só vê ruínas, o simbolismo de Goethe e 

Freud (1916) exprime, em termos psicanalíticos, a liberação da libido para novos e 

promissores investimentos futuros. Assim, ao mencionar a guerra na qual estava envolvido, 

Freud afirma solenemente: “Reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu, e talvez em terreno 

mais firme e de modo mais duradouro do que antes.” (p.252). 

Não seria, pois, essas ruínas nossas únicas heranças da tradição? Seria legítimo 

esperar como legado algo além de entulhos e escombros do passado? Talvez a questão 

principal seja basicamente saber o que fazer com os destroços provenientes do passado.  

 

3.8 Uma tradição em migalhas  

 

Então, reforcemos a questão: o que fazer com as migalhas provenientes do 

passado? Cabe, agora, examinar essa questão retomando o pensamento de Walter Benjamin à 

luz da argumentação sobre tradição e memória que traçamos até aqui.  

O que especificamente nos interessa em Benjamin é a possibilidade que o autor 

nos oferece de pensar um conceito de experiência que ultrapassa e transcende a dimensão da 

individualidade e da imediaticidade. Ou seja, devemos problematizar a partir de Benjamin o 

mesmo ponto que vimos problematizando acima com Arendt e Freud, isto é, a ideia de que o 

homem moderno não pode se furtar a um enfrentamento reflexivo com relação a seu passado 

e a sua tradição, maneira pela qual pode ascender a um plano compartilhado de experiência 

que excede os limites do individualismo liberal-burguês, típico da modernidade.  
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Para isso é importante reaver a diferença entre os sentidos de experiência presente 

na língua alemã: Erfahrung e Erlebnis. Erfahrung expressa uma noção mais profunda de 

experiência, como a experiência compartilhada por uma tradição ou por um mesmo universo 

simbólico, ao passo que Erlebnis retrata a ideia vulgar de experiência como experiência 

vivencial, direta e subjetiva. Como se sabe, o sentido de experiência que, para Benjamin, 

fracassa na era moderna é justamente a experiência como Erfahrung.  

Tomemos, pois, o ensaio “Experiência e Pobreza”, texto onde Benjamin aborda 

com clareza o declínio do sentido de experiência na modernidade. Logo no início do texto, 

Benjamin (1933/1994a) narra a parábola de um velho que, perto de morrer:  

 

(...) revela a seus filhos a existência de um tesouro enterrado em seus vinhedos. Os 

filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígio do tesouro. Com a chegada do 

outono, as vinhas produzem mais que qualquer outra na região. Só então 

compreenderam que o pai lhes havia transmitido uma certa experiência: a felicidade 

não está no ouro, mas no trabalho (p.114).    

 

De acordo com Benjamin, essa era a maneira pela qual uma tradição era passada 

adiante. As experiências eram transmitidas sem que se soubesse exatamente no que consistia 

seu real significado. Uma rotina, uma prática, um costume era acatado e repetido de geração 

em geração, ainda que o sentido dado aos rituais não condissessem com a prática em si (como 

no caso da parábola acima). Entretanto, na modernidade essa fidelidade incondicional ao 

passado foi inconsolavelmente perdida. Diante disso, Benjamin enumera algumas das 

experiências traumáticas e “desmoralizadoras”, específicas da era moderna, responsáveis por 

erradicar de vez qualquer referência à tradição: “a experiência da guerra de trincheiras, a 

experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral 

dos governantes.” (p.115).  

O cenário é amplamente desolador. Com o avanço cego da ciência e da tecnologia 

associado à dança frenética do Capital, estamos todos condenados à nossa autodestruição 

através da guerra, da crise, da fome, da corrupção. Construímos, com isso, uma nova espécie 

de miséria humana, revelada na forma de uma barbárie que emerge no seio da própria 

civilização. Como diz o autor: “Uma nova forma de miséria surgiu com o monstruoso 

desenvolvimento da técnica, sobrepondo-se ao homem.” (p.115). Portanto, sem a luz da 

tradição para nos nortear em direção a algum horizonte de sentido sólido e discernível, 

estamos destinados, como já dizia Alexis de Tocqueville, a “vagar nas trevas”. Vale a pena 

relembrar o provérbio com o qual abrimos esse trabalho, de que “Não há nada de novo 

debaixo do sol (...)”. Como dissemos no início, o que nos falta hoje é justamente a referência 
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do sol, do astro capaz de iluminar e orientar nossas ações. E, na miséria epocal na qual nos 

encontramos, somos completamente incapazes de realizar verdadeiras experiências 

compartilhadas (Erfahrung), nos limitando ao choque incessante de fragmentos de 

experiências vagas e superficiais (Erlebnis).  

Essa é a razão pela qual uma verdadeira experiência não pode vir desabrigada do 

fundo significativo da tradição. Como dizíamos no capítulo anterior, quando manifestamos a 

cada minuto um desejo ardente pelo novo, provocado pelo bombardeio incessante das 

campanhas de publicidade nos meios de comunicação, conseguimos, com isso, apenas 

exprimir a insípida atmosfera de nosso Zeitgeist. Por isso mesmo, como afirma Benjamin 

(1933/1994a), “não se deve imaginar que os homens aspirem a novas experiências. Não, eles 

aspiram a libertar-se de toda experiência, aspiram a um mundo em que possam ostentar tão 

pura e tão claramente sua pobreza externa e interna (...)” (p.118). 

Eis, portanto, a pobreza de experiência do homem moderno. Ante esse abismo do 

tempo, o homem parvo de nossos dias procura superar o vazio de sentido através dos meios 

mais rápidos e simplórios de transcendência, como a astrologia, a prática de ioga, o 

espiritualismo, a meditação etc. Mas para Benjamin, isto representa apenas o outro lado da 

medalha, “porque não é uma renovação autêntica que está em jogo, mas uma galvanização” 

(1933/1994a, p.115). Ou seja, na tentativa de superar o fracasso de transcender ao aqui-agora 

maçante do tempo presente, essas práticas new age – que vigoram por toda parte – não só 

confirmam, mas, pior, dissimulam e até potencializam a miséria do homem moderno.  

E eis, portanto, a contradição inerente da modernidade.  

Mas a atitude de Benjamin diante disso não se reduz simplesmente a lamentações 

do presente ou saudosismo do passado. Longe disso, em “Experiência e Pobreza”, a postura 

de Benjamin é uma postura primordialmente crítica, e não uma atitude pessimista. E como um 

pensador crítico, um interlocutor com a Escola de Frankfurt, sua tarefa não é apontar uma 

saída utópica para além de nossa claustrofobia social. Ao contrário, a tarefa do crítico é, em 

primeira instância, apresentar as contradições internas de nossos tempos, cujo principal 

indício é o surgimento da barbárie como expressão genuína da modernidade. E, a partir disso, 

apresentar uma saída utópica no cerne mesmo de nossa claustrofobia social.  

A razão de tal paradoxo é fundamentalmente o desprendimento do homem 

moderno com relação à tradição. Mas isso não deve de modo algum ser visto como um sinal 

de retrocesso social. Deve, com efeito, ser encarado como um traço irredutível e irrevogável 

de nossa era, e que merece ser apresentado como tal, a partir de sua contradição inerente. 

Desse modo, seja na arte, na filosofia ou na ciência, o princípio que move o homem moderno 



 104 

é, segundo Benjamin, sempre o mesmo: o princípio da tábula rasa, de total cisão com o 

passado.  

Nesse cenário, Benjamin menciona três representantes na filosofia, na ciência e na 

arte, desse processo de desenraizamento histórico. São eles, respectivamente, Descartes, 

Einstein e Paul Klee. Descartes, na filosofia, funda o cogito como o ponto zero do 

conhecimento após uma sistemática varredura cética frente ao saber dos antigos. Mais tarde, 

Einstein, na ciência, rompe com os fundamentos da física clássica newtoniana, apontando 

uma discrepância entre as leis de Newton e as leis que regem o universo em escala 

astronômica, criando, assim, um paradigma paralelo de leis universais. Na arte moderna de 

Klee, a tendência é a mesma: partir de um princípio absoluto de pensar o mundo sob uma 

nova ótica puramente matemática, tomando não a realidade exterior como modelo, mas, ao 

contrário, fazendo-a se ajustar ao princípio de leis mecânicas pressupostas a priori, 

deslegitimando, assim, definitivamente, a referência à realidade como tal. 

Contudo, ao passo que a ciência e a filosofia são, por definição, disciplinas 

preocupadas com a edificação do conhecimento, é preciso cautela no tocante à arte. A arte 

enquanto tal não possui télos. A arte, em sua forma puramente expressiva, consiste, como diz 

Benjamin em outro texto, em “(...) uma determinação do médium-de-reflexão” (1919/2011, 

p.71). Quer dizer, a arte, como um fim em si mesmo, é a objetivação despretensiosa da 

própria esfera reflexiva da realidade, por cujo meio podemos perceber suas contradições em 

estado puro, sem visar um além. Assim, é diante de uma obra de arte que o crítico pode enfim 

apreender a realidade a sua constituição elementar e contraditória. Benjamin segue aqui a tese 

dos pensadores do Romantismo alemão, em especial Friedrich Schlegel e Novalis, para quem 

o mediador reflexivo da realidade não reside nas faculdades subjetivas (pressupondo a 

dualidade sujeito-objeto), mas sim no próprio trabalho artístico, que, através da materialidade 

da obra, incorpora na própria realidade a sua dobra ontológica (a partir da qual desdobra-se 

tanto o sujeito como o objeto). Como escreve Luciano Gatti (2009, p.35):  

 

A transposição da reflexão para o centro do conceito de crítica de arte não significa 

que a crítica seja a reflexão do sujeito sobre um objeto, no caso a obra de arte. Ao 

contrário, a reflexão não está no sujeito, mas é um elemento interno da obra mesma, 

sendo função da crítica desdobrá-lo. 

 

É como se o absoluto, do qual Kant procurava se afastar, devido à condição 

irredutível da finitude humana, fosse recuperada pelos românticos na reflexão sobre o próprio 

mediador reflexivo imanente à obra de arte, isto é, no pensar da própria pensabilidade da 

realidade como tal. Assim, como diz Benjamin, “A intuição romântica da arte repousa no fato 
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de que não se compreende no pensar do pensar nenhuma consciência-do-Eu. A reflexão livre-

do-Eu é uma reflexão no absoluto da arte.” (1919/2011, p.48).  

Dito isto, podemos inferir que é com base nessa concepção que, em “Experiência 

e Pobreza”, Benjamin analisa o projeto de uma Arquitetura de Cristal de Paul Scheebart.   

Ao substituir o tijolo pelo cristal, Scheebart sinaliza, mediante a dureza, a frieza e 

a sobriedade do vidro – em suma, um material transparente, inimigo do mistério e que não 

guarda rastros –, a pobreza de espírito do universo burguês. Em outras palavras, a lisura do 

vidro exprime alegoricamente a verdade objetiva do espírito burguês, tendo em vista a 

superfície plana e achatada sobre a qual ele consolida sua própria identidade. No entanto, cabe 

notar que essa identidade do pequeno burguês é, paradoxalmente, constituída pela própria 

negação dessa objetividade, procurando, com isso, refugiar-se no universo paralelo de sua 

vida privada
15

. Isso se torna mais claro ao contrapormos o vidro ao tecido predileto da 

burguesia, o veludo. O veludo, material macio e aconchegante, capaz de reter as marcas do 

mais leve contato, serve como refúgio da intimidade e da privacidade da vida burguesa. Sobre 

esse tópico, Benjamin dirá no texto “Paris do Segundo Império” (1994b, p.43-44):  

 

Desde Luís Felipe, a burguesia se empenha em buscar uma compensação pelo 

desaparecimento de vestígios da vida privada na cidade grande. Busca-a entre suas 

quatro paredes. É como se fosse questão de honra não deixar se perder nos séculos, 

se não os rastros de seus dias na Terra, ao menos o dos seus artigos de consumo e 

acessórios. Sem descanso, tira o molde de uma multidão de objetos; procura capas e 

estojos para chinelos e relógios de bolso, para termômetros e portas-ovos, para 

talheres e guarda-chuvas. Dá preferência a coberturas de veludo e de pelúcia, que 

guardam a impressão de todo contato. Para o estilo Makart do final do Segundo 

Império, a moradia se torna uma espécie de cápsula. Concebe-a como um estojo do 

ser humano e nela o acomoda com todos os seus pertences, preservando, assim, os 

seus vestígios, como a natureza preserva no granito uma fauna extinta. 

 

Ou, como reforça Jeanne-Marie Gagnebin (2009, p.51): 

 

(...) o veludo, exato oposto do vidro, o veludo macio, acolhedor e, sobretudo, 

profundamente impregnado de privacidade, porque é nele que o feliz proprietário 

deixa, com a maior facilidade, sua marca, a marca de seus dedos, contrariando a 

regra de ferro que governa a vida moderna, a saber não deixar rastros.  

 

                                                 

15
 Aliás, essa contradição se torna incontestável nos dias de hoje quando nos deparamos com os famosos 

programas de Reality Shows. Não seria, no atual contexto, essas performances televisivas uma espécie de 

transparência vítrea potencializada capaz de desnudar de maneira muito mais explícita a própria esfera íntima da 

vida privada do homem contemporâneo? Somos, portanto, tentados a sugerir que, se a era digital eleva o efeito 

de transparência à sua última potência, então, por conseguinte, os efeitos provenientes da contradição imanente 

da vida burguesa serão também intensificados.  
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Mas, o ponto é: e se esse excesso de vestígios do veludo representar ao mesmo 

tempo o duplo renegado do homem moderno, ou seja, a total ausência de rastros? Pode-se 

afirmar que a contradição inerente da burguesia é, portanto, um princípio de contradição entre 

a perspectiva objetiva do vidro e a perspectiva subjetiva do veludo. 

Pensemos num recinto intimamente burguês – em seu “espaço de veludo”, por 

assim dizer – cujo interior deve ser preenchido pelos mais variados tipos de bibelôs 

decorativos, de modo a ocupar rigorosamente cada lacuna do ambiente. Podemos afirmar que 

esse excesso de informação quase sufocante, característico da alta burguesia, não expressa 

nada mais do que a pura galvanização da transparência vítrea. Ou seja, ali o excesso serve 

unicamente para dissimular o vazio primordial subjacente à vida burguesa. Por isso que, de 

acordo com Benjamin, quando nos deparamos com um desses ambientes, a sensação 

acometida é de puro tédio diante do espaço carregado, um sentimento vazio de que não há 

efetivamente nada para fazer ali.  

E, nessa mesma via, ao estender essa ideia para a dimensão dos costumes 

burgueses, percebe-se que o excesso de rastros que a “burguesia de salão” insiste em 

conservar, através de seus gestos e rituais histriônicos, corresponde, em última instância, à 

frivolidade e à superficialidade de suas práticas. Assim, resta concluir que a realidade 

transparente da cultura do vidro de Scheebart reflete nada mais nada menos que a verdade do 

ideal ilusório da “privacidade de veludo” do indivíduo burguês. E é exatamente a negação 

dessa objetividade vítrea no que tange à vida íntima do pequeno burguês que impede a 

realização de uma nova e verdadeira experiência compartilhada (Erfahrung) no cerne da 

modernidade. Por isso que Benjamin (1929/1994a) é extremamente enfático quando afirma 

em seu ensaio sobre o “Surrealismo” que “viver numa casa de vidro é uma virtude 

revolucionária por excelência. Também isso é embriaguez, um exibicionismo moral, que nos 

é extremamente necessário”. (p.24). 

Desse modo, ao cansaço e à tristeza da vida burguesa, segue-se o sonho. Nesse 

universo ambíguo, entre o cansaço e o sonho, habita o homem moderno. A figura fantasiosa 

do Mickey Mouse serve, conforme Benjamin, como uma manifestação perfeita dessa 

realidade antinômica na qual nos encontramos hoje. De um lado, temos a “regra de ferro” da 

modernidade e seu processo intenso de massificação através da técnica e do Capital, 

dirimindo, sistematicamente, qualquer horizonte de sentido mais elevado. De outro, temos a 

ilusão de superação fantástica de todos os obstáculos e fardos do dia a dia a partir de uma 

suspensão mágica de todas as leis que regem a natureza e a sociedade, conduzindo-nos para 

um mundo encantado de potencialidades infinitas.  
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Mas, no fundo, essa negação das leis da física e do peso da existência nos 

desenhos animados serve como uma espécie de neutralização do efeito nocivo dos choques 

impostos pela modernidade. Como coloca Gatti (2009, p.336): “A exposição do espectador a 

episódios grotescos da relação entre homem e técnica exerceria, pelo estímulo do riso, uma 

função terapêutica e imunizadora, servindo como antídoto ao desenvolvimento de psicoses 

engendradas pela técnica”. Ao personagem do Mickey Mouse caberia, portanto, cumprir, 

numa época de pobreza de experiência, um importante papel de referência identificatória, 

apontando para um horizonte utópico no qual o indivíduo moderno, fragilmente exposto à 

selvageria das leis do mercado capitalista, apoia-se para que possa continuar sobrevivendo. 

Ou seja, o rato Mickey exprimiria, ainda que de maneira extravagante, o salto de fé que o 

homem moderno busca para continuar existindo ao seu próprio processo civilizatório. 

A existência do camundongo Mickey é um desses sonhos do homem 

contemporâneo. É uma existência cheia de milagres, que não somente superam os 

milagres técnicos como zombam deles. (...) A natureza e a técnica, o primitivismo e 

o conforto se unificam completamente, e aos olhos das pessoas, fatigadas com as 

complicações infinitas da vida diária e que veem o objetivo da vida apenas como o 

mais remoto ponto de fuga numa interminável perspectiva de meios, surge uma 

existência que se basta a si mesma, em cada episódio, do modo mais simples e mais 

cômodo, e na qual um automóvel não pesa mais que um chapéu de palha, e uma 

fruta na árvore se arredonda como a gôndola de um balão. (BENJAMIN, 

1933/1994a, p.118-119) 

 

Mas a questão que se impõe diante de nós é saber como lidar com esse paradoxo 

imanente da era moderna. 

 

3.9. O Narrador de migalhas 

 

Benjamin segue esse mesmo fio condutor em outro texto, escrito mais ou menos 

na mesma época de “Experiência e Pobreza”, “O narrador”. Aqui, Benjamin (1936/1994a) 

interpreta a perda da experiência pela perda da arte de narrar: 

 

(...) a experiência [da] arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais 

raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede num grupo que 

alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como se estivéssemos 

privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de 

intercambiar experiências (p.197-198). 

 

A figura do narrador representa, para Benjamin, uma espécie de mediador capaz 

de manter viva uma tradição através da palavra. O narrador simboliza, portanto, o elo entre o 

passado e o presente, responsável por interligar uma determinada geração ao horizonte 
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histórico das gerações passadas, compondo, desse modo, um vasto nexo de experiências num 

horizonte comunitário. Deve-se pensar o narrador como um personagem que, ao mesmo 

tempo em que pertence à narração, isto é, que possui uma experiência pessoal e vivencial no 

interior do enredo narrado, deve, em contrapartida, tornar seu relato cada vez mais 

dessubjetivado, renunciando ao posto de entidade portadora da mensagem oculta do texto. 

Essa atitude possibilita, com efeito, a sedimentação do conto e a manutenção da tradição a 

partir de uma impessoalidade fictícia. Essa é a razão pela qual uma mesma narrativa torna-se 

uma fonte hermenêutica inesgotável, podendo, pois, ser reproduzida ao longo das gerações 

sem exaurir seu potencial interno.  

Por isso que o narrador é aquele que, de dentro do enredo, transmite uma herança 

simbólica da tradição na medida em que captura, a partir de sua própria experiência, os 

indícios de algo que é infinitamente maior que ele. Portanto, o narrador deve contar o que se 

ouve falar, o que se aprende e o que se percebe (diz-se que..., ouve-se que..., sabe-se que...) no 

interior de uma determinada tradição, sem, com isso, atribuir a si a posse de um saber 

subjetivo ou privado.  

Aliás, é importante dizer que essa forma de apropriação pessoal, por parte do 

narrador, de um relato impessoal oriundo da tradição é, segundo Benjamin (1939/1994b), 

também identificada por Proust na obra de Baudelaire. Benjamin denomina de “dias para 

rememorar” as locuções baudelairianas destacadas por Proust (“uma noite, quando”). Esse 

termo sugere uma temporalidade impessoal, assubjetiva e atemporal, ou melhor, uma 

temporalidade subtraída do tempo da Erlebnis. Logo, uma temporalidade que prefigura um 

outro tempo, não secular, mas eterno. Poderíamos até mesmo dizer, um tempo da Erfahrung. 

Logo, a sabedoria que o narrador transmite é a sabedoria de um passado sem sujeito 

determinado, capaz de atravessar todas as gerações.  

Mas cumpre não confundir sabedoria com conhecimento objetivo da ciência 

moderna. A sabedoria transmitida pelo narrador não tem a ver com a explanação de um 

conteúdo em si, mas sim com a prática peculiar de dar conselhos. E conselho, por sua vez, não 

consiste em responder a perguntas, mas dar uma “sugestão sobre a continuação de uma 

história que está sendo narrada” (BENJAMIN, 1936/1994a, p.200). A exemplo da parábola 

citada acima, do pai que aconselha seus filhos a cultivarem os vinhedos mais ricos e 

abundantes da região, sem fazer menção a qualquer referencial técnico-objetivo sobre seu 

saber, a sabedoria da narrativa consiste em transmitir uma verdade sem necessariamente 

precisar validar epistemologicamente essa verdade. É somente assim que, segundo Benjamin, 

tem-se a manutenção e a expansão de uma tradição que atravessa o tempo.  
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Mas, como vimos, a arte da narração é uma prática que está em declive hoje em 

dia. Benjamin considera dois principais fatores responsáveis por esse declínio: o advento do 

romance e o advento da informação. Primeiramente, e menos grave, o romance diferencia-se 

da narração na medida em que, enquanto esta agrega os homens sob a referência abrangente 

da tradição, o romancista segrega-se, isolando desse modo o indivíduo “que não pode mais 

falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não recebe conselhos 

nem sabe dá-los” (1936/1994a, p.201). Apesar disso, romance e narrativa ainda compartilham 

de um mesmo campo indiferenciado, a saber, a historiografia, que corresponde à musa da 

poesia épica para os gregos, ou seja, Mnemosýne – a deusa da reminiscência. Não que a 

historiografia tenha surgido antes da epopeia grega – que é por definição um gênero narrativo 

– mas o fato é que, quando o romance começa a se diferenciar da narrativa, faz-se necessário 

pressupor a forma abstrata da historiografia – a reminiscência propriamente dita – enquanto 

um campo indeterminado gerador dos diferentes gêneros textuais.  

Então, a reminiscência, como diz Benjamin, “funda a cadeia da tradição, que 

transmite os acontecimentos de geração em geração.” (1936/1994a, p.211), sendo a musa do 

romance a rememoração e a musa da narrativa, a memória. Para esclarecer esse ponto, 

podemos pensar o romance como uma busca introspectiva do leitor pelo sentido da vida, que, 

ao fim da história, passa a refletir retroativamente sobre o efeito que aquele enredo produz em 

relação a sua existência pessoal. A narrativa, por outro lado, pergunta-se especificamente pela 

moral da história, e nesse sentido, ela permite um passo para além do que diz o próprio texto, 

produzindo assim variadas interpretações que garantem a conservação da história viva. Por 

isso que a musa da narrativa é a memória, pois é justamente nesse passo adiante, na busca 

pela moral da história, que a tradição se mantém viva em face de uma memória coletiva. 

Como escreve Gatti (2009, p.184):  

A “verdade ou o “sentido verdadeiro” do texto, transmitido pela tradição, se dissolve 

em “opinião”. A tradição não transmite sua verdade, mas vozes conflitantes que se 

contradizem diante de um texto cuja imutabilidade também é sinal de ilegibilidade, 

intransparência e resistência à tradução em significado preciso. 

 

Mas se o romance e a narrativa possuem um horizonte comum – a historiografia 

enquanto reminiscência – a informação é, não obstante, a própria perda da memória. A 

informação é, desse modo, tanto estranha ao romance como estranha à narrativa. Tendo início 

com o advento da imprensa, a informação aspira a uma verificação imediata do conteúdo em 

pauta. Como diz Benjamin (1936/1994a), a informação: 
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(...) precisa ser compreensível “em si e para si”. Muitas vezes não é mais exata que 

os relatos antigos. Porém, enquanto esses relatos recorriam frequentemente ao 

miraculoso, é indispensável que a informação seja plausível. Nisso ela é 

incompatível com o espírito da narrativa. Se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão 

da informação é decisivamente responsável por esse declínio (p. 203).    

 

Como dissemos acima, a narrativa se exime de explicar o conteúdo, preferindo 

manter-se de forma sedimentada e impessoal para que, dessa maneira, possa circular de 

geração em geração produzindo diferentes interpretações sobre a “moral” de sua história. A 

informação, ao contrário, esmiúça, por assim dizer, seu conteúdo, impedindo desse modo a 

elaboração de sentido a partir do texto. A informação é, portanto, um gênero textual 

autossuficiente, cuja vida útil é consumida no ato de sua publicação. Segue Benjamin: “Cada 

manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres em histórias 

surpreendentes. (...) os fatos já nos chegam acompanhados de explicações. (...) quase nada do 

que acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da informação.” (p.203). 

Nesse sentido, a informação é o gênero textual que corresponde aos ideais burgueses de 

transparência irrestrita do conteúdo transmitido, reforçando, assim, a tese sobre o primado do 

vidro como metáfora determinante do homem moderno.  

Mas o que está por trás desse ideal de transparência do conteúdo textual na 

informação? Antecipando-se às reflexões foucaultianas sobre a prática do biopoder, Benjamin 

imputa ao processo de institucionalização burguesa no século XIX, com seu excesso de 

higienização pública e privada, uma tendência cada vez maior de negação do “espetáculo da 

morte”. Ou seja, se, na Idade Média, segundo Benjamin, a morte era um evento público, 

simbolizado e assimilado ritualisticamente, “hoje, os burgueses vivem em espaços depurados 

de qualquer morte e, quando chegar sua hora, serão depositados por seus herdeiros em 

sanatórios e hospitais.” (1936/1994a, p.207). E, de acordo com o autor, essa aversão da morte 

na sociedade de mercado nos conduz inevitavelmente a um profundo esquecimento da 

tradição. O paradoxo é que o excesso de informação com o qual nos deparamos hoje 

representa, no fundo, não uma potencialização da memória enquanto capacidade de conhecer, 

mas um esquecimento dissimulado pela superabundância de informações autoexplicativas.  

Façamos um breve parêntese a fim de diferenciar duas espécies antagônicas de 

paradoxos: o paradoxo da informação como ideal de transparência, que nivela conhecimento e 

esquecimento, e o paradoxo freudiano apresentado acima, que vincula a lembrança ao 

esquecimento. Recordemos que para Freud a memória é um correlato do esquecimento, isto é, 

lembramos não para nos vincular ao passado, mas para esquecê-lo, abandoná-lo. Nesse 

sentido, a memória para a psicanálise consiste justamente na rememoração do núcleo da 
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castração que condiciona a linearidade do tempo subjetivo – que é, por definição, alienante. 

Esse processo de rememoração, como vimos, deve conduzir o indivíduo a abandonar o 

investimento libidinal que o subjetiva, para, assim, possibilitar uma identificação com uma 

negatividade ontológica primordial, com seu núcleo recalcado. Inversamente a isso, o 

excedente de informação que acumulamos hoje não é reminiscência, mas um das causas desse 

processo de alienação. Quer dizer, o elemento repelido através dessa propensão à 

autotransparência absoluta da sociedade burguesa é, com efeito, a própria memória.  

A narrativa, por sua vez, tem de pressupor a experiência da morte. Somente a 

morte, como negação desse projeto de totalização do sentido, permite a transmissibilidade da 

tradição. “Ora, é no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e sobretudo sua 

existência vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias – assumem pela primeira 

vez uma forma transmissível.” (BENJAMIN, 1936/1994a, p.207). Em uma palavra, é 

unicamente através da irredutibilidade da finitude humana que pode haver transmissão e, 

portanto, memória.  

Com efeito, encontramo-nos diante de uma questão bastante espinhosa. Sabemos 

que a transmissão do passado não corresponde à transmissão de um conteúdo em si que 

atravessa as gerações. Até porque a narrativa não está interessada no conteúdo propriamente 

dito, mas na produção de sentidos a partir do próprio ato de narrar. Quer dizer, a narrativa 

possui antes de tudo um caráter performativo, que, como tal, gera significados mediante as 

tentativas de decodificação do texto por parte de uma comunidade simbólica. Nesse sentido, o 

passado do qual estamos falando não pode ser o passado histórico, aprisionado à cadeia 

sequencial do tempo, segundo o princípio de causa e efeito. E a fim de não subestimar o gênio 

de Walter Benjamin, devemos rigidamente recusar a ideia ingênua de que o filósofo é uma 

espécie de saudosista que almeja resgatar um passado histórico da forma como foi contado. 

Ao invés disso, é necessário admitir, com mais forte razão, que o passado, ao qual Benjamin 

se refere, é estruturalmente homólogo à ideia de passado para a psicanálise. Ou seja, um 

passado enquanto resto recalcado pela força do discurso hegemônico.  

Então, o quesito essencial da arte da narrativa em Benjamin não consiste 

propriamente em resgatar uma tradição perdida pelo tempo, mas em apreender esse resto 

como produto da própria tradição. Se a sociedade burguesa é regida pelo princípio de 

transparência e totalização de si, expelindo, desse modo, qualquer possibilidade de 

reminiscência, então, o resgate do passado ou da tradição é o resgate do elemento renegado 

por essa mesma sociedade. Pensar a memória e a tradição só tem sentido em Benjamin se as 
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pensarmos como sendo o refugo do próprio tempo. Todavia, cumpre se perguntar qual é o 

tempo específico da arte de narrar. 

Em seu último texto, “Sobre o conceito de história”, Benjamin diferencia dois 

modos de temporalidade: o tempo homogêneo e vazio e o tempo saturado de agoras. É assim 

que ele inicia sua décima quarta tese: “A história é objeto de uma construção cujo lugar não é 

formado pelo tempo homogêneo e vazio, mas aquele saturado de agoras [Jetztzeit].” 

(1940/1994a, p.229). Para Benjamin, o tempo homogêneo e vazio é o tempo da historiografia 

dominante, um tempo formal que articula os acontecimentos segundo uma chave de leitura 

instituída pela classe privilegiada. O tempo vazio é, pois, o tempo cronológico, o tempo do 

relógio de pulso do pequeno burguês, cuja função a priori consiste em medir a quantidade da 

produção pelas horas de trabalho dispensadas. Em uma palavra, o tempo vazio é o tempo 

quantitativo do capitalismo industrial
16

. Mas Benjamin revela a presença de outra 

temporalidade, de um tempo qualitativo e não linear. Esse tempo não é apreciado pela 

historiografia oficial, uma vez que ele é o tempo dos que sucumbiram à sua própria 

hegemonia. Mas apesar disso, esse tempo insiste em permanecer presente.  

Para melhor compreendermos esse ponto, convém citar, no mesmo texto, uma 

famosa passagem da sétima tese: “Não há um documento da cultura que não seja, ao mesmo 

tempo, um documento da barbárie.” (1940/1994a, p.225). O documento de cultura ao qual 

Benjamin se refere diz respeito ao documento endossado pela classe dominante, cuja 

importância é devidamente enquadrada no contexto da historiografia oficial enquanto tempo 

vazio. Ocorre que tal documento, que em geral exprime um acontecimento singular, é ao 

mesmo tempo um documento da barbárie, na medida em que sob ele foram soterradas 

esperanças utópicas fracassadas. Em vista disso, o mesmo episódio festejado pela 

historiografia dominante deve ser dialeticamente invertido em sua barbárie inconfessa, 

expondo assim o seu antagonismo inerente e, por conseguinte, fazendo implodir a lógica que 

sustenta o discurso standard. Desse modo, a história que interessa a Benjamin, a verdadeira 

história, não é a historiografia dominante, triunfante, vitoriosa, mas a história subterrânea que, 

embora não seja mais que ruínas e migalhas, não para de sussurrar sua verdade indigente por 

entre as brechas da formalidade insípida do tempo burguês –  tal qual o brilho ininterrupto de 

uma estrela perdida entre as nuvens.  

Portanto, memória e tradição, em Benjamin, é o refugo do tempo vazio e 

homogêneo. Melhor ainda, memória e tradição representam o próprio tempo saturado-de-

                                                 

16
 Sobre esse tema, ver Löwy, 2010. Walter Benjamin: aviso de incêndio. Uma leitura das teses “Sobre o 

conceito de história”. São Paulo: Boitempo, 2010.  
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agoras, que permanece latente sob o véu formal do pensamento hegemônico. Desse modo, 

devemos reconsiderar a questão urgente de nossos tempos: como seria possível restaurar a 

arte da narrativa de um tempo saturado no interior de uma sociedade que varreu para fora de 

si qualquer vínculo com a tradição? E ainda: qual seria a figura desse narrador 

contemporâneo? 

Esse problema é brilhantemente contemplado por Gagnebin (2009) em seu 

notável artigo “Memória, História e Testemunho”. A autora encontra em “O narrador” de 

Benjamin essa possibilidade de conceber uma figura do narrador justamente quando a era da 

narrativa tradicional chega ao fim. De acordo com ela, esse personagem seria, portanto, o 

“narrador de migalhas”:  

 

[Em] “O narrador” [Benjamin] formula uma outra exigência; constata igualmente o 

fim da narração tradicional, mas também esboça como que a ideia de uma outra 

narração, uma narração nas ruínas da narrativa, uma transmissão entre os cacos de 

uma tradição em migalhas (1940/1994a, p.53).  

  

A autora também remete à figura do sucateiro, do trapeiro, fazendo uma alusão 

direta ao poema le vin des chiffonniers (o vinho dos trapeiros), de Baudelaire. Esse 

personagem representa o catador de sucata e de lixo das grandes cidades, que passa 

recolhendo os cacos, os restos e os detritos despejados. Mas o sucateiro, segundo Gagnebin 

(2009), não é movido apenas pela necessidade e pela penúria, mas também por um desejo de 

não deixar nada para trás. Correlativamente, o narrador sucateiro tem por finalidade recolher 

não os grandes feitos da humanidade – cujos relatos já foram apropriados pela historiografia 

oficial –, mas deve “(...) apanhar tudo aquilo que é deixado de lado como algo que não tem 

significação, algo que parece não ter importância nem sentido, algo com que a história oficial 

não sabe o que fazer.” (GAGNEBIN, 2009, p.54). Conforme Benjamin em seu “Paris do 

Segundo Império” (1994b, p.78): “Os poetas encontram o lixo da sociedade nas ruas e no 

próprio lixo o seu assunto heróico”. Em outras palavras, o narrador contemporâneo é quem, 

por assim dizer, reúne e organiza a “outra história” contada no e pelo lixo da sociedade de 

consumo. Nas palavras do próprio Charles Baudelaire:  

 

Aqui temos um homem – ele tem de recolher na capital o lixo do dia que passou. 

Tudo o que a cidade grande jogou fora, tudo o que ela perdeu, tudo o que desprezou, 

tudo o que destruiu é reunido e registrado por ele. Compila os anais da devassidão, o 

carfanaum da escória; separa as coisas, faz uma seleção inteligente; procede como 

um avarento com seu tesouro e se detém no entulho que, entre as maxilas da deusa 

indústria, vai adotar a forma de objetos úteis ou agradáveis. (BAUDELAIRE, Apud. 

BENJAMIN, 1994b, p.78). 
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Desse modo, conforme Gagnebin (2009): “Essa tarefa paradoxal consiste, então, 

na transmissão do inenarrável, numa fidelidade ao passado e aos mortos, mesmo – 

principalmente – quando não conhecemos nem seu nome nem seu sentido.” (p.54). Assim 

sendo, tanto o narrador como o historiador, cujas práticas podem se confundir, tem como 

missão conduzir adiante a memória desse passado soterrado. E aqui é impossível negar a 

proximidade entre Benjamin e Freud no que tange à memória, de uma parte, como 

esquecimento do tempo vazio da historiografia dominante, e, de outra, como lembrança de um 

passado em migalhas. E eis que Jeanne-Marie Gagnebin primorosamente encontra as palavras 

que procurávamos desde o início:  

 

Tal rememoração implica uma certa ascese da atividade historiadora que, em vez de 

repetir aquilo de que se lembra, abre-se aos brancos, aos buracos, ao esquecimento e 

ao recalcado, para dizer, com hesitações, solavancos, incompletude, aquilo que ainda 

não teve direito nem à lembrança nem às palavras. (2009, p.55).     

 

Examinemos melhor esse tema do passado em Benjamin problematizando a 

questão da origem.  

 

3.10 Tradução de um original estilhaçado 

 

No seu texto “A tarefa do tradutor”, Benjamin (1921/2011b) investiga os limites 

da tradução em tornar compreensível, para um leitor estrangeiro, uma determinada obra 

literária. Uma boa tradução deve, no fundo, ser um testemunho do seu original. Mas todo 

testemunho é, por definição, um documento sempre diferido, pois é ele mesmo um trabalho de 

memória. Podemos até pensar esse trabalho de memória da tradução seguindo a tese de Hanna 

Arendt, apresentada acima, de que a memória é uma dobra temporal no presente a partir da 

qual se desdobram passado e futuro. De maneira homóloga, “o texto traduzido encontra-se 

num entre-lugar, entre o passado do texto original e o futuro de um texto a ser traduzido, 

tarefa essa que se coloca no tempo presente.” (LAGES, 2007, p.03).  

Isso não nos levaria igualmente de imediato à ideia de Freud de que a construção 

de uma realidade psíquica ocorre também a partir do entrelaçamento dos três tempos, e que a 

transmissão do passado ao presente e sua projeção no futuro se dá a partir dos restos 

mnêmicos? O psicanalista afirma: “passado, presente e futuro são como as contas de um colar 

entrelaçadas pelo desejo”. (FREUD, 1908, p.130). Ora, a nossa forma de apreensão da 

realidade, aquilo que Freud designa como fantasia, não é também uma espécie de testemunho 
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das cartografias da memória? Nesse sentido, Freud tanto nos fala acerca de uma herança 

arcaica, que seria o acúmulo de experiências de nossos antepassados, quanto de uma memória 

individual, associada às vivências de cada um. Estas duas dimensões da memória se 

entrecruzariam para a formação de nossa subjetividade. Freud (1912) resume isso de maneira 

simples: “disposição e azar determinam o destino do ser humano” (p.97).  

A tarefa do tradutor é, portanto, uma metáfora que pode ser empreendida para a 

análise do que seria uma transmissão de uma tradição. É evidente que nenhuma obra de arte, 

seja uma pintura, um texto literário ou uma sinfonia, é feita com o intuito de ser apreciada ou 

consumida como mercadorias num balcão de negócios. A transcendência aurática de uma 

obra repousa, como sabemos, na ausência total de télos, ou seja, na indiferença de sua 

utilidade prática. Consequentemente, o leitor não é a razão de ser de uma obra literária, assim 

como o espectador não é a condição última de um quadro. A rigor, a obra é destituída de 

significação prévia mesmo para o seu gênio criador. Como diz Adorno (1955): “o artista não é 

obrigado a entender a própria obra” (p.242). E, então, se a obra original não carrega consigo 

uma intencionalidade prévia, como seria possível a tradução? Essa é a questão que Benjamin 

(1921/2011b) se faz: “se o original não existe em função do leitor, como poderíamos 

compreender a tradução a partir de uma relação desta espécie?” (p.102).  

O filósofo realiza, desse modo, um trabalho de liberação da ideia de tradução de 

sua concepção vulgar, compreendida enquanto restituição do sentido original do texto. Assim, 

em todos os domínios em que a ideia de tradução foi articulada pela tradição, podemos 

facilmente visualizar basicamente três concepções que atravessaram seu domínio. São elas: 

recepção, comunicação e reprodução. No entanto, a verdadeira concepção de tradução, 

conforme Benjamin, não se deixa reduzir a nenhum desses princípios. Tais princípios, a rigor, 

designariam a tradução apenas como um modo de representação do original a fim de 

comunicar alguma coisa a algum receptor. É como se, por exemplo, o sentido de um texto 

estivesse presente em algum lugar e, a partir daí, o tradutor tivesse por dever reproduzir e 

expor o que já estava dado a priori a uma comunidade de leitores.  

Longe disso. A tradução, de acordo com Benjamin, terá como função primordial 

assegurar a sobrevida da obra original. Mas cumpre acrescentar: tal sobrevida não se refere 

nesse contexto ao sentido de vida ou sobrevida orgânica ou biológica. Como escreve Jacques 

Derrida (2002): “Benjamin nos convoca a pensar a vida como espírito ou como história e não 

somente como „corporeidade orgânica‟”. Logo, a vida, na visão benjaminiana, transcende para 

outro nível. Ela refere-se, na verdade, à sobrevida desta vida orgânica inscrita no espaço 

simbólico sobre o qual repousará o espírito da história.  
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É somente quando se reconhece vida a tudo aquilo que possui história e que não 

constitui apenas um cenário para ela, que o conceito de vida encontra sua 

legitimação. Pois é a partir da história (e não da natureza – muito menos de uma 

natureza tão imprecisa quanto a sensação ou a alma) que pode ser determinado, em 

última instância, o domínio da vida. Daí deriva, para o filósofo, a tarefa: 

compreender toda vida natural a partir da vida mais abrangente que é a história 

(BENJAMIN, 1921/2011b, p.105). 

 

De acordo com Derrida (2002), aí reside o compromisso fundamental da tarefa do 

tradutor: a sobrevida em sua acepção histórica é, por assim dizer, a fiel guardiã da memória de 

uma obra. E essa tarefa (Aufgabe) vem em primeiro lugar: “a dimensão do sobrevivente é um 

a priori – e a morte [física, biológica] não mudaria isso em nada” (DERRIDA, 2002, p.37). 

Benjamin (1921/2011b) diz o mesmo de forma ainda mais enfática: “E não será ao menos a 

pervivência das obras incomparavelmente mais fácil de reconhecer do que a das criaturas?” 

(p.105). Portanto, quanto mais a tradução se apega ao original como modelo, procurando, 

dessa forma, se aproximar ao máximo da literalidade de seu sentido, tanto mais ela se limitará 

a ser apenas uma instrumentalização insípida e vulgar. Uma real tradução não deixa jamais o 

original intocado. Na tradução, o original se dá à medida que se modifica, já que sua 

sobrevida depende de sua própria transformação. Ou seja, uma vez que o tradutor está desde 

sempre engajado pela tradução, o original se dá a traduzir transformando-se. Logo, pode-se 

inferir que a própria vida do original já não é uma origem sem falta, completa e absoluta.  

Segundo Slavoj Žižek (2014), Benjamin opera aqui uma espécie de transposição 

da metáfora em metonímia. No lugar de pensar a tradução como uma metáfora do original, 

sobrepondo uma língua a outra, no intuito de garantir a melhor correspondência entre elas, o 

que de fato ocorre é que, tanto o original como a tradução, na concepção de Benjamin, são 

considerados como parte de um mesmo Todo. Assim, a própria lacuna que separa o original 

da tradução, diz Žižek, é, por sua vez, reinserida no próprio original. A metáfora de Benjamin 

(1921/2011b) sobre vaso quebrado é providencial aqui:  

 

Da mesma forma que os cacos de um vaso, para serem recompostos, devem 

encaixar-se uns aos outros nos mínimos detalhes, mas sem serem iguais, a tradução 

deve, ao invés de procurar assemelhar-se ao sentido do original, fazendo com que 

ambos sejam reconhecidos como fragmentos de uma língua maior, como cacos são 

fragmentos de um vaso (p.115). 

   

Ou seja, o original é desde sempre um fragmento do vaso quebrado. Uma boa 

tradução deve, portanto, procurar “quebrar” o mito de uma totalidade orgânica e universal. A 

bem da verdade, devemos pensar o ato de traduzir como sendo o próprio catalizador desse 
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estilhaçamento do original. Quer dizer, “uma vez que a tradução é posta em cena, o vaso 

original surge como um fragmento que deve ser suplementado – o estilhaçamento do vaso é 

aberto pela sua própria restauração” (ZIZEK, 2014, p.143). 

Nesse sentido, para Benjamin (1921/2011b), o trabalho de tradução é, 

primordialmente, uma tarefa de amor pelo original, posto que, mais do que restituir um 

sentido ou comunicar alguma coisa, ou mesmo representar um modelo mantendo-o intacto, 

ela, a tradução, deve conduzir o original em expansão – ampliando, assim, sua dimensão 

simbólica através da qual o original assegurará sua sobrevida. Isto é, o processo de sobrevida 

é, fundamentalmente, um processo de transformação e potencialização do próprio original. Se 

uma língua, como nos explica Benjamin, é sempre uma língua viva, um registro cujo sentido é 

sempre recriado, cujos signos estão sempre em movimento – graças à sua circulação em certo 

espaço linguístico – então, a tradução será, por definição, a própria reinserção desse 

movimento no modelo original. A tradução apresenta-se, desse modo, como uma repetição a 

partir da qual o original pode ser reinaugurado num processo contínuo de diferenciação 

consigo mesmo. Isto é, não se trata, de forma alguma, de uma reprodução do mesmo, mas 

antes uma repetição da própria diferença constituinte, alojada na natureza do próprio original 

– sendo, portanto, esse o único modo pelo qual o original, e a tradição, garantirá sua 

sobrevida.   

Cumpre então uma pergunta simples, mas fundamental: se a tradução não segue 

um modelo, então em direção a quê ela marcha?  

Segundo Benjamin, em direção ao que ele denomina de pura língua: uma língua 

mais natural, mais sublime – uma promessa de uma língua. Um reino de reconciliação das 

línguas, por assim dizer. E somente a tradução pode revelar essa pura língua. Como diz o 

próprio Benjamin (1921/2011b): 

 

Toda afinidade meta-histórica entre as línguas repousa sobre o fato de que, em cada 

uma delas, tomada como um todo, uma só e a mesma coisa é visada; algo que, no 

entanto, não pode ser alcançado por nenhuma delas, isoladamente, mas somente na 

totalidade de suas intenções reciprocamente complementares: a pura língua (p.109). 

 

Portanto, a pura língua de Benjamin refere-se a uma espécie de língua original 

que é mais original que o próprio original. Em outras palavras, ela pressupõe a inscrição de 

um je ne sais quoi que concede ao próprio original a sua marca meta-histórica enquanto vida 

eterna. Ora, o que seria então essa vida eterna senão a condição desfigurada e despedaçada do 

próprio original?  
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Na verdade, esse tema sobre uma origem como um excedente do original sobre 

ele mesmo já fora introduzida por Benjamin em sua tese de livre docência, “A Origem do 

Drama Trágico Alemão”, onde Benjamin (1921/2011b) tece uma diferença entre origem de 

gênese: 

 

A origem, apesar de ser uma categoria totalmente histórica, não tem nada que ver 

com a gênese. O termo origem não designa o vir-a-ser daquilo que se origina, e 

sim algo que emerge do vir-a-ser e da extinção. A origem se localiza no fluxo do vir-

a-ser como um torvelinho, e arrasta em sua corrente o material produzido pela 

gênese. O originário não se encontra nunca no mundo dos fatos brutos e manifestos, 

e seu ritmo só se revela a uma visão dupla, que o reconhece, por um lado, como 

restauração e reprodução, e por outro lado, e por isso mesmo, como incompleto e 

inacabado. Em cada fenômeno de origem se determina a forma com a qual uma idéia 

se confronta com o mundo histórico, até que ela atinja a plenitude na totalidade de 

sua história. A origem, portanto, não se destaca dos fatos, mas se relaciona com sua 

pré e pós-história (p.67-68, grifo do autor). 

 

Ou seja, enquanto a gênese está relacionada apenas com a pré-história dos acontecimentos 

factuais, compreendida enquanto princípio da razão suficiente que desencadeia a série causal 

dos fatos históricos num fluxo contínuo e progressivo, a origem, por sua vez, está relacionada, 

de uma só vez, à pré e à pós-história, vislumbrando desse modo as próprias ruínas da história, 

isto é, contemplando no futuro a eternidade dos escombros do passado.  

A origem, no entanto, apesar de a-histórica (posto que pré e pós-histórica), não 

transcende à história. Ela encontra-se na história como um ponto de exceção do próprio 

continuun histórico. Mas essa origem, simultaneamente anterior e posterior ao tempo linear, é 

condição da história somente na medida em que o historiador dialético, com seu olhar de 

Medusa, petrifica esse momento, arrancando-o do fluxo do devir do tempo vazio da 

historiografia dominante para, assim, redimir o passado de seu aprisionamento temporal. 

Nesse sentido, Rochlitz (2003) afirma que a “escrita de Benjamin é um esforço incessante 

para restaurar o poder de suas origens, por meio da tradução, da crítica, da memória histórica. 

Sem esse esforço, as fontes vitais para a humanidade correm o risco de se perder para 

sempre.” (p. 249). Podemos evocar aqui a figura benjaminiana do anjo da história, o Angelus 

Novus de Paul Klee.  Na nona tese do seu “Sobre o conceito de história”, Benjamin 

(1940/1994a) escreve: 

 

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece 

querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, 

sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu 

rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, 

ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as 

dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os 

fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com 
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tanto força que ele não pode mais fechá-las. 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 chamaos progresso (p.226). 

 

Para Benjamin, a imagem do Angelus Novus de Klee retrata com perfeição o 

paradoxo moderno de progresso enquanto barbárie. Por isso, o anjo, à medida que é arrastado 

pelo progresso rumo à própria hecatombe, fixa seu olhar aterrorizado na origem do passado. 

Rouanet (2008) compara esse estado de espírito do anjo ao estado de espírito do melancólico:  

 

O Angelus Novus é da mesma estirpe que o melancólico. Mergulha tão fundo na 

substância da história que percebe sua natureza de ruína: sob o olhar alegórico, as 

fachadas desabam, o shöene Shein da história linear revela sua natureza ilusória, a 

beleza se evapora, e a morte, finalmente desvendada como a verdade da vida, 

retribui o olhar que lhe dirigem os vivos, atrás das órbitas vazias de uma caveira 

(p.24).  

 

Vimos acima (seção 3.4) a diferença entre melancolia e luto na perspectiva de 

Freud. Conforme a psicanálise, luto e melancolia se equivalem no que concerne à perda de um 

objeto amado. Porém, sabe-se que, no caso do luto, há a possibilidade de desprendimento do 

objeto em relação ao eu, enquanto que na melancolia o eu se perde junto à perda do objeto 

amado. A questão que se coloca no momento é: o anjo melancólico de Benjamin é, assim 

como o melancólico em Freud, desprovido de possibilidade de ressignificação após a 

constatação das ruínas que subjazem a realidade? Somos tentados a responder que não. Na 

verdade, a posição melancólica de Benjamin não é reativa, mas ativa. Em sua “A Origem do 

Drama Trágico Alemão”, Benjamin (2011c) diferencia alegoria de simbolismo. Para ele, o 

simbolismo consiste na negação das ruínas em favor de uma significação hegemônica da 

realidade, assentada sobre o primado do belo. A alegoria, por outro lado, é a própria 

afirmação das ruínas em detrimento do princípio aurático que cinge a realidade. Contudo 

podemos afirmar que Benjamin é um alegórico no mesmo sentido em que Slavoj Žižek (2014) 

reporta-se ao simbolismo de Goethe, como sendo capaz de enxergar na pilha de destroços do 

presente um potencial de criação redentora. Como coloca logo em seguida Rouanet (2008): 

“Mas se a história alegórica vê o mundo como ruína, é para poder salvar os fragmentos, e se 

desenterra os mortos é para fazer-se atenta à sua súplica.” (p.25). 

É importante aqui compreender essa ambivalência do alegorista. Por um lado, 

estamos diante dos escombros do presente, mas, por outro, são esses mesmos destroços a 

condição de uma reconstrução simbólica verdadeiramente redentora do passado e, 

consequentemente, do futuro. Assim como Freud (1916/2007) foi capaz de enxergar nas 

ruínas do inverno o potencial redentor da primavera, Benjamin, de maneira homóloga, 
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enxerga nas ruínas da modernidade a promessa de um futuro messiânico. Essa relação é 

profundamente dialética, conforme ressalta Terry Eagleton (2009): 

 

O sentido imanente que flui do objeto sob o olhar paralisador da melancolia deixa-o 

um significante puro, uma runa ou fragmento recuperado das garras de um sentido 

unívoco e entregue incondicionalmente em poder do alegorista. Se ele se tornou, por 

um lado, embalsamado, também foi libertado na polivalência: é aí onde está, para 

Benjamin, a natureza profundamente dialética da alegoria (p.36).  

 

3.11 A experiência mágica da linguagem 

 

 Mas isso não é tudo. Vimos como a origem se diferencia da gênese por sua 

materialidade histórica que transforma em ruínas atemporais o fluxo contínuo do tempo. Essa 

operação consiste, portanto, no trabalho do alegorista, que, no lugar de idealizar o belo por 

detrás do simbolismo edificante da história, aponta, com seu olhar petrificante, para o 

processo de degradação e autodestruição de conteúdo histórico. No entanto, frisamos também 

que essa operação é fundamentalmente dialética, posto que, na medida em que o alegorista 

enxerga as ruínas por detrás do fluxo da história, ele simultaneamente liberta essa mesma 

história de seu sentido hegemônico, possibilitando, assim, a emergência de uma tradição dos 

vencidos, cuja narrativa fora excluída do discurso oficial da historiografia dominante. Dito 

isto, o que, no entanto, resta ainda trabalharmos é o modo preciso como se dá esse momento 

de reversão dialética, através da qual as ruínas do tempo são “milagrosamente” convertidas 

numa abertura messiânica do futuro capaz de redimir o passado de seu encadeamento linear e 

enclausurante. Devemos focar, a partir de então, no poder do nome – ou da nomeação – no 

pensamento de Benjamin, relacionando-o com sua teoria da linguagem. Vejamos, pois, como 

funciona essa operação. 

No Prólogo epistemológico-crítico de seu “Origem do Drama Trágico Alemão”, 

Benjamin (2011c) traça uma importante diferença entre verdade e conhecimento. Para ele, 

conhecimento consiste numa apropriação de um saber por uma consciência finita (ainda que 

transcendental), ao passo que a verdade, por seu turno, é presentificada na história por meio 

da representação de ideias eternas. Percebe-se que Benjamin confere à noção de representação 

um sentido diverso ao que foi atribúido pela tradição. Segundo o autor, representação não 

consiste numa imagem mental ou simbólica enquanto substituto de um objeto real. 

Representação diz respeito, de acordo com ele, à condição histórica da efetivação da verdade. 

Ou seja, o princípio de representação é o modo pelo qual uma verdade se manifesta na e pela 

história. Por isso que, a fim de alcançar um conhecimento autêntico e objetivo, a 
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matematização do pensamento, característico da modernidade, visa em eliminar, via more 

geometrico, o problema da representação. Porém, acontece que, de acordo com o autor, na 

medida em que isso ocorre, esse procedimento elimina também o problema da verdade, uma 

vez que não leva em consideração a sua encarnação na história.  

Essa é a razão pela qual a filosofia não pode se esquivar da temática da 

representação. Em vista disso, Benjamin afirma que é impossível uma apresentação do 

método filosófico de apreensão da verdade de forma didática e objetiva. O método filosófico, 

por levar em conta a encarnação da verdade na história, é por definição um método esotérico 

que, como tal, escapa à sua auto-objetificação abstrata. Por conseguinte, só resta à filosofia a 

contemplação como caráter metodológico. Através da contemplação, a filosofia procede 

seguindo um modo de investigação que se assemelha a um movimento respiratório, pelo qual, 

inserido na história, o “pensamento volta continuamente ao princípio, regressa com minúcia à 

própria coisa.” (BENJAMIN, 2011c, p.16). Nesse sentido, o método filosófico é, mais 

precisamente, um desvio epistemológico, mediante o qual a verdade, longe de ser a relação de 

correspondência entre pensamento e coisa, só pode ser apreendida no fluxo temporal da 

história. Assim, a contemplação só pode obter a verdade por uma via indireta, por meio da 

qual ela manifesta-se como fragmento de realidade. Nesse sentido, a realidade se apresenta 

como um grande mosaico, cuja verdade revela-se como uma “justaposição de elementos 

heterogêneos e isolados”. Ao extrair um desses fragmentos de realidade de seu fundo 

orgânico, o filósofo visa, não compreender suas leis e dominá-la por meio da razão 

instrumental, mas sim o contrário: visa contemplá-la enquanto uma representação micrológica 

da verdade do todo. Nas palavras de Benjamin (2011c, p.17): 

 

O valor dos fragmentos de pensamento é tanto mais decisivo quanto menos imediata 

é a sua relação com a concepção de fundo, e desse valor depende o fulgor da 

representação, na mesma medida em que o do mosaico depende da qualidade da 

pasta de vidro. A relação entre a elaboração micrológica e a escala do todo, de um 

ponto de vista plástico e mental, demonstra que o conteúdo de verdade 

(Wahrheitgehalt) se deixa apreender apenas através da mais exata descida ao nível 

dos pormenores de um conteúdo material (Sachgehalt).  

  

Desse modo, a representação contemplativa consiste em um deter-se em estações 

de fragmentos descontínuos a fim apreender a verdade do todo. Assim, se, para o 

conhecimento, o método é apenas um meio para o desvelamento de algum fim específico, 

para a verdade, a apresentação do método é o seu próprio fim. Ou seja, a verdade preocupa-se 

em apresentar, na contemplação, a própria forma que configura o todo, e não sua 

desmistificação. Por esse motivo, segundo Benjamin, a verdade exprime-se como revelação, e 



 122 

não como desvelamento. Isso leva o pensador a comparar a sua noção de ideia com a noção 

de mônoda em Leibniz. Segundo ele, “A ideia é uma mônoda – nela repousa, preestabelecida, 

a representação dos fenômenos como sua interpretação objetiva.” (2011c, p.36). Ou ainda: “A 

ideia é uma mônoda – isso significa, em suma, que cada ideia contém a imagem do mundo. A 

tarefa imposta à sua representação é nada mais nada menos que a do esboço dessa imagem 

abreviado do mundo.” (p.37). Consequentemente, pode-se inferir que, enquanto que a unidade 

do todo apresentada pelo conhecimento é mediatizada pelo intelecto – que procura desvelar 

algo por trás dos fenômenos – para a verdade, essa unidade é imediata, representada 

diretamente na realidade a partir do ato de revelação.  

Mas o que especificamente é representado na realidade? Ideias. As ideias são 

como formas puras que determinam a interação entre os fenômenos. São, portanto, sua 

“disposição objetiva virtual” (BENJAMIN, 2011c, p.22). Benjamin traça uma bela analogia 

relacionando as ideias às órbitas traçadas pelo movimento dos planetas. É como se os planetas 

correspondessem aos fenômenos, equanto as suas órbitas fossem a ideia propriamente dita, 

como pura forma da inteligibilidade sem conteúdo (seu mundus inteligibilis). No entanto, 

evidentemente que essas órbitas só podem ser descritas a partir da materialidade dos planetas 

na condição de fenômenos. Logo, as ideias só ganham consistência na medida em que estão 

relacionadas com os fenômenos.  

Outra analogia estabelecida pelo filósofo é da ideia enquanto constelação. 

Segundo Benjamin, “As ideias relacionam-se com as coisas como as constelações com as 

estrelas.” (2011c, p.22). Assim, fica claro que as ideias não se relacionam com os fenômenos 

mediante o sentido, mas sim pela pura forma. O significado dos fenômenos fica a cargo dos 

conceitos.  

Nesse contexto, a função da filosofia é, pois, articular fenômenos e ideias 

mediante conceitos. O conceito, como categoria do entendimento, tem, pois, como finalidade 

estabelecer o vínculo entre fenômenos e ideias, potencializando a representação desta última. 

Uma ideia é, portanto, o universal que, como tal, é capaz de reunir em si elementos extremos, 

os quais são capturados nos conceitos. Nesse sentido, o universal não é uma média geral 

calculada entre os extremos. Pelo contrário, o universal é a apresentação imediata dos 

extremos enquanto tal. Portanto, uma ideia é a apreensão instantânea de uma constelação de 

fenômenos que, embora salvos pela sua forma inteligível, interagem dispersadamente. Nas 

palavras de Benjamin (2011c, p.23): 
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O conceito procede de algo de extremo. Tal como a mãe só começa a viver 

plenamente quando o círculo dos seus filhos, sentindo-lhe a proximidade, se fecha à 

sua volta, assim também as ideias só ganham vida quando os extremos se reúnem à 

sua volta. As ideias – na formulação de Goethe: os ideais – são as Mães faústicas. 

Permanecem obscuras se os fenômenos não se reconhecerem nelas e não se juntarem 

à sua volta. Cabe aos conceitos agrupar os fenômenos, e a fragmentação que neles se 

opera por ação do entendimento analítico é tanto mais significativa quanto, num 

único e mesmo lance, consegue um duplo resultado: a salvação dos fenômenos e a 

representação das ideias.    

        

Deve-se, no entanto, ter o cuidado de não conceber o ser das ideias, isto é, a 

verdade, segundo um modo de apreensão via intuição intelectual. Ora, o caminho mais rápido 

de apreender uma verdade, que não se apresenta segundo um método objetivo, é apelar para 

uma visão intelectual transcendente. Porém, segundo Benjamin, a verdade é um princípio 

fundamentalmente não intencional. Ela não pode ser objeto de uma consciência que, ao 

extrapolar sua condição finita, vislumbra o reino das ideias em sua plenitude. Nesse sentido, a 

verdade, vale insistir, não corresponde a um conhecimento objetivo entre um sujeito que 

pensa e um objeto que é pensado. No fundo, ela exprime a completa dissolução dessa 

oposição, de modo que o sujeito que ousa conhecê-la está fadado a dissipar-se frente a ela (tal 

como o autor sugere na história da imagem velada de Saïs, que destruía aquele que quisesse 

descobrir sua verdade). Logo, como afirma o filósofo: “A verdade é a morte da intenção.” 

(2011c, p.24).  

Mas uma dificuldade apresenta-se de imediato: sendo o ser das ideias 

completamente distinto do ser dos fenômenos – cuja relação entre eles se dá através dos 

conceitos – e, além disso, se as ideias não podem ser apreendidas por um salto intuitivo 

(Anschauung) que vislumbra intencionalmente sua forma pura, então, o que determina o 

modo como as ideias são dadas? Para Benjamin, essa é a função da nomeação – e esse é o 

foco de nossa investigação aqui.  

Deparamo-nos aqui, portanto, com a importância da linguagem para o pensamento 

de Benjamin. Em certo ponto, ele chega mesmo a afirmar que “a ideia é da ordem da 

linguagem” (p.24). Assim, como veremos mais a frente, o ato de nomeação consiste na 

condição humana de revelação do ato de criação das ideias a partir da palavra divina. Mas 

essa substância divina da palavra, ao cair na dimensão empírica, sofre uma decomposição 

estrutural a partir da qual apenas seu sentido profano prevalece, em detrimento de seu lado 

simbólico. E, por nos encontrarmos no mundo profano, pós-Queda, cabe à filosofia “restituir 

pela representação o primado do caráter simbólico da palavra, no qual a ideia chega ao seu 

autoconhecimento, que é o oposto de toda a comunicação orientada para o exterior.” 
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(BENJAMIN, 2011c, p.25). E já que a condição profana da filosofia não a permite falar em 

termos de criação de ideias, ela deve proceder via um trabalho de rememoração.  

Ora, essa rememoração do aspecto simbólico da palavra é, de alguma maneira, 

correlata da noção de anamnese platônica. Sabe-se que Platão também concebe o acesso às 

Ideias no âmbito do pensamento por meio de um trabalho de reminiscência. Mas, de acordo 

com Benjamin, esse paralelo é restrito, haja vista que, diferentemente de Platão, aqui não se 

trata de uma “presentificação de imagens por via intuitiva” (p.25). Segundo o filósofo alemão: 

“na contemplação filosófica a ideia enquanto palavra solta-se do recesso mais íntimo de 

realidade, e essa palavra reclama de novo seus direitos de nomeação.” (p.25). Quer dizer, a 

contemplação para Benjamin consiste na rememoração de uma palavra enquanto pura 

nomeação, como um fragmento desvinculado do fundo de realidade com o qual forma uma 

totalidade orgânica. E esse descolamento permite à palavra uma nova articulação 

completamente revonada desse nome. (Não é exatamente isso que, como vimos, ocorre com o 

processo de (des)interpretação psicanalítica?)  

Em vista disso, a noção de ideias em Benjamin já não está tão próxima de Platão 

como está de Adão. Ou seja, o ato de nomeação é, par excellence, um ato adâmico de retorno 

ao Edén, o paraíso perdido onde as palavras e as coisas encontravam-se substancialmente 

conectadas. Por sua vez, essa concepção adâmica da linguagem está em contraposição à ideia 

burguesa de linguagem, concebida como um sistema de signos arbitrários. Como coloca 

Benjamin: “O ato adâmico de nomeação está longe de ser jogo e arbitrariedade que nele se 

confirma o estado paradisíaco por excelência, aquele que ainda não tinha de lutar com o 

significado comunicativo das palavras.” (p.25). Nesse sentido, na nomeação, as ideias 

revelam-se de maneira não intencional, alcançando sua renovação na contemplação, cujo 

efeito visa reconstituir a percepção original das palavras. Essa é a razão pela qual a filosofia 

insiste, ao longo de sua existência, em restituir o sentido de poucas e mesmas palavras, 

sempre lutando por representar de forma renovada as mesmas ideias eternas. 

 

* 

 

Essa discussão sobre o papel da nomeação e da linguagem nos leva, todavia, para 

outro texto de Benjamin, seu esotérico ensaio “Sobre a linguagem em geral e sobre a 

linguagem do homem”. Nesse texto, Benjamin está preocupado, como ele revela numa carta a 

Gershom Scholem, a confrontar-se “com a essência da linguagem (...) numa relação imanente 

com o judaísmo, em especial com o primeiro capítulo do Gênesis.” (1916/2011b, p.162). Ou 
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seja, cabe interrogar sobre a esfera criacionista da linguagem, sua dimensão adâmica, 

relacionando a linguagem não como instrumento de transmissão, mas como meio de 

revelação. Vejamos. 

Benjamin abre, portanto, seu ensaio, afirmando que “Toda manifestação da vida 

espiritual humana pode ser concebida como uma espécie de linguagem” (1916/2011b, p.49). 

Ou seja, diferentemente da concepção burguesa de linguagem, preocupada apenas em 

transmitir algo de um emissor a um receptor, a linguagem para Benjamin é o meio no qual (e 

não através do qual) a vida espiritual humana se exprime. E, mais do que isso, a linguagem, 

segundo o filósofo, é um sistema oniabrangente que exprime ou comunica a essência 

espiritual das coisas como um todo. Assim, “toda expressão, na medida em que se constitui 

como comunicação de conteúdos espirituais, é atribuída à linguagem.” (BENJAMIN, 

1916/2011b, p.51). Benjamin, todavia, insiste que “essa essência espiritual se comunica na 

língua e não através da língua.” (p.52).  

Para compreender esse ponto, cabe esclarecer que, ao conceber a linguagem como 

meio, devemos diferenciar, na terminologia de Benjamin, dois sentidos desse termo: Medium 

e Mittel. Mittel designa um meio para um determinado fim, e, como tal, toma a linguagem 

como um instrumento de transmissão de um sentido que é lhe exterior. Ou seja, o sentido, ou 

a essência das coisas, seria, nesse caso, mediado pela linguagem (essa é, para Benjamin, a 

concepção burguesa de linguagem). Por outro lado, Medium corresponde a um meio enquanto 

ambiente, envólucro, quer dizer, um meio no sentido material do termo, através do qual – ou 

melhor, no qual – a essência das coisas se exprime. Nesse sentido, a essência não é mais 

mediada pela linguagem, mas ela comparece pela imediaticidade do meio enquanto 

linguagem. Assim, podemos compreender a tese benjaminiana de que, no fundo, “toda 

linguagem comunica a si mesma” (p.53) – justamente pelo fato de que não há nada exterior a 

linguagem, isto é, ela consiste no Medium no qual sua essência transparece.  

Tomemos, por exemplo, nossa língua materna, o português. Benjamin diria que a 

língua portuguesa não é um sistema determinado de signos através do qual podemos expressar 

pensamentos e sentimentos privados. Pelo contrário, a nossa língua é um Medium enquanto 

totalidade autossuficiente no qual advém a comunicabilidade das essências espirituais. Ou 

seja, a essência das coisas coincide com a essência da linguagem por meio de sua 

comunicabilidade. Fica claro, portanto, que as coisas transparecem na linguagem, não 

mediadas, mas imediatizadas pelo seu Medium. Benjamin se refere a esse fenômeno da 

imediaticidade como um poder mágico da linguagem. E o efeito de nomeação é o fundamento 

dessa magia. Segundo Benjamin (1916/2011b, p.54): “(...) o ser humano comunica sua 
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própria essência espiritual (na medida em que ela seja comunicável), ao nomear todas as 

outras coisas.” (grifo do autor).  Ou ainda: “(...) a essência da linguística do homem está no 

fato de ele nomear coisas.” (p.55, grifo do autor).  

Pode-se afirmar, portanto, que o nome é o fundamento da língua. Mas um 

fundamento não no sentido de uma fundamentação racional mediada pela atividade reflexiva 

do pensamento, mas um fundamento como ato de revelação. Por isso a aproximação da teoria 

da linguagem com o judaísmo, em especial com o livro do Gênesis, onde a palavra é, por si 

mesma, o ato de criação ex-nihilo. Ali, coisa e palavra são elementos indistintos um do outro. 

É esse o sentido da afirmação de Benjamin: “O nome é aquilo através do qual nada mais se 

comunica, e em que a própria língua se comunica a si mesma, e de modo absoluto.” 

(1916/2011b, p.56). Ou seja, o nome não é Mittle, mas Medium. Nesse sentido, o nome é a 

língua da língua, o Medium pelo qual a própria língua advém.   

Desse modo, o nome fundamenta a totalidade da língua em dois sentidos: 

intensivamente e extensivamente. Intensivamente, enquanto essência comunicável, ou seja, 

como Medium da própria língua. E extensivamente, como essência comunicante, ou seja, 

como universalidade enquanto dimensão pela qual as coisas vêm a ser a partir do (ou melhor, 

no) nome. Nesse sentido, o homem é o único ser que possui a linguagem perfeita tanto do 

ponto de vista intensivo como extensivo ou universal.  

Segundo Benjamin, isso concede ao homem o poderio sobre a natureza. E por 

meio da nomeação, o homem completa a criação divina. É importante deixar claro, nesse 

ponto, que o poder de criação das coisas não é um atributo humano. O homem, a partir da 

linguagem e do nome, exprime a essência espiritual das coisas por meio de sua 

comunicabilidade. Mas Benjamin deixa claro que há também uma comunicação silenciosa e 

material entre as próprias coisas. Ou seja, as coisas formam entre si uma comunidade cuja 

interação se dá através do que ele denomina de magia da matéria. Podemos constatar isso no 

modo como a natureza se comunica internamente, aproximando elementos afins e repelindo 

outros, não afins, de acordo com suas afinidades eletivas. Em contrapartida, a comunicação 

dos homens é essencialmente imaterial, formando, consigo e com as coisas, uma comunidade 

mágica puramente espiritual.  

Assim, devemos articular a relação entre palavra-criação-Deus e nome-

conhecimento-homem. Deus cria o mundo através da palavra, ao passo que o homem conhece 

as coisas a partir do nome. O nome é, portanto, apenas o reflexo da palavra criadora de Deus, 

o elemento mediante o qual, situado na esfera profana da temporalidade histórica, o homem 

pode apenas – como se sabe – contemplar o ato de criação. Desse modo, é a partir do nome 
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que o homem se comunica com Deus, revelando a este a essência comunicativa das coisas que 

ele mesmo criou através da palavra. Como coloca Leandro Konder (1999, p.38): 

 

Para Deus, não havia nenhuma cisão entre criar e conhecer; foi com o ser humano 

que essa cisão se instaurou. De qualquer modo, nos primeiros tempos, o ser humano 

conhecia na mesma linguagem em que Deus criava. Dado o íntimo parentesco entre 

a linguagem divina e a linguagem humana, ficava claro que o homem estava 

incubido de complementar o processo de criação, iniciado por Deus. Depois da 

explusão de Adão e Eva do paraíso, porém, a linguagem humana passou a sofrer um 

processo de refinamento, que era, ao mesmo tempo, um processos de degradação.  

 

Logo, a linguagem humana é infinita na sua condição intensiva e extensiva, mas é 

limitada pela sua natureza analítica. Ao passo que a palavra de Deus é infinita e absoluta, 

posto que ilimitada e criadora. Como diz Benjamin nesse trecho: 

 

A Criação ocorreu na palavra, e a essência linguística de Deus é a palavra. Toda 

linguagem humana é tão só reflexo da palavra no nome. O nome alcança tão pouco a 

palavra quanto o conhecimento, a Criação. A infinitude de toda linguagem humana 

permanece sempre de natureza limitada e analítica em comparação com a infinitude 

absoluta, ilimitada e criadora da palavra divina. (1916/2011b, p.62) 

 

Entretanto, Benjamin também concede ao homem um poder criacionista que se 

assemelha ao poder divino da palavra. Esse é o efeito do nome próprio. Segundo ele, “A 

teoria do nome próprio é a teoria do limite da linguagem finita em relação à linguagem 

infinita.” (1916/2011b, p.62). Mediante o nome próprio, o homem é capaz de criar uma 

identidade desvinculada de qualquer pressuposto cognitivo. Ou seja, com a doação de um 

nome próprio, o homem imputa a seu semelhante um gesto divino de criação ex-nihilo, 

forjando assim uma individualidade que nada tem a ver com seu significado metafísico ou 

etimológico.  

Mas sejamos precisos nesse ponto. Antes de mais nada, é importante ressaltar que 

não se deve pensar o nome próprio como um princípio de identidade metafísica. Longe disso. 

O nome próprio funciona, mais precisamente, como aquilo que Lacan chamava de trait unaire 

(traço unário), “o esteio da diferença que, por sua vez, é a base da identidade” 

(ROUDINESCO & PLON, 1998, p.365). Em outras palavras, o nome próprio não representa 

a identidade do Um como princípio idêntico a si mesmo. Na verdade, ele é a impressão do Um 

– ou se preferir, do menos Um – como traço da diferença. A identidade é, portanto, constituída 

sobre essa marca do Um dessubstancializado, a partir do qual, na repetição em torno de si 

mesmo, se consolida, num segundo momento, a personalidade individual do eu. Todavia, 

enquanto pura repetição cega em torno de si, essa marca inalgural é, com efeito, o sujeito 
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propriamente dito, um ente pulsional que subjaz ao eu subjetivado. Como afirmam 

Roudinesco e Plon: “Lacan situa o fundamento da identificação inaugural, a do sujeito 

distinto do eu, no traço unário, essência do significante, que é o nome próprio.” (1998, p.365).  

Daí, podemos apreender o real sentido da passagem em Benjamin: “o nome de um 

homem é o seu destino.” (1916/2011b, p.63). Significa que o nome próprio como traço unário 

é o correlato da origem como pré e pós-história do homem, a inscrição de um destino fundado 

sobre a marca da diferença. O nome próprio é a impressão humana, quase-divina, do Um no 

seio de uma temporalidade plana que prefigura o mundo profano. Por isso que, como assinala 

Benjamin: “o nome próprio é a palavra de Deus em sons humanos” (p.63). Ou ainda: “O 

nome próprio é o que o homem tem em comum com a palavra criadora de Deus.” (63).   

 

3.12 Nova barbárie como forma da experiência na era moderna 

 

Vimos até aqui como Benjamin explora o tema da linguagem numa acepção 

fundamentalmente teológica, mas não metafísica. O mais importante para Benjamin é pensar 

a linguagem como Medium de expressão por cujo meio o significado ou a essência das coisas 

vêm à luz. Benjamin refere-se ao nome como sendo o fundamento da linguagem, de modo 

que, somente através dele, as coisas criadas por Deus vêm ao conhecimento do homem. Mas o 

homem também possui um potencial divino, criador, na medida em que pode gerar 

identidades mediante o nome próprio. Contudo, devemos ainda insistir na maneira como essa 

potência criadora opera no interior da história, convertendo, dessa forma, o sentido 

hegemônico de uma certa linha narrativa em seu contrário, na mesma medida em que põe em 

marcha, a partir de um ato radical de nomeação, um potencial redentor dos flagelos dessa 

mesma narrativa. Ou seja, é preciso desenvolver, a partir de agora, a relação ente linguagem e 

história. Ou melhor, pensar a linguagem “numa relação com a experiência histórica”, como se 

refere Ilana Viana do Amaral. Cabe, pois, pensar uma “apropriação da história a partir da 

noção de atualização” (AMARAL, 2010, p.2), cujo operador não é outro senão o próprio 

nome. Para isso, sigamos inicialmente os argumentos da autora.  

Para Amaral (2010), a problemática de Benjamin em relação à perda da 

experiência na modernidade não diz propriamente respeito a um impasse entre Erlebnis e 

Erfahrung, enquanto lacuna intransponível que impede o homem moderno de efetuar uma 

experiência autêntica do passado. Muito pelo contrário, a autora reconhece que a verdadeira 

abertura para a experiência do passado só é possível mediante uma identificação plena com 

relação ao presente. Dito de outro modo, o que está em jogo é a possibilidade de pensar uma 
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nova experiência com o presente a partir da própria perda de transmissibilidade com a 

“verdade” da tradição, endossando aquilo que Benjamin denominou em “Experiência e 

Pobreza” de nova barbárie, ou seja, o efeito de tábula rasa em curso na modernidade (tal 

como nos referimos na seção 3.8). Para tanto, a autora se serve das categorias marxistas de 

troca e de uso, que regulam as relações mercantis de consumo. Para ela, a astúcia de 

Benjamin consistiu em retomar a prioridade do valor de uso das mercadorias em detrimento 

de seu valor de troca – princípio hegemônico nas sociedades capitalistas. Dessa forma, como 

diz a autora, “neste gesto destrutivo em relação à tradição é o uso do próprio presente que 

apenas pode fundar uma nova experiência, uso que Benjamin encontra, como Marx, na recusa 

à submissão do uso à troca, experimentada nas relações fetichistas.” (p.3).  

De acordo com Amaral, o trabalho da crítica benjaminiana consiste, com efeito, 

em potencializar um determinado uso do presente, provocando, com isso, um drástico 

desinvestimento das formas fetichizadas nas relações de troca. Consequentemente, isso 

possibilitaria conduzir a crítica da fantasmagoria (isto é, o modo como Benjamin interpreta o 

fetichismo da mercadoria de Marx) para além de si mesma, apontando, desse modo, para uma 

“experiência radical da história, regida pelo uso do presente.” (p.3). Nas palavras da autora: 

“É essa apropriação de si, significada pela afirmação do uso que apresenta a possibilidade do 

uso histórico da vida e do tempo que nega a fantasmagoria, apropriação experimentada desde 

a resistência cotidiana contra a experiência de submissão ao valor de troca à insurreição.” 

(p.3).  

Nesse sentido, é essa mesma negatividade que configura a modernidade enquanto 

experiência sistêmica de choque que, contraintuitivamente, vai possibilitar uma abertura 

redentora do passado – bem como o seu colorário: o ato revolucionário. Assim sendo, tal 

“experiência destrutiva com o presente” caracteriza-se por imobilizar o tempo em um agora 

absoluto (Jetztzeit), isto é, em um fragmento de realidade enquanto mônada, pela qual a 

revolução social é experimentada mediante um uso histórico cujo efeito é capaz de romper 

definitivamente com o padrão reificado das relações sociais – relações estabelecidas, como se 

sabe, pelo valor mercantil de troca. Assim, como assinala a autora, a possibilidade mesma de 

um uso histórico do tempo – capaz de desfazer as bases fetichistas e reificantes da história – 

se apresenta, inesperadamente, a todo instante no cerne da própria relação mercantil. Amaral 

toma como exemplo o fenômeno da moda, apresentada por Benjamin (1940/1994a) na tese 

XIV de seu “Sobre o conceito de história”. Nas palavras da autora:  
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É o que ocorre na moda, por exemplo, na qual “o faro para o atual” se experimenta 

como um “salto de tigre” em direção ao passado. Enquanto se experimenta sob a 

forma de uma relação mercantil, ela configura uma experiência fantasmagórica do 

uso sob o domínio do abstrato, da troca, na qual o uso é assim, ainda submetido à 

“uma arena em que a classe dominante comanda” e  não o uso plenamente histórico 

daquele que “escreve a história para si mesmo”. O uso, como experiência plena da 

história, apenas se realiza no salto dialético “sob o céu livre da história” que se 

experimenta na revolução, plenitude do agora revolucionário que como atualização 

de todo uso histórico do tempo ocorrido no passado, contém a verdade como 

mônada e pode ser “plenitude dos tempos”.   

 

A autora reteme então a um pequeno texto de Benjamin publicado no Jornal 

Frankfurt (Frankfurter Zeitung) no ano de 1931, onde o filósofo examina a natureza do 

caráter destrutivo. Segundo Amaral, esse ensaio é uma importante referência, pois ajuda a 

pensar a relação entre “consciência histórica, destruição e centralidade do presente como 

condições para abordar o problema da linguagem” (p.5).  

Assim, em “O Caráter Destrutivo”, Benjamin (1931/2004) aborda a relação 

dialética entre destruição e criação. Segundo ele, o caráter destrutivo conhece apenas uma 

palavra de ordem e apenas uma atividade: “abrir caminho!” e “desobstruir!”. Nesse sentido, o 

caráter destrutivo possui um espírito jovem e brincalhão. O caráter destrutivo é, além disso, 

um caráter apolíneo, uma vez que enxerga na destruição um espetáculo da mais profunda 

harmonia. Percebemos, portanto, que o caráter destruidor é, no fundo, o caráter do homem 

moderno, cujo modus operandi é o da nova barbárie enquanto modelo de tábula rasa de todo 

o conteúdo proveniente da tradição. Consequentemente, o caráter destrutivo é também 

inimigo do burguês de veludo, que busca conforto no íntimo de sua vida privada. O caráter 

destrutivo visa, em suma, a destruição completa dos rastros, como Benjamin destaca, em 

outro lugar, fazendo uma referência a um poema de Brecht: “apague os rastros!” 

(BENJAMIN, 1933/1994a, p.118). 

De tal modo, o caráter destrutivo possui uma maneira sui generis de transmissão 

da tradição. Segundo Benjamin, enquanto os conservadores transmitem as coisas mantendo-as 

intangíveis e inalteradas, o caráter destrutivo as transmite manipulando-as e liquidando-as. O 

caráter destrutivo tem, portanto, a perfeita consciência de que o que é transmitido pela 

tradição não é a aura da coisa mantida intocada pelo presente, mas muito pelo contrário, é 

justamente a destituição dessa aura em nome de seu original estilhaçado, cuja motivação se 

dá, sobretudo, pela manipulação técnica específica da era moderna. Como diz Benjamin, “Aos 

olhos do caráter destrutivo nada é durável”. (1931/2000, p.332). E é justamente nesse teor 

niilista que o caráter destrutivo constrói caminhos. “Lá onde os outros vêm muros ou 

montanhas, ele enxerga ainda um caminho.” (p.332). Assim, Benjamin evoca o poder 
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dialético no curso desse ímpeto destrutivo, convertendo o que parece ser um empecilho na 

própria condição da abertura de novos caminhos.  

Mas Benjamin ainda destaca duas forças pelas quais esses caminhos podem ser 

abertos: uma força brutal e uma força nobre. Ambas pertencem ao mesmo caráter destrutivo. 

Contudo, somos tentados a pensar que a força nobre de abertura de caminhos é precisamente a 

força criadora, a força dialética, de conversão de sentidos. Assim, o caráter destrutivo 

encontra-se sempre no limiar de um impasse entre a destruição e a criação. E a conversão ente 

as duas perspectivas depende não da bruta força da destruição, que em nome da destruição 

pela destruição, faz sucumbir a si próprio. Ela depende, isso sim, apenas da fina força da 

nomeação, cujo poder é essencialmente dialético. Como diz Benjamin, o caráter destrutivo 

“demole o que existe, não por amor aos destroços, mas por amor ao caminho que ele 

atraversa” (p.332). 

 

* 

 

Isso nos leva diretamente a outro texto de Benjamin, onde podemos perceber com 

mais clareza essa função criativa do nome mediante a reversão dialética dos sentidos. Em “O 

Surrealismo. O último instantâneo da inteligência europeia”, de 1929, Benjamin analisa o 

vínculo entre arte e revolução a partir dos trabalhos dos artistas surrealistas, em especial, a 

obra Nadja, de André Breton.  

De acordo com Benjamin (1929/1994a), o ponto de partida do movimento 

surrealista, expresso desde o início por Breton, consiste em revelar a própria forma da obra, 

no lugar de apresentar ao público somente seu conteúdo existencial. Isso se manifesta no 

modo como, para os surrealistas, a dimensão da realidade penetra de maneira indissociável na 

dimensão onírica, “permitindo a passagem em massa de figuras ondulantes” (p.22), e 

confundindo, no interior da linguagem, som e imagem, de maneira tal que o “sentido” deixa 

de exercer a função de carro-chefe da obra. Nessas condições, “a imagem e a linguagem 

passam na frente.” (p.22).  

Assim, Benjamin deixa claro que a inspiração surrealista consiste basicamente em 

apresentar a imagem, e nesse contexto, a linguagem enquanto imagem e forma, como anterior 

ao sentido e, levando isso às suas últimas consequências, como anterior também ao eu. É essa 

anterioridade da forma da linguagem que permitirá a conversão dialética do sentido enquanto 

uma espécie de iluminação. Mas a iluminação em destaque aqui não diz respeito à iluminação 
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transcendental proferida pela razão subjetiva. Muito longe disso, a iluminação benjaminiana é 

fundamentalmente profana, pela qual a revelação é assubjetiva e desintegradora.  

Assim, essa iluminação profana, a qual se refere Benjamin, cujo êxtase se 

assemelha ao das substâncias narcóticas, é o mote da experiência revolucionária que 

transparece nas obras surrealistas. Para o filósofo, o potencial criador dos surrealistas (e em 

especial, em Nadja, de Breton) reside na possibilidade de extrair dos objetos antiquados suas 

energias revolucionárias. Diz ele: 

 

Ele pode orgulhar-se de uma surpreendente descoberta. Foi o primeiro a ter 

pressentido as energias revolucionárias que transparecem no “antiquado”, nas 

primeiras construções de ferro, nas primeiras fábricas, nas primeiras fotografias, nos 

objetos que começam a extinguir-se, nos pianos de cauda, nas roupas de mais de 

cinco anos, nos locais mundanos, quando a moda começa a abandoná-los. Esses 

autores compreenderam melhor que ninguém a relação entre esses objetos e a 

revolução. (1929/1994a, p.25) 

 

Portanto, os surrealistas agem, de acordo com Benjamin, como videntes ou 

intérpretes de sinais. Eles tomam a miséria urbana, tanto arquitetônica como social, enquanto 

uma espécie de campo semiótico de criação profana, promovendo, assim, o que o autor 

designa de niilismo revolucionário. É assim que Benjamin descreve a experiência 

revolucionária de Breton e Nadja em meio às suas tristes viagens de trem. No cenário 

melancólico das “tardes desoladas dos bairros proletários das grandes cidades, no primeiro 

olhar através das janelas molhadas de chuva de uma nova residência”, o casal faz “explodir as 

poderosas forças „atmosféricas‟ ocultas nessas coisas.” (p.25). Esse processo de conversão 

revolucionária consiste num método, ou melhor, num truque (já que método exige um rigor 

procedural, ao passo que truque se aproxima do nome enquanto efeito mágico da linguagem) 

a partir do qual o olhar histórico se transforma em olhar político.  

Esse truque dialético que converte olhar histórico em olhar político é, no entanto, 

um trabalho atribuído aos poetas contemporâneos, que, em meio à abertura pós-aurática da 

modernidade, são capazes de extrair dali, mediante à experiência mágica da linguagem, sua 

força redentora. Benjamin se inspira aqui nas palavras de Guillame Apollinaire  

 

A rapidez e a simplicidade com as quais os espíritos se habituaram a designar com 

uma só palavra seres tão complexos como uma multidão, uma nação, um universo, 

não tinham na poesia sua contrapartida moderna. Os poetas contemporâneos 

preenchem essa lacuna, e seus poemas sintéticos criam novas entidades que têm um 

valor plástico tão composto quanto os termos coletivos. (APOLLINAIRE, Apud 

BENJAMIN, 1929/1994a, p.28). 
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Nesse sentido, a arte surrealista, de acordo com Benjamin, comporta em sua 

essência um pressuposto dialético. E esse é o ponto de sua discóridia em relação aos 

românticos. Segundo Benjamin, a limitação da poesia romântica reside na pura fascinação 

diante do enigmático e sua consequente fuga do cotidiano. Para Benjamin, de nada adianta 

apontar no enigmático o seu lado enigmático. Segundo ele, só penetramos no mistério se essa 

esfera enigmática é introduzida no cotidiano de modo a transformar o próprio cotidiano no 

impenetrável, e o impenetrável, no cotidiano. Essa transformação é portanto o efeito de 

embriaguez, similar ao do ópio, produzida pelo ato de iluminação profana. Nesse sentido, a 

experiência revolucionária da iluminação profana não se baseia na prática do intelectual 

racionalista, que enxerga no futuro a apoteose dos processos de produção técnico-científicos 

do presente, mas sim na do poeta contemporâneo, que converte, num arroubo de embriaguez, 

a desintegração do presente em nome de uma promessa messiânica do futuro mediante a 

redenção do passado.   

 

3.13 Educação como potência de tradução 

 

Mas voltemos para o tema da tradução, fazendo, agora, uma relação com o tema 

da educação. Assim, a nossa proposta é pensar a origem, ou a língua pura, em Benjamin como 

aquilo que Jacques Rancière chama de potência de tradução.  

Façamos, portanto, um breve desvio e examinemos as elaborações desenvolvidas 

por Rancière (2013) em seu livro “O mestre ignorante”. O filósofo retoma a experiência 

pedagógica proposta pelo francês Joseph Jacotot concretizada em meados do século XIX, cuja 

ideia pode ser resumida na seguinte declaração: “É preciso que eu lhes ensine que nada tenho 

a ensinar-lhes”. Segundo Rancière (2013), Jacotot desnudou habilmente os mecanismos do 

processo educacional de seu tempo em cuja base apoiava-se, impreterivelmente, a referência a 

um mestre explicador. Dito de forma mais precisa, de acordo com Jacotot, o conhecimento, 

segundo essa metodologia mais ortodoxa, era hierarquicamente exposto e explicado pela 

figura do mestre, introduzindo aí uma lacuna irredutível entre a matéria ensinada e a 

apreensão individual. Tal lacuna no seio da educação tradicional é, por seu turno, a principal 

responsável pelo que Rancière denomina de ficções estruturantes, cujo modelo é constituído 

segundo a oposição entre mestre explicador e aprendiz inválido. Em suma, esse método 

pedagógico padrão consiste em nada além de mero acúmulo contínuo de informações, mas 

totalmente desprovidas de reflexividade.  
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O trabalho de Jacotot consistiu justamente em desvelar essa base dicotômica na 

raiz da metodologia educacional clássica e, ao mesmo tempo, propor uma inversão dialética 

de seus operadores. Desse modo, segundo ele, ao invés de considerarmos que aquele que se 

encontra em processo de formação necessita de um mestre explicador, seria mais conveniente 

pensar o contrário: é o próprio explicador que, para perpetuar os mecanismos de transmissão 

vigentes, necessita de um aprendiz. Somente assim podemos falar em uma verdadeira 

emancipação intelectual no processo de aprendizagem. Há, por trás de tudo isso, uma questão 

ética mais fundamental. Sob a perspectiva clássica unilateral que confere ao aprendiz uma 

posição meramente passiva na transmissão do conhecimento, uma vez que ele é visto 

enquanto puro receptáculo de informações, o estatuto moral do sujeito emancipado é 

gravemente comprometido: no lugar de uma autonomização propriamente dita do 

conhecimento – pensado em termos de um engajamento reflexivo do próprio conteúdo 

adquirido – temos apenas uma concepção dessubjetivada e heterônoma da educação.  

Esse processo é denominado, pelo próprio Jacotot, por embrutecimento. Em suas 

palavras: “há embrutecimento quando uma inteligência é subordinada a outra inteligência”. 

Essa experiência pedagógica, cuja prática extrapola os muros de uma sala de aula, é na 

realidade uma tentativa de pensar os caminhos de uma transmissão quando o solo de uma 

tradição compartilhada – aquilo que Benjamin denomina como Erfahrung – se encontra 

dissipada. Porém, na medida em que Jacotot oferece um método pedagógico que ultrapasse a 

metodologia educacional clássica, esse método não deve, em contrapartida, servir como 

modelo padronizado universal a ser aplicado de forma indiferenciada em todos os casos. A 

universalidade desse método funda-se, a rigor, numa singularidade radical. Ou seja, esse 

procedimento aposta numa verdade associada às narrativas pessoais, por cujo relato faz de 

cada falante o poeta de si próprio e das coisas. Assim, explica Rancière: “é porque não há 

código dado pela divindade, língua da língua, que a inteligência humana emprega toda a sua 

arte em se fazer entender e em entender o que a inteligência vizinha lhe significa” (p.93).  

Sendo assim, é justamente pela fragmentação de um horizonte de sentido comum 

aos homens que se torna imperativo a construção de uma significação que é, ao mesmo 

tempo, universal e singular. Universal, pois remete aos vestígios de um patrimônio cultural, e 

singular por incluir a própria história individual – o eu. Ora, é precisamente no estilhaçamento 

da tradição que se encontra as condições de possibilidade para a emergência de um saber que 

se ancora nos limites da experiência vivencial e interior – a Erlebnis – sobrepujando o 

discurso oficial da cultura dominante e evidenciando, por conseguinte, uma dimensão mais 
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autêntica da experiência pessoal
17

 (GAGNEBIN, 2006). É nesse sentido que Jacotot assevera 

a existência de uma igualdade das inteligências não como equivalência da inteligência entre 

os indivíduos, mas como uma potência que atravessa cada um dos homens e os impele a 

utilizar a inteligência a fim de conhecer o mundo. Conforme Rancière, esta potência equivale 

a uma potência de tradução. Estaria a cargo dos sujeitos contemporâneos, desse modo, a 

construção de uma versão da sua própria história, que Benjamin (2011b) captura de forma 

poética no seu livro “Rua de mão única”:  

 

Pois aquilo que alguém viveu é, no melhor dos casos, comparado à bela figura à 

qual, em transportes, foram quebrados todos os membros, e que agora nada mais 

oferece a não ser o bloco precioso a partir do qual ele tem que esculpir a imagem do 

seu futuro (p. 41-42).  

 

Assim, se o estilhaço do original, do modelo prefigurado pela tradição, é a 

condição de possibilidade da língua pura de Benjamin, então a tarefa do sujeito moderno, para 

quem a tradição está perdida, é construir a sua narrativa unindo as sobras desse passado. Ou, 

nas palavras de Rancière (2013): “Cada um de nós descreve, em torno da verdade, sua 

parábola, não há duas órbitas semelhantes” (p.89).  

Antes de concluir o capítulo, devemos nos perguntar como que, em Freud, 

podemos pensar a relação entre o particular e o Todo, ou melhor, entre o indivíduo em análise 

completamente imerso em sua fantasia subjetiva e a coletividade simbólica expressa no 

resgate à tradição, que transcende o indivíduo.  

 

3.14 Da narrativa ao romance ou: de Benjamin a Freud 

 

Podemos, portanto, afirmar que o que une o pensamento de Benjamin e Freud se 

refere, justamente, à possibilidade de construção de uma versão individual e, 

simultaneamente, universal da história. Ou seja, ambos concebem uma narrativa singular 

                                                 

17
 A esse propósito, pensemos na lacuna inerente à relação entre vida e obra de um grande autor. Paulo Rónai – o 

organizador das obras de Balzac para o português – se faz a seguinte questão: “O conhecimento dos fatos 

materiais da vida de um artista facilitará realmente a compreensão de sua obra?” (RÓNAI, 2012, p.11). Com 

efeito, quando lidamos com grandes homens, como Balzac ou o próprio Freud, nos deparamos com um efeito 

profundamente perturbador: uma leitura biográfica desses homens nos faz perceber que uma obra existe não em 

conformidade com a vida de um autor, mas a despeito dela. Ou seja, há aqui um desnível profundo entre vida e 

obra. Uma vez que nos damos conta de como a vida cotidiana dessas personalidades é tão trivial e prosaica 

quanto a nossa, muitas vezes atravessada por problemas financeiros e por crises de relacionamento, nos 

indagamos perplexos sobre como foi possível um homem com uma vida ordinária construir uma obra 

(extraordinária) como a dele. É justamente aí que a experiência pessoal dessas personalidades exprime outro 

nível de experiência, em que a aparência ordinária da vida cotidiana coexiste com seu triunfo.   
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construída sobre restos mnêmicos, isto é, a partir dos pontos de fuga da historiografia oficial, 

em cuja natureza repousa, sincronicamente, o estatuto de uma verdade universal. Como 

ressalta Gagnebin (2014):  

 

Em ambos, trata-se de estar atento às imagens (mnêmicas) do sujeito que, até aí, não 

tiveram direito nem à palavra nem à consciência, que não podiam/deviam ser 

lembradas, mas que podem esclarecer os sofrimentos presentes e ser o início de 

outra possibilidade de vida e de história. (p.244).  

 

No tocante à psicanálise, atentemos para o fato de que sua clínica age 

precisamente na desarticulação entre historicidade e memória. O sujeito no divã é aquele que 

sofre de reminiscências, ou, mais precisamente, aquele cujas queixas se referem a memórias 

libidinalmente investidas no passado, persistindo no presente não obstante o passar dos anos. 

Nesse sentido, embora padeçamos de uma pobreza de experiência na modernidade, a 

memória, esse vestígio de passado inconsciente, ainda martela no presente, como diria 

Benjamin, clamando por redenção. Por isso que a repetição para a psicanálise, como vimos, 

não é a reprodução de um modelo prévio, presente em si, mas a repetição de uma lacuna 

(béance) primordial e constituinte. Em uma palavra, a repetição não é jamais um fenômeno 

secundário, mas primário, cujo efeito aponta para o núcleo ontológico da subjetividade. Como 

prova concreta disso, basta observar a estrutura neurótica desvelada por Freud, cujo padrão de 

funcionamento é a própria compulsão à repetição como exigência de reconhecimento de um 

fragmento de um passado no próprio presente. Mas vale insistir, no entanto, que, na 

encenação neurótica, não se trata de representar uma lembrança perdida no passado remoto de 

sua história, mas de atualizar – ou melhor, apresentar – a própria falha sobre a qual está 

assentada sua história de vida, isto é, a própria lacuna imanente a essa história que não cessa 

de se inscrever em sua autonarrativa.  

Cabe nos perguntar, então, como é possível transpor a lacuna responsável pela 

formação sintomática, ontogênica, que atravanca o fechamento do discurso autonarrativo do 

paciente em análise, para a dimensão da tradição simbólica, filogenética e coletiva. Podemos, 

nesse sentido, nos reportar a outro curto ensaio freudiano escrito em 1909, onde ele elabora 

suas construções acerca do romance familiar.  

Segundo Freud (1909), os avanços de um determinado arranjo social estariam 

relacionados, necessariamente, à oposição entre as gerações de pais e de filhos. Ou seja, é 

tarefa de cada nova geração suplantar a autoridade que a precede, consolidando, desse modo, 

uma identidade própria. Nas palavras de Freud: “desprender-se da autoridade dos pais é uma 

das realizações mais necessárias e também mais dolorosas do indivíduo (...) de fato, o 
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progresso da sociedade baseia-se nessa oposição” (1909, p.420). Com base nisso, podemos 

presumir que os impasses na transmissão, segundo Freud, não se encontram assegurados pelo 

estabelecimento de uma identidade construída e propagada pela transmissão da tradição. No 

fundo, é como se cada um tivesse de criar uma ficção de si mesmo. “Com a modernidade, 

portanto, a narrativa passa a ser centrada no eu. Nesta passagem, o fio narrativo que tecia a 

trama da experiência compartilhada fica reduzido a uma função ilustrativa” (LO BIANCO; 

COSTA-MOURA; SOLBERG, 2010, p.20).  

Com efeito, os indivíduos não reconhecem mais o seu lugar no seio familiar. Isso 

provoca, por conseguinte, um efeito de estranhamento (Unheimlich) inerente ao próprio 

processo de subjetivação, de maneira que o indivíduo, completamente mergulhado numa 

densa rede de conflitos, passa a pôr em dúvida o lugar de sua própria filiação. Diz o 

psicanalísta: “A imaginação da criança se dedica à tarefa de livrar-se dos pais menosprezados 

e substituí-los por outros” (FREUD, 1909/2007, p.422). A dúvida neurótica em relação a sua 

origem põe, assim, em movimento a construção de um romance individual que tentaria 

arrematar os furos desta origem e, portanto, restituir um novo lugar, previamente marcado 

pela própria experiência em comum.  

O termo “romance” escolhido por Freud para designar essa trama familiar nos 

inspira, todavia, uma breve meditação. Vimos que, de acordo com Benjamin (1936/1994a), o 

que caracteriza a origem do romance “é o indivíduo isolado, que não pode mais falar 

exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não recebe conselhos nem 

sabe dá-los” (p.201). E sabemos, igualmente, que de acordo com o filósofo, a narrativa 

corresponderia ao único estilo apto a superar esse isolamento e inserir o indivíduo no plano de 

uma coletividade simbólica restaurada pela tradição. Arrisquemos, portanto, uma ousada 

interpretação. Digamos que Freud recupera a ideia de romance como uma forma de considerar 

o indivíduo não isolado, mas enredado numa trama narrativa maior. Ou seja, o romance tem 

por função, nesse contexto, elevar o individual à categoria de universalidade. Assim, se a 

narrativa é para Benjamin, par excellence, o gênero através do qual a tradição pode ser 

resgatada, o romance, em Freud, é o meio pelo qual o indivíduo é inserido no seio dessa 

tradição. Somos, pois, tentados, por analogia, a afirmar que o romance familiar em Freud tem 

por finalidade dar uma consistência à narrativa individual no momento em que a própria 

forma da narrativa, relativa à coletividade simbólica, torna-se obsoleta. Ou seja, o romance 

familiar tem como função garantir um mínimo de pertinência histórica a um sujeito que se 

encontra em plena deriva enquanto um descendente que luta por sua individualidade.  
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Tecnicamente, o romance familiar consiste, para Freud, numa articulação 

fantasiosa elaborada pela criança para recobrir uma falha percebida nos seus progenitores. 

Com isso, a criança passa a fantasiar uma plenitude perdida, “em que o pai lhe parecia o 

homem mais forte e mais nobre, e a mãe, a mulher mais bela e adorável.” (p.424). Portanto, o 

romance familiar, embora preconize a destituição das figuras de autoridade, não consiste 

numa espécie de infidelidade e ingratidão por parte da criança. O que está em jogo é antes 

uma reconstrução fantasística a partir dos modelos reais e incompletos. Quer dizer, é com 

base numa incompletude intrínseca ao modelo de seus progenitores que a criança “cria” o 

ideal de pais que ela almeja. Diz Freud (1909/2007): “a criança não elimina propriamente o 

pai, e sim o eleva” (p.424).  

Percebemos, portanto, que Freud opera uma inversão muito interessante: as 

construções romanescas são, precisamente, construções ideais pautadas em modelos 

incompletos, falhos. Ou seja, o que vem antes não é, como na visão platônica, a totalidade 

ideal a partir da qual surgem as cópias imperfeitas, mas o contrário: é a incompletude do 

original que permite a construção de uma totalidade ideal. Logo, o que permite a subjetivação 

do infans é justamente essa falha constituinte do original, que deve ser travestida pela 

fantasia. A subjetivação se constitui, portanto, a partir da tentativa de superação dessa 

incompletude do original. Vale dizer, nesse contexto, que a repetição sintomática do sujeito 

neurótico representa o esforço da subjetividade em manter intocada essa cena fantasística. 

Sem ela, não só o ideal dos pais se desfaz, mas também o próprio indivíduo que fora 

constituído sobre essa ficção.  

Cabe, no entanto, antes de finalizar, compreender melhor o papel que a fantasia 

cumpre no pensamento psicanalítico, sobretudo após Lacan.  

Antes de tudo, é preciso deixar claro que Lacan não trabalha com dois momentos 

diferenciados, um de identificação e outro de desidentificação subjetiva. Ou seja, não se trata 

de pensar uma desidentificação para além dos protocolos de identificação que constituem a 

identidade do sujeito. Consequentemente, o que ele denomina de travessia da fantasia não 

significa um para além da fantasia no sentido de uma ruptura com o cerne da identidade e uma 

passagem para uma outra dimensão pós-fantasmática. O que está em jogo na travessia da 

fantasia é apenas uma identificação plena e absoluta com o núcleo que estrutura a própria 

fantasia subjetiva. Nesse sentido, atravessar a fantasia é consumar as palavras de Goethe em 

“Fausto” – citadas por Freud em “Totem e Tabu”: “Aquilo que herdaste de teus pais, 

conquista-o para fazê-lo teu”. Sabemos, contudo, que o que é herdado não é o conteúdo 

substancial inalterado do passado que atravessa gerações – como vimos ao longo de todo o 
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trabalho – mas os restos e migalhas desse passado. Nesse sentido, como diz Richard Boothby 

(2001): “Atravessar a fantasia, no sentido lacaniano, é ser mais profundamente solicitado pela 

fantasia do que antes, no sentido de ser levado para uma relação ainda mais íntima com o 

verdadeiro núcleo da fantasia que transcende as imagens” (p. 275-276). Em uma palavra, a 

travessia da fantasia é o reconhecimento do indivíduo com o seu nome próprio, isto é, a marca 

da diferença que serve como esteio da identidade. 

Lembremos, então, de que, para Freud, o elo social se dá a partir da oposição entre 

gerações de pais e de filhos, e que não há progresso fora desse conflito. Isso nos permite, pois, 

concluir que o que permite a sucessão da herança da tradição na psicanálise, na qual os filhos 

procuram superar seus progenitores, não se orienta de cima para baixo, do Todo ao particular, 

da tradição ao indivíduo, da filogênese à ontogênese, mas o contrário. Ela ocorre de baixo 

para cima, do singular que se expressa como universal mediante a incompletude e falha do 

original. Sendo assim, trata-se, como vimos em Benjamin, na “Tarefa do tradutor”, de uma 

expansão do original, de uma forma de conservação da história a partir da atividade paradoxal 

de manter-se fiel na infidelidade, isto é, de garantir a sobrevida do original a partir de sua 

destruição/estilhaçamento. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

A tese central do presente trabalho consistiu em pensar os conceitos de memória, 

tradição e experiência no cerne da era moderna. A dificuldade que se apresentou diante de nós 

deveu-se ao fato de tais conceitos não operarem na contemporaneidade de forma aberta e 

positiva. Pelo contrário, esses conceitos encontram-se completamente erradicados do modo de 

funcionamento ideológico da era avançada do capitalismo. Nesse contexto, a memória 

restringe-se ao puro âmbito da vivência, em cuja superfície a tradição, enquanto um campo de 

sentido mais abrangente e totalizador, é completamente expurgada do pragmatismo que 

caracteriza nossas relações interpessoais.  

Dito isto, pensar a relação entre uma memória da tradição que nos ofereça uma 

ideia de experiência, que extrapole a superficialidade da vivência pessoal, foi um desafio que 

vai de encontro com a própria dinâmica imposta pelo modelo social vigente. Por outro lado, 

aceitamos esse desafio como sendo uma necessidade epistêmica urgente de nossos dias. Pois 

pensar a memória de uma tradição significa em última instância abrir um campo de 

experiência comum (e nesse caso podemos dizer: experiência política) para além do niilismo 

técnico-pragmático que apagou qualquer possibilidade de transcendência dos apetites do 

indivíduo hedonista burguês. Em outras palavras, pensar tais elementos no atual contexto 

social implica em explorar o elo do universal abandonado pela ênfase no particularismo 

individual. Assim, se não podemos extraí-los positivamente de nossa experiência fática 

imediata, nos coube a tarefa de investigá-los pela sua própria referência negativa, ou seja, pelo 

seu recalcamento. Para tanto, dois autores foram, para nós, imprescindíveis nessa tarefa: 

Freud e Benjamin. 

   A ideia de que Freud é um pensador da memória – um assunto que venho 

trabalhando desde minha dissertação de mestrado – nos levou a desenvolver as consequências 

de seu famoso aforismo sobre as histéricas, do fato de que elas sofrem de reminiscências. 

Constatamos, portanto, que a memória para ele é inquestionavelmente a potência do 

psiquismo. A memória, para o psicanalista, não está atrelada ao contexto narrativo da história 

pessoal do indivíduo conduzido por uma lógica temporal linear, mas pelo contrário, ela é a 

própria ruptura com o padrão progressivo da temporalidade. Em uma palavra, a memória em 

Freud consiste num corte incisivo no domínio da razão subjetiva a partir do qual advém o 

inconsciente. Tendo isto em mente, ao nos depararmos com o conceito de experiência 

enquanto Erfahrung em Benjamin, pudemos perceber que há ali uma ideia similar. A nosso 

ver, a experiência em Benjamin não é simplesmente a experiência de uma tradição histórica 
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stricto sensu. A experiência em Benjamin é, tal como a memória para Freud, uma suspensão 

brutal da linearidade histórica.  

É evidente que Freud e Benjamin falam de dois lugares completamente distintos. 

Enquanto o psicanalista se concentra sobre o relato subjetivo do indivíduo no divã, o filósofo 

se atém sobre o aspecto universal da experiência compartilhada. Por esse ângulo, é claro que o 

diálogo entre os dois torna-se impraticável. Mas isso não passa de um falso antagonismo. A 

nossa proposta foi justamente traçar o encontro do individual com o universal a partir da 

destituição das coordenadas da temporalidade impostas pela ideologia dominante. Nesse 

sentido, nossa tarefa foi potencializar essa leitura da descontinuidade histórica em Benjamin 

através do prisma da psicanálise. Ou seja, nossa proposta foi desmistificar a leitura de um 

Benjamin saudosista para afirma-lo como um pensador essencialmente moderno e que, como 

tal, potencializa o presente em nome de uma revolução redentora do passado. O que ficou 

claro para nós ao longo desse trabalho, foi que conceitos como memória, tradição e 

experiência não só não estão perdidos, mas como só são possíveis de serem pensados em sua 

radicalidade ao potencializar o ideal de modernidade sob seu horizonte niilista. 

Resolvemos iniciar esse trabalho com uma epígrafe de Benjamin. Isso porque no 

término da minha dissertação de mestrado sobre a memória em Freud, eu me deparei com 

alguns textos de Benjamin que tratavam do tema da memória e do passado de uma maneira 

surpreendentemente próxima daquilo que vinha explorando nos textos de Freud e, diante 

disso, considerei a possibilidade de articular, em uma tese de doutorado, esses dois autores 

sob esse tema em comum. Do meu ponto de vista, Freud e Benjamin podem ser considerados 

como dois grandes pensadores da memória, mas não da memória no sentido ortodoxo e 

conservador que esse termo sugere enquanto guardião do passado histórico, mas num sentido 

muito mais radical: Freud e Benjamin são pensadores da memória enquanto esta possibilita o 

esquecimento desse passado e, como tal, permite uma reatualização do passado somente na 

sua condição de restos e ruínas. 

O objetivo do presente trabalho é explorar, a partir de Benjamin e Freud, o sentido 

da tradição, experiência e memória no seio da modernidade. Ao articular termos como 

tradição, memória e experiência, surge a impressão de que esses termos não se conjugam com 

a ideia de modernidade. A modernidade, numa primeira acepção, se caracteriza justamente 

por excluir esses conceitos de seu campo hegemônico, de maneira que tais termos ganham um 

ar nostálgico frente à dinâmica interna do modo de produção do capitalismo tardio. O grande 

desafio se apresenta, pois, em explorar uma concepção não saudosista desses elementos de 

modo a inseri-los não como contraponto da modernidade, mas como sua condição efetiva de 
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possibilidade. A ideia, insisto, de buscar a partir de Freud e Benjamin essa articulação se 

justifica pelo fato de, a meu entender, esses autores respondem a esse desafio de maneira 

indiscutivelmente inspiradora.  

O trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira “Vivência, Modernidade e 

Tradição”, procuro problematizar a relação entre experiência e modernidade. Inicio, portanto, 

perguntando como pensar a experiência na modernidade. Essa relação entre experiência e 

modernidade é problemática posto que, como já disse, esses termos são aparentemente 

antagônicos. Primeiramente, parto de um texto de Benjamin de 1913 cujo título é justamente 

Experiência. Nesse ensaio Benjamin vai se referir a uma outra experiência, que exprime a 

experiência dos jovens, em contraposição à experiência da geração dos mais velhos. Para 

Benjamin, os mais velhos, hipoteticamente responsáveis pela transmissão de uma certa 

tradição, na verdade são apenas herdeiros de suas vivências, e como tal, portadores de seus 

fracassos. Para Benjamin, cabe, portanto, libertarmo-nos desse pessimismo atávico e pensar 

uma experiência que comportasse em si a força de uma tradição redentora, não limitada. Para 

ele, os mais jovens são a expressão desse potencial revolucionário.  

O grande impasse é que os termos que caracterizariam essa nova experiência são, 

em larga escala, enquadrados pelo discurso ideológico dominante do capitalismo tardio. 

Assim, a busca pelo novo, autenticidade, irreverência, termos cuja semântica é extraída de 

uma cultura que exalta a força da juventude em detrimento da sabedoria dos mais velhos, 

servem apensar para abastecer os jingles publicitários de nossa época. Desse modo, quando o 

conteúdo da lógica dominante coincide com o conteúdo da outra experiência dos jovens, 

torna-se obscura a própria noção crítica de experiência.  

Tomei, então, o texto da “Indústria Cultural” de Adorno e Horkheimer como 

ponto de partida para pensar uma crítica sistemática da cultura na medida em que está é 

cooptada pelos modos de reprodução capitalista. Por essa análise, pude demonstrar que o 

novo não é mais que uma mera reprodução enfadonha do mesmo, e cuja finalidade é 

potencializar o processo de alienação social bem como estimular a produção de mercadorias.  

Seguindo essa leitura da “Indústria Cultural”, chega-se então ao tema da crítica 

estética em Adorno e Horkheimer. Esse tema é de crucial importância para retomar o 

potencial crítico do pensamento pela arte numa época em cujo contexto a própria 

subjetividade é atravessada pelos modos de reprodução mercadológica na era industrial do 

capitalismo tardio. Isso nos leva, portanto, de volta a Walter Benjamin e sua crítica da arte na 

era da reprodutibilidade técnica. Destacamos, aqui, uma diferença fundamental entre a crítica 

estética de Benjamin e a conferida por Adorno e Horkheimer, na medida em que, enquanto 
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para estes a técnica é apenas um mecanismo do processo de alienação vinculado à produção, 

Benjamin concebe a possibilidade de a arte ser gerida no seio da própria técnica, abrindo uma 

via de transformação da própria realidade mediante um processo de massificação. O maior 

exemplo desse tipo de obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, segundo Benjamin, é o 

cinema. A arte cinematográfica caracteriza-se pelos choques sistemáticos que ela imprime à 

realidade, a partir da técnica de cortes e montagens na composição de sua realidade diegética. 

Nesse sentido, o cinema é a representação da própria modernidade enquanto 

experiência do choque. A questão é, portanto, saber como é possível uma noção de 

experiência se o choque na modernidade consiste exatamente no corte traumático da tradição 

e do passado. Assim, a única experiência possível na modernidade é a experiência enquanto 

vivência, na qual o indivíduo é condicionado a viver o eterno presente pela corrente contínua 

de choques que ele recebe no âmbito pessoal de sua memória, como no âmbito social inserido 

na massa urbana. 

Chega-se, portanto, ao paradoxo aparentemente insolúvel entre experiência, no 

sentido forte de experiência do passado e da tradição, e modernidade.  

Na segunda parte, procuro encontrar uma “saída” para esse dilema a partir da 

memória, ou melhor, uma memória pós-aurática. Para tanto, convoco Hanna Arendt para 

situar a relação entre memória e presente. Para a autora, a memória está desoladamente 

perdida para nosso tempo, uma vez que não temos mais experiência do passado. Mas essa 

impressão é falsa na medida em que Freud apresenta a memória como a condição própria da 

modernidade, mas não como rememoração, e sim como atuação do passado. Diante disso, vi a 

necessidade de fazer uma recapitulação da ideia de memória em Freud através de seus textos 

canônicos, apresentando, desde o “Projeto para uma psicologia científica”, um caráter 

inventivo de memória que não se caracteriza pela transmissão de conteúdos em si, isto é, uma 

transmissão não linear, que não obedece ao tempo cronológico da consciência.  

Isso nos permite analisar a ideia de transmissão na psicanálise a partir da ideia de 

desamparo. Se para Benjamin, a modernidade é choque, para Freud, a modernidade é 

desamparo. Na modernidade, não há sujeito que não seja um sujeito desamparado, destituído 

de referências do passado ou de suportes metafísicos. Por isso que a transmissão é desde 

sempre uma transmissão desse desamparo. E a transitoriedade, enquanto luto e melancolia, é a 

marca específica dessa transmissão. Na transitoriedade, é somente a efemeridade e a finitude 

que é transmitida, e não um passado inalterável.  

Assim, se em Freud a transmissão não é linear e conteudística, ela só pode ocorrer 

enquanto restos e migalhas. Desse modo, convocamos Benjamin mais uma vez, porque é ele 
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quem, a partir de textos como “Experiência e Pobreza” e o “Narrador”, nos permite pensar  

uma narrativa a partir das migalhas. A partir daí, procuro mostrar como Benjamin se 

aproxima de Freud nessa concepção de um passado enquanto restos e ruínas. No curso dessa 

leitura, coloco em pauta o tema da linguagem, haja vista que, para Benjamin, a linguagem não 

é apenas um sistema arbitrário de signos que funcionam como veículo de transmissão de 

sentido, mas sim um campo mágico de criação a partir de seu ato de nomeação. Desse modo, 

Benjamin enfatiza o caráter adâmico da linguagem enquanto retorno às origens. Mas cabe 

lembrar que origem para Benjamin não consiste numa essência em si do conteúdo das coisas, 

mas justamente nas ruínas das coisas em seu curso teleológico.  

Portanto, a transmissão, tanto em Benjamin como em Freud, só se dá a partir da 

destituição das coisas via o caráter destrutivo da modernidade. O caráter destrutivo consuma, 

portanto, a relação entre experiência e vivência. Se na primeira parte, apresento a 

modernidade e a experiência do passado como termos incompatíveis entre si, na segunda 

parte, o caráter destrutivo da experiência de choque na modernidade é justamente o que 

possibilita a experiência, uma vez que a transmissão não é promovida por meio do conteúdo 

do passado, mas dos restos desse passado. O caráter destrutivo é a própria vivência que abre o 

campo da experiência autêntica no seio da própria modernidade. Não haveria experiência sem 

a destituição da tradição, ou melhor, só existe experiência na vivência.  

Como fechamento do trabalho, retomo mais uma vez Freud. Dessa vez um texto 

marginal, o “Romance Familiar”. Nesse pequeno ensaio, Freud argumenta que a tarefa dos 

filhos é suplantar os pais. Se para Benjamin, a tarefa dos mais jovens é incutir uma nova 

experiência que suplante o pessimismo dos filisteus, para Freud nossa tarefa é ultrapassar os 

nossos pais. Mas isso não significa negar os pais, mas edificar uma construção sobre uma 

história familiar que é desde sempre marcada pelo fracasso. O que Freud alega é que 

construímos uma narrativa sobre nós mesmos não a partir da plenitude ontológica da tradição, 

mas ao contrário, de sua incompletude constituinte. Nesse caso, construímos nossa identidade 

a partir da ontogênese para a filogênese, do particular para o universal, catando os cacos e 

destroços que nos são deixados pelos nossos pais.  
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