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RESUMO 

A presente dissertação propõe investigar o programa estético-filosófico desenvolvido por 
Walter Benjamin para a crítica de arte, conforme delineado em seus escritos de juventude. O 
primeiro momento deste percurso consiste na dissertação de doutoramento do filósofo, 
intitulada O conceito de crítica de arte no romantismo alemão [Der Begriff der Kunstkritik in 
der deutschen Romantik]. Nesta obra, escrita entre os anos de 1917 e 1919 e publicada em 
1920, Benjamin reconstrói o conceito de crítica de arte do primeiro-romantismo 
[Frühromantik] alemão, segundo a teoria da arte de Friedrich Schlegel e Novalis. Embora 
concebido como uma análise da teoria romântica, a leitura efetuada pelo filósofo em sua 
dissertação de doutoramento aproxima os pressupostos românticos de seu próprio 
posicionamento teórico, especialmente no que se refere à exigência de objetividade no ofício 
de interpretação das obras de arte. Num momento posterior, no ensaio As afinidades eletivas 
de Goethe [Goethes Wahlverwandtschaften], escrito entre 1921 e 1922 e publicado em duas 
partes nos anos de 1924 e 1925, Benjamin apresenta seu próprio aparato conceitual para a 
determinação da tarefa de interpretação das obras de arte, delineando de modo mais completo 
sua concepção de crítica. Este ensaio define-se, inclusive, como uma crítica filosófica ao 
romance de Goethe, As afinidades eletivas, de modo que sua teoria da crítica de arte é 
desenvolvida em paralelo com o exame dos elementos do romance. Por fim, a tese de livre-
docência Origem do drama barroco alemão [Ursprung des deutschen Trauerspiels], 
elaborada entre 1916 e 1925 e publicada em 1928, traz em seu prefácio uma metodologia de 
investigação filosófica voltada para a apresentação da verdade. Como procuraremos mostrar 
ao longo deste trabalho, o procedimento atribuído por Benjamin à crítica de arte caracteriza-se 
por um movimento dialético, no qual o intérprete aprofunda-se na materialidade do objeto 
artístico, oscilando entre sua beleza aparente e sua verdade essencial. Desse modo, a 
concepção de crítica de arte do jovem Benjamin articula, num plano metafísico, as ideias de 
verdade e beleza, bem como determina a compreensão das obras de arte através de sua 
historicidade. 

Palavras-chave: crítica de arte; obra de arte; beleza; verdade; história; Walter Benjamin 



ABSTRACT 

The present thesis proposes to investigate the aesthetic-philosophical programme developed 
by Walter Benjamin for the critique of art as outlined in his writings as a youth. The first part 
of this itinerary consists of the philosopher's doctoral dissertation entitled The Concept of Art 
Criticism in German Romanticism (Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik). 
In this work, written between the years 1917 and 1919 and published in 1920, Benjamin 
reconstructs the concept of art criticism in the German first-romanticism [Frühromantik], 
according to the art theory of Friedrich Schlegel and Novalis. Although conceived as an 
analysis of romantic theory, the philosopher’s understanding in the context of his doctoral 
dissertation approximates the romantic assumptions of his own theoretical positioning, 
especially with regard to the requirement of objectivity in the task of artwork’s interpretation. 
At a later point in the essay Goethe's Elective Affinities [Goethes Wahlverwandtschaften], 
written during 1921 and 1922 and published in two parts in the years 1924 and 1925, 
Benjamin presents his own conceptual apparatus for the determination of that task, delineating 
more fully his conception of criticism. This essay is even defined as a philosophical critique 
of Goethe's novel The Elective Affinities, and thus his theory of art criticism is developed in 
parallel with the examination of the novel’s elements. Finally, his postdoctoral major 
academic work (Habilitation), Origin of the German Tragic Drama (Ursprung des deutschen 
Trauerspiels), written between 1916 and 1925 and published in 1928, presents in its preface a 
methodology of philosophical investigation directed to the representation (Darstellung) of the 
truth. As we shall try to show throughout this thesis, Benjamin's procedure for art criticism is 
characterized by a dialectical movement in which the interpreter delves deeper into the artistic 
object’s materiality, oscillating between its apparent beauty and its essential truth. Thus, 
Benjamin's conception of art criticism articulates, on a metaphysical plane, the ideas of truth 
and beauty, as well as determining the understanding of works of art through their historicity. 

Keywords: Art Criticism; Artwork; Beauty; Truth; History; Walter Benjamin
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INTRODUÇÃO 

 Crítica de arte como problema filosófico 

  

 No primeiro momento desta pesquisa, quando era ainda uma proposta de investigação no 

âmbito da estética e da filosofia da arte, nossa intenção original era contrastar duas noções de 

crítica de arte desenvolvidas em tradições teórico-filosóficas radicalmente distintas. De um lado, 

a teoria do gosto do filósofo escocês David Hume, sua contribuição para o debate britânico 

sobre o gosto empreendido no século XVIII. Em sua discussão sobre um possível “padrão do 

gosto” , Hume delineia a figura do “bom crítico”, isto é, um sujeito cuja intelectualidade e 1

sensibilidade são moldados para o adequado julgamento sobre a beleza ou deformidade das 

obras de arte, de modo a estabelecer uma referência para a avaliação da qualidade artística 

destes registros culturais. O outro polo de nossa investigação consistia na teoria da crítica de arte 

atribuída aos expoentes do primeiro-romantismo [Frühromantik] alemão, Friedrich Schlegel e 

Novalis, tal como reconstituída por Walter Benjamin em sua dissertação de doutoramento  na 2

primeira metade do século XX. Embora mobilizem diferentes escopos conceituais, Hume e 

Benjamin compartilham o esforço de elaborar um modo de interpretação da obra de arte que não 

seja determinado pelos sentimentos individuais de prazer ou desprazer suscitados em sua 

recepção, mas que esteja centrado na objeto artístico tal como este se apresenta ao intérprete. 

Trata-se de buscar uma interpretação objetiva das obras de arte, isto é, uma via de compreensão 

e valorização dos objetos artísticos que se esquiva da carga de subjetividade envolvida na 

apreciação estética, uma vez que esta é o principal motivo de discordância entre o público em 

relação ao valor e importância dos bens culturais.  

 Neste possível estudo – o qual foi abandonado para que nos dedicássemos à 

complexidade e especificidade da teoria da crítica de arte de Walter Benjamin – duas eram as 

 HUME, David. “Do padrão do gosto”. In: A arte de escrever ensaio. Tradução de Márcio Suzuki e 1

Pedro Pimenta. São Paulo: Iluminuras, 2008; pp. 173-193.

 BENJAMIN, Walter. Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik (Werke und Nachlaß: 2

Kritische Gesamtausgabe. Band 3). Organização de Uwe Steiner. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2008. 
Tradução em língua portuguesa utilizada neste trabalho: BENJAMIN, Walter. O conceito de crítica de 
arte no romantismo alemão. Tradução de Márcio Seligmann-Silva. 3ª Ed. São Paulo: Iluminuras, 
2011b.
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questões fundamentais que guiariam a comparação e contraposição entre as teorias de Hume e 

Benjamin. Em primeiro lugar, de que maneira estes autores fundamentam a interpretação 

objetiva das obras de arte, de modo a fornecer um julgamento de referência para sua 

compreensão? Em segundo lugar, que papel este julgamento de referência sobre as obras de arte 

desempenha no contexto da vida cultural? Para que serve, pois, um juízo interpretativo desta 

natureza na modernidade?  

 O que chamamos de “interpretação objetiva” da obra de arte implica a consideração dos 

elementos constitutivos do objeto artístico nas relações que eles mantêm entre si, das partes com 

o todo e do todo com as partes. No vocabulário estético-filosófico, designa-se a coerência 

interna da obra como sua organicidade. O sentido das relações entre o todo e as partes deve ser 

encontrado na própria obra, no modo como ela estabelece o nexo entre estes elementos. Disso 

decorre o princípio de autonomia da obra de arte: as relações que ela estabelece entre seus 

elementos constitutivos não se reduzem às relações que estes mantêm na realidade efetiva à qual 

a obra de algum modo alude ou representa. A obra é uma realidade autônoma em relação ao 

mundo empírico, à realidade que lhe é exterior. A compreensão do sentido da obra de arte, 

portanto, não é possível segundo um juízo determinante que faça conhecer o conceito daquilo 

que na obra é representado. Seria razoável depreciar um poema por violar a gramática da 

língua? Uma obra lírica teria menos qualidade artística por atribuir a um objeto propriedades que 

este não dispõe no mundo real, que na verdade lhes são até contraditórias? Não seria mais 

coerente entender que a obra poética atribui às palavras já existentes nas línguas naturais um 

novo significado, conforme o uso expressivo empregado pelo poeta? Segundo os princípios de 

autonomia e organicidade, o sentido de uma obra se encontra nela mesma, na sua estrutura e em 

seus detalhes.  

 Num primeiro momento, a tentativa de compreender o sentido de cada obra de arte 

particular, segundo sua coerência interna, motiva a fundamentação de um método ou atividade 

interpretativa que possa elucidar a fascinação que as obras de arte provocam. A crítica de arte 

surge deste intento. Como gênero interpretativo, a crítica procura compreender a obra de arte 

segundo os pressupostos nela existentes, considerando sua autonomia e organicidade. Trata-se 

de elaborar um conhecimento objetivo e positivo sobre a obra de arte, guiando-se pelos 

elementos de sua aparência, rastreando suas relações e desdobrando-as reflexivamente. Porém, 

surge aí o problema referente à tentativa de definir um conhecimento objetivo com base num 
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objeto que produz no público respostas essencialmente subjetivas, tendo em vista que variam de 

pessoa para pessoa e não dispõem de um valor de verdade que sirva como padrão de correção, o 

qual poderia indicar quem está certo ou errado em julgar esta ou aquela obra como bela.  

 O talento de um artista, na medida em que sua obra inspira uma admiração atemporal, 

pode dar lugar ao culto de sua pessoa, de modo que se perca de vista aquilo pelo qual o artista 

angariou o reconhecimento que lhe é devido: seu trabalho artístico, sua obra. Também no âmbito 

da crítica, não raro corre-se o risco de perder de vista a própria obra, a produção através da qual 

o artista expõe algo de si, para orientar-se pela vida de seu criador. Tal tendência crítica procura 

nos elementos da vida do artista as chaves de leitura de sua obra, como se detalhes biográficos 

exteriores ao que nela está representado pudessem clarificar seu sentido. Uma atitude 

interpretativa baseada nesta abordagem não estaria violando a autonomia da obra? Qual a 

legitimidade de uma crítica que pretender compreender antes a vida do artista do que sua obra?      

 Mesmo que determinada obra suscite sentimentos diversos, é possível fundamentar a 

objetividade da crítica em seu método. Se este considera em primeiro plano a organicidade e a 

autonomia da obra e traça de antemão seus pressupostos de leitura, situando-os fora da 

experiência individual do intérprete, é possível fundamentar a crítica numa esfera mais geral que 

a de um julgamento subjetivo. A leitura permanece questionável, mas o desenvolvimento  desta 

é balizado em princípios objetivos. De fato, o que se verifica na história da recepção das grandes 

obras de arte, as quais mantiveram sua atração para o público de diversos períodos históricos e 

nas mais variadas culturas, é que sempre novas interpretações são formuladas, nenhuma delas,  

porém, por mais objetivo que fosse seu método, mostrou-se capaz de exaurir o sentido da obra. 

Disso se pode inferir que a atividade interpretativa não encontra um término, pois enquanto a 

obra perdura em contextos diversos de sua produção haverá a necessidade de explicar a origem 

de seu fascínio. Além disso, para cada nova realidade sócio-histórica em que a obra se apresente, 

uma nova recepção e compreensão da mesma poderá ser produzida.  

 Nesse sentido, a atividade crítica deve se orientar por princípios procedimentais, mais do 

que utilizar uma escala de valores positiva. Estes princípios devem nortear a abordagem 

segundo a qual o intérprete percebe e recepciona a obra de arte e, a partir daí, analisa seus 

elementos para compreender o seu sentido. Uma vez que o belo não é obtido por dedução e não 

pode ser atingido segundo regras de composição, não é coerente avaliar uma obra particular 

tentando submetê-la a classificações e categorias que lhe são exteriores. Ao submeter uma obra 
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particular a um conceito de gênero artístico – isto é, a um conjunto de formas e regras que visa 

classificar a obra num conjunto – corre-se o risco de perder a singularidade da obra, aquilo que a 

torna única.  

 Um exemplo deste modos operandi, levado a cabo por um filósofo, antes mesmo que a 

estética se consolidasse como disciplina filosófica autônoma , consiste precisamente no ensaio 3

Do padrão do gosto, de David Hume. Neste ensaio, Hume discute a possibilidade de “uma regra 

pela qual se possam reconciliar os vários sentimentos dos homens” , indicando qual seria o certo 4

e o errado para determinada obra de arte. Diante da impossibilidade de deduzir tal regra de 

princípios abstratos, Hume conduz sua discussão para a caracterização do bom crítico, figura 

ideal cujo gosto se consolida como padrão por estar amparado em critérios que o possibilitam 

recepcionar de maneira adequada a obra de arte.  Estes critérios não visam apenas desenvolver a 

sensibilidade ou percepção dos críticos, mas também enriquecer o repertório intelectual destes, 

ao salientar o papel da experiência e da razão na tarefa de compreensão e avaliação das obras.  

 Em primeiro lugar, para garantir uma adequada percepção dos objetos, o bom crítico 

deve ter os órgãos responsáveis pelas sensações em plena saúde, de modo que sua percepção dos 

objetos artísticos seja a mais próxima do real. Em segundo lugar, o crítico deve ter delicadeza de 

gosto, o que lhe permite perceber os mais ínfimos detalhes de uma composição artística 

particular e as relações desta com aquilo que Hume chama de “regras gerais da beleza”. Tais 

regras não são estabelecidas a priori, mas possuem um grau de universalidade, pois, de algum 

modo, estão presentes em todas as significativas produções artísticas. As “regras gerais da 

beleza” só podem ser vistas e trazidas ao público por aqueles cujo gosto delicado os preserva de 

paixões violentas, sendo invocadas pelo bom crítico como justificativa de seus juízos . Em 5

terceiro lugar, o crítico deve possuir experiência prática na apreciação e na comparação das 

obras de arte, para que ele se familiarize com sua tarefa e possua um repertório cultural que o 

permita relacionar uma obra particular com outras de natureza semelhante. Em quarto lugar, o 

 Trata-se do intenso debate sobre o gosto, o qual mobilizou pensadores britânicos ao longo do século 3

XVIII e cujas contribuições foram essenciais para a consolidação da estética como disciplina 
filosófica.

 HUME, 2008, p. 1754

 Sobre as implicações da noção de “regras gerais da beleza” no presente ensaio de Hume: LIMONGI, 5

M. I. “O fato e a norma do gosto: Hume contra um certo ceticismo”. In: Analytica, Vol. 10, Nº 2, 2006; 
pp; 107-124.
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crítico deve se abster de todo preconceito em relação à obra que ele analisa. Ao formular um 

juízo, ele deve se ater àquilo que a obra manifesta, desconsiderando tudo o que lhe for exterior, 

seja a pessoa do artista que a produziu ou mesmo a recepção prévia do público motivada pela 

obra. Por fim, o crítico deve ter bom senso, para que tenha condições de avaliar a coerência dos 

elementos presentes na composição, o equilíbrio entre o todo e as partes, bem como o objetivo 

pretendido pelo artista com a produção de sua obra.    

O verdadeiro juiz nas artes finas é um caráter raro de ser observado, mesmo 
durante as épocas mais polidas; só um senso forte, unido a um sentimento 
delicado, aprimorado pela prática, aperfeiçoado pela comparação e despido de 
todo o preconceito pode dar aos críticos um direito a esse caráter valoroso; e a 
confluência de tudo isso no veredicto, onde quer que ela se encontre, é o 
verdadeiro padrão de gosto e beleza . 6

 Em Hume, a atividade de recepção da obra de arte tem como pressuposto a observação 

de sua autonomia e organicidade, como se nota a propósito dos critérios de ausência de 

preconceitos e bom senso. O primeiro estabelece que o juízo sobre a obra deve se basear única e 

exclusivamente na obra, ignorando o que lhe seja exterior. O segundo, permite que o bom crítico 

compreenda a coesão entre os elementos da obra: partes e todo; intenção do artista e efeito 

produzido. “Mas onde encontrar críticos assim? Por que marcas devem ser identificados?” , 7

pergunta o filósofo escocês. O ensaio Do padrão do gosto termina numa aporia quando se trata 

de indicar onde e como encontrar estes juízes ideais em pessoas particulares. Tendo exposto os 

critérios necessários ao bom crítico, justificando-os e apresentando-os conforme a tarefa de 

interpretação revela suas dificuldades, a discussão de Hume parece sugerir uma formação 

estética ideal. Podemos entender esta formação como uma tentativa de minimizar a 

subjetividade inerente à experiência estética, através do aperfeiçoamento da sensibilidade e do 

intelecto, pois é raro “encontrar homem dotado de gosto justo desprovido de senso sadio” . 8

 HUME, 2008, p. 1866

 HUME, 2008, p. 1867

 HUME, op. cit., loc. cit. 8
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 Para além da ânsia “racionalizante” de sistematizar a experiência estética, há muito 

tempo na tradição ocidental compreendida como subjetiva, subjaz à tarefa da crítica de arte a 

tentativa de estabelecer um legado cultural baseado no valor estético das obras. Nesse sentido, o 

valor e a importância de uma obra constitui-se historicamente, sedimentando-se no momento da 

produção e nas posteriores recepções da obra. A preocupação com a transmissão de bens 

culturais ao longo da duração humana também transparece em Do padrão do gosto, uma vez 

que Hume busca “uma referência para os sentimentos, indicando quais são os autores que têm 

provocado uma admiração universal, logo, quais são os objetos a que devemos conceder 

aplauso” . Quais obras merecem figurar no salão dos grandes feitos artísticos da humanidade? 9

Por quais motivos determinadas bens culturais devem ser estimados e constantemente 

revisitados em nossa experiência com a arte? O que a compreensão histórica da recepção das 

obras de arte nos ensina sobre os processos de circulação da cultura? A dimensão histórica da 

obra de arte é um tema central no pensamento de Walter Benjamin, estando presente em sua 

teoria da crítica de arte correlacionada à linguagem.  

 Diferentemente de Hume, que procura a solução para um padrão de julgamento estético 

caracterizando a figura de um sujeito ideal capacitado para este fim, Benjamin enfatiza a crítica 

como um gênero interpretativo objetivo e positivo, sendo não apenas uma atividade possível 

como também necessária à obra de arte no contexto da modernidade. Desse modo, o programa 

da crítica de arte de Benjamin é caracterizado pela rejeição da subjetividade no procedimento 

interpretativo – isto é, da presença de aspectos psicológicos individuais como fundamento da 

avaliação e compreensão das obras de arte –, bem como pela reivindicação de que a atividade de 

interpretação das obras de arte siga uma metodologia estético-filosófica fundamentalmente 

concentrada no objeto artístico. A compreensão ou conhecimento que a crítica expõe deve ser 

encontrado no contato direto com a obra. A ênfase na análise direcionada para a concretude das 

obras, em detrimento dos sentimentos provocados no público, na leitura de Benjamin da teoria 

romântica, é incompatível, portanto, com o julgamento de gosto. “O que nos interessa aqui é que 

Benjamin tenha muito cedo definido o objetivo da atividade crítica como sendo a constituição e 

desdobramento, a partir da obra e para além dela, de uma ordem que lhe seria inerente” . 10

 MARQUES, 2011, p. 939

 GAGNEBIN, Jeanne Marie. “A propósito do conceito de crítica em Walter Benjamin”. In: Discurso, 10

São Paulo, n. 13, 1980; p. 219
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 O intuito deste trabalho é expor o desenvolvimento da teoria da crítica de arte de Walter 

Benjamin delineada em seus principais escritos de juventude, nos quais se discute arte e 

literatura de uma perspectiva estético-filosófica e que marcam, inclusive, as etapas de sua 

formação acadêmica. A começar pela dissertação de doutoramento, O conceito de crítica de arte 

no romantismo alemão; passando por seu ensaio As afinidades eletivas de Goethe , o qual 11

define-se como uma “crítica filosófica” ao romance do poeta e escritor alemão; e sua tese de 

livre docência, Origem do drama barroco alemão . A partir deste itinerário, como explica 12

Gagnebin, “Benjamin desenvolve uma concepção dialética de crítica que se tornará, a seguir, 

decididamente materialista, notadamente em seus estudos sobre Baudelaire” . A elaboração 13

conceitual de Benjamin no período de juventude é marcada pela influência de variados nomes 

da estética alemã da virada do século XVIII para XIX, tanto dos pensadores primeiro-

românticos, Novalis e Friedrich Schlegel, quanto dos poetas Johann Wolfgang von Goethe e 

Friedrich Hölderlin.  

 O recorte de nosso trabalho concentra-se nesta constelação formada pelas referências 

filosóficas e literárias da tradição alemã, organizada por Benjamin ao redor do problema da 

crítica de arte, de modo que não contemplaremos as reflexões desenvolvidas pelo filósofo ao 

longo de seu período de maturidade, notadamente quando atuou profissionalmente como crítico 

e ensaísta. Neste conjunto se inserem os escritos sobre Baudelaire e sobre Brecht; a 

correspondência com Adorno; o trabalho das Passagens; uma série de fragmentos póstumos e 

peças escritas para transmissões radiofônicas; para citar os escritos que abordam direta ou 

indiretamente o tema da crítica a partir do ano de 1928 e até a morte do filósofo. Estes já nos 

permitem notar a reformulação dos pressupostos teóricos do procedimento interpretativo de 

Benjamin. Nesta mudança, observa-se não apenas o deslocamento da interpretação para um 

 BENJAMIN, Walter. “Goethes Wahlverwandtschaften”. In: Gesammelte Schriften. Band I: 11

Abhandlungen. Edição de Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 
1991; pp. 123-201. Tradução em língua portuguesa utilizada neste trabalho: BENJAMIN, Walter. “As 
afinidades eletivas de Goethe”. In: Ensaios reunidos: escritos sobre Goethe. Tradução de Mônica 
Krausz Bornebusch, Irene Aron e Sidney Camargo. Supervisão e notas de Marcus Vinicius Mazzari. 
São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2009; pp. 11-121.

 BENJAMIN, Walter. “Ursprung des deutschen Trauerspiels”. In: Gesammelte Schriften. Band I: 12

Abhandlungen. Edição de Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 
1991; pp. 203-430. Tradução em língua portuguesa utilizada neste trabalho: BENJAMIN, Walter. 
Origem do drama trágico alemão. Edição e tradução de João Barrento. 2ª Ed. Belo Horizonte: Editora 
Autêntica, 2013.

 GAGNEBIN, 1980, p. 21913
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objeto mais amplo – não mais a obra literária singular como registro privilegiado da linguagem, 

mas os fenômenos culturais que perpassam a vida moderna em sua historicidade – como a 

reformulação do sentido da produção artística e de sua mediação, de modo a abarcar uma 

finalidade da agenda política materialista-dialética, na qual tanto a arte quanto a crítica são 

pensadas como elementos que contribuem para a formação e emancipação das massas. Assim, 

circunscreveremos nossa análise aos textos de um período de produção que vai do ano de 1916 

até cerca de 1927, recorrendo a outros escritos além dos já citados que nos permitam explicar e 

aprofundar aspectos da teoria de Benjamin. Ainda que façam parte deste período de produção, 

os ensaios sobre linguagem e tradução não serão visitados neste trabalho. Estes escritos remetem 

à filosofia da linguagem de Benjamin, face de seu pensamento que levanta questões cuja 

complexidade e importância exige um tratamento mais detido do que aquele que poderíamos 

oferecer aqui, visto que já temos de lidar com sua definição de crítica de arte. 

 Embora tentemos aqui focar nossa exposição exclusivamente no problema da crítica de 

arte, de modo a nos centrarmos nas contribuições de Benjamin para a estética e a filosofia da 

arte, este tema é atravessado por questões oriundas de sua filosofia da linguagem e filosofia da 

história. Em diversos momentos seus conceitos revelam uma articulação cerrada entre 

linguagem, arte, história e religião, englobando também discussões relativas à ética e à política – 

se considerarmos que esta última motiva a reelaboração ocorrida em seu programa teórico no 

período de maturidade. As questões que pretendemos discutir direcionam nosso trabalho 

precisamente para uma interseção entre história e linguagem, em razão do procedimento da 

crítica incidir na materialidade e concretude da obra, numa posição que exige do intérprete o 

distanciamento histórico de seu contexto de produção. O aprofundamento na materialidade da 

obra, sendo esta literária, como um romance, um poema ou uma peça teatral, implica a análise 

detida do extrato concreto através do qual a obra se expõe, sua estrutura e detalhes, os quais são 

dados na linguagem. Desse modo, o estrato da obra de arte visado pela crítica, a verdade que 

Benjamin compreende como inerente à conformação artística – a qual, num plano metafísico, se 

encontra necessariamente articulada com o belo –, é apresentada como pertencente aos domínios 

da linguagem e da história. 

 Os escritos em que Benjamin explicita de maneira mais completa sua concepção de 

crítica de arte – especialmente As afinidades eletivas de Goethe e Origem do drama barroco 

alemão – são eles mesmos peças de crítica que se desenvolvem segundo os pressupostos que 
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apresentam, revelando um paralelo entre a teoria e prática interpretativa do filósofo. Não 

buscaremos, portanto, fornecer um conceito fechado e absoluto da crítica de arte em Benjamin, 

mas mostrar como suas ideias motrizes ganham uma feição singular em cada escrito, 

evidenciando que os conceitos e imagens empregados no desenvolvimento de seu programa 

teórico são reelaboradas de acordo com o objeto interpretado. Devido ao estilo ensaístico de 

Benjamin e ao caráter fragmentário de sua argumentação, subsumir as particularidades de cada 

formulação a um esquema geral, definitivo e abarcante, parece um expediente infrutífero para 

compreender a especificidade de sua concepção de crítica de arte. 

 No primeiro capítulo, reconstituiremos a interpretação de Benjamin da teoria da arte de 

Friedrich Schlegel e Novalis, segundo sua dissertação de doutoramento, O conceito de crítica de 

arte no romantismo alemão. Esta obra configura um registro privilegiado do desenvolvimento 

da teoria da crítica de arte de Benjamin, sendo a primeira publicação do filósofo dedicada ao 

tema. Tendo sido publicada em 1920, a dissertação consiste numa leitura e atualização da teoria 

romântica da crítica de arte, cuja pesquisa ocupou Benjamin entre 1917 e 1919. Interessa-nos 

destacar como o princípio fundamental do pensamento romântico – a reflexão, também 

princípio metodológico da crítica de arte – é interpretado por Benjamin de modo a aproximar a 

concepção romântica de sua própria, com o intuito de garantir objetividade ao procedimento da 

crítica de arte. A afirmação de uma estrita objetividade nas especulações de Schlegel e Novalis 

mostra-se, porém, problemática em função da ambiguidade de suas formulações e equivocidade 

de seus conceitos. Esta dificuldade exige que dediquemos atenção ao modo como Benjamin 

apresenta a sistematicidade dos autores românticos, bem como à maneira como ele escapa de 

conceitos paradoxais – como o de “ironia” [Ironie] e “chiste” [Witz] os quais são definidos por 

uma tensão entre objetividade e subjetividade –, situando-os numa tendência mística ou 

esotérica de seu pensamento.  

 A principal qualidade da teoria da arte romântica, apontada por Benjamin como sua mais 

significativa contribuição para a autonomia da arte, consiste em seu conceito de “obra de 

arte” [Kunstwerk]. Veremos como este conceito de obra de arte juntamente com o procedimento 

reflexivo da crítica permitem a Benjamin caracterizar a crítica romântica como “objetiva” e 

“positiva”, em dupla oposição ao ceticismo do movimento pré-romântico Tempestade e Ímpeto 

[Sturm und Drang]; e ao dogmatismo do classicismo, sendo este último o predecessor da prática 

crítica em voga na época do filósofo, por sua vez caracterizada como uma crítica “negativa” e 
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“subjetiva”. A crítica de arte romântica não se resume a um julgamento das obras para dispô-las 

numa classificação segundo sua qualidade artística. Ela busca antes o acabamento da obra 

através do desdobramento da reflexão que lhe é inerente, que se encontra auto-limitada em sua 

forma. Nesse sentido, o critério para a realização da crítica encontra-se dado na própria obra, 

dispensando o uso de qualquer escala de valores estéticos que seja exterior à ela. É somente 

através da crítica que determinada obra efetiva sua função artística, quando situada como uma 

forma pura ou simbólica no continuum das formas, isto é, na Ideia da arte, entendida como uma 

unidade que abarca a totalidade das manifestações artísticas produzidas ao longo da história. A 

propriedade da obra de arte que torna sua crítica possível e necessária é apresentada por 

Benjamin num contraponto entre a teoria da arte dos primeiro-românticos e a de Goethe: trata-se 

do conceito de “criticabilidade” [Kritisiertbarkeit] da obra de arte, o qual, na teoria romântica, 

garante a cada conformação artística uma abertura infinita para a crítica. 

 No segundo capítulo, trataremos de um escrito no qual Benjamin expõe os pressupostos 

teóricos da sua própria concepção da crítica de arte. Apresentaremos aí o programa estético-

filosófico da crítica de arte elaborado pelo filósofo no ensaio As afinidades eletivas de Goethe, 

escrito definido pelo autor, não por acaso, como uma crítica filosófica. Para discutirmos as 

categorias estéticas adotadas neste ensaio, o par “teor de verdade” [Wahrheitsgehalt] e “teor 

coisal” [Sachgehalt], convém analisarmos a metodologia interpretativa traçada por Benjamin em 

outro de seus ensaios de juventude, escrito entre 1914 e 1915, o qual foi publicado somente após 

sua morte. Definido como “comentário estético” a duas composições líricas, o texto Dois 

poemas de Friedrich Hölderlin  apresenta um esforço comum ao do ensaio sobre o romance de 14

Goethe, a saber: desenvolver uma compreensão objetiva sobre a obra de arte, centrada na 

progressão de seus elementos formais. Este ensaio póstumo consiste no primeiro registro em que 

Benjamin emprega o conceito de “teor” [Gehalt] como uma categoria estética de interpretação 

dos objetos artísticos. No contexto da interpretação do romance de Goethe, as categorias 

tradicionais da estética, “forma” [Form] e “conteúdo” [Inhalt], não são totalmente abandonadas, 

 BENJAMIN, Walter. “Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin” In: Gesammelte Schriften. Band II: 14

Aufsätze, Essays, Vorträge. Edição de Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser. 2 vol. Frankfurt: 
Suhrkamp Verlag, 1977; pp. 105-156. Tradução em língua portuguesa utilizada neste trabalho: 
BENJAMIN, Walter. “Dois poemas de Friedrich Hölderlin: Coragem de poeta e Timidez”. In: Escritos 
sobre mito e linguagem. Organização, apresentação e notas de Jeanne Marie Gagnebin. Tradução de 
Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: Editora 34; Duas cidades, 2011a, pp. 13-48.
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mas re-significadas em função do teor coisal e do teor de verdade, entendidos como estratos que 

constituem a obra de arte numa unidade sintética. 

 Em As afinidades eletivas de Goethe a principal adversidade contra a qual Benjamin 

argumenta é uma tendência filológica de sua época, cuja prática crítica procurava compreender a 

obra de arte a partir de aspectos biográficos do artista. Como procuraremos mostrar, a recusa ao 

biografismo é um elemento fundamental da teoria da crítica de arte de Benjamin, pois, ao 

desviar-se da obra para a pessoa do artista, o conhecimento que a crítica visa estabelecer sobre a 

conformação artística termina por afirmar um mito, isto é, uma caracterização da existência dos 

grandes artistas como heróis e santos, ou mesmo equivalendo seu potencial de criação àquele do 

criador divino. Para Benjamin, a verdade inerente a uma obra de arte, alvo da crítica por 

excelência, torna-se acessível apenas mediante um rigoroso aprofundamento em sua 

materialidade constitutiva. Neste processo, o distanciamento histórico do intérprete, em relação 

ao momento de produção da obra, configura uma condição para a crítica, visto que é sob ação do 

tempo que sua beleza aparente fenece, permitindo que sua verdade seja reconhecida. Em As 

afinidades eletivas de Goethe, a relação entre essência e aparência recebe sua formulação mais 

abstrata em moldes metafísicos, a partir da ideia de beleza como segredo. É neste contexto que 

procuraremos apresentar o sentido filosófico da crítica de arte elaborada por Benjamin, cuja 

indagação se situa na tensão entre a bela aparência da obra e a essência que anima sua beleza, 

tendo como objetivo expor esta essência, a verdade inerente à obra de arte, como o mais 

proeminente problema filosófico. 

 No terceiro e último capítulo, analisaremos o Prefácio Epistemológico-crítico de Origem 

do drama barroco alemão. Neste momento, trataremos da elaboração do método contemplativo 

ou imersivo e da caracterização da tarefa da filosofia como “apresentação” [Darstellung] da 

verdade. A teoria das ideias exposta no Prefácio, juntamente com os conceitos de contemplação 

e apresentação, mostra-se essencial para a compreensão do projeto teórico da crítica de arte em 

Benjamin. Nesse sentido, apresentação da verdade e “imersão” [Versenkung] são etapas de um 

método interpretativo filosófico, no qual subjaz uma correlação, em nível metafísico, entre as 

ideias de Verdade e Beleza, consolidando a base de uma investigação filosófica no âmbito da 

arte. Em que medida a crítica de arte fundamenta-se na teoria das ideias exposta no Prefácio? 

Como o procedimento da crítica de arte insere-se nas diretrizes gerais do método filosófico 

traçado por Benjamin neste escrito? Também procuraremos evidenciar a diferença de 
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fundamento entre o pensamento romântico e o de Benjamin, segundo a noção de verdade. 

Enquanto os românticos a consolidam na consciência reflexiva, Benjamin a situa no âmbito da 

linguagem e, consequentemente, da história. Esta diferença de fundamento clarifica o sentido do 

programa crítico-filosófico de Benjamin, na medida em que a crítica – como definida em As 

afinidades eletivas de Goethe – busca a verdade presente na obra de arte, verdade esta que é 

linguística e, consequentemente, histórica. Além disso, é na segunda parte do livro sobre o 

Trauerspiel, mais precisamente na exposição da alegoria como forma da dramaturgia barroca 

alemã, que Benjamin apresenta a formulação da crítica de arte em seu alcance histórico. 

Trataremos pois, da crítica como “mortificação das obras”, na qual subjaz o intuito de “salvar” a 

beleza das obras no domínio do saber. 

 Como problema filosófico, a crítica de arte transita sobre uma série de questões 

fundamentais da Estética. Em termos gerais, a elaboração de uma teoria sobre esta problemática 

tange, em diferentes medidas, questões referentes à possibilidade de fundamentação do juízo 

estético; ao ser da obra de arte, sua ontologia; ao sentido da produção artística, em que consiste o 

ofício do artista; à recepção do público no contexto sócio-histórico. Isso ocorre, como mostra 

Abrams , em função da atividade da crítica de arte se situar no eixo entre quatro esferas 15

distintas: a obra de arte, o artista que a produz, o universo  nela representado, e o público de 16

espectadores que lhe dirige atenção. Ao longo da história da reflexão sobre a arte, as construções 

teóricas voltadas à crítica enfatizaram em maior medida algum destes domínios, consolidando 

determinadas abordagens interpretativas. Embora o programa teórico elaborado por Benjamin 

para a crítica movimente-se também nestas esferas da produção e recepção da arte, seu escopo 

conceitual e a progressão de sua argumentação não permitem que os tratemos de forma isolada, 

isto é, enfatizando um ou outro dos fatores destacados por Abrams em sua emblemática 

investigação sobre as teorias da crítica de arte desenvolvidas no contexto romântico. No estudo 

que aqui apresentamos, cuja configuração em muito se aproxima do comentário, não 

investigaremos a posição de Benjamin seguindo esta grade de inteligibilidade, visto que as 

preocupações do filósofo integram, simultaneamente, reflexões sobre o tipo particular de criação 

 Cf. ABRAMS. M. H. The mirror and the lamp: romantic theory and the critical tradition. New 15

York: Oxford University Press, 1971.

 “Universo”, designa aqui todo o diverso que pode ser representado na obra de arte, qualquer estado 16

de coisas concreto a que ela remeta, o que inclui “pessoas e ações, ideias e sentimentos, objetos 
materiais e acontecimentos ou essências supra-sensíveis” (ABRAMS, 1971, p. 6; tradução nossa).
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efetuada pelo artista, as especificidades do objeto artístico como portador de uma verdade, a 

presença cifrada de elementos do universo histórico na obra de arte, bem como sobre as 

condições necessárias ao intérprete para uma crítica objetiva. Buscaremos antes desatar alguns 

nós da trama de seu pensamento a propósito do problema da crítica de arte nos textos de 

juventude, sabendo de antemão que muitos permanecerão com um tratamento lacunar e 

insuficiente.  

 No trabalho que se segue, apresentaremos os pressupostos teóricos do programa estético-

filosófico da crítica de arte de Benjamin, conforme os três principais escritos de juventude que 

discutem a interpretação das obras de arte. Interessa-nos destacar o tipo de conhecimento ou 

compreensão que a crítica pretende fornecer sobre a obra de arte. Não poderemos tratar aqui, 

com a profundidade devida, a função que crítica de arte desempenha na cultura ocidental 

moderna, no que se refere aos processos de produção e circulação dos objetos artísticos. Uma tal 

explanação exigiria que abordássemos diretamente os escritos de Benjamin relativos aos anos 30 

e 40, os quais escapam de nosso recorte .   17

 Convém informar que os trechos provenientes de referências em língua estrangeira, os quais citamos 17

diretamente ao longo deste trabalho, foram por nós traduzidos.
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CAPÍTULO I – A atualização da crítica de arte romântica 

Encontrar fórmulas para indivíduos-de-arte, somente 
através das quais eles são entendidos no sentido mais 
próprio, constitui o ofício do crítico artístico, cujos 
trabalhos preparam a história da arte . 18

I.1. Fichte e os Primeiros-românticos: o conceito de “reflexão” 

 Em sua dissertação de doutoramento, intitulada O conceito de crítica de arte no 

romantismo alemão , Walter Benjamin analisa como os pensadores do primeiro-romantismo 19

[Frühromantik], Friedrich Schlegel e Novalis , definem a tarefa da crítica no interior de sua 20

filosofia da arte. Abordar o conceito de “crítica de arte” [Kunstkritik] nestes autores envolve 

reconstruir as bases teórico-filosóficas nas quais a atividade de interpretação da obra se encontra 

fundada. Portanto, o procedimento investigativo parte do princípio formal do pensamento 

romântico, progredindo sobre suas intenções sistemáticas e desdobrando suas consequências em 

relação às teorias do conhecimento e da arte elaboradas por estes autores. Benjamin começa seu 

estudo destacando o fundamento ontológico e metodológico do pensamento primeiro-romântico, 

a noção de “reflexão”, caracterizada como o pensar que se volta sobre si mesmo e, nesta medida, 

evidencia de imediato o conhecimento dado em sua própria forma. O movimento do pensar 

reflexivo, pela sua forma auto-referencial e imediatez, é precisamente o gesto constitutivo da 

autoconsciência, na medida em que o sujeito toma a si mesmo como objeto do seu pensar, 

 NOVALIS. Polén. Tradução, apresentação e notas de Rubens Rodrigues Torres Filho. 2ª Ed. São 18

Paulo: Iluminuras, 2009; Fragmento 43, p. 64.

 BENJAMIN, Walter. O conceito de crítica de arte no romantismo alemão. Apresentação, tradução e 19

notas de Marcio Seligmann-Silva. São Paulo: Iluminuras, 2011b.

 Pseudônimo adotado por Georg Philipp Friedrich von Hardenberg em seus escritos, pelo qual é 20

conhecido nas tradições literária e filosófica. 
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alcançando com isso a consciência de si, num ato cognitivo em que o sujeito é também objeto 

conhecimento. Segundo ele: 

   

O pensamento na autoconsciência refletindo a si mesmo é o fato fundamental do 
qual partem as considerações gnosiológicas de Friedrich Schlegel e, em grande 
parte, também as de Novalis. A relação consigo mesmo do pensamento, presente 
na reflexão, é vista como a mais próxima do pensamento em geral, a partir da qual 
todas as outras serão desenvolvidas .  21

  

 Caracterizada por Benjamin como “um credo metafísico”  dos primeiro-românticos, a 22

reflexão é empregada como princípio construtivo de todas as instâncias espirituais, constituindo 

a essência tanto da religião – “na medida em que ‘o coração sente a si mesmo’”  – quanto da 23

poesia – sendo esta “uma essência que se forma a si mesma” . Desse modo, toda interpretação 24

do real é concebida pelos pensadores românticos segundo a mesma estrutura do pensar 

reflexivo, visto que “pensar e reflexão são postos no mesmo plano” .  25

 Para Benjamin, o conceito primeiro-romântico de reflexão encontra-se diretamente 

influenciado pela noção de reflexão presente na filosofia de Johann Gottlieb Fichte. Porém, não 

se trata de uma adoção completa do conceito fichteano por parte dos românticos. Nas 

especulações destes, o pensar reflexivo incorpora ainda traços de outros elementos conceituais 

da teoria da consciência de Fichte, deslocando seu sentido original e assumindo uma feição 

própria. A influência da filosofia de Fichte no pensamento romântico é um tópico bem 

conhecido da tradição interpretativa do idealismo alemão. Tanto Novalis quanto Schlegel 

discutem em numerosas passagens de sua produção filosófica os pressupostos do sistema 

 BENJAMIN, 2011b, p. 2921

 BENJAMIN, op. cit., p. 7122

 BENJAMIN, op. cit., p. 7423

 BENJAMIN, op. cit., p. 74 24

 BENJAMIN, op. cit., p. 3025
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fichteano. Novalis, assim como Hölderlin , teve contato efetivo com o pensamento de Fichte 26

através de suas lições em Jena entre os anos de 1794 a 1795, período no qual este desenvolveu 

os fundamentos de sua Doutrina-da-ciência de maneira mais detalhada. Também é em torno 

deste período que Novalis produz seus cadernos de estudo sobre a filosofia de Fichte, os Fichte-

Studien; enquanto Friedrich Hölderlin escreve “Juízo e Ser” [Urteil und Sein]. Estes escritos, 

portanto, figuram entre os principais registros da recepção da filosofia de Fichte em sua época. 

No Fragmento 216 da Athenäum , em especial, Schlegel sinaliza a atualidade da filosofia de 27

Fichte, associando-o ao fato histórico da revolução francesa e à obra de Goethe, Os anos de 

aprendizado de Wilhelm Meister, exemplar da inovação literária alemã, o gênero do “romance 

de formação” [Bildungsroman]:  

A revolução francesa, a doutrina-da-ciência de Fichte e o Meister de Goethe são 
as maiores tendências da época. Alguém que se choca com essa combinação, 
alguém ao qual nenhuma revolução pode parecer importante, a não ser que seja 
ruidosa e material, alguém assim ainda não se alçou ao alto e amplo ponto de vista 
da história da humanidade . 28

  

 O motivo desta estima do pensamento de Fichte pode ser traçado a partir do fragmento 

168, no qual Schlegel pergunta: “E que filosofia resta ao poeta? A producente, que parte da 

liberdade e da crença nela, e então mostra como o espírito humano em tudo imprime sua lei e 

como o mundo é sua obra de arte” . Como podemos notar, a resposta que se segue alude aos 29

elementos característicos da doutrina-da-ciência, pelo destaque da noção de liberdade e do 

 O estudo de Pinkard (2002, p. 132) sobre o legado filosófico do Idealismo alemão indica que o 26

círculo de relações dos Românticos de Jena incluía principalmente os irmãos August Wilhelm e 
Friedrich Schlegel, o poeta Friedrich von Hardenberg ou Novalis, o teólogo Friedrich Schleimacher, o 
dramaturgo Ludwig Tieck;  pontualmente o poeta Friedrich Hölderlin e o filósofo Friedrich Wilhelm 
Joseph von Schelling.

 Revista filosófico-literária fundada pelos irmãos Friedrich e August Wilhelm Schlegel, através da 27

qual os poetas-pensadores do primeiro-romantismo publicaram alguns de seus principais escritos. 
Embora hoje se reconheça a importância da Athenäum como veículo de exposição das ideias do 
primeiro-romantismo, o insucesso de público restringiu a existência da publicação a curto período de 
tempo, compreendido entre os anos de 1799 e 1801. 

 SCHLEGEL, Friedrich. O dialeto dos fragmentos. Tradução, apresentação e notas de Marcio 28

Suzuki. São Paulo: Iluminuras, 1997; p. 83.

 SCHLEGEL, 1997, p.7429
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potencial de atividade do espírito humano. Para Millán, “a filosofia criativa esboçada neste 

fragmento é precisamente o tipo de sistema que encontramos na obra de Fichte – uma razão 

porque Schlegel foi atraído para a obra de Fichte” . Entretanto, é importante lembrar que a 30

influência de Fichte nos primeiros-românticos se dá de maneira intrincada, sendo marcada por 

momentos de aproximação e de afastamento das posições originais do filósofo idealista.  

 Segundo Benjamin, a adoção do conceito fichteano de reflexão por Schlegel e Novalis 

baseia-se em dois aspectos fundamentais. O interesse dos românticos pelo conceito fichteano de 

reflexão deve-se, primeiramente, à sua natureza formal, a qual estes consideravam “uma 

garantia para o seu caráter intuitivo” . Benjamin aponta como nexo para tal aproximação a 31

possibilidade da reflexão em atingir um conhecimento imediato e verdadeiro, tal como 

pretendido pelo postulado do conceito de “intuição intelectual”. A reflexão é compreendida 

como uma atividade espontânea do Eu, na qual o sujeito, ao se voltar para si mesmo, obtém um 

conhecimento sem mediação sensível. Trata-se, aqui, da imediatez com a qual o sujeito se auto-

referencia pelo pensar reflexivo. Neste sentido, o pensar reflexivo implica autoconsciência ou 

autoconhecimento, precisamente pela relação direta que o sujeito estabelece consigo mesmo, na 

medida em que seu pensar tem por objeto ou conteúdo a própria forma do pensar. Benjamin 

explica que tal “interpenetração mútua do pensamento reflexivo e do conhecimento imediato”, 

encontra-se já na primeira versão da Doutrina-da-ciência de Fichte, no escrito Sobre o conceito 

da doutrina-da-ciência ou da assim chamada Filosofia, do ano de 1794. Embora Benjamin 

reconheça o afastamento que o próprio Fichte tomará de tal posição em suas subsequentes 

exposições da Doutrina-da-Ciência, ele atribui ao pensamento romântico uma plena 

concordância com a noção de reflexão apresentada no escrito metodológico de Fichte. “Aqui ele 

[Fichte] determina a reflexão como a reflexão de uma forma, demonstrando, desta maneira, a 

imediatez do conhecimento dado nela” . Tal como adotada pelos românticos, a partir deste 32

primeiro momento do sistema de Fichte, a reflexão é compreendida como o modo do pensar que 

se dirige ao conhecimento imediato, referente à consciência da forma do próprio pensar.  

 MILLÁN, Elizabeth. “Fichte and the Development of Early German Romantic Philosophy”. In: 30

JAMES, David; ZÖLLER, Günter (orgs.). The Cambridge Companion to Fichte. Nova Iorque: 
Cambridge University Press, 2016; p. 312.

 BENJAMIN, 2011b, p. 3031

 BENJAMIN, op. cit., p. 3132
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Esta teoria conhecimento, com o seu formalismo místico radical, possui […] a 
mais profunda afinidade com a teoria da arte do primeiro romantismo. A ela os 
primeiro-românticos ligaram-se firmemente e a desenvolveram para além das 
sugestões de Fichte, que, por sua vez, em seus escritos posteriores, fundou a 
imediatez do conhecimento sobre a sua natureza intuitiva .   33

  

 Segundo a interpretação de Benjamin, portanto, os românticos levam ao extremo um 

“formalismo místico radical” relativo ao primeiro momento da filosofia de Fichte, mas do qual o 

próprio Fichte se afasta na medida em que sua teoria da consciência é reformulada. Como 

destaca Menninghaus , a exposição do conceito de reflexão como eixo de ligação entre Fichte e 34

os Românticos de Jena – tal como feita por Benjamin em sua dissertação de doutoramento – 

evidencia uma série de incoerências, tanto por constituir um tratamento extremamente livre do 

material citado, quanto pelo fato do filósofo furtar-se a discutir outros pontos de afinidade 

teórica, ocasionando significativas limitações conceituais . Noções fundamentais comuns à 35

teoria da consciência de Fichte e à teoria da arte romântica, como a “faculdade da 

imaginação” [Einbildungskraft] e o “sentimento” [Empfindung], não são esgotadas por 

Benjamin, sendo abordadas apenas marginalmente. Não procuraremos aqui reconstituir os 

detalhes da leitura de Benjamin para aferir seus méritos ou defeitos. Interessa-nos, antes, mostrar 

como os desvios em relação ao pensamento primeiro-romântico– especialmente em relação ao 

conceito de reflexão –, contribuem para a posição interpretativa de Benjamin, na medida em que 

ele aproxima a concepção romântica de crítica de arte de sua própria posição teórica. 

 No caso específico da aproximação entre conhecimento imediato e pensamento 

reflexivo, é importante mencionar que Benjamin não define propriamente o sentido destas 

noções nas posteriores exposições da teoria da subjetividade de Fichte. Entretanto, nas versões 

 BENJAMIN, 2011b, p. 3233

 MENNINGHAUS, Winfried. “Walter Benjamin’s exposition of the romantic theory of reflection”. 34

In: BENJAMIN, Andrew; HANSEN, Beatrice (eds.). Walter Benjamin and Romanticism. Londres; 
Nova Iorque: Continuum, 2002; pp. 19-50.

 A interpretação de Benjamin, ainda que livre e seletiva em relação aos aspectos destacados do 35

pensamento-romântico, é também marcada por motivos históricos. A quantidade de referências 
bibliográficas que o filósofo dispunha em sua época, tanto da obra de Schlegel quanto da de Novalis, é 
significativamente menor do que podemos encontrar hoje, pelo fato de diversos escritos, sobretudo 
fragmentos, terem sido publicados nos anos posteriores à elaboração de sua dissertação de 
doutoramento. 



!25

subsequentes da Doutrina-da-ciência, Fichte já distingue a “reflexão” do que ele chama de 

“intuição”, situando-os em momentos diferentes da estrutura representacional da consciência. 

Particularmente na Doutrina-da-ciência de 1794-1795 , o filósofo caracteriza a atividade do 36

“intuir” sem equipará-la, em alguma medida, à “intuição intelectual”. Tendo em vista o 

propósito de esclarecer a exposição benjaminiana do conceito romântico de reflexão, convém 

traçar uma distinção entre as noções de reflexão e intuição na teoria da consciência de Fichte, 

particularmente a partir das considerações presentes em O princípio da Doutrina-da-ciência . 37

Neste escrito de 1797, Fichte oferece uma reformulação dos pressupostos de seu sistema. Aqui, 

a “intuição” é definida como a consciência fundamental do sujeito, isto é, constitutiva do Eu, de 

modo que “Eu sou esta intuição, e pura e simplesmente mais nada, e essa intuição é Eu” . A 38

intuição consiste na consciência que acompanha todos os demais atos da consciência, sendo 

encontrada imediatamente quando o Eu retorna sua atividade sob si mesmo. “A consciência do 

meu pensar não é eventualmente algo contingente ao meu pensar, só acrescentada a ele 

posteriormente e vinculada com ele, mas é inseparável dele” . Assim, “o Eu é instituído pelo 39

retorno do pensar sobre si mesmo, […] aquilo que, quando penso assim, aparece imediatamente 

em minha consciência e que, quando tu pensas assim, aparece imediatamente em tua 

consciência, em suma, falo somente do conceito de Eu” .  40

 Embora as formulações de Fichte possam levar a entender que esta intuição fundamental 

depende de um gesto reflexivo para se tornar perceptível ao próprio sujeito, é necessário 

ressaltar que este ato da consciência não se confunde com a reflexão. A especificidade da 

intuição reside no fato dela ser uma forma de consciência na qual sujeito e objeto não se 

distinguem, mas são um e mesmo “sujeito-objeto”: “Toda consciência possível, como objeto de 

um sujeito, pressupõe uma consciência imediata em que subjetivo e objetivo sejam pura e 

 Embora a Doutrina-da-ciência de 1794/95 seja compreendida pela tradição interpretativa da 36

filosofia de Fichte como um “trabalho em andamento”, uma etapa do desenvolvimento de seu sistema, 
tal escrito mostra-se fundamental para rastrear a influência das noções fichteanas no pensamento 
romântico, visto que nele Fichte fornece a exposição mais detalhada de seu sistema.

 FICHTE, Johann Gottlieb. “O princípio da Doutrina-da-ciência”. In: A Doutrina-da-ciência de 1794 37

e outros escritos. Seleção, tradução e notas de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Abril 
Cultural, 1980; pp. 177-185. (Col. Os Pensadores).

 FICHTE, 1980, p. 18338

 FICHTE, op. cit., p. 18239

 FICHTE, op. cit., p. 18040
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simplesmente um” . Além disso, para Fichte, legar à reflexão o fundamento da autoconsciência 41

implica aceitar uma regressão ao infinito, em função da estrutura circular do pensar reflexivo. Se 

a autoconsciência é compreendida como resultado da reflexão, segundo a qual o sujeito toma 

seu próprio pensamento como objeto do pensar, então ela exigiria uma consciência superior à 

ordinária, capaz de circunscrever o sujeito como objeto do conhecimento. Porém, uma tal 

consciência superior demandaria ainda um sujeito de ordem superior no qual ela possa se 

realizar e do qual tem de haver consciência. Assim, de acordo com a estrutura do pensar 

reflexivo, a consciência de si nunca se realizaria plenamente, mas se estenderia ao infinito, 

percorrendo graus sucessivos de consciência. 

Tu tens consciência de ti mesmo, dizes; logo, distingues necessariamente teu eu 
pensante do eu pensado no pensamento do eu. Mas, para que possas fazê-lo, o 
pensante nesse pensar tem que ser por sua vez objeto de um pensar superior, para 
poder ser objeto da consciência; com isso, obténs, ao mesmo tempo, um novo 
sujeito, que deve novamente ter consciência daquilo que antes era o estar-
consciente-de-si. […] Logo, para cada consciência precisaremos de uma nova 
consciência, cujo objeto é a primeira, e assim ao infinito; logo jamais chegaremos 
a poder admitir uma consciência efetiva . 42

  

 Dado o papel fundamental da autoconsciência, como consciência que deve ser capaz de 

acompanhar todos os demais atos de consciência do sujeito, se tomarmos a estrutura do pensar 

reflexivo como sua base, não obteremos qualquer elemento que nos permita explicar a natureza 

do Eu. É na tentativa de evitar que a investigação filosófica sobre o estatuto da subjetividade 

fique presa numa circularidade infrutífera que Fichte situa a autoconsciência no domínio da 

intuição, compreendida como uma instância pré-reflexiva, anterior à atividade cognitiva do 

sujeito e que escapa de qualquer determinação conceitual mais precisa. Segundo o conceito de 

intuição, não se trata de considerar o Eu exclusivamente como sujeito do conhecimento, mas 

sujeito e objeto são um e o mesmo; tal fato evidencia que a autoconsciência tem por fundamento 

algo de mais profundo, que escapa à nossa consciência, mas é constitutiva dela.  

 FICHTE, 1980, p. 18241

 FICHTE, op. cit., p. 18142
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 Pela valorização do caráter formal do pensamento, Benjamin atribui à noção romântica 

de reflexão uma equivalência com a noção fichteana de intuição em Fichte, caracterizando-a 

como a forma da consciência imediata. Para Menninghaus, trata-se de uma leitura pouco precisa 

em relação à imediatez pretendida na reflexão, pois “seu significado não é, todavia, que a 

reflexão abstrata em si seja esta certeza imediata, […] ou que esta imediatez exista na execução 

da reflexão abstrata” . É mais coerente dizer que, “ao invés de identificar o fim da consciência e 43

seus meios – como Benjamin faz – Fichte, Schlegel e Novalis viam igualmente uma fenda 

instransponível entre os dois” . No caso específico de Fichte, como indica Henrich , a própria 44 45

possibilidade da reflexão sugere um fundamento mais primordial do Eu, isto é, sua 

“egoidade” [Selbstheit]:  

Esta egoidade primordial primeiro permite que um Eu trabalhe em si livre de suas 
conexões com o mundo e compreenda a si mesmo explicitamente como o que 
deve ter sido anteriormente, a saber, conhecimento que o que é, é subjetividade 
cognoscente. A possibilidade da reflexão deve ser entendida na base desta 
essência primordial do Eu. A teoria da reflexão procede na direção oposta e 
explica o Eu como uma instância do ato reflexivo. Consequentemente, ela 
interpreta a primordial, porém obscura, essência do Eu com a ajuda do manifesto, 
porém secundário, fenômeno da reflexão .  46

  

 Ao invés de compreender a reflexão como um dos modos de ação do Eu – característico 

de nossa relação com os objetos – cujo fundamento se encontra num domínio mais primordial 

da subjetividade, a teoria da reflexão efetua uma explicação em sentido inverso, compreendendo 

o Eu como uma instância do pensar reflexivo, na medida em que se considera que apenas na 

reflexão o Eu é capaz de agir sobre si mesmo conscientemente. Esta posição da teoria da 

reflexão, entretanto, não pode ser atribuída sem dificuldades aos românticos de Jena. Como 

Menninghaus destaca a propósito do pensamento de Schlegel, a reflexão não garante a 

 MENNINGHAUS, 2002, p. 2243

 MENNINGHAUS, op. cit., loc. cit. 44

 HENRICH, Dieter. “Fichte’s Original Insight”. In: Contemporary German Philosophy I. Tradução 45

de David R. Lachterman. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1982; pp. 15-53.

 HENRICH, 1982, p. 2246
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identidade entre sujeito e objeto da consciência, tal como Fichte estabelece na intuição, mas 

antes reforça a divisão formal entre sujeito e objeto: 

Schlegel fala igualmente da “impossibilidade de alcançar definitivamente o nível 
mais alto através da reflexão”. E este é o caso especialmente em relação à auto-
reflexão: onde o ‘eu’ reflete a si mesmo enquanto o ‘eu’, já não é o ‘eu’, mas um 
‘eu dividido’ – dividido em sujeito e objeto da reflexão, em polos reflexionante e 
refletido .  47

  

 Retornando à leitura de Benjamin, o segundo aspecto da adoção do conceito fichteano de 

reflexão pelos Românticos diz respeito precisamente à infinitude. A reflexão é entendida como 

uma atividade de potencial infinito, uma vez que nela o pensar, como forma, tem por conteúdo o 

próprio pensar, ou seja, na reflexão o conteúdo do pensamento é sua própria forma. Assim, cada 

reflexão, enquanto “pensar do pensar”, é passível de ser tomada como objeto de uma nova 

reflexão, num procedimento extensível ao infinito. 

O romantismo fundou sua teoria do conhecimento sobre o conceito de reflexão, 
porque ele garantia não apenas a imediatez do conhecimento, mas também, e na 
mesma medida, uma particular infinitude de seu processo. O pensamento 
reflexivo ganhou assim, para eles, graças a seu caráter inacabável, um significado 
especialmente sistemático que induz que ele faça de cada reflexão anterior objeto 
de uma nova reflexão .  48

  

 É justamente em função do caráter infinito da reflexão que Benjamin traça a principal 

linha de distinção entre Fichte e os Românticos. Segundo ele, estes se distanciam de Fichte em 

função de sua teoria da consciência postular uma segunda atividade infinita do Eu, por eles 

rejeitada: o “pôr” [setzen]. Em todo caso, como nota Menninghaus, a explicação de Benjamin do 

 MENNINGHAUS, 2002, p. 2347

 BENJAMIN, 2011b, p. 3248
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“pôr” permanece relativamente lacunar, pelo fato desta noção da teoria da consciência de Fichte 

aparecer significativamente nos escritos de Schlegel e Novalis: “Como consequência da 

extensão da reflexão ao infinito para aplicar a todo o domínio da filosofia, ele [Benjamin] vê os 

românticos despotencializando outros modos de ação do ‘Eu’, ou mesmo rejeitando estes 

diretamente” . Este é o caso tanto da noção fichteana de “intuição intelectual” quanto do 49

“pôr” [setzen]. A propósito do “pôr”, embora não possamos exaurir aqui o sentido deste 

conceito, é necessário lembrar que na Doutrina-da-ciência de 1794-95 o próprio Fichte “não 

justifica a introdução do termo nem explica seu significado” . Ainda de acordo com Klotz, o 50

termo provém da palavra latina ‘ponere’ “como usada na lógica racionalista, que se refere ao ato 

no qual algum pensamento é considerado ou afirmado” . O que nos interessa destacar aqui, em 51

relação ou desenvolvimento da Doutrina-da-ciência, é que “Fichte logo passa a usar 

‘setzen’ [‘pôr’] para significar os atos pré-representacionais pelos quais a estrutura da 

consciência é fundada” .  52

 Benjamin compreende reflexão e posição como “duas maneiras de ação distintas do 

Eu” , puramente formais, que se determinam mutuamente, de maneira a evitar a regressão 53

infinita própria da reflexão. Para ele, Fichte “se empenha por toda a parte em excluir a infinitude 

da ação do Eu do âmbito da filosofia teórica e em remetê-la para o da prática” . Já os 54

românticos, em relação à infinitude, buscavam “torná-la constitutiva da filosofia teórica e, desta 

maneira para toda filosofia em geral – sendo a filosofia prática, aliás, a que menos interessava a 

Schlegel” . O filósofo não menciona aqui se os planos teórico e prático referem-se diretamente 55

àqueles apresentados por Fichte na Doutrina-da-ciência de 1794-95 . Neste contexto, o aspecto 56

 MENNINGHAUS, 2002, p. 2849

 KLOTZ, Christian. “Fichte’s Explanation of the Dynamic Structure of Consciousness in the 50

1794-95 Wissenschaftslehre”. In: JAMES, David; ZÖLLER, Günter (orgs.). The Cambridge 
Companion to Fichte. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2016; p. 88

 KLOTZ, 2016, p. 8851

 KLOTZ, op. cit., loc. cit. 52

 BENJAMIN, 2011b, p. 3253

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.54

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.55

 Embora Fichte não adote a distinção entre os aspectos teórico e prático da consciência na segunda 56

exposição de seu sistema, a qual data de 1797, é importante ressaltar que esta marca a estrutura da 
exposição da Doutrina-da-ciência de 1794-95.



!30

teórico da Doutrina-da-ciência diz respeito ao funcionamento hipotético de nossa consciência 

na constituição das representações, como o Eu se institui pela síntese fundamental entre si 

mesmo e o que lhe é outro; o aspecto prático, por sua vez, não deve ser confundido com uma 

ética, filosofia política ou do direito; refere-se antes à explicação de como nossa consciência 

relaciona-se com os objetos, como o Eu atribui realidade ao que lhe é exterior. A formulação de 

Benjamin, pode ser compreendida como uma condensação genérica da dinâmica da consciência 

representacional em Fichte, a partir da atividade infinita do Eu. Segundo esta interpretação, o 

pôr de si mesmo do Eu prossegue ao infinito, a não ser que encontre em seu desenvolvimento 

um obstáculo – isto é, um “não-Eu” – que reflete a atividade do Eu na direção contrária, sobre 

ele mesmo, permitindo ao Eu delimitar-se como finito. “O pôr não prossegue até o infinito na 

esfera teórica; a sua peculiaridade é constituída justamente pelo bloqueio do pôr infinito; este 

bloqueio localiza-se na representação. […] As representações são representações do não-Eu” .  57

 A dinâmica que delimita a atividade infinita do Eu é o que possibilita a produção da 

representação de objetos na consciência. Assim, a infinitude constitutiva do Eu – seu pôr de si 

mesmo pura e simplesmente – é eliminada pela demanda prática de nossa consciência, na 

medida em que somente através de um não-Eu podemos ter representações de objetos da 

efetividade, do que é exterior ao Eu. Na versão de 1794-95, Fichte escreve: “O fundamento 

último de toda a efetividade para o Eu é, portanto, segundo a doutrina-da-ciência, uma ação 

recíproca originária entre o Eu e algo qualquer fora dele, do qual não se pode dizer mais nada, a 

não ser que tem de ser totalmente oposto ao Eu” . Esta exposição do “não-Eu” nos permite 58

assinalar um traço específico do pensamento romântico que, segundo Benjamin, motiva a 

rejeição de elementos essenciais  da teoria da consciência de Fichte. “No que concerne à relação 

da teoria do conhecimento de Fichte com a dos primeiros-românticos, será importante constatar 

que a formação do não-Eu no Eu assenta-se sobre uma função inconsciente deste” . A recusa do 59

esquema geral da teoria da consciência de Fichte não se concentra apenas no “pôr”, entendido 

como atividade correlata à reflexão e que a limitaria; nem é motivada somente pelo apreço dos 

românticos pela infinitude. Em virtude de uma valorização da objetividade, os românticos 

também rejeitam o “não-Eu” por se tratar de uma instância pré-reflexiva ou inconsciente na 

 BENJAMIN, 2011b, p. 3357

 FICHTE, 1980, p. 15058

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit59
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teoria de Fichte. Para eles, “a limitação do Eu não pode ser inconsciente mas apenas consciente 

e, logo, relativa” . A limitação do Eu não se dá de maneira absoluta e inconsciente, mas 60

relativa, isto é, “efetuada por uma vontade consciente” . Neste sentido, segundo as palavras de 61

Schlegel citadas por Benjamin, a vontade consiste na “capacidade de deter a reflexão e de 

direcionar a intuição a seu bel-prazer para qualquer objeto determinado” . 62

 É nesta direção que os românticos efetuam uma crítica ao conceito fichteano de 

“travo”  [Anstoss], associando-o, pela sua obscuridade, à “coisa em si”  [Dinge an sich] de 63 64

Kant, como se vê nas palavras de Schlegel: “Na filosofia de Fichte se insinua, porém, algo que 

não é Eu, nem provém do Eu e, no entanto, não é não-Eu. Antes travo, agora contingência 

originária, análogo da coisa-em-si” . A objeção de Schlegel tem como pano de fundo a 65

preocupação com a arquitetônica do sistema filosófico de Fichte, no que concerne aos elementos 

adotados na exposição da Doutrina-da-ciência. A propósito da recepção do sistema fichteano 

entre os primeiro-românticos, Suzuki nota que “o travo é uma zona de obscuridade e 

indeterminação que surge junto com a doutrina-da-ciência, e nela permanece como uma mancha 

de sombra impenetrável à luz do entendimento” . Sendo considerado pelos românticos como 66

um resquício, ou mesmo transfiguração, da noção kantiana de “coisa-em-si”, o conceito de 

 BENJAMIN, 2011b, p. 4560

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit. 61

 SCHLEGEL apud BENJAMIN, 2011b, p. 4562

 “Anstoss”, traduzido por Rubens Rodrigues Torres Filho como “travo”, poderia também ser 63

compreendido como “entrave”, uma vez que refere-se a um elemento externo ao Eu que limita sua 
atividade espontânea, a qual se estenderia ao infinito caso não encontrasse este obstáculo. Ao obstar a 
atividade infinita do Eu que dirige-se ao exterior, o “travo” a redireciona de volta para o Eu, 
estabelecendo com isso sua autodeterminação e permitindo que este se relacione com objetos que lhe 
são externos. Tendo sido extraído por Fichte do vocabulário da Física de sua época, mais precisamente 
da Mecânica, o “Anstoss” consiste na parcela de não-Eu que coloca o Eu em movimento, que provoca-
o para a ação.

 A “coisa-em-si” corresponde ao numeno, domínio dos objetos que se situa além de nossa intuição 64

sensível e do qual não podemos ter qualquer conhecimento, ainda que possamos pensá-lo. No terceiro 
capítulo da Analítica Transcendental da Crítica da Razão Pura, Kant distingue este conceito do 
fenômeno, isto é, o objeto tal como se apresenta aos nossos sentidos, passível de ser conhecido 
empiricamente por estar dentro das possibilidades de nossa intuição sensível. Embora não possamos 
ter conhecimento do númeno, isto não significa que ele não possa ser conhecido através de um modo 
de intuição que ultrapasse as limitações de nossa sensibilidade. Cf. LEBRUN, Gérard. “A aporética da 
coisa-em-si”. In: Sobre Kant. Organização de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Iluminuras, 
2012; pp. 53-71.

 SCHLEGEL apud SUZUKI, Márcio. O gênio romântico. São Paulo: Iluminuras, 1998; p. 14465

 SUZUKI, 1998, p. 14466
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“travo” ameaça a inteligibilidade do sistema de Fichte. Tal risco se deve às formulações que 

evocam este conceito, no texto da Doutrina-da-ciência, extrapolarem a exigência segundo a 

qual “não se pode dizer mais nada” a respeito deste, além do fato de ser totalmente oposto ao 

Eu. Na continuidade desta passagem – onde lê-se: “A esse motor, porém, nada mais cabe, 

também, senão ser motor, uma força oposta, que como tal é apenas sentida [gefühlt]”  – Fichte 67

relaciona o travo com uma terminologia técnica (“motor”; “força”) que afirma mais do que se 

poderia a respeito dele. “Se a reflexão e a autoconsciência dependem do ‘choque’ para se tornar 

efetivas, então a porção quase insignificante de não-Eu que é o Anstoss recebe, por mínima que 

seja, uma certa espessura ontológica devido à conotação físico-mecânica de termos que lhes são 

afins no texto” . Numa carta endereçada a Schlegel, a qual Suzuki comenta, Novalis se queixa 68

do labirinto abstrações promovido pela “magia de Fichte”: 

Dentre todas essas abstrações, a do travo é, sem dúvida, a que pede uma solução 
mais radical (“Fichtismo sem Anstoss – sem não-Eu”, reclama Novalis), pois 
conflita com as descobertas mais importantes do sistema e, erroneamente 
entendido, comprometerá toda a concepção de liberdade que sustenta o edifício da 
doutrina-da-ciência . 69

  

 A tarefa enunciada pelos românticos – de uma filosofia fichteana sem “travo” e sem 

“não-Eu” – demonstra a posição crítica que Schlegel e Novalis mantinham em relação a Fichte, 

além de reiterar, em certa medida, a validade da leitura de Benjamin. No que se refere à recusa 

do “travo” e do não-Eu por parte dos românticos, há uma evidente concordância; que esta recusa 

tenha como motivo uma instância inconsciente postulada no interior da teoria, tal como sugere 

Benjamin, não nos parece facilmente demonstrável. São muitos os momentos em que o filósofo 

chama a atenção para a ausência de univocidade na terminologia romântica, sendo seu caso mais 

problemático o conceito de “absoluto”. Além disso, os conceitos de “ironia” [Ironie] e 

“chiste” [Witz] representam uma dificuldade para sustentar a total recusa de uma esfera 

 FICHTE, 1980, p. 15067

 SUZUKI, 1998, p. 14568

 SUZUKI, op. cit., p. 14669
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inconsciente no pensamento romântico, na medida em estas noções remetem a um elemento 

simultaneamente consciente e inconsciente do sujeito. Neste caso, a proposta de Benjamin para 

lidar com a presença de uma instância inconsciente na filosofia primeiro-romântica consiste na 

descriminação de uma tendência “mística” destes pensadores. A “objetividade” atribuída por 

Benjamin ao pensamento romântico – segundo suas formulações textuais, análoga à “clareza de 

consciência” – tem o sentido de uma característica que permite constatar a coerência e a 

validade de uma obra, seja ela filosófica ou poética, diretamente pelos elementos que esta 

apresenta.  

 A reivindicação de clareza de consciência e objetividade é um traço recorrente nos 

escritos românticos, aparecendo sobre as mais variadas facetas. Porém, em Sobre o estudo da 

poesia grega, de 1795, Friedrich Schlegel evoca a objetividade num sentido distinto daquele 

atribuído por Benjamin, ao comparar a produção poética da antiguidade grega com aquela da 

modernidade. No prefácio  a este tratado, escrito de 1796, Schlegel afirma que a poesia 70

moderna “nem sequer coloca pretensões à objetividade, o que é certamente a primeira condição 

do valor estético puro e incondicionado, e seu ideal é o interessante, quer dizer, força estética 

subjetiva” . O juízo crítico de Schlegel, que atribui à poesia grega antiga uma excelência 71

artística superior à moderna, baseia-se precisamente na objetividade como índice de qualidade 

poética, visto que na poesia dos gregos antigos “tudo tende para a beleza plasmada por eles em 

formas objetivas que apresentam a totalidade e perfeição da natureza” . Segundo Beckenkamp, 72

a objetividade da bela arte dos antigos é compreendida como resultado do livre jogo das 

aparências efetuado por estes poetas sem que haja um fim determinado, fruto, portanto, de um 

trabalho artístico plenamente desinteressado. Deixando de lado os rastos da teoria do juízo 

estético de Kant, convém notar que para Schlegel, este distanciamento da esfera subjetiva na 

produção poética da antiguidade grega, bem como a pureza das formas pelas quais esta se 

expressa, conferem a suas obras validade universal, permanente e necessária, sendo por este 

motivo predicadas como “objetivas”:  

 SCHLEGEL, Friedrich. “Prefácio a ‘Sobre o estudo da poesia grega’”. In: BECKENKAMP, 70

Joãosinho. Entre Kant e Hegel. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, pp. 186-195

 SCHLEGEL, 2004, p. 18871

 BECKENKAMP, Joãosinho. Entre Kant e Hegel. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004; p. 16572
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A poesia objetiva, no entanto, não conhece nenhum interesse e não tem pretensão 
à realidade. Ela apenas busca um jogo que seja tão digno quanto a mais sagrada 
seriedade, uma aparência que seja tão universalmente válida e legisladora quanto 
a mais incondicional verdade. Por isso também a ilusão, de que precisa a poesia 
interessante, e a verdade técnica, que é uma lei da poesia bela, são tão 
inteiramente diferentes” .  73

  

 A poesia objetiva, dita também bela, é determinada pela “verdade técnica” aplicada ao 

livre jogo das formas poéticas, sem considerar qualquer interesse. A poesia interessante, por 

outro lado, recorre à ilusão e fundamenta sua pretensão artística no apelo ao característico, isto 

é, aquilo que tange o sentimento ou gosto individual do artista. Assim, a poesia interessante dos 

modernos dirige-se àquilo que é singular e temporalmente provisório, enquanto a poesia objetiva 

dos antigos gregos atinge validade universal e permanência histórica, configurando um modelo 

de perfeição artística. Por sua objetividade, as melhores obras da poesia antiga representam para 

os modernos “tão somente uma aspiração, um impulso para alcançá-la em um progresso infinito, 

portanto um ideal” . A comparação empreendida por Schlegel entre “poesia objetiva” e “poesia 74

interessante”, desenvolve-se em paralelo com o resgate das noções de “poesia ingênua” e 

“poesia sentimental” de Schiller, de modo que não podemos aqui exaurir as consequências desta 

oposição . Pelo contexto de aplicação da noção de “objetividade” no presente caso, podemos 75

inferir somente um sentido muito geral para a mesma, segundo o qual a objetividade se opõe 

diametralmente ao processo de subjetivação da produção artística, ou seja, quando o significado 

 SCHLEGEL, 2004, p. 19173

 BECKENKAMP, 2004, p. 16774

 A principal delas consiste na posterior valorização do potencial artístico da poesia interessante dos 75

modernos. Embora Schlegel reserve censuras à poesia interessante, definindo negativamente seus 
traços pelo contraponto com o ideal de poesia objetiva dos gregos antigos, o desenvolvimento de seu 
tratado visa explicitar os princípios específicos que norteiam a poesia interessante. Por mais que a 
poesia moderna resulte em algo incompleto e lacunar, o retorno à excelência dos gregos abre a 
perspectiva de um aperfeiçoamento da maneira moderna, através da qual pode-se vislumbrar uma 
futura reconciliação entre os dois modos de fazer poesia em que se preserve os méritos de cada um. 
Desse modo, “o melhor da arte refletida e interessante dos modernos encontrar-se-ia em uma relação 
de aproximação do ideal de objetividade e beleza dos antigos, devendo-se estudar seus autores, suas 
obras e suas escolas na perspectiva de um progresso infinito, ao cabo da qual seria reconquistada a 
objet ividade, agora mediada pela reflexão e pela idealidade característ icas da 
modernidade” (BECKENKAMP, 2004, p. 169). Como trataremos na continuidade deste trabalho, a 
justificativa teórica para esta preocupação com as etapas do desenvolvimento histórico da poesia e da 
arte reside no conceito romântico de “poesia universal”. 
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da obra encontra fundamento num aspecto particular do sujeito e não no próprio fazer artístico. 

Todavia, a ênfase na rejeição da esfera pré-reflexiva ou inconsciente e na estima da objetividade 

como traço característico dos românticos de Jena parecem ser as razões do escasso tratamento 

que Benjamin dedica em sua interpretação ao conceito de “sentimento” [Empfindung], também 

um elemento essencial da teoria da arte romântica. Segundo Menninghaus:  

É precisamente este momento do inconsciente, contudo, que Benjamin desde o 
início deseja manter separado da teoria romântica da reflexão […]. No 
sentimento, entretanto, há apenas tal limitação ou fundamentação através de um 
ato inconsciente – e consequentemente a procedência da reflexão no sentimento 
acabaria erodindo o teorema de Benjamin de uma absoluta consciência como 
característica chave do pensamento romântico . 76

  

 Se de um lado a reflexão é o princípio ontológico da filosofia primeiro-romântica, sendo 

caracterizada pela imediatez da consciência e pelo seu infinito potencial de extensão; por outro, 

a clareza e objetividade do gesto reflexivo definem sua qualidade de princípio metodológico 

para a crítica de arte romântica. A abrangência formal da reflexão nos românticos, equivalente a 

todo pensar, permite então uma distinção entre estes e Fichte a partir do lugar da consciência em 

suas respectivas teorias filosóficas:  

Os românticos partem do simples pensar-se-a-si-mesmo como fenômeno; o 
que é apropriado para tudo, pois tudo é si mesmo. Para Fichte, um si mesmo 
cabe apenas ao Eu, isto é, uma reflexão existe apenas e unicamente correlata a 
uma posição. Para Fichte, a consciência é Eu; para os românticos, ela é “si-
mesmo”, ou, dito de outro modo: em Fichte, a reflexão se relaciona com o Eu, nos 
românticos, com o simples pensar . 77

  

 MENNINGHAUS, 2002, p. 3576

 BENJAMIN, 2011b, p. 38-3977
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 Assim, segundo a interpretação de Benjamin, os românticos operam um deslocamento 

do caráter imediato da intuição, tal como se encontra na teoria da consciência de Fichte, para o 

pensar reflexivo. Por confiar à reflexão a possibilidade de autoconsciência por parte do sujeito, 

os poetas-pensadores de Jena assumiriam o risco de um regresso ao infinito do qual Fichte se 

esquiva em O princípio da Doutrina-da-ciência, ao defender que a autoconsciência deve se 

basear em uma atividade originária do Eu, na qual este seja simultaneamente sujeito e objeto da 

consciência, sem ser tomado como objeto de uma nova consciência de um sujeito de ordem 

superior. No conceito romântico de reflexão, tal como exposto por Benjamin, esta qualidade que 

torna o pensar reflexivo extensível ao infinito, estabelecendo graus cada vez mais elevados de 

consciência, é maximizada. Com isso, verifica-se na noção romântica de reflexão uma 

valorização da infinitude de seu processo articulada à consciência imediata dada diretamente em 

sua forma.  

A intuição intelectual é pensamento que engendra o seu objeto, mas a reflexão, no 
sentido dos românticos, é pensamento que engendra sua forma. […] aquele tornar-
se “forma da forma, como seu conteúdo” do espírito, ocorre, segundo a intuição 
romântica, constantemente, e constitui antes de tudo não o objeto, mas a forma, o 
caráter infinito e puramente metódico do verdadeiro pensar . 78

  

 Porém, “a reformulação da reflexão, de uma figura de pensamento diferencial e indireto 

para a forma do ‘pensamento intuitivo’ e ‘direto’, não pertence, na forma reivindicada por 

Benjamin, aos golpes revolucionários do Romantismo no campo da terminologia” . Trata-se, 79

antes, de uma distorção operada para destacar, na teoria romântica, um traço próprio da noção 

benjaminiana de crítica de arte. Atribuir aos românticos a adoção de uma forma de pensar direta, 

imediata, e que constitui sempre um nível superior de consciência, tem por objetivo enfatizar o 

caráter objetivo da crítica de arte romântica. A teoria romântica, como reconstituída por 

Benjamin – pelo seu método estar fundamentado numa teoria do conhecimento e por seu 

procedimento adotar critérios objetivos – esvazia a subjetividade do agente envolvido na 

 BENJAMIN, 2011b, p. 3978

 MENNINGHAUS, 2002, p. 2179
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atividade interpretativa, isto é, a figura do crítico. Em todos os seus escritos dedicados à crítica 

de arte, percebe-se em Benjamin “sua insistência de falar sempre da crítica e nunca do crítico, 

como se o ato de crítica fosse de algum modo autônomo e livre da mancha da pessoa do 

crítico” . Esta tendência, como nota Jennings, é um elemento essencial da posição teórica de 80

Benjamin em relação à crítica de arte: a rejeição de todas as formas de crítica fundadas em 

aspectos psicológicos, tanto aqueles relativos ao prazer estético causado de imediato pela obra, 

quanto aqueles provenientes da tentativa de compreendê-la através da pessoa do artista.  

I.2. Sistematicidade e esoterismo no primeiro-romantismo 

 Uma questão remanescente a propósito da comparação entre Fichte e os primeiro-

românticos pode ser agora levantada: se os românticos assumem a regressão ao infinito 

implicada na reflexão como uma característica frutífera, de que maneira podemos compreender 

o sentido desta infinitude? De acordo com Benjamin, a infinitude relativa à noção romântica de 

reflexão consiste numa “infinitude realizada do conectar: nela tudo devia se conectar de uma 

infinita multiplicidade de maneiras, sistematicamente” . Diferentemente de Fichte, no qual a 81

infinitude da reflexão implica a continuidade de “um percurso infindável e vazio”, para os 

românticos ela se refere ao potencial do pensar reflexivo em estabelecer conexões, de modo que 

cada reflexão pode se conectar com outras reflexões de variadas maneiras. Quanto mais altos os 

níveis que o pensar reflexivo atinge, maior o número de reflexões percorridas e conexões 

estabelecidas entre estas. “Isto é decisivo, juntamente com seu caráter temporal inacabável e 

antes mesmo dele, que deve ser compreendido de outra maneira que uma progressão vazia” . 82

Trata-se, portanto, de uma infinitude em constante efetivação, pois conforme uma reflexão se 

conecta com outras no pensar, esta alcança níveis superiores e abarca em sua trajetória uma 

 JENNINGS, Michael. “W. Benjamin as a Reader of Hölderlin: The Origins of Benjamin’s Theory of 80

Literary Criticism”. In: The German Quarterly, Vol. 56, Nº 4, Novembro de 1983; p. 554. 
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gama cada vez mais vasta de reflexões. Embora o pensar reflexivo não encontre acabamento 

definitivo, isto é, uma realização total, sua performatividade sugere uma infinitude positiva, que 

se realiza gradualmente variando segundo a quantidade de reflexões compreendidas e o modo 

em que estas se conectam no seu desenvolvimento. Nas palavras de Benjamin, a reflexão 

corresponde então à “uma mediação por imediatez; Schlegel não conhecia outra e fala 

ocasionalmente neste sentido de uma ‘passagem que deve ser sempre um salto [Sprung]’. Nesta 

imediatez de princípio, mas não absoluta […], é onde se assenta a vitalidade do conectar” .  83

 Segundo Benjamin, Schlegel distingue três níveis de pensamento ou reflexão. O 

primeiro grau do pensar, ou da reflexão, também chamado por Schlegel de “sentido” [Sinn], 

consiste no pensamento que tem por conteúdo qualquer objeto que lhe é exterior. O segundo 

grau do pensar, que pode ser propriamente chamado de reflexão, visto que compreende sua 

forma canônica, é o pensar do pensar, no qual o conteúdo do pensamento é sua própria forma. 

Schlegel também o denomina “razão” [Vernunft]. É importante ressaltar que o segundo grau do 

pensar “nasce por si e auto-ativamente do primeiro, como o seu autoconhecimento” , ou seja, 84

como consciência imediata da forma do pensar. O terceiro grau do pensar consiste no “pensar do 

pensar do pensar”, ou seja, compreende a forma canônica da reflexão como conteúdo de um 

novo pensar, além dos graus seguintes que a reflexão pode atingir a partir da progressão deste 

procedimento. O terceiro grau do pensar indica a possibilidade de se obter graus mais elevados 

de reflexão, num procedimento que submete a reflexão anterior, como conteúdo, a um novo 

pensar. Desse modo, o formato da reflexão canônica é abalado pela ambiguidade, pois na 

fórmula “pensar do pensar do pensar”, o primeiro ato de pensamento pode ter por conteúdo 

tanto um objeto exterior ao sujeito, sob o qual se reflete, quanto o próprio pensamento do 

sujeito, se a primeira reflexão tratar a forma do pensamento como conteúdo. A cada grau 

consecutivo da reflexão esta ambiguidade se torna mais múltipla, conforme decresce a imediatez 

do pensamento reflexivo. Disso se obtém “a dissolução da forma própria da reflexão diante do 

absoluto. A reflexão estende-se sem limites e o pensamento formado na reflexão torna-se 

pensamento sem forma, o qual se dirige para o absoluto” . 85

 BENJAMIN, 2011b, p. 3783

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.84

 BENJAMIN, op. cit., p. 4085
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 Considerando a capacidade da reflexão de estabelecer mediações de maneira imediata, 

bem como a ambiguidade que nela se alastra quando atinge graus superiores, convém perguntar: 

à que instância a reflexão dirige-se, na crescente cadeia de conexões erigida pelo procedimento 

auto-referencial? Para Benjamin, “com este pensar imediato da reflexão os românticos penetram 

no absoluto” . O absoluto deve ser entendido como a unidade que abrange a infinitude da 86

reflexão, unidade esta que não se resume a um infinito progresso linear, mas a uma totalidade 

múltipla e dinâmica, em perpétuo desenvolvimento numa pluralidade de configurações. A 

pluralidade inerente ao absoluto parece ser o motivo da equivocidade deste conceito nos escritos 

de Schlegel principalmente, pois “o absoluto aparece ora como cultura, ora como harmonia, 

como gênio ou ironia, como religião, organização ou história” . À época da Athenäum, 87

Benjamin assinala, Schlegel não dispunha de um rigor lógico-conceitual que pudesse dar clareza 

à suas intenções sistemáticas, de modo que “quase nunca se distingue a trama de seus 

pensamentos sob o desenho que a recobre” . É importante, neste momento, dedicarmos atenção 88

para o modo como Benjamin analisa a sistematicidade do primeiro-romantismo, a partir da 

relação entre as noções de “sistema” e “conceito”. A discussão empreendida por Benjamin sobre 

este tema – da qual pode-se notar ressonâncias em suas obras posteriores  – faz-se necessária 89

para explicar como a reivindicação de clareza e objetividade anteriormente mencionada não se 

reduz à exigência de um sistema filosófico regido por uma total coerência lógica, isto é, 

estabelecido segundo definições unívocas, perfeita harmonia entre partes e todo, e sólida 

completude. Neste horizonte, a sistematicidade do pensamento romântico repousa sob um 

caráter místico ou esotérico.   

 No capítulo Sistema e Conceito, presente em O conceito de crítica de arte no 

romantismo alemão, Benjamin coloca duas questões sobre a trama conceitual adotada pelos 

pensadores românticos para abordar e discutir problemas de ordem filosófica. Em primeiro 

lugar, os românticos pensavam sistematicamente ou tinham interesses sistemáticos? Em 

segundo, por que este pensamento constitui-se num discurso tão obscuro e hermético? É a partir 

 BENJAMIN, 2011b, p. 4286

 BENJAMIN, op. cit., p. 5287

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.88

 Tal como, por exemplo, na exposição de Benjamin da noção de “conceito”, presente no Prefácio de 89

Origem do drama barroco alemão, o qual exploraremos de maneira mais detida no terceiro capítulo 
deste trabalho. 
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destas questões, sobre a sistematicidade e esoterismo das especulações de Friedrich Schlegel e 

Novalis, que Benjamin apresenta a função do conceito no interior do sistema filosófico 

primeiro-romântico. Segundo ele, o pensamento primeiro-romântico compõe-se de “um 

autêntico e elaborado sistema de coordenadas” , formado por raciocínios sistemáticos ligados 90

pela reflexão, uma vez que, como anteriormente mencionado, a infinitude da reflexão é 

entendida pelos românticos de Jena como uma infinitude do conectar. No caso de Schlegel, as 

Lições Windischmann registram o quanto o filósofo refletiu “sobre a essência do sistema e a 

possibilidade de sua fundamentação” . Neste escrito de sua produção tardia, Schlegel elabora 91

seu sistema sob a designação de “Filosofia cíclica”, a qual Benjamin define citando a 

formulação do pensador romântico na qual justifica-se tal título: 

Na base da filosofia deve repousar não só uma prova alternante, mas também um 
conceito alternante. Pode-se a cada conceito e a cada prova perguntar novamente 
por um conceito e sua prova. Daí a filosofia ter de começar, como a poesia épica, 
pelo meio, e é impossível recitá-la e contar parte por parte de modo que a primeira 
parte fique completamente fundamentada e clara para si. Ela é um todo, e o 
caminho para conhecê-la não é, portanto, uma linha reta, mas um círculo. O todo 
da ciência fundamental deve ser derivado de duas ideias, proposições, conceitos, 
sem recurso a outra matéria . 92

  

 De acordo com a compreensão do sistema como “Filosofia cíclica”, a trajetória para a 

compreensão filosófica se faz num movimento circular, não em linha reta. Não há um ponto de 

partida preciso para a filosofia, começa-se sempre pelo meio, pois é impossível exaurir o sentido 

de qualquer uma de suas partes, sendo, consequentemente, impossível abarcar sua totalidade. 

Como explica Benjamin, “os conceitos alternantes […] são os dois polos da reflexão que afinal 

se unem novamente de modo circular enquanto simples reflexão originária e enquanto simples 

reflexão absoluta” . Reflexão originária e reflexão absoluta, são os dois elementos dos quais o 93

todo da filosofia deve ser derivado, na medida em que o pensamento transita entre estes dois 
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polos, isto é, entre um primeiro momento de consciência reflexiva e seu grau mais elevado. 

Neste sentido, os objetos do aparato instrumental filosófico – proposições, conceitos e ideias – 

não identificam-se com a reflexão originária; estes desempenham antes o papel de um meio 

termo na tensão existente entre o originário e o absoluto. Pode-se dizer, portanto, que os 

conceitos desempenham a função de um medium-de-reflexão, na medida em que conectam a 

reflexão original à reflexão absoluta, sendo essenciais para a constituição circular do sistema. 

Como a filosofia começa pelo meio, equivale dizer, ela começa pelo conceito.  

  Por outro lado, à época da revista Athenäum, Benjamin destaca, Schlegel não pôde 

“atingir a clareza plena quanto à sua intenção sistemática” . Apesar disso, o conceito se 94

sobressai como um elemento primordial de sua concepção de sistema, uma vez que nele o 

sistema se encontra como que pré-formado. Através do conceito, é possível circunscrever toda 

uma esfera do real numa unidade abstrata que, na direção inversa, pode ser desdobrada numa 

multiplicidade de elementos da realidade. Subjaz à esta compreensão o estatuto privilegiado da 

linguagem no pensamento de Schlegel, como mediação entre o domínio real e ideal, se 

pudermos entender essas polaridades como análogas à reflexão originária e à reflexão absoluta, 

respectivamente.  

A terminologia é a esfera, na qual seu pensamento se movimenta para além da 
discursividade e da evidência intuitiva. Pois o termo, o conceito, continha para ele 
o germe do sistema, era no fundo nada mais do que um sistema mesmo pré-
formado. O pensamento de Schlegel é absolutamente conceitual, isto é, lingual. A 
reflexão é o ato intencional de compreensão absoluta do sistema, e a forma 
adequada de expressão deste ato é o conceito . 95

  

 Benjamin aponta que o estatuto privilegiado do conceito, reflexo de um privilégio 

também da linguagem, consiste numa tendência eminentemente positiva do pensamento de 

Schlegel, visto que seu caráter sistemático foi sobreposto pela intensidade artística. No caso do 

conceito de absoluto, Benjamin escreve, Schlegel “não buscou compreender sistematicamente 
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este absoluto; antes, ao contrário, tentou compreender de maneira absoluta o sistema” . A 96

multiplicidade de definições que os conceitos adquirem nas produções dos primeiro-românticos 

culmina numa terminologia mística que, somada à ausência de sistematicidade lógica, torna a 

produção destes pensadores hermética à qualquer análise rigorosa. Também em Novalis 

encontram-se formulações em favor do emprego de uma terminologia mística, seja salientando a 

insuficiência da linguagem para abarcar as ideias: “Quantas vezes se sente a pobreza de palavras 

para atingir várias ideias apenas com um golpe” ; ou mesmo, inversamente, a possibilidade de 97

recorrer a diversas designações para uma mesma ideia: “Vários nomes são vantajosos para uma 

ideia” . Assim, surge a questão: como é possível constituir um sistema de pensamento em algo 98

que se distancia da univocidade, da coerência lógica, de uma razão sistemática?  

 Para Benjamin, a terminologia mística do pensamento romântico associa-se diretamente 

com a teoria do Witz ou “chiste” . Como descreve o filósofo, “no fundo esta teoria não é outra 99

senão a teoria da terminologia mística. Esta constitui a tentativa de chamar o sistema pelo nome, 

isto é, compreendê-lo de tal modo em um conceito místico individual que os contextos 

sistemáticos sejam incluídos nele” . A noção de chiste encontra sua representação metafórica 100

na imagem de um “relâmpago exterior da fantasia” , expressando a efemeridade, 101

espontaneidade e imediaticidade de sua manifestação. Esta realiza-se no sujeito através da 

tensão entre o consciente e o inconsciente, entre voluntário e involuntário, condicionado e 

incondicionado. A origem do chiste, que se manifesta como interrupção, está no que Schlegel 

chama de “fantasia”, isto é, no imaginário cultural transmitido ao longo tempo, o qual registra o 

processo histórico de formação da subjetividade. “A fantasia luta com todas as forças para se 

exteriorizar, mas o divino só se comunica e exterioriza indiretamente na esfera da natureza. Eis 
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por que, do que originalmente era fantasia, só resta no mundo dos fenômenos aquilo que 

chamamos chiste” . Por remeter à uma dimensão mítica da consciência do sujeito, o chiste se 102

opõe à noção iluminista de uma razão regulada por leis rígidas e transparente para si mesma. 

Os produtos naturais do chiste interrompem repentinamente a ordem e as leis da 
razão, fazendo aflorar de novo o ‘caos originário’ da fantasia: apontam para uma 
dimensão caótica, mítica, e pré-consciente que a todo instante está prestes a 
romper o limiar da consciência, sem que esta, em sua finitude, tenha como 
controlar a passagem de um campo a outro . 103

  

 A ação do chiste opera uma desarticulação de elementos espirituais previamente 

articulados, para que estes estabeleçam uma nova disposição segundo semelhanças cifradas 

provenientes do “caos originário” da fantasia. “A descoberta de um achado chistoso surpreende 

pelo inesperado da associação, que não é arbitrária, mas apenas traz para a sala iluminada e 

ventilada do pensamento recortes do passado que estavam há muito tempo empoeirado em 

algum lugar do sótão ou do porão” . Como o caracteriza Schlegel, no fragmento 34 do 104

Lyceum: 

Um achado chistoso é uma desagregação de elementos espirituais, que, portanto, 
tinham de estar intimamente misturados antes da súbita separação. A imaginação 
tem de estar primeiro provida, até a saturação de toda a espécie de vida, para que 
possa chegar o tempo de a eletrizar de tal modo pela fricção da livre sociabilidade, 
que a excitação do mais leve contato amigo ou inimigo possa lhe arrancar faíscas 
fulgurantes e raios luminosos, ou choques estridentes . 105
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 Assim, o conceito aparece, enquanto termo místico determinado pelo chiste [Witz], como 

um relâmpago, na tentativa de abarcar instantaneamente numa unidade a variedade de contextos 

sistemáticos relacionados a ele. Isso corresponde a chamar o sistema pelo seu nome, pois em 

cada conceito se encontra pré-formado o sistema. Por se originar numa dimensão pré-consciente 

ou pré-racional do sujeito, ligada ao imaginário historicamente sedimentado, a terminologia 

mística do pensamento romântico pontua a possibilidade de um sistema aberto, pois a variedade 

de suas designações conceituais revela novas conexões entre a reflexão originária e a reflexão 

absoluta, as quais não podem ser definitivamente fixadas ou esgotadas. Por fim, conceito é o 

meio no qual se dá a circularidade entre real e ideal, da qual a filosofia em sua totalidade pode 

ser derivada. Desse modo, se podemos falar de um “sistema” primeiro-romântico através de 

suas “intenções sistemáticas”, este deve ser concebido como um sistema no qual a terminologia, 

a harmonia entre as partes e o todo, e, consequentemente, sua completude variam conforme o 

nexo das reflexões abarcadas pelo conceito. Trata-se, portanto, de um sistema sempre aberto a 

futuros desdobramentos e complementos, o qual não possui um primeiro princípio e um fim 

determinados, mas que começa pelo meio e descreve um círculo em sua trajetória da reflexão 

originária à reflexão absoluta.  

 Dentre as diversas designações que o absoluto recebe na filosofia romântica, poderíamos 

caracterizá-lo, “de maneira mais correta como o medium-de-reflexão”, uma vez que “a reflexão 

constitui o absoluto e ela o constitui como medium” . Como nota Gasché , o conceito de 106 107

“medium-de-reflexão” é cunhado por Benjamin em sua interpretação da teoria da arte primeiro-

romântica. O termo “medium”, porém, é recorrente nos escritos de juventude de Benjamin, 

figurando entre os conceitos chave de sua filosofia da linguagem, tal como exposta no ensaio 

Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem, de 1916 . O significado da 108

palavra “medium” empregado aqui por Benjamin não se relaciona com as conotações místico-
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espirituais do vocábulo, mas a um caráter mediador, ao processo de passagem entre dois 

domínios distintos. Sendo um medium-de-reflexão, o absoluto pode ser compreendido como a 

unidade constituída no trânsito entre dois extremos, como o meio percorrido pela reflexão ao 

descrever seu movimento auto-referencial. Portanto, ao constituir o absoluto como um medium, 

a reflexão nada mais prepara que o autoconhecimento do próprio absoluto. Na medida em que 

progride, a reflexão performa uma mediação entre os polos que constituem o absoluto, isto é, a 

reflexão originária, a primeira instância da qual o pensar parte, e a reflexão absoluta, aquela na 

qual a reflexão originária e todas as demais reflexões possíveis são abarcadas. O movimento do 

medium-de-reflexão se dá entre os graus de consciência envolvidos na reflexão, tal como a 

“potencialização qualitativa” atribuída por Novalis ao “romantizar”, através do qual “um si-

mesmo inferior é identificado com um si-mesmo melhor”, numa operação de “elevação e 

rebaixamento recíprocos” . Segundo Benjamin, a propósito dos polos do absoluto: 109

Dever-se-ia tomar para auxiliar esta diferenciação o fato de que a reflexão 
absoluta abarca o máximo da realidade dos sentidos, a reflexão originária, o 
mínimo; que na verdade em ambas o conteúdo inteiro de toda a realidade está 
contido, todavia desdobrado em sua mais elevada clareza no primeiro, estagnado 
e obscuro no outro. […] Schlegel vê, imediatamente e sem que ele considere 
necessário apoiar-se numa prova, desdobrar-se da reflexão o todo real na 
completude de seu conteúdo com crescente evidência até atingir a mais elevada 
clareza no absoluto .  110

  

 Como medium-de-reflexão, o absoluto consiste no produto de um processo de 

totalização à partir de uma unidade singular, que já contém em si, de maneira obscura e 

condensada, a totalidade. Conforme a reflexão originária se desdobra em níveis superiores, ela 

abrange uma maior parcela de realidade, até sua versão absoluta, na qual seu conteúdo obtém 

plena clareza. É importante notar que as formulações relativas ao absoluto como medium-de-

reflexão parecem lançar as bases daquilo que Benjamin identifica como o aspecto histórico e 

messiânico do primeiro-romantismo, mencionado pelo filósofo em diversas passagens de sua 
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correspondência  durante o período de elaboração de sua dissertação de doutoramento. Numa 111

carta a Scholem, datada de junho de 1917, Benjamin afirma que “o centro do primeiro-

romantismo é: história e religião” . Em outra carta datada de 7 de abril de 1919 , o filósofo 112 113

escreve sobre a finalização de sua dissertação. Ele afirma tratar nela “apenas” da concepção de 

arte romântica, visto que a verdadeira natureza do romantismo, desconhecida inclusive pela 

tradição interpretativa, figura apenas indiretamente. Trata-se aqui, precisamente, do 

messianismo como o elemento central do primeiro-romantismo alemão. Embora este aspecto 

não seja um objeto essencial para a compreensão da noção romântica de crítica de arte, deve-se 

destacar que o conceito de absoluto comporta uma tensão histórico-messiânica, relativa ao seu 

progressivo desenvolvimento que se projeta no infinito, isto é, o absoluto efetiva-se 

gradualmente numa atividade sem fim; e a promessa de sua completa realização, seu total 

acabamento. Considerando este caráter messiânico do medium-de-reflexão – de acordo com o 

qual a realização plena do absoluto se efetiva apenas no infinito –, podemos constatar que o 

pensar reflexivo apenas se aproxima da reflexão absoluta, devendo esta ser concebida 

relativamente, ou seja, como o último termo – mas não o definitivo – de uma cadeia de 

reflexões, na qual permanece em aberto a possibilidade de progredir e atingir uma reflexão de 

grau superior à anterior. 

 Antes de se concentrar propriamente na teoria da arte, Benjamin analisa em primeiro 

lugar a teoria do conhecimento da natureza dos românticos de Jena. O filósofo salienta que 

ambas as teorias compartilham seus pressupostos sistemáticos mais fundamentais, tendo como 

princípio a estrutura formal da reflexão. O que ele chama de “teoria da conhecimento da 

natureza” equivale à uma epistemologia fundada na reflexão, com a qual se pretende explicar o 

modo segundo o qual o sujeito pode conhecer todo e qualquer objeto efetivo. A teoria do 

conhecimento da natureza, na medida em que trata do modo segundo o qual o sujeito conhece os 

objetos do realidade em geral, precede àquela da arte como condição para sua compreensão, 

visto que a diferença entre ambas consiste no fato da teoria da arte ter a obra de arte como objeto 

específico à qual se dirige. A principal tese explicitada sobre esta teoria consiste na 
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pressuposição da autoconsciência como condição para todo e qualquer conhecimento possível. 

Este pressuposto epistemológico é resultado de um desdobramento radical da reflexão, segundo 

o qual o absoluto – e tudo que nele se inclui – constitui-se de acordo com a forma canônica da 

reflexão – isto é, como pensar do pensar – sendo, portanto, passível de autoconhecimento.  

Em todas suas determinações o absoluto permanece um absoluto que pensa, e 
tudo o que ele realiza é uma essência pensante. Com isso está dado o princípio 
romântico da teoria do conhecimento do objeto. Tudo o que está no absoluto, toda 
a efetividade pensa; e porque este pensar é o da reflexão, ele pode pensar a si 
mesmo, ou melhor dizendo, seu próprio pensar; e porque este pensar próprio é 
realizado e substancial, então ele se conhece a si mesmo na medida em que se 
pensa . 114

  

 Para os primeiro-românticos, segundo Benjamin, “tudo o que é efetivo repousa no 

medium-de-reflexão” , de modo que todo objeto da realidade é compreendido como um 115

momento reflexivo do absoluto. O absoluto, em suas diversas designações totalizantes – 

natureza, religião, história ou arte –, pensa, e tudo que nele se realiza é uma essência pensante. 

De acordo com esta tese, cada objeto do real é considerado auto-ativo, capaz de refletir sobre si 

mesmo e, com isso, obter autoconhecimento. Assim, os objetos presentes no medium-de-

reflexão do absoluto são capazes de pensar seu próprio pensar, segundo a forma da reflexão. 

Embora esta tese metafísica pareça obscura e contra-intuitiva, para não dizer absurda, ela dá 

ensejo à questão: se um objeto só pode ser conhecido por si mesmo ou por uma essência 

semelhante, como nos é possível conhecer algo exterior e distinto de nós? É sobre esta 

indagação que incide o conceito de “observação” [Beobachtung], o qual também pode também 

ser encontrado nos escritos românticos sob a rubrica de “experimento” [Experiment].  

A questão à qual o conceito de observação responde é: quais as atitudes o 
pesquisador deve aceitar, ante a pressuposição de que o real é um medium-de-
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reflexão, para conhecer a natureza? Ele sabe que não é possível conhecimento 
sem autoconhecimento do que se conhece e este só pode ser evocado por um 
centro de reflexão (o observador) em um outro (a coisa) na medida em que o 
primeiro se eleve através de reflexões repetidas até a compreensão do segundo .  116

  

 Segundo a teoria do conhecimento da natureza dos românticos, podemos conhecer 

coisas exteriores e distintas de nós através da “observação” [Beobachtung]. Neste procedimento, 

o observador obtém conhecimento de uma “coisa” pela intensificação de sua própria reflexão, 

de maneira que esta, ao se elevar a níveis superiores, abarque a reflexão inerente à coisa 

observada. A observação “supera na coisa os limites entre ser conhecida através de si mesma e 

através de um outro” , pois trata-se, para o observador, de apreender o conhecimento inerente à 117

coisa observada no seu processo de autoconhecimento, via reflexão. Desse modo, o 

conhecimento do objeto não é dado somente através de um sujeito cognoscente, cujo estatuto 

privilegiado o situa numa posição distinta daquela do objeto. Na observação, qualificada por 

Benjamin também como “mágica”, a consciência do sujeito e a do objeto se interpenetram, 

sendo ambos “apenas unidades relativas da reflexão” . Nesse sentido, “observar uma coisa 118

significa apenas impeli-la para seu autoconhecimento” . Assim, “a observação abarca com os 119

olhos o autoconhecimento em germe do objeto, ou, antes ainda, ela, a observação, é a 

consciência mesma do objeto em germe” .  120

 É precisamente na exposição da teoria do conhecimento da natureza que a reflexão 

configura-se como princípio ontológico do pensamento primeiro-romântico, na medida em que 

os objetos são caracterizados como essências pensantes que se constituem reflexivamente. Sob 

essa chave, todo o conhecimento possível sobre algo é o autoconhecimento ou autoconsciência 

deste algo. A autoconsciência é a condição para todo e qualquer conhecimento, não apenas para 

o sujeito, mas também para os objetos inseridos no medium-de-reflexão. Por este motivo, 

Benjamin assinala que a epistemologia mística dos românticos supera a separação tradicional da 
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filosofia moderna entre sujeito e objeto do conhecimento, ao conferir ao objeto o mesmo status 

ontológico do sujeito: ambos são essências pensantes passíveis de autoconsciência. “A célula 

germinal de todo conhecimento é, então, um processo de reflexão numa essência pensante, 

através da qual ela se conhece a si mesma. Todo ser-conhecido de uma essência pensante 

pressupõe autoconhecimento” .  121

 O desdobramento da reflexão do âmbito metodológico e epistemológico para campo 

ontológico faz surgir novamente o caráter esotérico do pensamento primeiro-romântico. Isso se 

deve ao fato da “observação mágica” sustentar uma qualidade irônica – no sentido romântico do 

termo –, na medida em que ela é um procedimento simultaneamente objetivo e subjetivo. Para 

Ferris , o caráter esotérico ou místico do romantismo se encontra nos pressupostos que 122

resistem à uma total explicitação. Os pressupostos místicos “podem ser observados como o 

momento definitivo de uma crítica que deseja sempre derivar suas pretenções cognitivas de uma 

origem que recusa exibição e é, neste sentido, esotérica” . Dentre tais pressupostos, até o 123

presente momento de nossa exposição, podemos elencar: o “chiste” [Witz], como princípio da 

prática conceitual romântica e, consequentemente, de sua concepção de sistema; a 

“observação” [Beobachtung], como procedimento simultaneamente objetivo e subjetivo, “um 

experimento ao mesmo tempo ideal e real” , nas palavras de Novalis; e a própria reflexão, que 124

extraída do “formalismo místico” de Fichte como fundamento metodológico e epistemológico, 

adquire posteriormente pelas mãos de Schlegel e Novalis um sentido ontológico. Em todas estas 

noções subjaz uma tensão entre objetividade e subjetividade, bem como se referem a princípios 

do desenvolvimento sistemático do pensamento romântico. Nestes pressupostos místicos pode-

se notar a tendência à ambiguidade e ao paradoxo, constantemente referida ao romantismo de 

Jena. O último princípio romântico que deve ser incluído no conjunto de pressupostos místicos 

consiste na noção de “ironia” [Ironie], cujo lugar na reconstrução de Benjamin exige que o 

tratemos posteriormente. 
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 De maneira análoga à teoria do conhecimento da natureza, a teoria primeiro-romântica 

da arte fundamenta-se na estrutura do pensar reflexivo. Como já mencionado, é a partir da 

reflexão que se define o potencial criador da arte, sendo o “poetizar” caracterizado por Schlegel 

como um processo auto-ativo, na medida em que é capaz de criar a partir de sua própria matéria. 

Tal caracterização da arte pela sua capacidade de auto-geração recupera um tema significativo 

da estética alemã na virada do século XVIII para o XIX, a saber, a ressignificação da imitação – 

ou “mímesis” – como princípio da criação artística. Tal princípio, introduzido por Aristóteles na 

Poética , define a produção artística como uma imitação da natureza, de modo que a obra de 125

arte constitui-se como uma reprodução dos objetos naturais. Neste sentido, o mérito de um 

artista seria maior ou menor conforme ele é capaz de transpor para suas obras a harmonia que 

ele encontra no domínio da natureza. A propósito do sentido clássico do princípio de imitação, 

os românticos assumem uma posição crítica, recusando-o precisamente pela desvalorização da 

arte que dele decorre, na medida em que a atividade artística é reduzida à imitação de conteúdos 

dados na natureza. Segundo Gonçalves, a recusa da mímesis pelos românticos de Jena “não deve 

ser interpretada como uma crítica direta à teoria aristotélica da arte, mas sim à uma 

determinação negativa da arte, como forma imperfeita de expressão da realidade” . Trata-se, 126

antes, de atribuir à arte uma nova função, “não mais uma reprodução do natural, enquanto 

realidade previamente dada, mas de produção e reprodução do espírito, enquanto ele mesmo é 

uma realidade processual, histórica e cultural” . 127

 Um caminho para compreender esta mudança de enfoque, tal como propõe Abrams , 128

consiste em contrapor duas imagens recorrentes nos escritos teóricos dedicados à arte entre os 

séculos XVIII e XIX, utilizadas como metáforas da criação artística: de um lado, a imagem do 

espelho; do outro, a da lâmpada. Segundo Abrams, a metáfora da arte como espelho baseia-se 

prioritariamente no princípio aristotélico de imitação. Desse modo, a obra artística é 
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caracterizada como uma reprodução da natureza, elaborada segundo a perícia do artista em 

preservar a verossimilhança desta com o mundo exterior. A criação artística tem por objetivo 

imitar a bela natureza, servindo lhe como um espelho, o qual reflete apenas a parcela de 

realidade que o artista procura representar em sua obra. A analogia da lâmpada, a qual ilustra a 

posição romântica, por sua vez, interpreta a obra de arte como portadora de uma luminosidade 

particular conferida pelo artista, através da qual ela ilumina os objetos da realidade exterior. 

Assim, a obra de arte refere-se a um domínio diverso e independente da natureza, além de ser o 

produto da expressividade do artista, na medida em que este projeta sobre os objetos do mundo 

exterior algo do seu sentimento, da sua imaginação ou do seu espírito. Relacionada à criação 

poética, a metáfora da lâmpada procura “demonstrar que um poeta reflete um mundo já banhado 

numa luz emocional que ele próprio projetou” , o que equivale a dizer que os materiais básicos 129

envolvidos na atividade artística são inerentes ao artista. Na primeira analogia, o artista é 

passivo na recepção da realidade externa e ativo ao transladá-la para a arte com maior ou menor 

fidelidade. Na segunda, o artista é totalmente ativo, ao iluminar os objetos da natureza segundo a 

luz que lhe é inerente. 

 Em sua investigação, Abrams não analisa prioritariamente o desenvolvimento teórico da 

arte no romantismo alemão, mas se concentra nos detalhes e antecedentes do romantismo 

britânico. No caso específico do primeiro-romantismo alemão, há algumas nuances a serem 

acrescentadas. Os românticos de Jena identificam na criação artística uma semelhança com a 

dinâmica da natureza orgânica, em relação a sua capacidade produtiva. Para eles, aquilo que a 

natureza compartilha com a arte não é propriamente o conteúdo de sua produção, como se a arte 

tivesse de se ater aos temas e à harmonia encontrada na natureza, mas o seu próprio processo 

produtivo. “Sendo um processo orgânico de criação, a arte não apenas encerra o lado 

inconsciente do espírito criativo presente na natureza, mas também o lado consciente presente 

na razão do artista” . Assim como a natureza, a arte cria organicamente, dando origem a 130

produções originais e autônomas. O que a arte imita da natureza é sua performatividade, sua 

potência criadora e dinâmica, não os elementos materiais que a constituem. “A verdade expressa 

pela arte é, para os românticos desse período, não a reprodução de um real qualquer, mas do 
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absolutamente real ou do real absoluto: da absoluta verdade” . A produção artística é entendida 131

pelos românticos como ponto de acesso à verdade, de maneira não apenas racional, mas de uma 

forma sensível ou intuitiva. Assim, como sublinha Todorov, “em vez de se contentar em justapor 

formas, o artista deve rivalizar com o espírito da natureza, que se exprime por essas formas. A 

própria natureza é animada por um impulso artístico; e, reciprocamente a criação artística 

prolonga a criação divina” . 132

 Portanto, os românticos de Jena operam um deslocamento do sentido da mímesis na 

produção artística. Se na acepção clássica o princípio de imitação prescrevia que os conteúdos 

da natureza deveriam ser recriados pelo artista na obra, tomando como referência de sua 

produção uma parcela da realidade efetiva; na compreensão romântica, o trabalho do artista em 

criar a obra deve ser uma imitação do processo de criação espontâneo e orgânico da natureza. 

Neste caso, a referência do artista consiste em sua própria engenhosidade. É importante notar 

que, com isso, os românticos dão um passo decisivo na consolidação da autonomia da arte, sem 

abandonar totalmente o princípio de imitação. 

 Para Benjamin, a arte é talvez a mais fecunda determinação que o medium-de-reflexão – 

ou absoluto – recebeu dos pensadores primeiro-românticos. Embora tal determinação do 

medium-de-reflexão confira estatuto privilegiado à arte, em detrimento da história ou da 

religião, o filósofo salienta não ser frutífero procurar a razão particular desta caracterização. A 

compreensão romântica da arte como medium-de-reflexão privilegiado provém da mesma 

convicção teórica segundo a qual os românticos tomaram a reflexão como princípio metafísico 

de suas especulações. Novalis, particularmente, sugere em diversas passagens que “a estrutura 

básica da arte é a do medium-de-reflexão” . Sem adentrar nos detalhes da valorização da arte 133

pelos românticos de Jena, convém assinalar que a crítica de arte se relaciona com a obra do 

mesmo modo que a observação se relaciona com o objeto natural: através da crítica, a reflexão 

inerente à obra de arte é despertada e levada à consciência de si mesma. A tarefa da crítica é 

atingir o conhecimento dos objetos presentes no medium-de-reflexão de arte, podendo ser 

descrita como um “experimento na obra de arte” , do qual deve despontar o autoconhecimento 134
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desta. Não se trata, portanto, da mera aplicação do pensar reflexivo de um sujeito sobre uma 

conformação artística, mas do desdobramento do espírito numa conformação artística, de modo 

que “o sujeito da reflexão é fundamentalmente a conformação artística mesma” .  135

 Uma vez estabelecidos os pressupostos teóricos mais gerais do pensamento primeiro-

romântico, podemos agora adentrar nos elementos específicos de sua teoria da arte, na relação 

com o conceito de crítica. Segundo Benjamin, ao introduzirem o conceito de “obra de 

arte” [Kunstwerk], os românticos operam uma inovação na tradição estética, pois é a partir da 

noção romântica de obra de arte que serão lançadas as bases da possibilidade e da necessidade 

de sua crítica. Na sequência deste trabalho, abordaremos o conceito romântico de “obra de arte” 

em sua relação com a “Ideia da arte”, sendo esta entendida como a unidade totalizante do 

medium-de-reflexão, ou absoluto, da arte. Estes elementos são tratados por Benjamin em 

articulação com os demais conceitos fundamentais da estética romântica – “ironia”, “poesia 

romântica”, “prosa” –, delineando gradativamente o conceito de crítica imanente esboçado por 

Schlegel e Novalis. 

I.3. Obra de arte (Kunstwerk) e Ideia da arte (Idee der Kunst) 

 De acordo com Benjamin, “a teoria romântica da obra de arte é a teoria de sua forma” . 136

Na definição da “obra de arte” [Kunstwerk] os conceitos de “reflexão”, “essência” e “forma” 

são vinculados, de modo a figurarem como análogos. A palavra “obra” é utilizada pelos 

românticos para designar qualquer conformação determinada pela “força formadora da 

reflexão” . O que caracteriza o objeto artístico – de maneira distinta dos demais objetos de 137

conhecimento da natureza – é a presença de uma essência reflexiva, consolidada na forma da 

obra no ato de sua criação. Desse modo, “a pura essência da reflexão anuncia-se aos românticos 
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na aparição formal da obra de arte” . Os românticos de Jena entendem, portanto, a 138

“forma” [Form] como a essência da obra, na qual reside uma reflexão a ser desdobrada pela 

crítica. “A forma é, então, a expressão objetiva da reflexão própria à obra, que forma sua 

essência. Ela é a possibilidade da reflexão na obra, ela serve, então, a priori, de fundamento dela 

mesma como um princípio de existência; através de sua forma a obra de arte é um centro vivo 

de reflexão” . Enquanto tal, a essência da obra é uma reflexão perfeitamente limitada, pelo fato 139

de ter sido efetivada numa conformação artística pelo seu criador, segundo o ideal pretendido 

em sua elaboração. “A natureza limitadora da forma, os românticos identificam com a limitação 

de toda reflexão finita” . Porém, sendo a obra um centro vivo de reflexão, sua forma sustém 140

em si mesma o germe de uma progressão infinita para níveis superiores de consciência. A 

essência da obra de arte exprime-se numa forma inteiramente delimitada, ao mesmo tempo que 

é infinitamente extensível pela reflexão que a fundamenta. Assim, em consonância com o apreço 

romântico pela ambiguidade, a noção de “obra de arte” situa-se no limiar entre finito e infinito. 

“Para que a crítica […] possa ser superação de toda limitação, a obra deve repousar nesta 

limitação” . Neste sentido, o trabalho da crítica de arte é encontrar no finito da obra aquilo que 141

a leva em direção ao infinito.  

A crítica preenche sua tarefa na medida em que, quanto mais cerrada for a 
reflexão, quanto mais rígida a forma da obra, tanto mais múltipla e intensivamente 
as conduza para fora de si, dissolvendo a reflexão originária numa superior e 
assim por diante. Neste trabalho ela se apóia nas células germinais da reflexão, 
nos momentos positivamente formais da obra, que ela dissolve em momentos 
universalmente formais. Assim ela expõe a ligação da obra única com a Ideia da 
arte e, deste modo, a Ideia mesma da obra singular . 142
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 Como indica a presente passagem, a crítica de arte executa um movimento similar ao 

que constitui o medium-de-reflexão: ela desenvolve-se de uma reflexão originária – no caso, a 

obra de arte singular – para atingir sua versão absoluta, que abrange o todo numa unidade, 

inclusive a própria reflexão originária – trata-se aqui da “Ideia da arte” [Idee der Kunst]. 

Contudo, antes de tratarmos deste conceito, é importante reiterar que o procedimento da crítica 

de arte fundamenta-se na estrutura do pensar reflexivo, de modo que o conhecimento por ela 

proporcionado emerge da reflexão inerente à obra, como uma consciência de ordem superior 

desta. A potencialização da reflexão investida na forma da obra implica situar sua singularidade 

na totalidade da arte, relacionando-a com as demais formas artísticas na Ideia da arte. “Graças a 

sua forma, a obra de arte é um momento do medium-de-reflexão absoluto” . Tal como a obra 143

singular em que se debruça, a crítica é também um medium-de-reflexão da arte, o qual origina-

se fundamentalmente da forma da obra, visando expandir e ultrapassar a reflexão limitada que a 

constitui. 

Todo conhecimento crítico de uma conformação, enquanto reflexão nela, não é 
outra coisa senão um grau de consciência mais elevado da mesma, gerado 
espontaneamente. Esta intensificação da consciência na crítica é, a princípio, 
infinita; a crítica é, então, o medium no qual a limitação da obra singular liga-se 
metodicamente à infinitude da arte e, finalmente, é transportada para ela, pois a 
arte é, como já está claro, infinita enquanto medium-de-reflexão . 144

  

 No processo de totalização a partir do objeto singular operado pela crítica, a Ideia da arte 

é a instância máxima do absoluto – ou medium-de-reflexão – da arte. Ela equivale à unidade de 

todas as manifestações artísticas produzidas ao longo da história, sendo descrita por Benjamin 

como “o continuum das formas artísticas” . Na Ideia da arte, todas as formas artísticas se 145

encontram unidas e relacionando-se umas com as outras, constituindo a forma-da-arte absoluta. 

O intuito da crítica romântica de relacionar a obra particular ao absoluto da arte, articulando 

sistematicamente finito e infinito pela intensificação da consciência, visa sanar a incompletude 
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constitutiva da obra particular. Esta compreensão baseia-se na ideia de que todo objeto singular 

é incompleto e fragmentário em relação ao absoluto no qual se incluí, de modo que qualquer 

obra particular “é necessariamente incompleta diante do absoluto da arte ou, o que significa o 

mesmo, ela é incompleta diante de sua própria Ideia absoluta” . Nas palavras de Schlegel 146

citadas por Benjamin: “Apenas o incompleto pode ser compreendido, pode nos levar mais além. 

O completo pode ser apenas desfrutado” .  147

 A crítica de arte tem como tarefa completar e finalizar a obra particular, ao desdobrar sua 

reflexão imanente em direção à Ideia da arte ou absoluto. Como medium-de-reflexão, a crítica 

efetua o trânsito da reflexão artística singular e finita para aquela infinita e absoluta, dado que a 

estrutura do absoluto é também reflexiva. Segundo Weber, a mediação própria da crítica é 

fundamental para a obra particular, uma vez que esta “requer reflexão crítica para cumprir sua 

função artística” , a qual se efetiva ao ser correlacionada à totalidade da Ideia da arte. Deste 148

objetivo surge o que podemos chamar de sentido poético ou produtivo da crítica, sua qualidade 

positiva, pois “para os românticos a crítica é muito menos o julgamento de uma obra do que o 

método de seu acabamento [Vollendung]” . Como destaca Weber, a palavra aqui utilizada por 149

Benjamin, “Vollendung” – tomada de Novalis, na descrição que este faz da “tradução mítica”, 

também uma atividade “completadora, positiva”  –, “deve ser lida num duplo sentido, 150

vinculando, de um lado, a conclusão ou consumação da obra e, de outro, sua destruição ou 

dissolução: sua Voll-endung” . Sendo o desenvolvimento do absoluto da arte paralelo ao da 151

história, visto que o conjunto da arte está em constante atualização conforme novas 

conformações artísticas são produzidas e registradas na Ideia da arte, a totalidade abarcada pela 

Ideia da arte é infinita. 
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Dado que o órgão da reflexão artística é a forma, logo a Ideia da arte é definida 
como o medium-de-reflexão das formas. Neste relacionam-se constantemente 
todas as formas de exposição, transformando-se umas nas outras e se unindo na 
forma-da-arte absoluta, que é idêntica à Ideia da arte. A Ideia romântica da 
unidade da arte assenta-se portanto na Ideia de um continuum das formas. Deste 
modo, então, por exemplo, a tragédia se relacionaria, para o espectador, de 
maneira contínua com o soneto . 152

  

 É necessário ressaltar que a Ideia da arte não é uma mera abstração das formas artísticas 

empiricamente dadas. Segundo Benjamin, para evitar este entendimento e, ao mesmo tempo, 

garantir a individualidade e universalidade da Ideia de arte, Schlegel definiu a Ideia da arte, isto 

é, “a unidade da arte, o continuum mesmo como uma obra” . Assim, mais do que a base 153

abstrata de todas as obras empíricas, deve-se compreender a Ideia como a unidade absoluta da 

arte que, como continuum, abarca a totalidade das formas e encontra-se em eterno 

preenchimento. Simultaneamente unidade e todo, a Ideia da arte é também uma obra: a mais 

elevada obra de arte, onde as formas artísticas se articulam infinitamente, constituindo numa 

unidade orgânica toda arte que foi produzida e que ainda o será. “Esta obra invisível é aquela 

que acolhe em si a obra visível” , sendo, portanto, a referência para se considerar as obras 154

singulares.  

 Benjamin aponta no pensamento romântico uma pluralidade de determinações relativas 

ao conceito de Ideia da arte, de modo que cada uma delas enfatiza um atributo específico desta 

noção. Primeiramente, a Ideia da arte é caracterizada como “poesia romântica” [romantische 

Poesie], indicando a unidade máxima da arte como um tipo específico de poesia. Segundo 

Benjamin, esta determinação da Ideia da arte foi empregada por Schlegel no intuito de conferir à 

unidade da arte uma feição mais objetiva, elevando-a ao nível de uma ideia individual capaz de 

incluir a totalidade das formas poéticas ou artísticas mantendo-se independente destas. “A poesia 

romântica é, portanto, a Ideia mesma da poesia; ela é o continuum das formas artísticas” . 155

Desse modo, o conceito de “poesia romântica” expressa a individualidade da unidade da arte, 

num tipo ideal de poesia capaz de abarcar todas as demais formas poéticas. A diversidade de 
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determinações disposta por Benjamin ao redor da Ideia da arte provém fundamentalmente de 

elementos articulados na definição “poesia romântica”, tal como apresentada por Schlegel no 

fragmento 116 presente no conjunto da Athenäum:  

A poesia romântica é uma poesia universal progressiva. Sua destinação não é 
apenas reunificar todos os gêneros separados da poesia e pôr a poesia em contato 
com filosofia e retórica. Quer e também deve ora mesclar, ora fundir poesia e 
prosa, genialidade e crítica […]. Somente ela pode se tornar, como a epopéia, um 
espelho de todo o mundo circundante, uma imagem da época. E, no entanto, é 
também a que mais pode oscilar, livre de todo interesse real e ideal, no meio entre 
o exposto e o que expõe, nas assas da reflexão poética, sempre de novo 
potenciando e multiplicando essa reflexão, como numa série infinita de espelhos. 
[…] Os outros gêneros poéticos estão prontos e agora podem ser dissecados. O 
gênero poético romântico ainda esta em devir; sua verdadeira essência é mesmo a 
de que só pode vir a ser, jamais ser de maneira perfeita e acabada. Não pode ser 
esgotado por nenhuma teoria, e apenas uma crítica divinatória poderia ousar 
pretender caracterizar-lhe o ideal. […] O gênero poético romântico é o único que 
é mais do que gênero e é, por assim dizer, a própria poesia: pois, num certo 
sentido, toda poesia é ou deve ser romântica .      156

  

 A segunda determinação da Ideia da arte baseia-se precisamente no conceito de “poesia 

universal progressiva” [progressiven Universalpoesie], identificado na primeira linha do 

fragmento com a “poesia romântica”. De acordo com Benjamin, compreender o sentido da 

“poesia universal progressiva” exige atenção para com o nexo que se estabelece entre esta e a 

estrutura do medium-de-reflexão. Ela representa a unidade da arte, o continuum das formas, em 

relação à infinidade do tempo. A “poesia universal progressiva” diz respeito ao desenvolvimento 

progressivo das formas artísticas ao longo da história. Esta progressão não deve ser 

compreendida como uma “infinidade indeterminada da tarefa” , isto é, considerar o fazer 157

poético como atividade sem fim determinado cuja prática se repete infinitamente no decorrer do 

tempo. Nem deve ser explicada segundo a “infinidade vazia do tempo” . O progresso 158

envolvido na “poesia universal progressiva” – que se poderia melhor caracterizar como 

“progressividade” – não implica uma continuidade regular e infinita da poesia, mas uma poesia 
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que se efetiva gradualmente em direção ao infinito, constituindo a unidade da arte com cada 

forma artística registrada na história da humanidade. Trata-se, antes, “de um desdobramento e de 

uma intensificação continuamente mais abrangentes das formas poéticas” . “Assim como a 159

vida inteira da humanidade”, a poesia universal progressiva é “um processo de realização 

infinita e não um simples processo de devir” .   160

 Do mesmo modo que a “poesia universal progressiva”, a terceira determinação da Ideia 

da arte provém de uma característica essencial da “poesia romântica”, a saber, a capacidade 

desta de “oscilar, livre de todo interesse real e ideal, no meio entre o exposto e o que expõe, nas 

assas da reflexão poética” . Nesse sentido, a “poesia romântica”, – e, igualmente, a Ideia da 161

arte – pode ser caracterizada também como “poesia transcendental” [Transzendentalpoesie]. 

Enquanto o conceito de “poesia universal progressiva” explicita a relação da Ideia da arte com o 

tempo, com o desenvolvimento histórico das formas poéticas ou artísticas, a “poesia 

transcendental” “remete ao centro sistemático do qual a filosofia romântica brotou” , ou seja, 162

relaciona a Ideia da arte com o pensar reflexivo. Para Behler , Schlegel está consciente do 163

sentido tradicional do termo “transcendental”, tal como cunhando por Kant e posteriormente 

adotado por Fichte. Na medida que a “reflexão poética” se situa entre “o exposto e o que 

expõe”, ela transita entre o objeto artístico produzido e o sujeito que o produziu, abolindo a 

distinção entre estas duas instâncias. A “poesia transcendental” “expõe, portanto, a poesia 

romântica como a reflexão poética absoluta” , pois segundo esta determinação ela não 164

compreende apenas a obra singular, como também a reflexão artificial que a engendra. Tanto em 

Schlegel quanto em Novalis, afirma Benjamin, a “poesia transcendental” é denominada como 

“poesia da poesia” , pela aplicação da forma canônica da reflexão – “o pensar do pensar” – no 165

domínio do produção artística ou poética. Ao empregar aqui o termo “transcendental”, os 
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românticos concebem um tipo de fazer poético no qual a obra produzida demonstre a reflexão 

sob sua própria elaboração, trazendo consigo sua própria teoria, ou melhor dizendo, sua própria 

crítica. A “poesia transcendental” é fruto de um fazer artístico que reflete sobre si mesmo, que é, 

portanto, auto-consciente. Neste sentido, a consciência da poesia nada mais é do que uma poesia 

de ordem superior.  

 Dada a complexidade da Ideia da arte, cujo sentido mobiliza numeroso conceitos da 

filosofia romântica, o que significa inscrever a forma da obra particular no absoluto da arte? Na 

dinâmica do medium-de-reflexão, Ideia da arte e obra singular não são domínios absolutamente 

opostos, ambas compartilham a estrutura de uma obra, a saber, são entidades autônomas que 

desenvolvem-se organicamente a partir da reflexão. A ligação que se estabelece entre elas 

fundamenta-se nesta semelhança formal e segue uma trajetória ascendente, da unidade particular 

– a obra – à unidade total – a Ideia. Este é precisamente o curso descrito pela crítica de arte, na 

medida em que sua atividade parte da forma da obra singular, tomando como critério sua 

tendência imanente, para então elevar a reflexão que lhe é fundamento ao nível da Ideia da arte, 

sendo esta a unidade histórica, reflexiva e totalizante das formas artísticas. Neste percurso rumo 

ao absoluto da arte, a reflexão presente na obra singular é expandida ao ponto de abarcar outras 

conformações artísticas na Ideia da arte. 

    

A tendência imanente da obra e o correspondente critério de sua crítica imanente 
são a reflexão que está em sua base e que se manifesta em sua forma. Esta 
reflexão, no entanto, na verdade não é tanto o critério do julgamento, mas, antes 
de mais nada e em primeira linha, o fundamento de uma crítica totalmente outra, 
não posta como julgadora, cujo centro de gravidade está não na estimação da obra 
particular mas na exposição de suas relações com todas as demais obras e, 
finalmente, com a Ideia da arte . 166

  

 A crítica de arte romântica é chamada “imanente”, e embora possamos tomar a forma de 

uma obra como critério de avaliação, sua tarefa não se constitui apenas como julgamento sobre a 

qualidade da mesma. Trata-se de explorar a propriedade da reflexão de estabelecer interligações, 

partindo da reflexão presente na forma da obra particular para as demais formas artísticas que 
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compõe a Ideia da arte. Na teoria romântica, o esforço de relacionar a obra singular com o 

continuum das formas artísticas implica a dissolução da mesma em seus elementos formais, para 

então remete-los à totalidade da arte. Porém, como devemos compreender esta desarticulação 

efetuada pela atividade da crítica na obra? Não estaria ela atentando contra a integralidade da 

obra, ao decompô-la em seus fundamentos essenciais para dispô-la no conjunto das demais 

formas artísticas? O que prevalece da obra singular? 

 A obra de arte é um objeto autônomo e completo em si mesmo, simultaneamente uma 

unidade e um todo. Eis “a natureza dupla da obra: ela é apenas uma unidade relativa, permanece 

um ensaio no qual o um e o todo encontram-se reunidos” . Esta ambiguidade constitutiva da 167

obra de arte, análoga àquela entre a finitude e infinitude de sua reflexão, manifesta-se ainda 

numa terceira formulação, mais precisamente no âmbito de sua forma. Trata-se da sutil 

distinção, introduzida por Benjamin, entre “forma de exposição” [Darstellungsform] e o que 

podemos chamar de “forma pura” da obra de arte, ou, no contexto da Ideia da arte como “poesia 

transcendental”, entre forma simbólica e forma profana. A diferença entre estes dois lados da 

obra de arte vêm à luz na eminência de sua forma de exposição ser inscrita no absoluto, na 

medida em que a crítica exerce o procedimento negativo de sua tarefa. Este procedimento 

negativo corresponde à ação da “Ironia” [Ironie], categoria fundamental do pensamento 

primeiro-romântico que, como outras, é marcada pelo paradoxo, novamente num limiar entre 

objetividade e subjetividade. Benjamin reconhece que a teoria da Ironia – por vezes identificada 

com o ponto de vista filosófico de Schlegel na época da revista Athenäum – é utilizada 

frequentemente como objeção às reivindicações de objetividade por parte dos pensadores 

primeiro-românticos. A pluralidade de elementos organizados ao redor da noção de ironia, bem 

como a variedade de formulações que ela assume nos escritos românticos, culminaria facilmente 

em contradições se tentássemos extrair um conceito unívoco da mesma. Assim, procederemos 

segundo a leitura de Benjamin, pois trata-se aqui de mostrar como o filósofo dispõe este 

problemático conceito da estética romântica  no procedimento da crítica de arte.  168

 A dificuldade ao redor do conceito de ironia se aprofunda quando contrastamos sua 

ambiguidade com a objetividade que Benjamin visa demonstrar na crítica romântica. A noção de 
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crítica desenvolvida no interior da teoria da arte romântica é caracterizada por ele como 

objetiva, enquanto a ironia apresenta a mesma dificuldade que encontramos no “chiste” [Witz] e 

na “observação mágica” [magischen Beobachtung], a saber, situa-se numa tensão entre 

objetividade e subjetividade, voluntário e involuntário, ou mesmo, entre consciente e 

inconsciente. Como nota Behler, a teoria da ironia é quase uma exclusividade da obra de 

Friedrich Schlegel, uma vez que Novalis tinha dúvidas a respeito do que seu amigo pretendia 

caracterizar através deste conceito . No fragmento 42 do Lyceum, o próprio Friedrich Schlegel 169

alude a dois sentidos de “ironia”:  

A filosofia é a verdadeira pátria da ironia, que se poderia definir como beleza 
lógica: pois onde quer que se filosofe em conversas faladas ou escritas, e não 
apenas sistematicamente, se deve obter e exigir ironia […]. Também há 
certamente uma ironia retórica que, parcimoniosamente usada, produz notável 
efeito, sobretudo na polêmica .   170

  

 Além da valorização da ironia como constitutiva da filosofia, Schlegel efetua uma 

distinção entre uma ironia lógica e uma ironia retórica. O uso retórico da ironia, relativo às 

figuras de linguagem e à atitude pessoal do indivíduo numa discussão, mantém um significado 

inferior ao uso lógico. Esta ironia empregada na retórica preserva seu valor para lidar com 

polêmicas, se entendermos que sua adoção pretende algo diverso da mera zombaria. Entretanto, 

como “beleza lógica”, a ironia refere-se a “um tipo particular de argumentação filosófica 

praticado por Sócrates e desenvolvido como uma forma de arte por Platão” . Como aponta 171

Behler, o termo técnico que corresponde ao uso lógico da ironia “é a ‘dialética’ socrática ou 

platônica, posição e contra-posição como um movimento progressivo de pensamento” . Nesse 172

sentido, ironia e dialética socrática constituem-se por um movimento que elenca afirmações 

tidas como verdadeiras sobre algo para, então, contestá-las, esgotando a validade de cada uma 
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até que não reste qualquer certeza em que o sujeito possa se firmar. Embora não se escape da 

incerteza ao final do processo, dialética e ironia tangenciam a verdade negativamente: a primeira 

pelo descarte das crenças reveladas como falsas, a segunda, por levar à consciência do sujeito 

todas as possibilidades relacionadas ao fato considerado, numa atitude de suspensão do juízo. 

 A ironia caracteriza-se pela evocação simultânea de dois polos contrários, de modo que, 

não sendo possível ao sujeito escolher entre um deles, ambos coexistem. Na medida em que “ela 

é a capacidade de se elevar acima das ‘contradições secretas’ e de alcançar a plena consciência 

de si e harmonia de suas forças” , a ironia mostra a relatividade de um determinado estado de 173

coisas pela oscilação entre involuntário e lúcido; gracejo e seriedade; incondicionado e 

condicionado; interior e exterior, permitindo ao sujeito uma compreensão ampla e abarcante do 

fato. Ela expõe um cruzamento de pontos opostos, que exige do sujeito “a capacidade de se 

situar na interface de um e outro” . Como princípio da criação artística, a ironia leva o artista a 174

incluir na obra elementos que operem como que uma paródia da mesma, indicando que ele está 

consciente das limitações que o impedem de atingir a expressão de uma totalidade harmônica 

com sua obra, além do fato desta consistir um objeto artificial, fruto de uma elaboração tão 

racional quanto intuitiva. O artista irônico demonstra as múltiplas possibilidades de expressão 

que ele poderia empregar na construção da obra, bem como as várias perspectivas que poderiam 

figurar nela para representar o que ele pretende. Assim, as produções do artista irônico 

expressam uma constante reflexão sobre o fazer artístico, colocando em questão as diversas 

opções de expressão de que dispõe para compor sua obra. Em termos literários, por exemplo, a 

ironia pode ser encontrada na narrativa reflexiva, na qual a figura do narrador interrompe o fluxo 

da narração, chamando a atenção para a construção da obra ao relativizar seus elementos. 

 É na obra de Ludwig Tieck, mais precisamente na peça O gato de botas [Der gestiefelte 

Kater], que se destaca a presença da ironia romântica, em seu caráter lógico, como um 

procedimento formal, através da parábase. Nesta comédia, além dos personagens no palco, 

temos “Fischer (‘Pescador’), Müller (‘Moleiro’) e Schlosser (‘Serralheiro’), como bons 

burgueses da Aufklärung” , dispostos na própria plateia. Desde o primeiro momento e ao 175
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longo da peça, estes personagens estabelecem interação com aqueles do palco, através de 

comentários e críticas dirigidas ao teor da peça, cujo conteúdo se mostra inadequado a um 

público ilustrado; assim como o próprio Poeta, autor da peça, responde aos comentários do 

público e inclusive o culpa pelo fracasso na recepção de sua obra. Tal artifício funciona como 

uma variação da parábase clássica, na qual o coro da peça, seja ela tragédia ou comédia, se 

dirigia à platéia falando em nome do autor, se afastando da situação teatral e trazendo o público 

novamente à realidade ao abordar temas de ordem política e social. Na peça de Tieck, a ação 

teatral do palco é interrompida e “os personagens dialogam com personagens na plateia, 

refletem consigo mesmos ou conversam com o ‘autor’, sem jamais deixar de serem 

personagens” . Nesse sentido, a ironia romântica se manifesta no procedimento que rompe e 176

subverte a forma dramática tradicional. 

Temos aqui duas formas diferentes de interrupção da ação na obra de arte: uma que 
rompe com a ilusão artística de realidade ao apontar para o mundo extra-artístico, 
mediante parábase ou estranhamento, e outra que rompe com a ilusão da obra de arte 
sem quebrá-la de fato, porque apenas interrompe a ação ilusória através de uma outra 
ação ilusória . 177

  

 Nas peças de Tieck, o procedimento irônico coloca o próprio fazer artístico como 

matéria da obra, explicitando o caráter artificial da composição artística ao mesmo tempo em 

que faz a peça desenvolver-se discutindo as condições de sua própria elaboração, sua forma. 

Também para Benjamin, a ironia possui duas acepções na teoria da arte do primeiro 

romantismo. No seu primeiro sentido, ela é “expressão de puro subjetivismo”, enquanto 

momento de arbitrariedade e espontaneidade existente no ato da composição artística, segundo a 

qual o artista produz sua obra. Nisso consiste a “ironia da matéria”, um sentido de ironia calcado 

na ação inconsciente do artista e que pode ser também descrito como subjetivo e negativo. Por 

outro lado, como destacado a propósito das comédias de Tieck, “a ironização da forma é um 
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procedimento voluntário” . Aqui se encontra o segundo sentido da ironia no romantismo, que 178

corresponde ao uso lógico da ironia de que falamos há pouco. Trata-se da ironia da forma, a qual 

é considerada objetiva e positiva por ser guiada pelo pensar reflexivo. Embora os próprios 

românticos não tenham distinguido com precisão os dois sentidos de ironia, podemos dizer que 

o segundo sentido incide intencionalmente sobre a unidade da forma poética:  

A ironização da forma, portanto, ataca a ela mesma [a forma da obra] sem destruí-
la, e é esta irritação que deve visar a perturbação da ilusão na comédia. Esta 
relação indica um parentesco patente com a crítica, a qual dissolve a forma de 
modo grave e irrevogável para transformar a obra individual em obra de arte 
absoluta, para romantizá-la .  179

  

 “A perturbação na ilusão da comédia” através da “ironização da forma” é o resultado de 

um procedimento consciente e voluntário por parte do artista. Percebemos, nas palavras de 

Benjamin, uma afinidade entre o procedimento irônico e a finalidade da crítica de arte 

romântica, para além de seu fundamento comum na reflexão. Tal como a destruição da obra 

provocada pela ironização, a crítica visa dissolver a forma da obra de arte individual no absoluto 

da arte. Para alcançar seu ponto máximo como criação artística, a obra de arte particular deve 

sofrer a ação destrutiva da ironia da forma, que elimina seu caráter ilusório, isto é, a pretensão 

da obra de arte de expressar uma totalidade perfeita e harmônica. Assim, os elementos 

puramente formais dela são depurados e inscritos na Ideia de arte. Este momento de 

desarticulação, tanto da ironia, quanto da crítica em relação à forma artística, visa elevar e 

ressaltar a obra de arte particular, associando-a ao absoluto. Do mesmo modo que o movimento 

do medium-de-reflexão pode ser caracterizado pelo romantizar – a saber, como “uma 

potencialização qualitativa” da reflexão originária em direção à reflexão absoluta – é de maneira 

análoga que se pode compreender o processo de transformação da forma de exposição da obra 

particular em direção à forma absoluta da arte. Segundo o conceito do “romantizar”, fornecido 

por Novalis no fragmento 105, “o si-mesmo inferior é identificado com um si-mesmo superior 
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nessa operação.[…] Na medida em que dou ao comum um sentido elevado, ao costumeiro um 

aspecto misterioso, ao conhecido a dignidade do desconhecido, ao finito um brilho infinito, eu o 

romantizo” . 180

 Tendo a ironia como instrumento, a crítica de arte romântica constitui-se numa dinâmica 

que abala a forma da obra particular e limitada como condição para remetê-la à totalidade 

ilimitada da arte. É em nome desta unidade absoluta que a pluralidade e a expressividade da 

forma da obra devem ser eliminadas pela ironia, “procedimento que, conservando a obra mesma 

é capaz de intuir sua total correlação com a Ideia da arte” . Desse modo, a obra de arte alcança 181

“sua completa objetivação que [é] paga com sua eliminação” . Paradoxalmente, ao atacar a 182

obra de arte particular, a ironia aproxima-a de sua indestrutibilidade, pois apenas o caráter 

ilusório de totalidade harmônica e perfeita é atingido. “Longe de expressar uma veleidade 

subjetiva, do autor, esta destruição da forma é a tarefa da instância objetiva da crítica” . Neste 183

contexto, Benjamin sugere um duplo conceito de forma. Além da forma de exposição da obra de 

arte particular, quando esta é destruída e articulada ao absoluto, outra forma emerge da obra de 

arte, cujas limitações empíricas são descartadas para figurar de maneira pura na Ideia da arte:  

A forma determinada da obra singular, que se poderia designar como a forma de 
exposição [Darstellungsform], torna-se vítima da destruição irônica. Sobre ela, no 
entanto, a ironia rasga um céu da forma eterna, a Ideia das formas, a que se 
poderia denominar de forma absoluta, e esta atesta a sobrevida da obra que extrai 
desta esfera sua existência indestrutível, depois que a forma de empírica, a 
expressão de sua reflexão isolada, tenha sido consumida por ela. A ironização da 
forma de exposição é semelhante à tempestade que levanta a cortina diante da 
ordem transcendental da arte, descobrindo-a, juntamente com existência imediata 
da obra nela, como um mistério .  184
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 Para Benjamin, a tese mística de que o continuum da arte é uma obra conecta-se 

diretamente com a afirmação de que as obras tornam-se indestrutíveis quando purificadas pela 

ironia. “Ambas as proposições esclarecem que a Ideia e a obra não são contrários absolutos na 

arte. A ideia é obra, e também, se esta vence a limitação de sua forma de exposição, a obra é 

ideia” . Entretanto, “segundo a concepção romântica, as Ideias da poesia são as formas de 185

exposição” . Assim, a ironia liberta a obra das limitações de sua forma de exposição, 186

convertendo-a em ideia, porém, enquanto uma ideia da poesia, a obra corresponde ainda à uma 

forma de exposição, agora inscrita como parte do absoluto da arte. Neste processo, a destruição 

irônica é imbuída de tamanha objetividade que, Benjamin afirma, não é sequer o crítico que 

efetua o julgamento da obra particular, mas a própria arte enquanto medium-de-reflexão do 

absoluto, ao acolher ou recusar a forma de exposição da obra em sua totalidade. Esta 

formulação, além de resgatar a tese romântica de que o absoluto desenvolve-se organicamente e 

pensa a si mesmo, evidencia mais um tema fundamental da teoria da crítica de arte do próprio 

Benjamin, a saber, a minimização do sujeito por trás da crítica em favor da elaboração teórica da 

atividade, da valorização de um método objetivo de interpretação da obra de arte que não se 

confunda com a recepção subjetiva e individual da mesma. 

 Após a ação da ironia, o que prevalece da forma de exposição da obra particular é sua 

“forma simbólica”, em oposição à forma profana que ela antes dispunha. “O órgão da poesia 

transcendental enquanto aquela forma que dura no absoluto após a destruição das formas 

profanas, Schlegel designa como forma simbólica” . Esta é a “a expressão do puro absoluto na 187

poético na forma” , através do qual a obra particular apresenta em si mesma a ligação com a 188

totalidade da arte. Benjamin assegura que “no âmbito das teorias românticas, nunca se atingiu 

clareza completa na diferenciação entre a forma profana e simbólica, entre forma simbólica e 

crítica” . Esta ambiguidade nos permite identificar a forma simbólica de uma obra particular 189

com sua respectiva crítica.  
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A forma simbólica é a fórmula sob a qual é resumido o alcance da reflexão para a 
obra de arte. […] As qualidades fundamentais da forma simbólica consistem, por 
um lado, na pureza da forma de exposição que é depurada numa simples 
expressão da auto-limitação da reflexão e se diferencia das formas de exposição 
profanas, e, por outro, na ironia (formal), na qual a reflexão eleva-se até o 
absoluto. A crítica de arte expõe esta forma simbólica em sua pureza; ela a desliga 
de todos os momentos estranhos à sua essência, aos quais ela pode estar ligada na 
obra, e finaliza na dissolução da obra . 190

  

 Na teoria romântica, assim como a crítica de uma obra singular confunde-se com sua 

forma simbólica, o mesmo pode ser dito para a relação entre poesia e prosa. Se a forma 

simbólica é “a fórmula sob a qual é resumido o alcance da reflexão” de uma obra de arte, de que 

maneira é possível à crítica condensar a essência da obra poética? Como a crítica se insere na 

tensão entre as formas poética e prosaica? Neste ponto, a análise de Benjamin aborda a teoria do 

romance do primeiro-romantismo, numa reconstrução que esquiva-se da ligação empírica que 

esta originalmente mantém com o romance de formação de Goethe, Os anos de aprendizado de 

Wilhelm Meister. Para os românticos, a forma simbólica suprema, dentre todas as formas de 

exposição poéticas, é o romance, na medida em que nele coexistem “tanto a auto-limitação 

reflexiva como a auto-expansão, desenvolvidas de modo mais decisivo e, neste cume, 

penetrando indistinguivelmente uma na outra” . Em virtude de sua forma de exposição, o 191

romance permite o desdobramento progressivo e interminável da reflexão, ao mesmo tempo em 

que cada parte que o compõe sofre uma severa limitação para ser conformada num todo coeso. 

“O romance nunca excede sua forma, cada uma de suas reflexões pode ser vista […] como 

limitada por si mesma, pois elas não são limitadas por nenhuma forma de exposição regrada” , 192

diferentemente das demais formas poéticas, as quais são moduladas pela métrica ou pela rima. O 

caráter extensivo do romance, bem como a capacidade de incluir em sua forma os demais 

registros poéticos, tornam-o a suma do todo poético, “a mais alta entre todas as formas 

simbólicas, a poesia romântica, a Ideia mesma da poesia” . 193
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 O fundamento do romance, enquanto forma de exposição privilegiada, reside em seu 

modo de escrita: a prosa. Em relação aos modos de escrita tradicionais da poesia, a prosa dispõe 

de maior liberdade de exposição, uma vez que qualquer outro gênero poético pode ser 

dissolvido ou abrangido na linguagem prosaica. Esta função unificadora da prosa, sua 

capacidade de mediatizar as demais formas poéticas, a elevam ao status de determinação 

conclusiva da Ideia da arte, do continuum das formas artísticas. “A Ideia da poesia é a prosa” . 194

Além disso, a prosa também requer o mais rígido mecanismo de auto-limitação, visto que se 

constitui pelo uso mais básico e comum da linguagem, análogo à fala cotidiana e do qual 

provêm os modos de escrita relativos à poesia. “O medium-de-reflexão das formas poéticas 

aparece na prosa, daí ela poder ser denominada de Ideia da poesia. Ela é o fundo criador das 

formas poéticas, elas todas são mediatizadas nela e dissolvidas como em seu fundo criador 

canônico” . Em relação à ação destrutiva da ironia, Benjamin afirma: 195

O que desmorona sob o raio da ironia é apenas a ilusão, indestrutível permanece, 
no entanto, o núcleo da obra, porque ele não repousa no êxtase, que pode ser ser 
destruído, mas, antes, na intangível, sóbria, figura prosaica. […] O romance é o 
protótipo para esta constituição mística da obra para além das formas delimitadas 
e, na aparência, belas (em sentido estrito, poéticas) .  196

  

 Assim, se a crítica de uma obra de arte explicita a forma simbólica da mesma, seu meio 

de exposição, por excelência, é a prosa. Somente através da linguagem prosaica a reflexão 

inerente à obra poética alcança seu nível máximo, sua completa objetivação. A prosa viabiliza, 

simultaneamente, a dissolução da forma profana da obra – pois na prosa é possível comunicar 

ou mediatizar todas as demais formas poéticas – e a inscrição de sua forma simbólica numa 

instância de ordem superior, a Ideia da arte – que, enquanto unidade totalizante das formas 

artísticas, expressa a mesma função unificadora presente na prosa. O que é essencial para a 

produção artística não é o êxtase ou o prazer estético que se experimenta com determinada obra, 
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visto que é precisamente este caráter ilusório aquilo que a ironia destrói, mas a reflexão artificial 

que se encontra na base de sua criação, a qual se torna cognoscível na prosa. Se a valorização do 

romance fundamenta-se nas características da escrita prosaica, um último princípio, atribuído 

por Benjamin a Hölderlin, é o principal motivo da valorização da prosa. Trata-se da proposição 

da “sobriedade” da arte. É importante destacar que a correlação entre romance, prosa e 

sobriedade consiste num dos pontos mais problemáticos e obscuros da dissertação de 

doutoramento de Benjamin. Em todo caso, tentaremos delinear aqui sucintamente a relação 

entre estes conceitos na interpretação do filósofo.  

 Muito poderia ser dito da influência teórica de Friedrich Hölderlin no pensamento de 

juventude de Walter Benjamin . Um momento importante da influência do poeta suábio no 197

desenvolvimento de seu programa teórico da crítica de arte, consiste no princípio da “sacro-

sobriedade” [Heilignüchternheit] da arte. A noção hölderlineana de “sacro-

sóbrio” [heilignüchtern] aparece tanto na dissertação de doutoramento de Benjamin como nas 

últimas linhas de um ensaio escrito por volta de 1915, mas publicado apenas após a morte do 

filósofo, intitulado Dois poemas de Friedrich Hölderlin.  Em ambos os escritos, Benjamin 198

remete a defesa de Hölderlin da sobriedade [Nüchternheit] da arte às obras tardias do poeta, nas 

quais se situa como tendência de sua produção. O caráter sagrado atribuído à sobriedade, que a 

eleva acima de qualquer instância, deve ser compreendido à luz de sua relevância para a 

produção artística, ao enfatizar o papel da reflexão no ato de criação. Em O conceito de crítica 

de arte no romantismo alemão, “a proposição da sobriedade da arte”  é a tese que estabelece a 199

influência de Hölderlin na filosofia primeiro-romântica, aprofundando o significado da prosa e 

do romance em sua teoria da arte. Para demonstrar o alcance da sacro-sobriedade, Benjamin 

 Para uma exposição das coincidências entre o pensamento de Benjamin e de Hölderlin, para além 197

dos momentos em que o próprio Benjamin indica a proveniência das ideias do poeta, Cf. JENNINGS, 
M. W. “Benjamin as a Reader of Hölderlin: The Origins of Benjamin’s Theory of Literary Criticism”. 
In: The German Quarterly, Vol. 56, Nº 4, Novembro de 1983, pp. 544-562. 

 BENJAMIN, Walter. “Dois poemas de Friedrich Hölderlin (‘Coragem de poeta’ e ‘Timidez’)”. In: 198

Escritos sobre mito e linguagem. Organização, apresentação e notas de Jeanne Marie Gagnebin. 
Tradução de Ernani Chaves e Susana Kampff Lages. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2011; pp. 
13-48. Examinaremos com maior profundidade este escrito no capítulo seguinte, na tentativa de 
rastear o desenvolvimento da terminologia utilizada por Benjamin em sua própria teoria da crítica de 
arte. 
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resgata um longo trecho das Observações sobre Édipo , escrito de Hölderlin elaborado por 200

ocasião de sua tradução da tragédia de Sófocles, Édipo Rei.  

A poesia moderna carece particularmente de escola e ofício, de que justamente 
seu modo de proceder seja calculado e ensinado, e que, uma vez aprendido, possa 
sempre ser repetido de modo sério no exercício. Em todas as coisas entre os 
homens deve-se antes de tudo ver que algo é, isto é, que algo é cognoscível, no 
meio [moyen] de sua aparição, que o modo como ele é dependente pode ser 
determinado e ensinado. Por isso, e por motivos mais elevados, a poesia carece 
particularmente de princípios e limites seguros e característicos. Aí encontra-se 
justamente aquele cálculo conforme a leis . 201

  

 Na defesa da sobriedade da arte, Hölderlin segue a tendência de sua época, ao contrapor 

a arte da antiguidade grega à arte moderna. As obras de arte da Grécia antiga são modelos de 

seriedade na produção artística, nos quais a beleza é secundária em relação à harmonia e pureza 

das formas. A avaliação da qualidade de uma obra, neste sentido, deve se concentrar nos “seus 

cálculos conforme às leis e demais modos de proceder através dos quais o belo é produzido” , 202

ao invés de se basear nos sentimentos despertados no público pela beleza da obra. Trata-se de 

compreender a obra de arte como produto de uma atividade consciente do artista, resultado de 

determinados artifícios e procedimentos criativos empregados em sua composição. 

Consequentemente, a valorização de uma obra de arte é determinada pelo virtuosismo técnico 

do artista, conforme se compreende as “leis e cálculos” subjacentes à excelência artística 

alcançada. Por este motivo, Hölderlin convoca a poesia moderna a desenvolver-se como ofício, 

ou seja, que sua prática se dê entre princípios e limites determinados, ligados ao estudo e 

exercício do fazer poético. A segunda consequência do princípio de sacro-sobriedade consiste no 

esvaziamento da beleza como critério de avaliação da qualidade artística das obras. O que 

 Utilizaremos aqui o trecho como se encontra traduzido na edição brasileira de O conceito de crítica 200

de arte no romantismo alemão, no qual o texto foi vertido para o português de maneira mais literal. A 
referida passagem pode ser também encontrada em: HÖLDERLIN, Friedrich. Observações sobre 
Édipo; Observações sobre Antígona. Tradução de Pedro Süssekind e Roberto Machado. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008; mais precisamente nas páginas 67 e 68.

 HÖLDERLIN apud BENJAMIN, 2011b, p. 110201

 HÖLDERLIN apud BENJAMIN, op. cit., p. 109-110202
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interessa à interpretação não é a beleza que a obra expressa, mas os meios através dos quais o 

artista confere beleza à obra de arte. “A beleza como objeto de ‘prazer’, de agrado, de gosto, não 

parecia unificável com a rigorosa sobriedade que, segundo a nova concepção, determina a 

essência da arte” . 203

 Através do princípio da sacro-sobriedade, a criação artística é fundada na reflexão 

consciente do artista e não na capacidade de erigir ilusões com a figuração da beleza. “Enquanto 

uma atitude pensante e clarificadora da consciência, a reflexão é o oposto do êxtase” . 204

Segundo a valorização do ofício poético orientado pela sobriedade, a elaboração da obra em 

seus menores detalhes atesta a maestria do artista, pois a minúcia com a qual o artista 

desenvolve sua produção indica o quão elevada é sua consciência na tarefa de constituição da 

obra. “O tipo deste fazer é, portanto, a reflexão” . Assim, evidencia-se a relação direta entre a 205

sobriedade e o princípio fundamental do romantismo. Em relação ao conceito de prosa dos 

pensadores primeiro-românticos, a qualidade essencial da sobriedade – a clareza de consciência 

na produção artística – encontra total afinidade com este modo de escrita. “O prosaico, no qual a 

reflexão se expressa de modo supremo enquanto princípio da arte, é, mesmo no uso linguístico 

corrente, diretamente uma designação do sóbrio” . O romance, por sua vez, é o gênero poético 206

no qual a auto-limitação da produção artística, sua economia expressiva, e seu caráter extensivo 

são resultado da conjunção entre linguagem prosaica e sobriedade. Compreende-se, assim, a 

valorização do romance como o ápice das formas poéticas na teoria da arte romântica. Sua 

criação, quando guiada pela sobriedade, constitui-se por partes perfeitamente delimitadas e 

calculadas, dissimulando em cada detalhe de sua bela e perecível aparência o núcleo essencial e 

permanente da obra, de acordo com o engenho do artista. A reflexão que está na gênese de uma 

obra de arte – seja ela romance ou poesia –, ainda que mascarada pelos artifícios de seu criador, 

emerge pelo trabalho da crítica de arte, assumindo uma configuração prosaica.    

 BENJAMIN, 2011b, p. 111203
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Crítica e julgamento, enquanto simples opinião, devem ser diferenciados do modo 
mais preciso. Aquela não carece de nenhuma motivação, assim como um 
experimento, o qual ela, de fato, empreende na obra de arte na medida em que 
desdobra sua reflexão. […] A legitimação da crítica, que opõe esta [a prosa] como 
instância objetiva a toda produção poética, assenta-se em sua natureza prosaica. 
Crítica é a exposição do núcleo prosaico de cada obra.[…] O prosaico é abarcado 
pela crítica em seus dois significados: em seu sentido próprio, via sua forma de 
expressão, como ele se exprime no discurso livre; em seu sentido impróprio, via 
seu objeto, que constitui o eterno elemento sóbrio da obra . 207

  

 A proposta da teoria da arte romântica baseia-se no conceito de “obra de arte” como 

forma limitada pela qual uma reflexão, virtualmente ilimitada, se apresenta. Ao dissolver a 

forma-de-exposição da obra particular de acordo com o procedimento irônico, a crítica pode 

direcionar a reflexão inerente à obra ao absoluto, isto é, inscrever a obra no continuum das 

formas artísticas, entendido como unidade total da arte. A crítica de arte expõe o elemento sóbrio 

da obra particular, sua forma simbólica, aquilo que permanece indestrutível mesmo diante da 

ação da ironia. Tendo sua forma profana depurada pela ironização, a obra pode ser dissolvida e 

completada na Ideia da arte, num movimento de potencialização que relaciona sua forma 

artística com a totalidade das formas registradas ao longo da histótia. O desdobramento reflexivo 

operado pela crítica se vale do pressuposto de que toda reflexão é portadora de um potencial 

infinito de desenvolvimento, no qual cada momento constitui um grau mais elevado de reflexão. 

Assim, se uma obra é criticável, as possibilidades de seu desdobramento são infinitas, de modo 

que a crítica se estabelece sempre como uma tentativa que nunca abarcará a totalidade da obra. 

Pois a própria unidade da arte, também uma obra, encontra-se em perpétuo acabamento. 

1.4. Crítica imanente e poética – A criticabilidade (Kritisierbarkeit) da obra de arte 

 Segundo Benjamin, os termos “crítica” [Kritik] e “crítico” [Kritiker] são os conceitos de 

ordem técnica, filosófica e estética mais frequentes nos escritos do primeiro-romantismo, de 

 BENJAMIN, 2011b, p. 113-114207
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modo que “crítica” figura como “o conceito esotérico principal da escola romântica” . O 208

motivo de “um significado quase mágico” deste conceito para a geração de Schlegel e Novalis 

reside no legado do projeto filosófico de Immanuel Kant. A própria noção de crítica, como 

empregada por Kant para definir a natureza de sua investigação filosófica no âmbito do 

conhecimento em oposição à doutrina, mantém resquícios da acepção artística ou estética do 

termo, tal como utilizado pelos autores do Iluminismo Britânico relacionados ao debate sobre o 

gosto para caracterizar a atividade sensível e intelectual de compreensão da obra de arte. 

Segundo Suzuki, “crítica é a palavra que os ingleses empregavam, no século XVIII, para 

designar a apreciação estética de obras artísticas e literárias. […] É a partir da leitura de ensaios 

sobre arte, literatura e gosto de autores anglo-saxões que ganhará visibilidade para Kant a 

diferença entre crítica e doutrina, cânon e órganon” . Pode-se notar esta compreensão da 209

“crítica” por parte de Kant já nos cursos de lógica da década de 1770, como na seguinte 

passagem destacada por Suzuki: “Todas as belas artes, por exemplo, poesia, estética, etc. etc. 

não permitem, portanto, nenhuma doutrina, mas apenas uma crítica, pois não se pode apreender 

o gosto por meio de regras” . 210

 Para Benjamin, porém, interessa assinalar o quanto o misticismo da noção romântica de 

crítica deriva diretamente da utilização do termo por Kant, “em cuja terminologia realmente está 

contido não pouco espírito místico” . Segundo o filósofo, já em Kant o conceito de crítica é 211

ambíguo. Esta ambiguidade surge na medida em que Kant “recusou os dois pontos de vista do 

dogmatismo e do ceticismo, não tanto opondo-os à verdadeira metafísica, na qual seu sistema 

deveria culminar, mas à crítica, em nome da qual seu sistema foi inaugurado” . Benjamin nota 212

que a noção de “crítica” em Kant não desempenha apenas um caráter negativo, relativa à 

investigação judicativa com a qual as possibilidades do conhecimento humano são delimitadas, 

contra as tendências do dogmatismo e do ceticismo. A crítica também sustém um caráter 

positivo, pois seu modo de investigar a razão conduz a um novo sistema filosófico, mesmo que 

este não seja propriamente “a verdadeira metafísica” para a qual Kant pretendida abrir 

 BENJAMIN, 2011b, p. 58208

 SUZUKI, 1998, p. 20209

 KANT apud SUZUKI, op. cit., p. 20210

 BENJAMIN, op. cit., p. 59211
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caminho . Nos românticos, o conceito de crítica não assume tanto o sentido de uma atitude 213

judicativa, mas significa o “objetivamente produtivo” e “criador a partir da clareza de 

consciência” , intensificando, assim, o caráter positivo desta atividade: 214

Ser crítico implica elevar o pensamento tão acima de todas as conexões a tal 
ponto que, por assim dizer magicamente, da compreensão da falsidade das 
conexões, surgiria o conhecimento da verdade. Nesta significação positiva o 
procedimento crítico adquire afinidade muito próxima com o procedimento 
reflexivo .  215

  

 Embora os românticos acentuem o caráter positivo da crítica, enfatizando o sentido de 

uma atitude produtiva, a adoção do conceito não apaga certo traço negativo, relativo à 

determinação de algo através de sua limitação. Pela afinidade da crítica com o procedimento 

reflexivo, seu momento de delimitação é potencializado ao infinito, de modo que o esforço 

crítico nunca encontra sua realização plena e total, nunca é capaz de exaurir seu objeto.  

Aqui comparece novamente no momento correto a palavra “crítica”. Pois esta 
significa que uma obra crítica, por mais alta que se considera sua validez, não 
pode ser conclusiva. Neste sentido, os românticos aludiram ao mesmo tempo sob 
o nome da crítica ao reconhecimento da insuficiência inevitável de seus esforços, 

 Embora não possamos adentrar aqui nos detalhes terminológicos do pensamento de Kant, cumpre 213

notar que este, ao definir a ciência particular intitulada Crítica da Razão Pura, escreve: “A razão pura 
é a que contém os princípios para conhecer algo absolutamente a priori. Um organon da razão pura 
seria o conjunto desses princípios, pelos quais são adquiridos todos os conhecimentos puros a priori e 
realmente constituídos. A aplicação pormenorizada de semelhante organon proporcionaria um sistema 
da razão pura. Como este sistema, porém, é coisa muito desejada e como resta ainda saber se também 
[aqui] em geral é possível uma extensão do nosso conhecimento e em que casos o pode ser, podemos 
considerar como uma propedêutica do sistema da razão pura, uma ciência que se limite simplesmente 
a examinar a razão pura, suas fontes e limites. A esta ciência não se deverá dar o nome de doutrina, 
antes o de crítica da razão pura e sua utilidade [do ponto de vista especulativo] será realmente 
negativa, não servirá para alargar nossa razão, mas tão-somente para a clarificar, mantendo-a isenta de 
erros, o que já é grande conquista. […] Semelhante crítica é, por conseguinte, uma preparação, tanto 
quanto possível, para um organon e, caso este organon não fosse viável, pelo menos para um canon da 
razão pura” (KANT, 2010, p. 53-54).
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procuraram mostrá-la necessária e finalmente, aludiram com este conceito àquilo 
que se poderia designar a necessária incompletude da infalibilidade . 216

  

 A infinitude da crítica, para cujo acabamento todos os esforços são insuficientes ainda 

que sua tarefa seja necessária, é um dos passos que permite a Benjamin definir o conceito de 

“criticabilidade” [Kritisierbarkeit] da obra de arte, isto é, a propriedade inerente a obra que 

garante a necessidade e possibilidade de sua crítica. Propriamente no âmbito da teoria da arte, 

Benjamin destaca que apenas com os românticos a expressão “crítico de arte” será estabelecida 

de modo definitivo em lugar da alcunha “juiz de arte”, vigente até então. Isso implica a 

constituição teórica de um procedimento interpretativo das obras de arte contra as tendências do 

ceticismo e do dogmatismo no terreno da estética, tal como a crítica kantiana o fez no domínio 

da teoria do conhecimento. Na época de Schlegel, tratava-se de superar, por um lado, a teoria da 

arte do movimento pré-romântico Tempestade e Ímpeto [Sturm und Drang], e, por outro, o 

classicismo. 

 Embora o mérito da teoria da arte romântica tenha sido definir a obra de arte como 

forma de exposição de uma reflexão, é necessário ressaltar que este conceito de forma não é 

valorizado por ser o resultado de uma produção artística determinada por regras de composição. 

Segundo tal compreensão, a forma de uma obra dependeria das regras empregadas pelo artista 

para atingir determinado ideal de beleza, sendo este derivado de um exemplar canônico da 

tradição artística. Sua consequência mais grave para a tarefa da crítica de arte é julgar a obra de 

arte através de critérios que lhe são exteriores. Este procedimento arbitrário tenta conformar a 

obra num modelo genérico de excelência artística, sob o risco de perder o que nela é único. 

Todavia, “os românticos não compreendiam, como a Aufklärung, a forma como uma regra de 

beleza da arte e sua observância como uma precondição necessária para o efeito agradável e 

edificante da obra. A forma mesma não valia para eles nem como regra nem mesmo como 

dependente de regras” .  217

 A ênfase romântica dada à forma visa precisamente o oposto. É para preservar a 

autenticidade de cada forma artística surgida ao longo da história da cultura humana, cada fração 

 BENJAMIN, 2011b, p. 60216
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do medium-de-reflexão da arte que se apresenta, que os românticos empreenderam o estudo das 

obras poéticas de diferentes povos e línguas. Este projeto de compreender o que há de comum 

entre as formas poéticas, bem como o que há de exclusivo em cada uma, fomentou a prática da 

tradução do círculo romântico, a qual abrangeu não apenas escritos da antiguidade clássica 

como também em línguas modernas. São testemunhos desta produção os primeiros trabalhos 

publicados de Schlegel, na tradução e comentário de retóricos da antiguidade tardia. O mesmo 

pode-se notar na significativa obra de tradução de August W. Schlegel de obras do italiano, do 

espanhol e do português, que, afirma Benjamin, “foi projetada filosoficamente por seu 

irmão” . Neste horizonte, compreende-se o motivo da crítica de arte romântica centrar seu 218

procedimento de interpretação na forma da obra particular tendo como finalidade a inscrição 

desta na Ideia da arte. Cada forma de exposição produzida ao longo da história é um momento 

singular do continuum das formas artísticas e, como tal, deve ter sua reflexão desdobrada e 

tornada absoluta: 

O empenho romântico quanto à pureza e à universalidade no uso das formas se 
baseia na convicção de colher a conexão entre elas, enquanto momentos no 
medium, na dissolução crítica da expressividade e da pluralidade delas (na 
absolutização da reflexão conectada a elas). A ideia da arte como um medium 
produz então, pela primeira vez, a possibilidade de um formalismo não dogmático 
ou livre, de um  formalismo liberal, como diriam os românticos .         219

  

 Pelo contraste com a teoria da arte romântica, as designações “formalista” e 

“dogmático” podem ser conjuntamente aplicados à estética do neoclassicismo, também referida 

por Benjamin como “racionalismo estético”. Segundo esta tendência teórica, a obra de arte é 

fruto de uma composição orientada por regras, as quais o artista aplica de acordo com o efeito 

que deseja produzir no público. O neoclassicismo admite a possibilidade de uma crítica das 

obras de arte, valendo-se, porém, das regras de composição como critérios de avaliação das 

mesmas. Por lançar mão de regras extraídas de obras exemplares ou modelos de perfeição 

estética – no caso, da antiguidade clássica – e, posteriormente, aplicá-las em obras diversas, o 
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neoclassicismo emprega como critério de sua interpretação elementos exteriores às obras 

apreciadas, submetendo obras particulares a uma conformação com os modelos canônicos. Pela 

referência a Karl Phillip Moritz, Benjamin considera que as gerais de beleza delineiam os ideais 

de organização e harmonia da produção artística, sendo fundamentadas não a partir de uma 

detalhada análise histórica, mas da estimação subjetiva do gosto. “O gosto por si só julga apenas 

negativamente” , afirmam as palavras de Novalis citadas por Benjamin. Além de colocar em 220

risco a objetividade do método, segundo estes pressupostos, a crítica resume-se a identificar na 

obra a obediência às normas, mesurando sua adequação ou seus desvios em relação ao padrão de 

beleza pré-estabelecido. Trata-se também de um método negativo, pois o julgamento do crítico 

inevitavelmente terminará por afirmar a superioridade da obra canônica em relação à obra 

considerada, de modo que qualquer obra que não seja ela mesma um cânone está fadada a ser 

julgada uma expressão insuficiente do mesmo. 

 Em segundo lugar, a teoria estética romântica se opõe ao subjetivismo do movimento 

pré-romântico “Tempestade e Ímpeto” [Sturm und Drag], cuja valorização do conceito de 

“gênio” levou a entender a obra de arte como fruto de uma força criadora do artista, 

essencialmente individual e espontânea. Nesta perspectiva, a genialidade do artista torna-se 

princípio de criação e critério fundamental de interpretação da obra de arte. Se no dogmatismo 

estético do neoclassicismo encontramos uma crítica que valora as obras particulares com base 

em regras gerais de composição, na corrente subjetivista pré-romântica sequer há possibilidade 

de uma crítica objetiva, visto que em última instância o sentido da obra particular reside na 

pessoa do artista. Esta posição cética “emana do culto irrestrito da força criadora como simples 

força de expressão do criador” . Ao relegar tamanha importância para o foro individual do 221

criador, tanto na produção quanto na recepção da obra, autores como Johann Gottfried von 

Herder recusaram a possibilidade de uma atividade interpretativa do fazer artístico, dada a 

incapacidade da crítica de investigar uma instância do sujeito tão natural quanto inconsciente. 

 Ao postular na obra de arte a presença de uma reflexão particular, cujo desdobramento 

cabe à crítica, a teoria romântica “proscreveu as leis do espírito para a própria obra de arte, em 

vez de fazer desta um simples subproduto da subjetividade” . Embora reconheça que a teoria 222
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romântica da crítica de arte não satisfaz os padrões filosóficos de rigor conceitual e 

sistematicidade – visto estar envolvida por numerosos pressupostos místicos –, Benjamin 

compreende que o esforço de Schlegel para situar na própria obra o critério de sua interpretação, 

assegura “do lado do objeto ou da conformação, aquela autonomia no campo da arte que Kant 

[…] havia conferido ao juízo” . A contribuição mais significativa do romantismo para a  223

história da estética e da filosofia da arte consiste na valorização da obra de arte como uma 

totalidade conformada, um objeto que se apresenta acabado, auto-limitado pela força formadora 

de uma reflexão. Esta reflexão – inerente a qualquer obra de arte – traz consigo a possibilidade 

de um desdobramento infinito através da crítica, num processo que correlaciona a obra singular 

com as demais obras, na unidade histórica e totalizante da arte. Neste horizonte, não é a figura 

do artista nem sequer o sentimento imediato do público que determina a valorização de uma 

obra. É aquilo que está em sua forma, que se apresenta junto da obra, que fornece o critério de 

sua interpretação e o motivo de seu valor artístico.  

 Uma vez que o critério de interpretação é buscado na forma interna da obra, Benjamin 

qualifica a crítica de arte romântica como “objetiva”, de modo que a validade de seu método 

apoia-se sempre na construção imanente da obra, naquilo que a obra apresenta como seus 

elementos formais. Em função da ambivalência constitutiva da forma da obra, situada entre o 

finito e o infinito, o modo de pensar os objetos artísticos requer “a liberdade absoluta unida ao 

rigor absoluto” , como registram as últimas palavras de Schlegel no fragmento 123 da 224

coletânea Lyceum. Além disso, é dito da crítica romântica que esta é positiva, pois visa 

completar a obra e inscrevê-la no continuum das formas artísticas, isto é, na Ideia da Arte. Ainda 

que a crítica lance mão da destruição irônica, momento que poderia ser compreendido como 

negativo – na medida em que produz uma desarticulação da forma de exposição da obra –, este 

se torna insignificante diante da positividade que a crítica assume ao potencializar 

sucessivamente a reflexão que se exprime na forma da obra em direção à ideia da arte. O caráter 

positivo da crítica romântica é também indicado à partir do tipo de complemento e acabamento 

que ela fornece à obra de arte particular. Como sugerem as palavras de Schlegel, no fragmento 

crítico 117 da coletânea Lyceum: “Poesia só pode ser criticada por poesia. Um  juízo artístico 

que não é ele mesmo uma obra de arte na matéria, como exposição da impressão necessária em 
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seu devir […], não tem absolutamente direito de cidadania no reino da arte” . Na teoria 225

romântica a crítica também é considerada uma obra de arte, segundo o pressuposto de que 

apenas uma obra de arte é capaz de completar outra obra de arte. Dito de outro modo, somente 

uma poesia de grau superior cumpre os requisitos para indicar numa obra poética sua ligação 

com a totalidade da arte. Esta poesia de grau superior exprime-se através da prosa, tal como o 

romance, considerado pelo romantismo a mais elevada forma poética.  

 Por fim, as características básicas atribuídas por Benjamin à reflexão não correspondem 

propriamente à compreensão sustentada por Schlegel e Novalis, seja como fundamento da 

autoconsciência, seja como produtora de conhecimento imediato. A clareza de consciência e a 

objetividade referidas à reflexão como princípio do pensamento romântico, ainda que sejam 

constantemente obscurecidas pela presença dos pressupostos esotéricos e da terminologia 

mística, fazem parte do esforço de Benjamin em resgatar uma compreensão da atividade da 

crítica de arte tão filosoficamente fundamentada quanto fecunda. O propósito de Benjamin é 

constituir um método objetivo para a crítica de arte, de modo que o sentido desta não se esgote 

em julgar as obras como boas ou ruins ou classificá-las segundo gênero e qualidade artística. 

Esta preocupação perpassa os principais escritos de juventude de Benjamin em que se trata da 

tarefa da crítica de arte, a qual será revisitada por nós em seus escritos posteriores, mas sob 

feições distintas. A interpretação do filósofo, portanto, aproxima a teoria da crítica de arte dos 

primeiros-românticos de sua própria concepção já na análise de seus pressupostos, na 

determinação do estatuto da reflexão. A insistência na constituição de método objetivo e na 

recusa da estima subjetiva do gosto convergem para uma caracterização da crítica de arte 

romântica como “objetiva e positiva”: 

A crítica, que para a concepção atual é o que há de mais subjetivo, era para os 
românticos o regulador de toda subjetividade, casualidade e arbitrariedade no 
surgimento da obra. Enquanto ela, segundo os conceitos de hoje, compõe-se a 
partir do conhecimento objetivo e da valoração da obra, o elemento distintivo do 
conceito romântico de crítica consiste em não reconhecer uma estimação subjetiva 
particular da obra no juízo de gosto .  226
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 Tal caracterização permite a Benjamin contrapor a teoria da crítica de arte romântica à 

prática da crítica que lhe era contemporânea, definindo esta como negativa, por ter como 

tendência a depreciação da obra; e subjetiva, por se amparar no juízo de gosto do crítico. O 

Selbstanzeige der Dissertation , escrito publicado por Benjamin como resumo de sua 227

dissertação no periódico Kant-Studien em 1921, oferece mais uma evidência textual neste 

sentido. Nele, o filósofo assinala a originalidade da crítica romântica pelo seu fundamento na 

noção de reflexão, da qual provém a compreensão a obra de arte como um “centro vivo de 

reflexão” [lebendiges Zentrum der Reflexion], passível de ser desdobrado pela interpretação 

crítica, de acordo com o infinito potencial de extensão do pensar reflexivo. “Este fato estabelece 

a sua teoria da crítica, a qual, portanto, difere da prática depravada e sem direção da atual crítica 

de arte, não apenas por um nível elevado, mas também pela reflexão metodológica” . Ao 228

contrastar os pressupostos da teoria da crítica de arte romântica com a prática da crítica de seu 

tempo, Benjamin não pretende com sua interpretação fornecer apenas uma reconstrução deste 

que foi o período mais fecundo da estética filosófica, mas em igual medida realizar uma 

atualização desta teoria para responder às demandas de seu tempo.  

 Embora Benjamin reserve objeções a determinados elementos da teoria romântica, tanto 

em O conceito de crítica quanto em outras obras, alguns dos traços essenciais aí identificados 

por Benjamin figurarão em seus escritos posteriores sob assinaturas distintas. Incluem-se neste 

conjunto: a clareza de consciência e objetividade do método; o movimento de totalização a 

partir do objeto singular; a necessidade de remeter a obra singular à unidade abarcante da arte, 

sendo esta compreendida sobretudo num eixo histórico; o procedimento disruptivo que 

desarticula o primeiro plano da obra para extrair sua essência; e, por fim, a minimização da 

subjetividade envolvida na interpretação da obra.  

 O último capítulo de O conceito de crítica de arte no romantismo alemão – intitulado A 

teoria da arte primeiro romântica e Goethe – foi elaborado como um apêndice, de modo que 

não estava incluído na versão da dissertação de doutoramento apresentada e defendida por 

 BENJAMIN, Walter. “Selbstanzeige der Dissertation”. In: Der Begriff der Kunstkritik in der 227

deutschen Romantik (Werke und Nachlaß 3). Organização de Uwe Steiner. Frankfurt: Suhrkamp 
Verlag, 2008; pp. 160-161. 
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Benjamin na Universidade de Berna. Mais do que alargar a compreensão da teoria da crítica de 

arte primeiro-romântica, é neste capítulo que o filósofo problematiza esta teoria, utilizando 

como contraponto a teoria da arte de Goethe. “Na relação dentro da história dos problemas, na 

qual o conceito de crítica dos românticos encontra-se diante do de Goethe, vem à luz 

imediatamente, em sua pureza, o problema da crítica de arte” . O distanciamento que 229

Benjamin toma, tanto dos românticos quanto de Goethe, lhe permite apontar as insuficiências de 

ambas as teorias da arte para a fundamentação da crítica. Como anteriormente discutido, a 

crítica adquire na teoria da arte romântica um valor superior ao da própria obra por ela abordada. 

Na teoria da arte de Goethe, como trataremos a seguir,  sequer há possibilidade de um programa 

teórico referente à crítica. É nesta interseção, entre uma teoria que estima a crítica de maneira 

mais intensa que a própria obra e outra que desconsidera a possibilidade ou necessidade desta 

atividade, que se revela o problema da criticabilidade da obra de arte, o qual permanece, 

segundo Benjamin, sem uma solução satisfatória no contexto da história dos problemas.    

 Segundo Benjamin, “a teoria da arte dos românticos e a de Goethe são opostas em seus 

princípios” . O problema da crítica de arte consiste na criticabilidade da obra, isto é, a 230

propriedade da obra de arte que legitima sua possibilidade de interpretação, a qual depende do 

fundamento filosófico em que se baseia a teoria da arte. Em sua filosofia da arte, os românticos 

procuraram demonstrar a criticabilidade da obra definindo a consciência reflexiva como seu 

princípio ontológico e metodológico. Assim, tanto a obra de arte quanto a crítica de arte são 

caracterizadas como medium-de-reflexão do absoluto, da Ideia da arte. A crítica é essencial para 

esta teoria da arte, pois ela conecta a obra particular, sua reflexão imanente, à totalidade das 

formas artísticas – a Ideia da arte – segundo o movimento reflexivo que constitui esta atividade. 

Goethe, por sua vez, elabora sua teoria da arte sem dedicar qualquer esforço conceitual que 

validasse a crítica. Benjamin salienta que mesmo quando Goethe se propôs a escrever críticas de 

arte, ele o fez com “certa reserva irônica” quanto ao valor desta atividade, de modo que “a 

intenção destas críticas era antes esotérica e pedagógica” . Diferentemente dos românticos, 231
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“toda a teoria da arte de Goethe permanece sustentada pela intuição da não criticabilidade das 

obras” . 232

 Para os românticos, a unidade da arte consiste na infinidade das formas artísticas 

desenvolvidas ao longo da história. Estas duas propriedades, unidade e infinidade, são 

englobadas pela categoria da Ideia. “Tudo o que os românticos declararam acerca da essência da 

arte é determinação de sua Ideia, assim como a forma, que conduz à expressão da dialética da 

unidade e da infinidade na ideia, através daquela da auto-limitação e auto-elevação” . A 233

filosofia da arte de Goethe, por outro lado, parte do ideal da arte, constituindo como unidade 

conceitual, não a forma, mas o conteúdo da arte. A função do Ideal da arte  

é, portanto, totalmente distinta da da ideia. Não é um medium que abriga em si a 
conexão das formas, conformando-as a partir de si, mas, antes, uma unidade de 
outro tipo. Só é abarcável dentro de uma multiplicidade limitada de conteúdos 
puros nos quais se decompõe. O ideal manifesta-se, portanto, num discontinuum 
limitado e harmônico de puros conteúdos .  234

  

 O ideal da arte é uma unidade “eleaticamente” imóvel, ou seja, é perfeitamente limitada, 

harmônica e anterior a qualquer manifestação artística particular, relacionando-se com as obras 

de arte de maneira bastante indireta. Para Benjamin, a conexão do Ideal com as obras de arte é 

“marcada por uma refração”, pois os conteúdos puros, denominados por Goethe “arquétipos” ou 

“proto-imagens” [Urbild], “não podem ser encontrados em obra alguma” . As obras de arte 235

particulares podem apenas se assemelhar aos arquétipos, como conteúdos puros, entretanto estes 

permanecem invisíveis, sendo somente intuíveis. Desse modo, não é possível estabelecer uma 

ligação objetiva entre o Ideal da arte e as obras particulares, visto que os conteúdos puros não 

são objetos da percepção. 
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Certamente as obras singulares participam dos arquétipos, mas não existe uma 
passagem de seu domínio para as obras como a que existe certamente no medium-
da-arte entre a forma absoluta e singulares. Em relação ao ideal, a obra singular 
permanece como que um torso. Trata-se de um esforço isolado para expor o 
arquétipo, e apenas enquanto modelo pode perdurar junto a outros semelhantes a 
si, mas estes nunca podem crescer juntos de um modo vivo em direção à unidade 
do ideal mesmo . 236

  

 Segundo a concepção de Goethe, a fonte originária da arte se encontra anterior à 

qualquer criação artística, na esfera da natureza. “Abarcar a Ideia de natureza e, deste modo, 

torná-la apta para ser arquétipo da arte (para ser conteúdo puro), este era, em última análise, o 

esforço de Goethe em sua averiguação dos fenômenos originários [Urphänomen]” . Porém, 237

não se trata aqui de tomar a natureza como padrão medida para a criação e julgamento da obra 

de arte. É preciso mencionar que a noção goetheana de “natureza” traz consigo uma dificuldade 

similar àquela da passagem entre o ideal da arte e as obras particulares. Do mesmo modo que os 

conteúdos puros do ideal da arte não são perceptíveis – mas, intuíveis –, os fenômenos 

originários, embora estejam na natureza, não podem ser percebidos, apenas intuídos. A assim 

chamada “natureza verdadeira”, que oferece os fenômenos originários à criação artística, se 

confunde com a natureza empírica, passível de percepção e objeto da investigação científica. 

Retornaremos posteriormente ao paradoxo da noção goetheana de natureza quando esta for 

retomada por Benjamin no ensaio As afinidades eletivas de Goethe. 

 Outro aspecto importante da teoria da arte de Goethe consiste no apreço que o poeta 

alemão nutria pelas obras de arte da antiguidade grega, tomadas por ele como modelos de 

perfeição e realização artística. Os românticos, por outro lado, não podiam reconhecer em sua 

teoria da arte a validade dos modelos, obras autônomas fechadas em si, cunhadas de modo 

definitivo e fora de um desenvolvimento histórico. É em Novalis que Benjamin indica uma 

recusa espirituosa da tendência classicista de Goethe, em função da ideia genérica de 

Antiguidade, tão estimada pelo poeta. Para o pensador primeiro-romântico, a Antiguidade 

experimentada pelos seus contemporâneos, longe de ser aquilo foi efetivamente o mundo antigo, 
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é antes uma recepção, uma criação que começa a surgir na virada do século XVIII para o XIX, 

produzida pelo estudo da cultura antiga. “Ou seja, a Antiguidade surge apenas onde um espírito 

criador a reconhece, ela não é um factum em sentido goetheano” . Schlegel, por sua vez, se 238

posiciona contra a pureza dos gêneros poéticos clássicos, rejeitando-os como moldes para 

demais obras de arte. “Assim como as obras antigas, para Schlegel também os gêneros antigos 

devem ser dissolvidos uns nos outros” .  239

 Aprofundando a distinção entre a teoria da arte romântica e a teoria da arte de Goethe, 

Benjamin fornece a seguinte formulação:  

Os românticos determinam a relação das obras de arte com a arte como uma 
infinidade na totalidade, ou seja: na totalidade das obras realiza-se a infinidade da 
arte; Goethe a determina como unidade na pluralidade, ou seja: na pluralidade das 
formas sempre novamente se encontra a unidade da arte. Aquela infinidade é a da 
forma pura, esta unidade é a do puro conteúdo . 240

  

 A relação entre a teoria da arte de Goethe e a dos românticos coincide com a relação 

entre o conteúdo puro e a forma pura, de modo que a questão fundamental da filosofia da arte, 

sobre o vínculo entre forma e conteúdo da obra de arte, pode então ser formulada como questão 

sobre a relação entre Ideia e Ideal da arte. Porém, para Benjamin, nem Goethe nem os primeiro-

românticos foram capazes de levar a cabo a formulação sistemática deste problema ou mesmo 

resolvê-lo. O problema sobre a relação entre forma e conteúdo aflora apenas quando se 

considera ambas as teorias da arte. Primeiro, pelo fato dos românticos não terem sido capazes de 

abordar o fundamento da teoria de Goethe, o ideal da arte e seus conteúdos puros. Já Goethe não 

forneceu uma explicação filosófica razoável para o problema da forma, adotando como 

princípio formal da obra de arte o conceito de “estilo”. Entretanto, tal conceito apenas indica a 
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normatividade de certos modelos para a produção artística. Como afirma Benjamin , “em 241

última análise o conceito goetheano de estilo conta um mito”. 

 A teoria da arte de Goethe não propõe nenhuma solução adequada para o problema da 

forma da obra de arte ou para o problema da crítica de arte. Para Goethe, a crítica não só era 

impossível, de maneira objetiva e positiva, como também desnecessária. “Goethe negava-se a 

reconhecer a criticabilidade como momento essencial da obra de arte” . Nesse sentido, o 242

máximo que se pode dizer a propósito de uma obra de arte é indicar aquilo que é bom e advertir 

contra o ruim, “e apenas ao artista que possui uma intuição do arquétipo é possível o juízo 

apodítico sobre as obras” . Para os românticos, entretanto, não apenas a criticabilidade da obra 243

é possível e necessária, como sua teoria da arte conduz ao paradoxo de uma valorização superior 

da crítica em detrimento da obra e, consequentemente, maior valorização do crítico em relação 

ao artista. “Isto se deixa simbolizar, numa imagem, como a produção do ofuscamento da obra. 

Este ofuscamento – a luz sóbria – faz com que a pluralidade das obras se extinga” .  244
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 CAPÍTULO II – A crítica de arte filosófica 

Uma obra de arte autêntica, assim como uma obra da 
natureza, permanece sempre infinita para o nosso 
entendimento; ela é contemplada, sentida, faz efeito, 
mas não pode ser propriamente conhecida, muito 
menos podem ser expressos em palavras sua essência, 
seu mérito . 245

II.1. Teor de verdade (Wahrheitsgehalt) e teor coisal (Sachgehalt) da obra de arte 

 Escrito entre 1921 e 1922 e publicado em duas partes nos anos de 1924 e 1925, o ensaio 

As afinidades eletivas de Goethe [Goethes Wahlverwandtschaften] , se tornaria a publicação 246

mais célebre de Walter Benjamin durante sua vida. O ensaio consiste numa crítica ao romance 

de Goethe que, além de analisar a referida obra do escritor alemão, engloba uma teoria da crítica 

de arte que dá sentido à esta tarefa. Neste ensaio, o método de interpretação da crítica é 

elaborado e desenvolvido em paralelo com o exame do romance de Goethe. Não nos 

concentraremos aqui nos detalhes da argumentação relativa aos elementos do romance As 

afinidades eletivas. Interessa-nos, tão somente, o programa estético-filosófico da crítica de arte 

delineado por Benjamin. Entretanto, extrair tal escopo conceitual exige que abordemos em 

alguma medida os pontos fundamentais da interpretação do filósofo, expediente que nos permite 

notar o modo como sua teoria da crítica de arte é aplicada ao romance de Goethe. 

 Benjamin começa o ensaio definindo os dois modos de investigação das obras literárias: 

a crítica e o comentário. Embora tenham um mesmo objeto, a obra literária, crítica e comentário 

 GOETHE, Johann Wolfgang. “Sobre laocoonte”. In: Escritos sobre arte. Introdução, tradução e 245

notas de Marco Aurélio Werle. 2ª Ed. São Paulo: Associação Editorial Humanitas; Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2008b; p. 117

 BENJAMIN, Walter. “As afinidades eletivas de Goethe”. In: Ensaios reunidos: escritos sobre 246

Goethe. Tradução de Mônica Krausz Bornebusch. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2009; pp. 
11-121.
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distinguem-se por se concentrarem em polaridades diferentes que constituem a obra de arte, isto 

é, seu “teor de verdade” [Wahrheitsgehalt] e seu “teor coisal” [Sachgehalt] . A crítica busca o 247

teor de verdade da obra de arte, enquanto o comentário se preocupa com seu teor coisal. O teor 

coisal equivale ao estrato mais evidente da obra de arte, voltado para sua exposição. O teor de 

verdade, por outro lado, consiste no estrato mais oculto da obra, sua essência. Embora no plano 

teórico sejam dois domínios distintos, teor de verdade e teor coisal encontram-se indistintamente 

ligados na obra de arte, de modo que, “quanto mais significativo for o teor de verdade de uma 

obra, de maneira tanto mais inaparente e íntima estará ele ligado ao seu teor coisal” . A 248

intensidade da ligação entre teor de verdade e teor coisal faz-se notar pela duração histórica da 

 As traduções dos textos de Benjamin apresentam uma grande variedade de opções para a palavra 247

alemã “Sachgehalt”. A dificuldade na tradução provém da gama de significados que a combinação das 
palavras “Sache” e “Gehalt” evoca. A palavra “Sache” designa genericamente um objeto indefinido 
que está em questão, uma “coisa”, sendo sinônimo de “Ding” (coisa), “Gegenstand” (objeto) e 
“Angelegenheit” (assunto). Segundo o Duden Herkunftswörterbuch, a palavra “Sache” provém da 
linguagem jurídica, tendo desenvolvido-se da palavra “Rechtssache”, a qual significa “processo” ou 
“causa” que está em disputa no âmbito legal (Cf. DUDEN. Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der 
deutschen Sprache. Berlin; Mannheim; Zurique: Dudenverlag, 2014; p. 711). O substantivo “Gehalt”, 
por sua vez, designa o conteúdo ou valor inerente a um objeto, podendo ser sinônimo de 
“Inhalt” (conteúdo). Porém, o termo “Gehalt” porta um sentido mais específico, visto que seu uso 
descrimina tanto o valor ideal ou abstrato que determinado objeto porta, como a parcela de um 
material que se encontra dissolvida num outro material (Cf. DUDEN. Das Stilwörterbuch. Mannheim; 
Zurique: Dudenverlag, 2010; p. 378). Neste caso, a tradução mais precisa para o termo é “teor”. Ao 
verter o ensaio Goethes Wahlverwandtschaften para o português, Mônica Krausz Bornebusch adota 
“teor factual”, de modo a garantir a aplicação do termo não apenas ao que se considera um objeto 
indefinido, uma “coisa”, como também para algo que se efetiva na realidade histórica, um “fato”. Esta 
opção vai de encontro com a discussão empreendida pelo filósofo em relação ao Sachgehalt do 
romance de Goethe, sendo este primeiramente considerado como o casamento, e definitivamente 
caracterizado como o mito. Tanto o casamento quanto o mito, mesmo como assunto de uma 
interpretação, não são facilmente compreendidos como “coisas”, como objetos circunscritos e 
materialmente dados. Ambos, porém, são fatos que se desenvolvem na realidade histórica, o 
casamento como instituição da vida social humana, o mito como domínio contrário à razão e à 
verdade, que se codifica de um modo específico em cada época. A tradução italiana do mesmo ensaio, 
por sua vez, opta por “conteúdo real” [contenuto reale], opção esta que se afasta da literalidade da 
palavra “Sache” e oferece de antemão um sentido para o que Benjamin tem por intenção designar com 
“Sachgehalt”, enfatizando a presença dos elementos da realidade na constituição da obra de arte. Cf. 
BENJAMIN, Walter. “Le affinità elettive di Goethe”. In: Il concetto di critica nel romanticismo 
tedesco. Scritti 1919-1922 (Opere di Walter Benjamin II). Organização de Giorgio Agamben. Turim: 
Giulio Einaudi Editor, 1982; pp. 179-254. Compreendemos, portanto, que a palavra “Sachgehalt” 
designa o estrato da obra de arte que corresponde à sua materialidade, não somente por ela ser o objeto 
resultante de um tipo particular de produção, como também por esta produção plasmar artisticamente 
fatos ou coisas da realidade histórica para o contexto da obra. Tendo isso em mente, adotaremos uma 
opção mais literal para o conceito de “Sachgehalt”, traduzindo-o como “teor coisal”. Esta opção é 
comum aos intérpretes da obra de Benjamin seguidos por nós neste trabalho. Embora utilizemos a 
tradução de Bornebusch para a edição brasileira do ensaio, tomaremos a liberdade de alterar a tradução 
dos termos “Sache” e “Sachgehalt” conforme se fizer necessário aos fins de nossa exposição. 
Indicaremos as alterações nas notas de rodapé das citações, bem como os termos no original em língua 
alemã serão grafados no corpo do texto entre colchetes. 
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bela aparência de uma obra: quanto mais discreta a presença do teor de verdade, mais 

intensamente este é inerente ao teor coisal da obra, e, consequentemente, mais duradouro é o 

encantamento exercido por sua beleza. 

 Na caracterização dos polos constitutivos da obra de arte como tipos distintos de 

“teor” [Gehalt], o vocabulário adotado por Benjamin remete diretamente à um ensaio escrito 

entre 1914 e 1915 – anterior, portanto, à sua dissertação de doutoramento sobre a crítica 

romântica –, mas publicado apenas postumamente. Trata-se de Dois poemas de Friedrich 

Hölderlin , primeiro escrito do filósofo dedicado ao universo artístico. Benjamin define este 249

ensaio como um “comentário estético” a duas composições líricas do poeta Friedrich Hölderlin, 

os poemas “Coragem de poeta” [Dichtermut] e “Timidez” [Blödigkeit] , os quais datam de sua 250

produção de maturidade e tardia, respectivamente . Trata-se de uma variação do comentário, 251

gênero interpretativo tradicionalmente ligado à filologia e “reservado quase exclusivamente às 

grandes obras da era clássica” . Pela especificidade do escrito, que desloca um gênero 252

interpretativo originalmente empregado na análise das obras da antiguidade clássica para lidar 

com obras modernas, o filósofo preocupa-se em explicitar as diretrizes metodológicas que 

norteiam seu estudo. Recorrer a este ensaio nos permite compreender que razões motivam a 

adoção do termo “teor”, bem como nos fornece um contraponto para o desenvolvimento do 

programa teórico de Benjamin voltado para a interpretação das obras de arte. Neste sentido, 

entendemos que as categorias conceituais mobilizadas pelo filósofo para a determinação de seu 

método de investigação das obras literárias são já esboçadas neste primeiro trabalho.  

 Em Dois poemas de Friedrich Hölderlin, Benjamin afirma que o objetivo de seu 

comentário estético é “expor a forma interna [innere Form], aquilo que Goethe designava por 

 BENJAMIN, Walter. “Dois poemas de Friedrich Hölderlin: Coragem de poeta e Timidez”. In: 249

Escritos sobre mito e linguagem. Organização, apresentação e notas de Jeanne Marie Gagnebin. 
Tradução de Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: Editora 34; Duas cidades, 2011a, pp. 
13-48.

 A tradução dos poemas Dichtermut e Blödigkeit que acompanha a edição brasileira do ensaio de 250

Benjamin foi realizada por Vicente de Arruda Sampaio, como indicado em nota de rodapé 
(BENJAMIN, 2011a, p. 19).

 A aproximação entre os temas centrais dos referidos poemas de Hölderlin, bem como o 251

desenvolvimento da leitura efetuada por Benjamin, se baseia na interpretação de Norbert von 
Hellingrath, pesquisador e editor das obras do poeta suábio que veio a falecer prematuramente por 
ocasião da primeira guerra mundial.  

 BENJAMIN, 2011a, p. 13252
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‘teor’ [Gehalt]” . Como destaca Gagnebin, em nota de rodapé à edição brasileira dedicada aos 253

escritos de juventude de Benjamin, o uso do termo “teor”, tomado de Goethe, visava escapar da 

oposição clássica e estéril entre conteúdo [Inhalt] e forma [Form] da obra de arte . Um trecho 254

de Goethe, proveniente da Weimarer Ausgabe , pode nos lançar luz nesta direção: “Disputa 255

entre forma e sem forma. Privilégio do teor sem forma diante da forma vazia. O teor traz a 

forma consigo. Forma nunca é sem teor” . De acordo com a citação de Goethe, não é possível 256

haver uma forma sem teor, isto é, sem nenhuma unidade material a ser organizada pela forma. O 

conteúdo, por outro lado, pode ser dado sem uma forma que o configure. Nesse sentido, o 

conceito de teor sugere a junção entre matéria e forma, de modo que na obra de arte os 

conteúdos materiais podem ser discriminados. Porém, não é possível perceber a forma sem um 

conteúdo subjacente. A busca por uma categoria capaz de evitar a insuficiência da dicotomia 

“forma-conteúdo”, instrumento teórico recorrente na estética racionalista do classicismo, motiva 

a adoção do termo por Benjamin. Em sua acepção corrente, “teor” remete à parcela de uma 

determinada substância que se encontra dissolvida em outra substância, podendo ambas estarem 

ligadas de maneira indiscernível ou mesmo indissociável. Este é o sentido da forma interna da 

obra de arte, seu teor, ou como Benjamin designará na maior parte do ensaio, o 

“poetificado” [Gedichtete]. 

 Expor a forma interna do poema equivale a “estabelecer a tarefa poética como condição 

para uma avaliação do poema” . Compreende-se a tarefa poética “como condição da poesia, 257

como a estrutura intelectual-intuitiva daquele mundo de que o poema dá testemunho” . Sendo 258

a obra poética resultado do trabalho do artista na execução da tarefa que lhe é legada, sua forma 

 BENJAMIN, 2011a, p. 13253

 Num dos fragmentos dedicados à crítica literária, escrito por volta de 1930, Benjamin afirma que 254

“o questionamento técnico [Die technische Fragestellung] liquida a alternativa infrutífera de forma e 
conteúdo” [Form und Inhalt] (BENJAMIN, Walter. “Zur Literaturkritik”. In: Gesammelte Schriften 
Band 6: Fragmente vermischten Inhalts. Autobiographische Schriften. Organização de Rolf 
Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt: Suhrkamp, 1985; fragmento 149, p. 183). Além 
de marcar a recusa do par “forma” e “conteúdo”, as primeiras linhas deste fragmento sugerem uma 
atitude ou estratégia inquisitiva para a interpretação das obras de arte.

 Mais precisamente do Vol. XIV, p. 287, como citado na terceira nota de rodapé por Gagnebin, na 255

edição brasileira do ensaio Dois poemas de Friedrich Hölderlin. (BENJAMIN, 2011a, p. 13).  

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.256

 BENJAMIN, op. cit., p. 14257

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.258
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interna registra o esforço do artista na organização dos elementos intelectuais e intuitivos nela 

presentes, de modo que a tarefa poética colocada diante do artista configura o princípio de 

elaboração da obra e, consequentemente, o ponto focal de sua interpretação. O 

“poetificado” [Gedichtete] é o domínio no qual se encontra a verdade da obra poética, que “deve 

ser entendida como a objetividade concreta” da criação do artista, “como o cumprimento da 

tarefa artística em cada obra específica” . Segundo uma citação de Novalis empregada por 259

Benjamin, o “poetificado” é o ideal a priori do poema, condição necessária de sua existência. 

Sendo uma unidade sintética de ordem intelectual e intuitiva, o poetificado constitui “sua figura 

particular como forma interior de cada criação em particular” . Nesta unidade sintética, não é 260

possível diferenciar na obra as polaridades relativas à forma e à matéria, ao invés disso, a 

unidade do poetificado conserva a ligação necessária e imanente entre estas categorias 

tradicionalmente opostas. 

Na unidade de forma e matéria, o “poetificado” compartilha, portanto, uma de 
suas características mais essenciais com o próprio poema. Ele mesmo é 
constituído segundo a lei fundamental do organismo artístico. Ele se distingue do 
poema enquanto conceito-limite, enquanto conceito de sua tarefa, e não 
simplesmente por qualquer característica de princípio . 261

   

 O poetificado é um “conceito-limite” [Grenzbegriff], isto é, uma distensão virtual das 

determinações presentes no poema. O poema só pode ser concebido como unidade de diversas 

determinações, uma vez que “a visão interna de sua função tem como pressuposto a 

multiplicidade das possibilidades de vínculo” . Portanto, para abarcar a determinação 262

funcional do poema com o adequado rigor, é necessário que o poetificado abstraia certas 

determinações. Este é o primeiro sentido do “poetificado” como conceito-limite: trata-se de uma 

categoria virtual, constituída de elementos intuitivos e intelectuais, em unidade sintética de 

 BENJAMIN, op. cit., p. 14-15259

 BENJAMIN, 2011a, p. 15260

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.261

 BENJAMIN, op. cit., p. 16262
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matéria e forma, abstraída da multiplicidade de determinações que a obra poética porta, sendo 

caracterizada, portanto, como determinação-limite do poema, aquela que está na base de sua 

criação. Benjamin afirma, no entanto, que o poetificado não é a única determinação do poema. A 

característica fundamental do “poetificado” como conceito-limite consiste em sua posição entre 

extremos: entre o intuitivo e o intelectual, entre matéria e forma. Além disso, ele se apresenta 

como conceito-limite em relação a outra unidade funcional, “uma vez que um conceito limite só 

é possível como limite entre dois conceitos” . Se o poetificado, como síntese de elementos 263

intelectuais e intuitivos, consiste na efetivação da tarefa poética, a qual determina o poema 

[Gedicht] como uma “solução” [Lösung], seu extremo oposto consiste na “ideia de tarefa” [Idee 

der Aufgabe]:  

Essa segunda unidade funcional é a ideia de tarefa [Idee der Aufgabe], a que 
corresponde a ideia de solução, [Idee der Lösung] isto é, o poema. (Pois tarefa e 
solução só podem ser separados in abstracto). Para o criador [Schöpfer], essa 
ideia da tarefa é sempre a vida. Nela reside a outra unidade funcional extrema. O 
“poetificado” revela-se, pois, como passagem da unidade funcional da vida para a 
do poema. No “poetificado”, a vida se determina através do poema; a tarefa 
através da solução .  264

  

 Benjamin considera que tarefa  e solução são separáveis apenas no âmbito abstrato. 265

Isso reitera o alcance puramente metodológico da noção de “poetificado”: o “poetificado” situa-

se no plano das ideias, pois se fosse identificado com as esferas que ele relaciona, seja a vida ou 

o poema, deixaria de ser um conceito-limite. Para Benjamin, as categorias capazes de apreender 

a passagem entre estas duas unidades funcionais, às quais correspondem o “poetificado” e a 

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.263

 BENJAMIN, 2011a, p. 16264

 Embora utilize “Aufgabe”, o sentido deste termo no ensaio sobre os poemas de Hölderlin parece 265

diferir daquele atribuído por Benjamin no ensaio A tarefa do tradutor [Die Aufgabe des Übersetzers], 
escrito posterior, de 1921. Neste último, Benjamin evoca a ambiguidade da palavra Aufgabe, 
empregando-a de modo que a atividade de tradução – também considerada pelo filósofo uma 
modalidade de interpretação das obras literárias – pode ser compreendida simultaneamente como 
tarefa, no sentido de um problema a ser resolvido, e como renúncia ou desistência. Cf. BENJAMIN, 
Walter. “A tarefa do tradutor”. In: Escritos sobre mito e linguagem. Organização, apresentação e notas 
de Jeanne Marie Gagnebin. Tradução de Ernani Chaves e Susana Kampff Lages. São Paulo: Duas 
Cidades; Editora 34, 2011; pp. 101-119. 
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ideia de tarefa – em outras palavras, passagem da vida para a obra poética –, se apoiam no mito, 

de modo que ainda não foram pré-figuradas. Assim, “a vida é, em geral, o ‘poetificado’ dos 

poemas” . Nesse sentido, o método de exposição do “poetificado” não se interessa por 266

comprovar seus elementos últimos, o que há de mais profundo e determinante no poema, mas 

antes “a intensidade do vínculo entre elementos intuitivos e intelectuais, e isso, em primeiro 

lugar, em exemplos singulares” . Os elementos da obra singular importam menos que as 267

relações nela constituídas, “uma vez que o ‘poetificado’ é uma esfera de relação entre obra de 

arte e vida, cujas unidades em si mesmas não são inteiramente apreensíveis” . Assim, “o 268

‘poetificado’ irá se mostrar como condição do poema, como sua forma interna, como tarefa 

artística” . 269

 Uma vez que o conceito de “poetificado” designa diretamente o alvo visado pelo 

comentário estético, ou seja, a instância da obra particular em que reside sua verdade; pode-se 

notar que, em As afinidades eletivas de Goethe, Benjamin modifica o esquema conceitual de sua 

metodologia de interpretação das obras de arte. Em parte, pelo fato deste escrito portar uma 

distinção entre os gêneros interpretativos da crítica e do comentário, a qual define este último de 

maneira diversa do que se encontra no ensaio sobre Hölderlin sob a rubrica de “comentário 

estético”. Com base nesta mesma distinção, se tivéssemos de indicar a que modalidade de 

interpretação o estudo sobre os poemas de Hölderlin corresponde, talvez este encontraria mais 

semelhanças com o programa da crítica do que propriamente com o comentário, tal como estes 

são definidos no ensaio sobre o romance de Goethe. Ao invés de empregar o conceito de “teor” 

na caracterização da forma interna da obra, no ensaio sobre As afinidades eletivas o conceito 

tomado de Goethe sofre uma bifurcação, sendo referido a dois diferentes estratos da obra de 

arte. “Teor de verdade” e “teor coisal” compartilham com sua versão anterior a característica de 

exprimir a tensão entre extremos, na medida em que a obra de arte é determinada pela 

contraposição destes estratos, os quais nela permanecem conectados de maneira indiscernível e 

inseparável. Neste caso, porém, a qualidade fronteiriça de mediação entre dois campos opostos 

adquire uma feição mais complexa, pois a própria obra de arte é concebida como objeto em que 

 BENJAMIN, 2011a, p. 16266

 BENJAMIN, op. cit., p. 17267

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.268
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instâncias contrárias coexistem. De acordo com o ensaio sobre As afinidades eletivas, portanto, 

ao dirigir-se para a obra de arte, o intérprete deve estar consciente daquilo que nela busca 

investigar – se seu teor de verdade ou seu teor coisal –, adotando para tanto o método que lhe 

convém.  

 Retomando a teoria da crítica de arte delineada em As afinidades eletivas de Goethe, 

para Benjamin, o crítico deve iniciar seu trabalho interpretativo ocupando-se do teor coisal, ou 

seja, começar pelo comentário, por aquilo que foi produzido ao longo da sobrevida da obra de 

arte. A investigação empreendida no comentário visa precisamente compreender os elementos 

concretos da obra, estabelecendo o sentido que os conteúdos nela figurados assumem ao longo 

da história. No caso das obras literárias, trata-se de mergulhar na urdidura do texto, na estrutura 

e detalhes de sua linguagem, rastreando toda a pluralidade de sentidos que as palavras 

empregadas pelo artista na composição da obra comportam. Assim, o trabalho filológico do 

comentário é uma condição prévia à crítica, pois “o trabalho fundamental do crítico não é um 

revitalizar do passado, mas o reconhecimento das dimensões perecíveis da obra […], do caráter 

perecível das criações humanas históricas” . O comentário fornece ao intérprete uma via 270

privilegiada de contato com a materialidade constitutiva da obra de arte, contudo, a investigação 

própria à crítica não se detém aí. Na medida que a obra de arte perdura na história e sofre a ação 

degenerativa do tempo, seu teor de verdade e seu teor coisal gradualmente se desarticulam. 

  

Se […] as obras que se revelam duradouras são justamente aquelas cuja verdade 
está profundamente incrustada em seu teor coisal [Sachgehalt], então os dados do 
real [Realien] na obra apresentam-se, no transcurso da duração, tanto mais nítidos 
aos olhos do observador quanto mais se vão extinguindo no mundo .  271

  

 O envelhecimento dos conteúdos da realidade histórica que compõe o teor coisal da obra 

enfraquece o poder de atração de sua bela aparência, conforme esta perdura no fluxo do tempo. 

“Nesse sentido, a história da obra prepara sua crítica e, em consequência, a distância histórica 

 GAGNEBIN, Jeanne Marie. “Comentário filológico e crítica materialista”. In: Limiar, aura e 270

rememoração: Ensaios sobre Walter Benjamin. São Paulo: Editora 24, 2014a; p. 84

 BENJAMIN, 2009, p. 12271
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aumenta o seu poder” . Quanto maior a diferença histórica entre o momento de produção da 272

obra e aquele de sua crítica, mais estranha e anacrônica esta se revelará ao intérprete. Embora o 

estranhamento  possa parecer um obstáculo para a crítica, é necessário enfatizar que ele é antes 273

uma condição para um método objetivo da mesma, visto que desse modo o crítico evita que sua 

interpretação seja comprometida pela empatia que ela possa nutrir pela obra ou pelo artista. 

Neste sentido, Benjamin compara o crítico ao paleógrafo, que no estudo de um pergaminho 

antigo ocupa-se, primeiramente, do texto visível no primeiro plano do documento, para então 

investigar aquilo que é encoberto pela escrita mais evidente, o qual se deixa ver apenas nas 

marcas e vestígios que o documento acumulou com o tempo. Aprofundando-se na materialidade 

constitutiva da obra, segundo uma cuidadosa análise histórica, o intérprete pode formular a 

pergunta crítica fundamental: “se a aparência do teor de verdade se deve ao teor coisal ou se a 

vida do teor coisal se deve ao teor de verdade” . Em outras palavras, trata-se de perguntar 274

pelas relações que se estabelecem entre a aparência da obra de arte e sua verdade essencial; se a 

permanência histórica da bela aparência é condicionada pela verdade essencial da obra, ou se a 

aparição desta verdade essencial depende do suporte material da obra, dos conteúdos nela 

figurados. Uma passagem imagética, característica do estilo ensaístico de Benjamin, distingue a 

atitude do crítico da atitude do comentarista frente à obra de arte, em analogia com a figura do 

alquimista e a do químico diante de uma fogueira:  

Se, por força de um símile, quiser-se contemplar a obra em expansão como uma fogueira 
em chamas vívidas, pode-se dizer então que o comentador se encontra diante dela como 
o químico, e o crítico semelhantemente ao alquimista. Onde para aquele apenas madeira 
e cinzas restam como objetos de sua análise, para este tão somente a própria chama 
preserva um enigma: o enigma daquilo que está vivo. Assim, o crítico levanta 
indagações quanto à verdade cuja chama viva continua a arder sobre as pesadas achas do 
que foi e sobre a leve cinza do vivenciado . 275

  

 BENJAMIN, 2009, p. 13272

 Embora não possamos nos aprofundar no conceito de “estranhamento”, convém indicar que este é 273

um conceito importante no pensamento de Benjamin, empregado pelo filósofo em seus escritos sobre 
o teatro épico de Brecht, para quem o efeito de estranhamento (Verfremdungseffekt) se constitui uma 
parte fundamental da peça, na procura por causar – via interrupção da cena – a diferença com o 
processo de empatia, característico do teatro vinculado à tradição aristotélica. 

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit., destaque de nossa autoria.274

 BENJAMIN, op. cit., p. 13-14275
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 Enquanto o comentário, como indica a figura do químico, se dirige para os elementos 

materiais resultantes do fenômeno de combustão, a crítica, como o alquimista, investiga o 

próprio processo de transformação destes elementos que se dá mediante a chama, a qual encerra 

“o enigma daquilo que está vivo”. Sendo a chama viva análoga à verdade, é certo dizer que a 

crítica busca na obra de arte aquilo que sobrevive mesmo nos detritos da fogueira, quando seus 

elementos são consumidos na duração de seu incêndio. A presença do tempo nesta analogia não 

deve passar desapercebida. Como sublinha Lindner, “também as obras de arte, como outras 

coisas, têm vida. Elas crescem no processo histórico, no qual são simultaneamente consumidas. 

Vida é uma categoria metafísica que não coincide com o bios natural” . A analogia da fogueira 276

sugere, portanto, que a noção de “vida” aqui apresentada assume um sentido histórico, como 

duração de uma existência que nasce, desenvolve-se, transforma-se e fenece ao longo do tempo. 

Como nota Steiner, “a duração […] é uma categoria de historicidade da obra” , índice de sua 277

verdade inerente, sendo esta equivalente à chama que continua a arder sob os resquícios da 

fogueira. Desse modo, a duração de uma obra de arte no tempo é fundada e garantida pelo seu 

valor intrínseco, aquilo que nela se oculta e que é digno de conhecimento. Todavia, para além da 

acepção histórica presente no conceito de vida, relativa à duração dos objetos artísticos e 

culturais, esta categoria metafísica também é implicitamente discutida no ensaio sobre As 

afinidades eletivas em relação à existência humana. Neste caso, Benjamin compreende a vida 

humana numa tensão entre seu aspecto natural ou biológico e aquilo que ele denomina ser seu 

caráter “sobrenatural”. Retornaremos à duplicidade da vida humana posteriormente. 

 A relação entre teor de verdade e teor coisal da obra de arte também pode ser 

compreendida através da técnica poética empregada na produção de uma obra. Segundo 

Benjamin, “o âmbito da técnica poética constitui nas obras o limite entre uma camada superior, 

que fica exposta, e uma camada mais profunda, oculta” . A técnica poética constitui a 278

 LINDNER, Burkhardt. “‘Goethes Wahlverwandtschaften’. Goethe im Gesamtwerk”. In:______ 276

(org.). Benjamin Handbuch: Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag, 2011; p. 475

 STEINER, Uwe. “Kritik”. In: OPITZ, Michael; WIZISLA, Erdmut (org.). Benjamins Begriffe. 2 277

vol. Frankfurt: Suhrkamp, 2000; p. 499

 BENJAMIN, op. cit., p. 43278
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materialidade da obra, aquilo que nela fica exposto, ou seja, seu teor coisal. Nesse sentido, a 

técnica poética da qual um autor se serve conscientemente para a composição de sua obra dispõe 

os conteúdos da realidade histórica no estrato material da obra. Ela é definida, portanto, apenas 

em função dos “conteúdos coisais” [Sachgehalte]  por ela articulados, tornando-os 279

necessariamente perceptíveis. Como pontua Fernandes, o teor coisal refere-se “à materialidade 

do texto, e à condensação histórica presente nessa massa de coisas (Sache) relacionadas 

sintaticamente”  na obra. De modo que “é a própria escritura de Goethe que corresponde ao 280

índice coisal desse teor e não meramente o seu ‘contexto histórico’” , pois é na estrutura e nos 281

detalhes do texto que se pode constatar a presença a técnica poética do autor, a qual determina 

como os dados da realidade histórica e material, as coisas e os fatos, apresentam-se na obra. 

Embora a técnica poética do autor toque os dados do real no teor coisal, ela constitui uma 

barreira para o teor de verdade, pois a aparência da obra oculta sua verdade, tanto para o autor 

como para a crítica que lhe é contemporânea. A camada da obra de arte que permanece oculta, 

seu teor de verdade, define, por sua vez, a forma da obra. 

Aquilo que o autor considera conscientemente como sendo sua técnica, aquilo que a 
princípio também já era reconhecido como tal pela crítica contemporânea, toca por certo 
nos dados do real [Realien] no teor coisal [Sachegehalt], mas constitui a barreira contra 
o seu teor de verdade, do qual nem o autor nem a crítica da época podiam estar 
plenamente conscientes. A técnica – diferentemente da forma [Form] – não é definida 
pelo teor de verdade, mas sim, de forma decisiva, apenas pelos conteúdos coisais 
[Sachgehalte], e é assim na técnica que estes se tornam necessariamente perceptíveis. 

 Na tradução de Bornebusch o plural de “Sachgehalt”, isto é, “Sachgehalte”, é vertido para o 279

português como “conteúdos factuais”, segundo a possibilidade da palavra Gehalt significar tanto 
“teor” quanto “conteúdo”. Embora não seja possível afirmar que Benjamin marca uma diferença 
significativa entre os usos singular e plural do termo, o contexto de seu emprego no ensaio justifica a 
opção tradução. Segundo nos parece, a palavra “Sachgehalt” como “teor coisal” refere-se, de maneira 
mais geral, ao estrato evidente da obra de arte, que constitui sua materialidade; enquanto 
“Sachegehalte” como “conteúdos coisais” diz respeito ao conjunto de elementos de natureza material, 
factual ou real sedimentados no “teor coisal” da obra. Nesse sentido, o uso singular designa 
genericamente uma camada da obra, e o plural, por sua vez, as unidades particulares que a compõe. 
Por este motivo, adotaremos “conteúdos coisal” como tradução para “Sachgehalte”. Uma opção mais 
literal e também válida se encontra presente no artigo de Fernandes (Cf. FERNANDES, Rafael Zacca. 
“Do conceito de Gehalt em Walter Benjamin. Para uma crítica do poema como crítica da vida”, 
Limiar, vol. 3, nº. 6, 2016), que utiliza em sua análise “teores-coisais”.

 FERNANDES, 2016, p. 337280

 FERNANDES, op. cit., loc. cit. 281
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Pois, para o autor, a apresentação [Darstellung] dos conteúdos coisais constitui o enigma 
cuja solução ele deve procurar na técnica . 282

 Assim, podemos notar que o teor coisal e o teor de verdade da obra de arte se desdobram 

numa outra polarização, entre técnica poética e forma [Form], referente à criação artística. Com 

isso, Benjamin reelabora a dicotomia clássica entre forma e conteúdo, referindo a primeira ao 

teor de verdade da obra de arte, e a segunda aos conteúdos nela organizados pela técnica poética 

de modo a compor seu teor coisal. Considerando o percurso argumentativo do ensaio de 

Benjamin, o conceito de forma é tratado de maneira mais extensa num momento distante de sua 

primeira menção, no trecho acima. Enquanto categoria estética, a forma é melhor delineada na 

análise do processo de criação da obra de arte pelo artista, estando menos implicada nos 

fundamentos da interpretação da obra de arte, discussão para a qual Benjamin utiliza outras 

referencias conceituais. Em função do emprego deste conceito estar correlacionado com a 

análise da criação artística, um ponto mais complexo da teoria estética presente em As 

afinidades eletivas de Goethe, reservaremos este tópico para tratamento posterior. Além desse 

registro, o conceito é também adotado na investigação sobre o papel que a forma novelística – 

na novela “Os vizinhos singulares” [Die wunderliche Nachbarskinder]  presente na segunda 283

parte do romance – assume em relação ao todo de As afinidades eletivas.  

 Em termos práticos, como se confirma na interpretação de Benjamin do romance de 

Goethe, a importância do distanciamento histórico diz respeito ao fato da crítica, quando 

contemporânea a seu objeto, poder abarcar apenas a atuação temporal da obra, ao invés daquilo 

que nela é eterno. Isso ocorre em virtude do significado dos conteúdos que compõe na obra seu 

teor coisal permanecerem ocultos para o próprio artista, bem como para o público de sua época. 

Benjamin exemplifica este fato com a recepção de Goethe por seus contemporâneos. Para estes, 

a busca pelo teor coisal – isto é, os elementos materiais e factuais próprios da época do artista e 

configurados por ele em sua produção – nas obras de Goethe, era-lhes estranha, embora não o 

 BENJAMIN, 2009, p. 43282

 Inserida no décimo capítulo da segunda parte do romance, explicitamente intitulada como 283

“novela”, a narrativa “Os vizinhos singulares” Cf. GOETHE, Johann Wolfgang von. As afinidades 
eletivas. Tradução de Erlon José Paschoal. Introdução e notas de Kathrin Holzermayr Rosenfield. São 
Paulo: Nova Alexandria, 2008a; p. 172 et ss. 
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fosse para as obras da antiguidade clássica, às quais foram intensamente estudadas no período. 

Isso porque os conteúdos materiais ou factuais que formam na obra seu teor coisal tornam-se 

perceptíveis apenas com o distanciamento histórico entre o momento da produção da obra e o 

momento de sua interpretação, “na medida em que os dados do real que a compõe desaparecem 

da realidade empírica” , proporcionando ao intérprete “a estranheza diante da linguagem que 284

constrói a obra, e, principalmente, diante do seu cabedal de coisas (conteúdo, tema, forma, 

língua)” .  285

 A propósito da análise do romance de Goethe, Benjamin enfatiza também a precariedade 

dos conteúdos factuais no Iluminismo alemão (para não dizer do Iluminismo europeu em geral), 

relacionando esse contexto à obra de Immanuel Kant, dedicada ao sentido da experiência; e a de 

Johann Bernhard Basedow, dedicada à contemplação da experiência. A menção a Kant e 

Basedow alude à situação histórica em que se encontra Goethe, na qual a materialidade expressa 

no real perde sua importância diante das categorias conceituais através das quais o sujeito 

conhece o real. A incapacidade de examinar os conteúdos materiais ou factuais no período 

iluminista mostra-se evidente no caso do casamento, um tema central do romance de Goethe. É 

importante ressaltar que a interpretação de Benjamin sobre As afinidades Eletivas difere 

inclusive daquela de Goethe, para quem o romance – uma obra de maturidade do poeta, 

publicada quando este tinha 61 anos – tratava do triunfo da moral sobre a paixão no contexto do 

matrimônio. Para situar a noção de casamento em voga na época do célebre poeta e escritor 

alemão, Benjamin elenca duas definições do casamento provenientes de registros distintos, 

como dois extremos da compreensão de um mesmo fato no mesmo período histórico.  

 A primeira noção de casamento, definida por Immanuel Kant na Metafísica dos 

Costumes , incide diretamente sobre o aspecto jurídico desta instituição da vida privada. No 286

parágrafo 24, referente ao direito conjugal, Kant escreve que “a comunhão sexual (commercium 

sexuale) é o uso recíproco que o ser humano faz dos órgãos e faculdades sexuais de um 

outro” , podendo este uso ser “natural”, na medida em que visa a procriação da espécie; ou 287

 FERNANDES, 2016, p. 337284

 FERNANDES, op. cit., p. 338285

 KANT, Immanuel. Metafísica dos Costumes. Tradução de Célia Aparecida Martins. Revisão 286

Técnica do Grupo de Traduções Kantianas. Petrópolis: Editora Vozes; Bragança Paulista: Editora 
Universitária São Francisco, 2013. (Edição digital). 

 KANT, 2013, p. 117287
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“anti-natural”, quando se trata “de uma pessoa do mesmo sexo ou de animal de uma espécie 

diferente da humana” . O casamento consiste, portanto, na “comunhão sexual natural” que se 288

estabelece segundo a lei, como “a união de duas pessoas de sexos diferentes para a posse mútua 

e vitalícia de suas qualidades sexuais” . O principal fim ou objetivo do casamento, segundo a 289

compreensão kantiana, é gerar e educar a prole fruto da comunhão sexual, processo através do 

qual a espécie garante sua sobrevivência. “O fim de gerar e educar filhos pode ser sempre um 

fim da natureza, com vistas ao qual ela implantou essa inclinação recíproca dos sexos” . 290

Assim, Kant supõe que a atração sexual que as pessoas de um sexo sentem pelas do oposto, a 

qual motiva a “comunhão sexual natural”, tem sua origem na natureza, como parte dos seus 

propósitos particulares. Ainda que os cônjuges possam prescindir deste fim ao contrair 

matrimônio, unindo-se por uma razão diversa daquela colocada pela natureza com a procriação,  

o contrato conjugal é indispensável para aqueles que desejam o uso mútuo de seus atributos 

sexuais:   

Também sob a pressuposição do prazer com o uso mútuo dos atributos sexuais, com 
efeito, o contrato conjugal não é arbitrário, mas um contrato necessário segundo a lei da 
humanidade, isto é, se o homem e a mulher querem gozar reciprocamente seus atributos 
sexuais, então eles têm necessariamente de casar-se, o que é necessário segundo leis 
jurídicas da razão pura . 291

 O que prevalece desta noção de casamento, esboçada como um contrato legal, Benjamin 

afirma, é sua refutabilidade. Segundo ele, foi um grave erro de Kant “acreditar que, a partir da 

definição que apresentou da natureza do casamento, pudesse expor por meio de derivação sua 

possibilidade ética, até mesmo sua necessidade, e desse modo ratificar sua realidade jurídica” . 292

O principal erro teórico de Kant consiste na confusão entre as esferas da lei e da natureza 

 KANT, 2013, p. 117-118288

 KANT, op. cit., p. 118289

 KANT, op. cit., loc. cit.290

 KANT, op. cit., loc. cit.291

 BENJAMIN, 2009, p. 16292
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articuladas em sua definição. Se o prazer e o desejo sexual são incutidos na espécie humana pela 

natureza com o propósito de estimular a reprodução, e o casamento é a instituição que legitima a 

comunhão sexual entre pessoas de sexos diferentes para este fim – conforme prescreve o uso 

“natural” dor órgãos e faculdades sexuais de outrem – logo, o matrimônio nada mais é que a 

validação jurídica de uma tendência imposta pela natureza, a qual o homem compartilha com as 

demais espécies do reino animal. Seu valor ético, portanto, consiste em estabelecer a 

normatividade para a comunhão sexual entre pessoas de sexos diferentes para a reprodução, a 

qual pode ocorrer, inclusive, sem que haja necessariamente um casamento entre os envolvidos. 

Em última instância, a dedução de Kant submete a esfera da lei e da moral, fruto da 

racionalidade humana, aos ditames da natureza, garantindo aos impulsos ligados à sexualidade 

seu espaço de realização na sociedade esclarecida. “Nesse sentido a lei positiva é deduzida da lei 

natural” , e a validade do direito conjugal é determinada pelos propósitos da natureza com a 293

união sexual.  

Apresentada como um tipo de círculo fechado no qual a lei criada (“implantada”) pela 
natureza é transmutada em lei como relacionamento legal, esta dedução representa nada 
menos que o clássico caso de um mito moderno: ela retransforma processo histórico em 
condições aparentemente naturais, fundamentando uma certa ideia, cultural e específica, 
de sexualidade e matrimônio na natureza .  294

  

 Como instituição de uma sociedade esclarecida, o casamento deve ser regido pelo 

âmbito da lei e da moral, resultado histórico da racionalidade e do agir humanos, e não ser 

determinado pelos fins da natureza. Na medida em que o conceito kantiano de casamento 

recorre indiretamente à natureza, os limites entre a lei moral e a lei natural são turvados. A 

recusa de Benjamin pela compreensão kantiana do matrimônio tem como motivo central a 

percepção de que, na dedução deste conceito, a razão propriamente dita cede lugar ao mito.  

 WEIGEL, Sigrid. “Fidelity, Love, Eros. Benjamin’s Bireferential Concept of Life as Developed in 293

‘Goethe’s Elective Affinities’”. In: DICKSON, Colby; SYMONS, Stéphane (ed.). Walter Benjamin 
and Theology. Fordham University Press, 2016; p. 80

 WEIGEL, 2016, p. 79-80294
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 O segundo entendimento do casamento desenvolvido no contexto do Iluminismo 

alemão, outro extremo de sua compreensão, está presente na ópera Flauta Mágica, de Mozart. 

Nesta obra, o matrimônio define-se pelo sentimento de fidelidade que os amantes, Tamino e 

Pamina, dedicam um ao outro. Não apenas o tema da ópera é o amor conjugal, como seu 

conteúdo é constituído pela constância dos cônjuges, cujos sentimentos nutridos um para com o 

outro os fortalecem diante dos desafios que lhes são impostos. “Não é apenas para se 

conquistarem um ao outro que eles são obrigados a atravessar fogo e água, mas sim para 

permanecerem unidos para sempre” . Na Flauta Mágica, o matrimônio atinge uma expressão 295

mais pura do que aquela presente na teoria moral de Kant, precisamente por alcançar o 

sentimento de fidelidade. Para Benjamin, como indica Kangussu, “o casamento não pode 

encontrar sua justificativa nem só na paixão e nem apenas no direito enquanto mera instituição, 

mas somente enquanto expressão da manutenção do amor” .  296

 O “conteúdo” [Gehalt] de uma “coisa” [Sache] em vigor – o índice material e histórico 

de um fato da realidade como o casamento – não é derivável diretamente do estatuto que se 

atribui à esta coisa, tal como o faz Kant, ao definir o sentido do casamento em função de seu 

estatuto jurídico, estabelecendo uma instituição da vida burguesa que garanta a realização de um 

propósito da natureza. A adequada compreensão do teor coisal não corresponde à “intuição do 

conteúdo” [Ahnung des Gehalts], nem à “percepção da coisa” [Einsicht in der Sache]. Ela se 

realiza através da “contemplação” [Anschauung], também descrita por Benjamin como uma 

experiência de ordem filosófica. A relação entre uma coisa e seu conteúdo é comparada pelo 

filósofo com o manuseio da “chancela” [Siegel], instrumento usado para selar correspondências 

com cera. 

Assim como a forma da chancela não é derivável da substância [Stoff] da cera, nem da 
finalidade [Zweck] do lacre, nem mesmo do sinete, onde é côncavo o que ali é convexo; 
assim como é compreensível apenas para aquele que já teve a experiência do 
procedimento da chancela, e evidente somente para aquele que conhece o nome que as 
iniciais apenas insinuam – assim o conteúdo do fato [Gehalt der Sache] não pode ser 
derivado nem da percepção de sua constituição, nem mediante a exploração de sua 
determinação […], mas antes só é apreensível na experiência filosófica de seu cunho 

 BENJAMIN, 2009, p. 18295

 KANGUSSU, Imaculada. “A beleza como arma”. (Apresentação de trabalho/Comunicação) In: VI 296

Encontro Nacional de Filosofia. Águas de Lindóia: 1994; p. 4
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divino, só é evidente para a venturosa contemplação [Anschauung] de seu nome 
divino . 297

  

 Segundo Benjamin, compreender o conteúdo de um fato da realidade histórica, como o 

casamento, que figura numa obra de arte como seu teor coisal, não se resume a perceber o que 

constitui o fato, ou a finalidade que o determina. Tal como a chancela, que se deixa conhecer 

apenas por aqueles que reconhecem o nome insinuado pelas iniciais gravadas na cera, o 

conteúdo de um fato “só é apreensível na experiência filosófica de seu cunho divino, só é 

evidente para a venturosa contemplação do nome divino” . A formulação de Benjamin, ao 298

enfatizar um aspecto “divino” da experiência filosófica na contemplação do nome, evidencia um 

traço fundamental de sua filosofia da linguagem que não poderemos explorar aqui, dada a 

delimitação de nosso trabalho. Contudo, destaca-se aí a primazia da linguagem para a percepção 

dos conteúdos coisais, nas iniciais da chancela impressas sob a cera e no nome divino. Como a 

metáfora sugere, ambos os registros podem ser lidos apenas por aqueles que já são de algum 

modo iniciados no reconhecimento destas conformações, capazes de extrair o saber oculto na 

linguagem, cujo significado profundo é apenas aludido nas palavras . 299

 Para Benjamin, o conteúdo material ou factual que determina o teor coisal do romance 

de Goethe não é propriamente o casamento, mas as forças míticas que surgem com a sua 

dissolução. Isto não significa dizer que o casamento como instituição porta um mito. O mito se 

abate sobre as personagens do romance em resposta à violação dos valores éticos ligados ao 

matrimônio. As forças naturais libertam-se pelo fracasso no qual o casamento incorre trazendo 

consigo a catástrofe. Como registram os esboços de elaboração  de As afinidades eletivas de 300

Goethe, Benjamin dividiu o ensaio em três partes, organizadas num arranjo dialético. A primeira  

é intitulada “O mítico como tese” [Das Mythische als Thesis]; a segunda, “A solução como 

 BENJAMIN, 2009, p. 17297

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.298

 Curiosamente, na língua alemã a palavra “casamento” pode ser expressa como (die) Ehe, mas 299

também (der) Trauschein, quando se trata da referência documental do matrimônio. Sendo Trau- 
proveniente do verbo trauen, traduzido por “confiar” ou “fidelidade”. Assim, a composição da palavra 
sugere que o sentimento de fidelidade define o regime jurídico do casamento. Apesar disso, a 
contemplação do nome divino de que Benjamin fala não tem qualquer relação com esta coincidência.

 BENJAMIN, Walter. “Disposition zu den Wahlverwandtschaften”. In: Gesammelte Schriften. Band 300

I: Abhandlungen. Edição de Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt: Suhrkamp 
Verlag, 1974; pp. 835-837.
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antítese” [Die Erlösung als Antithesis]; e a terceira, “A esperança como síntese” [Die Hoffnung 

als Synthesis]. É importante destacar que “O mítico como tese”, no título da primeira parte do 

ensaio, não refere-se a uma tese que Benjamin postulará sobre o romance de Goethe. Trata-se, 

antes, da exposição, através de uma cuidadosa investigação dos detalhes da obra, de como o 

romance coloca o mítico como tese de si mesmo.  

 Dizer que o mítico é o teor coisal de As afinidades eletivas significa tomá-lo como 

princípio organizador, ou momento fundamental do estrato material da obra, daquilo que nela se 

volta à exposição. Dado que o próprio Goethe destruiu os rascunhos e esboços do período de 

elaboração da obra, o sentido de seus detalhes, signos e metáforas, permanece oculto. A técnica 

poética utilizada por Goethe em seu romance culmina na codificação dos conteúdos factuais ou 

materiais. “Essa técnica, porém, o autor procurou manter como seu segredo artístico” . Desse 301

modo, não apenas os conteúdos figurados na obra, como também a técnica poética nela 

empregada evidenciam o mito, pois ambos os registros visam o ocultamento e a ambiguidade, 

características fundamentais do domínio mítico. “Se a existência dos conteúdos factuais está de 

tal maneira oculta, então sua essência esconde a si mesma. Toda significação mítica busca o 

mistério” .  302

 Embora já presente de maneira tácita na recusa da compreensão kantiana do matrimônio, 

o tema do mito – isto é, do domínio do caos originário que se opõe à razão, que remete às forças 

da natureza que ameaçam a vida e a liberdade humanas – ganha maior profundidade na análise 

da estrutura e dos detalhes de As afinidades eletivas. Esta é exatamente a parcela do ensaio que 

não poderemos explorar aqui, dado o recorte de nosso trabalho. Não abordaremos, portanto, a 

argumentação de Benjamin a propósito do mito como conteúdo material ou factual do romance 

de Goethe. Porém, isso não significa que evitaremos lidar com esta categoria cara à filosofia de 

Benjamin. Em As afinidades eletivas de Goethe, o mito aparece correlacionado com a teoria da 

crítica de arte de Benjamin em dois momentos fundamentais: em primeiro lugar, na própria 

constituição da obra de arte, visto que Benjamin compreende que na bela aparência da obra 

subjaz um caráter mítico; em segundo lugar, o mito pode imiscuir-se na interpretação da obra, 

quando a falta de rigor em seu método permite a adoção de elementos referentes à vida pessoal 

do artista para explicar o sentido de sua produção.   

 BENJAMIN, 2009, p. 43301

 BENJAMIN, op. cit., p. 44302
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II.2. Classicismo e Mito 

 Circunscrever o que Benjamin compreende por “mito” [Mythos] e “mítico” [Mythische] 

envolve, como principal dificuldade, a pluralidade de aplicação destes termos. Embora seja 

recorrente em seus escritos de juventude, é importante destacar que a noção de “mito” não 

desaparece totalmente nas obras de maturidade do filósofo, ainda que posam ser indicadas 

variações e reformulações em seu sentido . Para Benjamin, a existência do mito não limita-se a 303

um determinado momento histórico ou contexto social, não diz respeito apenas a um registro da 

antiguidade ou de uma sociedade primitiva que não se orienta pela racionalidade. Na verdade, 

Benjamin compreende que o mito se faz presente em todas as épocas. Como indicado no ensaio 

Para uma crítica da violência, mesmo na modernidade forças míticas sobrevivem codificadas 

estruturalmente nas instituições do direito e da lei . De um modo geral, a teoria do mito de 304

Benjamin encontra plena exposição através da filosofia da linguagem e filosofia da história, 

disciplinas filosóficas que não adentraremos em nome da reflexão estética sobre a crítica de arte, 

objetivo deste trabalho. Em seus escritos, o filósofo opõe o domínio do mito ora à esfera da 

verdade e da razão , ora ao âmbito de Deus e da religião . Como afirma Menninghaus, a 305 306

 Para uma exposição das nuances da teoria do mito de Walter Benjamin, ao longo de sua obra e por 303

contraste com as principais teorias sobre este conceito no âmbito das ciências humanas, Cf. 
MENNINGHAUS, Winfried. “Science des seuils. La théorie du mythe chez Walter Benjamin”. In: 
WISMANN, Heinz. Walter Benjamin et Paris. Paris: Éditions du Cerf, 1986; pp. 529-557.

 LINDNER, 2011, p. 477. Embora nossa citação de Lindner seja indireta, é importante indicar que a 304

afirmação do intérprete baseia-se em outro ensaio do jovem Benjamin, Para uma crítica da violência 
[Zur Kritik der Gewalt], escrito de 1921. Cf. BENJAMIN, Walter. “Para uma crítica da violência”. In: 
Escritos sobre mito e linguagem. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2011c; pp. 121-156.  

 Como ocorre na segunda parte de As afinidades eletivas de Goethe, mais precisamente no 305

contraponto que a forma novelística oferece à situação vivenciada pelas personagens do romance. Sob 
a chave deste contraponto, Benjamin traça uma oposição entre “eleição” [Wahl] e 
“decisão” [Entscheidung] a primeira equivalente ao domínio do mito, enquanto a segundo refere-se à 
razão. Trataremos deste tópico na sequência do trabalho.

 Como se encontra, por sua vez, no ensaio Para uma crítica da violência. Neste texto, ao 306

caracterizar as duas formas de violência a que o homem está sujeito – a violência mítica e a divina –, 
Benjamin afirma: “Assim como em todos os domínios Deus se opõe ao mito, a violência divina se 
opõe à violência mítica” (BENJAMIN, 2011c, p. 150).
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oposição do Logos e da verdade ao mito equivale a “uma oposição teológica, porque Benjamin 

atribui ao Logos e à verdade um valor teológico” .  307

 No contexto de As afinidades eletivas de Goethe, Lindner sublinha “três momentos 

característicos do mito”  como teor coisal do romance, os quais são: a “ambiguidade como 308

indistinguibilidade [Unerkennbarkeit]; destino como fatalidade [Schicksal als Verhängnis]” ; e 309

a redução do vivente ao estatuto de “mera vida” [bloße Leben]. Sob este último momento, 

cumpre destacar o sentido bi-referencial que conceito de “vida” adquire em Benjamin quando 

aplicado ao gênero humano. O conceito de “mera vida” equivale à vida humana em seu aspecto 

biológico ou natural. Como sublinha Gagnebin , para Benjamin, a vida humana assim 310

considerada, como “mera vida”, não possui valor em si mesma. A vida humana adquire valor 

somente quando o vivente abandona as limitações de sua vida natural e biológica, para dirigir-se 

a um plano superior, no terreno da história e da religião. Este movimento de saída do regime de 

submissão às determinações da natureza – e, igualmente, do mito – para o contexto da cultura se 

dá mediante a razão humana. Para Benjamin, a vida humana é digna de valor quando o vivente é 

capaz de fornecer a si mesmo a regra de ação, se autodeterminar, conquistando com isso sua 

liberdade das forças naturais. Esta dimensão da vida humana, advinda do logos, é também 

designada por Benjamin como “sobrenatural” [übernatürlich], por situar o vivente em instâncias 

superiores ao domínio da natureza, mais precisamente no plano da verdade e do divino.  

 Grosso modo, o domínio do mito diz respeito ao caos, no qual vigora a ambiguidade e a 

ausência de determinação, de cuja polissemia não é possível afirmar qualquer verdade, bem 

como estabelecer algum conhecimento. Na medida em que coloca obstáculos para a 

racionalidade do homem, o mito elimina também sua liberdade, compreendida como 

consequência de sua autodeterminação moral. De maneira análoga, o destino pode ser 

compreendido como uma manifestação do mito, uma vez que neste contexto a trajetória do 

vivente se encontra plenamente determinada por influências extra-humanas. Por minar a 

 MENNINGHAUS, 1986, p. 535307

 LINDNER, 2011, p. 477308

 LINDNER, op. cit., loc. cit.309

 À propósito da tradução do conceito de “bloss Leben”, na edição brasileira do texto Die Aufgabe 310

des Übersetzers, escrito em 1921. Cf. BENJAMIN, Walter. “A tarefa do tradutor”. In: Escritos sobre 
mito e linguagem. Organização, apresentação e notas de Jeanne Marie Gagnebin. Tradução de Susana 
Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: Editora 34; Duas cidades, 2011; nota 44, p. 106.
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possibilidade de vida “sobrenatural” do homem – a qual reside na razão e no seu potencial de 

autodeterminação, que o permitem afastar-se da natureza em direção à cultura e ao livre agir 

histórico – o mito restringe-o à sua condição de vida natural, comum aos outros animais, a 

mercê de forças que não se deixam conhecer. 

 O traço do mito que interessa à nossa investigação possui um sentido distinto daquele 

indicado em relação ao teor coisal do romance. Trata-se do caráter mítico que emerge da própria 

atividade de interpretação da obra de arte, resultado de uma imprecisão metodológica que 

confunde o âmbito da vida do artista com aquele de suas obras. Ele manifesta-se na medida em 

que a interpretação subsume a vida do artista às determinações do destino, como se o ofício 

artístico fosse legado à pessoa do artista por instâncias divinas, de modo que o conjunto de sua 

obra é compreendido como a execução de uma tarefa heróica. Assim, das três características do 

mito acima citadas, o aspecto mítico apontado como um deslize da crítica relaciona-se mais 

diretamente com as duas últimas: a presença do destino, quando o intérprete adota uma noção de 

destinação artística na tentativa de compreender a obra a partir da biografia do artista; e, 

consequentemente, a redução do vivente ao estatuto de “mera vida”, uma vez que, ao identificar 

a vida do artista com uma vida heróica, reforça-se a submissão deste aos propósitos do destino. 

Disso decorre, como resultado final da interpretação, a primeira característica fundamental do 

mito: ambiguidade e indistinção. No ensaio sobre os poemas de Hölderlin já se encontra latente 

a preocupação de Benjamin com a integridade da interpretação das obras de arte. A intenção do 

filósofo, em ambos os ensaios, é evitar que o esforço interpretativo – ao se desviar da análise da 

obra em prol da pessoa do artista – termine por propagar um mito.  

 Em Dois Poemas de Friedrich Holderlin, Benjamin afirma que o alcance metodológico 

do “poetificado” consiste na possibilidade de “fundamentar um julgamento sobre a poesia lírica, 

ainda que não seja possível comprová-lo” . É importante notar que esta categoria não se 311

relaciona com a pessoa ou com a visão de mundo do artista. Entender o “poetificado” não 

implica investigar o processo individual ou pessoal de criação do poeta. A esfera da vida que 

pode ser apreendida no comentário estético, na medida em que se encontra presente no 

“poetificado”, já é dada juntamente com o poema, segundo o modo com o qual o poeta converte 

a unidade da vida em unidade artística. Por este motivo, não figuram no comentário estético 

elementos provenientes da vida privada do artista, ou seja, não há espaço, na interpretação 
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objetiva da obra de arte, para elementos biográficos de seu criador. Convém destacar que a 

recusa às interpretações fundadas em elementos biográficos consiste num tema importante da 

teoria da crítica de arte em Benjamin. Tanto no comentário sobre os poemas de Hölderlin quanto 

na crítica ao romance de Goethe, o filósofo marca explicitamente a rejeição ao biografismo. Ao 

constituir uma interpretação das obras de arte priorizando aspectos da vida do artista, corre-se o 

risco de caracterizar sua existência como exemplar e seu ofício como designação do destino, ou 

seja, estetizar e sacralizar a vida do artista. É precisamente essa postura que Benjamin condena 

na prática interpretativa realizada pelos críticos e estudiosos de literatura relacionados ao círculo 

de Stefan George .  312

 Nas linhas finais de Dois poemas de Friedrich Hölderlin, Benjamin destaca: “O estudo 

do ‘poetificado’, entretanto, não leva ao mito, mas leva apenas – nas obras maiores –às ligações 

míticas que a obra de arte plasma numa figura única, que não é nem mitológica nem mítica e 

que nos é impossível de conceber de modo mais preciso” . Ainda que capte ligações míticas na 313

obra, pois as relações estabelecidas no “poetificado” registram a passagem entre vida e obra de 

arte, o comentário estético se mantém nos limites postulados por seu método. Sendo 

desempenhada no intuito de uma clarificação racional, a interpretação não pode dar-se por 

satisfeita quando resulta na afirmação do mito, pois se a bela aparência já sustem algo de mítico, 

a análise não conduziria a lugar nenhum ao atribuir, por fim, uma potência divina à figura do 

artista. Nesse sentido, a interpretação visa escapar do âmbito mítico, pois ainda que seja 

questionável, trata-se de uma leitura objetiva da obra, fundamentada num método cujos 

pressupostos estão livres do mito. 

 É importante ressaltar que trataremos de apenas um registro da relação de Benjamin com o legado 312

de Stefan Georg (1868–1933), tradutor e poeta alemão ao redor do qual se formou um círculo literário 
e acadêmico composto por jovens escritores da época, o qual ficou conhecido como George-Kreis 
(“Círculo de George”, em tradução livre). Na produção ensaística de Benjamin há ainda outros 
momentos em que este dirige-se diretamente à figura do poeta. Cf. BENJAMIN, Walter. “Rückblick 
auf Stefan Georg”. In: Gesammelte Schriften. Band III: Kritiken und Rezensionen. Organização de 
Hella Tiedemann-Bartels. Frankfurt: Suhrkamp, 1972; pp. 392-399 (Traduzido no Brasil como “Stefan 
George em retrospectiva”. In: Documentos de cultura, documentos de barbárie: textos escolhidos. 
Seleção e apresentação de Willi Bolle. São Paulo: Cultrix; Editora da Universidade de São Paulo, 
1986; pp. 144-148). Neste mesmo volume dos escritos escolhidos, também encontra-se o texto “Wider 
ein Meisterwerk” (BENJAMIN, op. cit., pp. 252-259). Além deste, há ainda “Über Stefan George”. In: 
Gesammelte Schriften. Band II. Organização de Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser. 
Frankfurt: Suhrkamp, 1977; pp. 622-624. 
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 Segundo Primavesi , o comentário aos poemas de Hölderlin procura tratar da relação 314

entre morte e poesia se distanciando da posição tomada pelo círculo de Stefan George [George-

Kreis]; o qual, em sua interpretação da obra de Hölderlin, promoveu a estetização da morte 

prematura do poeta, caracterizando sua figura como sagrada e elevando-o ao status de poeta 

santo alemão. Na recensão Wider ein Meisterwerk, de 1929/30 – escrita a propósito do livro de 

Max Kommerells, Der Dichter als Führer in der deutschen Klassik –, Benjamin retoma sua 

imagem de Hölderlin opondo-a àquela defendida pelo círculo de Stefan George. A crítica de 

Benjamin ao círculo de Stefan George marca “a principal cisão na recepção de Hölderlin, entre 

uma alcunha mitologizante, frequentemente nacionalista, da cultura poética e o esforço por uma 

interpretação atual da obra ‘sem mitos’” . Tanto no comentário aos poemas de Hölderlin 315

quanto na crítica ao romance de Goethe, a reflexão metodológica efetuada por Benjamin, mais 

do que traçar o itinerário de sua leitura, visa também resguardar a análise do psicologismo e do 

biografismo, através dos quais o intérprete pode atribuir ao artista elementos que não são obtidos 

via contato direto com a obra. Uma metodologia que se utiliza destes princípios não apenas é 

objetivamente duvidosa em seus pressupostos de leitura, como termina por “mitologizar” a 

figura do artista. A formulação mais direta da recusa de Benjamin por uma tal metodologia se 

encontra articulada com sua teoria da crítica de arte, mais precisamente na segunda parte de As 

afinidades eletivas de Goethe. 

 Na segunda parte de As afinidades eletivas de Goethe, Benjamin aprofunda a concepção 

de crítica de arte delineada na primeira parte do ensaio. Nesta seção, ele retoma o programa de 

sua crítica de arte filosófica analisando a relevância dos aspectos biográficos do artista para a 

compreensão de sua obra. Benjamin se opõe à “filologia recente […] que ainda não se define 

mediante a investigação da palavra e dos fatos” , mas em “derivar a obra literária como 316

produto da essência e da vida do autor” . Esta filologia é precisamente àquela praticada pelo 317

círculo de Stefan George e, no caso da figura de Goethe, tem sua expressão no trabalho de 

Friedrich Gundolf, Goethe, publicado em 1916. Na medida em que busca interpretar as obras de 

 PRIMAVESI, Patrick. “Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin” In: LINDNER, Burkhardt (org.). 314

Benjamin Handbuch: Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag, 2011; pp. 465-471.

 PRIMAVESI, 2011, p. 466315

 BENJAMIN, 2009, p. 56316

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.317



!110

arte a partir da vida e da essência do artista, tal tendência da filologia empobrece o trabalho 

interpretativo da crítica, reduzindo sua investigação ao “biografismo”. Para Benjamin, 

entretanto, “a obra deve estar absolutamente em primeiro plano sempre que o olhar perceptivo 

se dirige ao conteúdo e à essência. Pois em parte alguma esse conteúdo e essa essência 

evidenciam-se de forma mais durável, mais marcante e mais apreensível do que na obra” .  318

 Segundo Benjamin, “a única correlação racional entre criador e obra está no testemunho 

que esta presta sobre o criador” . Priorizar a essência individual do artista, em detrimento da 319

essência da obra, significa supor que há uma via direta para a compreensão da vida de um 

indivíduo, a qual possibilitaria compreender sua produção. Se a interpretação das obras de arte 

não é capaz de atingir totalmente a essência de seu criador, parece problemático reconhecer o 

valor de uma compreensão das obras que se furta ao exame cuidadoso daquilo que o próprio 

artista apresenta, para então se concentrar na vida deste. Acontece, porém, que “mesmo o acesso 

à vida do criador fecha-se para o método biográfico tradicional” , no qual “os conceitos 320

psicológicos são considerados como os melhores meios de investigação” . O conhecimento 321

biográfico que podemos obter pela tentativa de acessar a essência individual do artista consegue 

elucidar apenas de forma muito fragmentária sua obra, de modo que seu emprego na 

interpretação deve ser cuidadosamente mediatizado. Assim, tanto a crítica como também o 

comentário podem prescindir do aspecto biográfico para estabelecer de maneira objetiva suas 

respectivas interpretações das obras de arte . Projetando o esquema conceitual relativo à 322

interpretação das obras literárias para o âmbito da biografia, Benjamin afirma: 

Somente o teor coisal da vida está evidente, e o seu teor de verdade oculto. É verdade 
que se pode lançar luz sobre um aspecto isolado, uma relação isolada, mas não sobre a 
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totalidade, a não ser que também ela [a vida] seja apreendida apenas como uma relação 
finita. Pois ela é, em si, infinita. Por isso, não há no âmbito do biográfico nem 
comentário nem crítica […]. Pois a vida humana não pode ser contemplada por analogia 
com uma obra de arte . 323

  

 Ao dizer que apenas o teor coisal da vida do artista é evidente, Benjamin considera que  

a biografia dá testemunho das relações materiais e factuais que este estabelece em sua 

existência, enquanto a essência espiritual que anima sua criação, correspondente ao seu teor de 

verdade, permanece sempre inacessível à interpretação. Percebe-se que a oposição de Benjamin 

em relação à interpretação das obras de arte fundada nos aspectos biográficos reflete uma recusa 

da estetização da vida, ou seja, uma recusa da redução da vida a um objeto artístico ou 

fenômeno estético, de modo que esta possa ser analisada tal como o fazemos com uma obra de 

arte. Segundo ele, a concepção de que a vida do artista disporia de aspectos autônomos, os quais 

poderiam ser utilizados como chaves de interpretação de suas obras, atribui unidade a três 

domínios, “obra, essência e vida”; ao invés de reconhecer que estes se misturam de forma 

indeterminada. “Ela constrói com isso a figura do herói mítico. Pois, no âmbito do mito, 

essência, obra e vida formam de fato essa unidade” . “Nesta vida mítica”, escreve Benjamin, 324

“o pragmático é ao mesmo tempo simbólico” . A vida mítica do herói configura-se como 325

“sobre-humana” por conta das tarefas que lhe são reservadas pelo destino, tornando-o 

representante da humanidade frente às instâncias divinas. Tal tendência interpretativa encontra 

exemplo na obra Goethe, de Friedrich Gundolf, não apenas pela tentativa do intérprete de 

acessar a essência da vida do poeta, como também por sustentar uma figura deste como herói 

mítico e criador divino.  

Onde quer que o exame da vida e da obra de Goethe esteja em questão, o mítico – por 
mais visível que se manifeste nelas – não pode constituir a base do conhecimento. Um 
aspecto mítico particular, no entanto, pode muito bem ser um objeto de consideração; 
por outro lado, em se tratando da essência e da verdade na obra e na vida, o exame do 
mito, mesmo nas relações concretas, não é o passo final. Pois, no âmbito do mito, nem a 
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vida de Goethe nem tampouco qualquer uma de suas obras estão representadas 
completamente. Se é da vida do poeta que se trata aqui, isso está garantido pura e 
simplesmente por sua natureza humana; já as obras demonstram esse fato em detalhe, na 
medida em que uma luta guardada em segredo ao longo da vida se manifesta nas 
produções tardias .  326

  

 Segundo Lindner , Benjamin não pretende – com o ensaio As afinidades eletivas de 327

Goethe – fornecer somente uma crítica filosófica do romance de Goethe, como também estender 

sua interpretação à figura do autor classicista sedimentada na tradição literária. Para ele, o 

intuito de revisar a figura de Goethe é já perceptível no título do ensaio, na medida em que nele 

está explicitamente correlacionado o romance e o seu autor; a obra (“As afinidades eletivas”) e o 

artista (“de Goethe”). A preocupação de Benjamin em relação à figura de Goethe tem como 

principal motivo a discordância com a imagem do poeta propagada pelo círculo de Stefan 

George, a qual Friedrich Gundolf apresentou em seu Goethe. Em sua interpretação, Gundolf 

caracterizou o poeta alemão precisamente como um herói mítico, o qual dedicou a vida à 

literatura por influência dos desígnios do destino. Desse modo, foi atribuída à sua obra o status 

de uma tarefa heróica, dada ao poeta por instâncias divinas. O privilégio do poeta em relação ao 

povo, aos homens comuns, provém de um entendimento da literatura como missão dada pelo 

próprio Deus; missão esta, que por ser dada apenas a alguns, o situa acima de seus semelhantes, 

em relação direta com o divino – o que equivaleria à posição do poeta épico na Antiguidade. A 

esta canonização do artista, Benjamin responde: 

O poeta, contudo, é uma manifestação da essência humana mais provisória do que a do 
santo, não em sua gradação, mas em sua espécie. Pois na essência do poeta define-se 
uma relação do indivíduo com a comunidade do povo; na do santo, define-se a relação 
do homem com Deus . 328
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 O segundo erro apontado por Benjamin nas considerações que fundamentam a 

interpretação de Gundolf, diz respeito à relação de semelhança que o círculo de Stefan George 

via entre a figura do poeta e o criador divino. Embora utilize reiteradas vezes o termo 

“criador” [Schöpfer] para se referir ao produtor de obras de arte, Benjamin sublinha que esta 

designação não é totalmente bem sucedida para caracterizar o artista no desempenho de seu 

ofício. A criação referida às instâncias divinas não é equivalente àquela imputada ao artista ou ao 

poeta. Para Benjamin, tal equívoco parece proveniente de uma incompreensão do sentido 

metafórico com o qual o artista é por vezes comparado ao criador divino. Nesse sentido, o 

predicado “criador” nada mais expressa que “a lembrança do verdadeiro criador” , da causa 329

primordial de tudo o que existe, de modo que a criação efetuada pelo artista se dá entre limites 

consideravelmente mais restritos. Segundo Benjamin, “o artista é menos a causa primordial 

[Urgrund], ou o criador [Schöpfer], do que a origem [Ursprung] ou o configurador [Bildner]; 

com certeza sua obra não é, de modo algum, sua criatura, mas sim sua configuração” . 330

Portanto, o produto do ofício do artista é uma “configuração” [Gebilde], enquanto a do supremo 

criador é uma “criatura” [Geschöpf]. Embora ambas as obras, configuração e criatura, possuam 

vida, a diferença que as separa é apresentada por Benjamin recorrendo à uma qualidade 

teológica que não poderemos exaurir aqui, mas que convém explicitar. “O que, porém, 

fundamenta a diferença determinante entre ambas é que somente a vida da criatura, e nunca a do 

configurado, participa – uma participação irrestrita – da intenção de redenção [Erlösung]” .  331

 Com a caracterização de Goethe fornecida por Gundolf, temos, segundo Benjamin, “um 

dogma que julga apreender a famosa ‘figura’ do poeta como um híbrido de herói e criador, no 

qual não se pode discernir mais nada, mas do qual se pode, com a aparência de profundidade, 

afirmar tudo” . Tal constatação vai de encontro com a primeira característica fundamental do 332

mito, segundo a qual neste domínio vigora a ambiguidade e a impossibilidade de determinação 

ou diferenciação. Novamente a consistência e a validade da interpretação são ameaçadas, pois 

não é possível à crítica estabelecer qualquer conhecimento objetivo sobre determinada obra sem 

respaldar suas pretensões no terreno da verdade, sem admitir, portanto, a necessidade de 
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determinações e distinções próprias de uma atividade racional. Ao ser contaminada pelo 

sentimento do intérprete em relação ao artista, burlando as delimitações entre vida e obra, a 

interpretação se move num cenário análogo ao caos, cuja ambiguidade não permite qualquer 

diferenciação ou separação entre os elementos envolvidos. Enquanto que, para Benjamin, no 

âmbito do conhecimento propriamente dito, a relação entre mito e verdade consiste numa 

exclusão recíproca. 

Não há verdade, pois não há univocidade – e, portanto, nem sequer erro – no mito. 
Porém, como tampouco pode haver verdade sobre ele (já que só há verdade nas coisas 
objetivas, assim como a objetividade reside na verdade), há então, no que diz respeito ao 
espírito do mito, única e exclusivamente uma percepção dele. E onde a presença da 
verdade for possível, esta só acontecerá sob a condição da percepção do mito, ou seja, da 
percepção de sua indiferença aniquiladora perante a verdade . 333

 Tanto em As afinidades eletivas de Goethe quanto em Dois poemas de Friedrich 

Hölderlin, Benjamin expressa uma séria preocupação com a objetividade no método 

interpretativo das obras de arte. Em ambos os ensaios, o filósofo reflete sobre o escopo 

conceitual que fundamenta a investigação pelo sentido de uma obra de arte particular. Como 

mostrado no capítulo anterior, a qualidade objetiva da crítica de arte é apontada como um dos 

méritos do conceito romântico, juntamente com sua qualidade positiva. A valorização destas 

características na teoria primeiro-romântica oferece o contraponto à crítica de sua época, 

caracterizada por Benjamin como subjetiva e negativa, e, principalmente, como herdeira do 

racionalismo estético do classicismo. A rejeição da interpretação mitologizante empreendida 

pelo círculo de Stefan George pode ser situada no mesmo eixo da crítica de Benjamin ao 

classicismo, uma vez que, em ambos os registros, a objetividade cede lugar aos gosto subjetivo 

do intérprete. Além disso, em ambos os casos ocorre uma defasagem na mediação que a crítica 

se propõe a estabelecer entre a produção artística e o público. Na peça radiofônica O que os 
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alemães liam, enquanto seus clássicos escreviam , cuja versão escrita data de 1932, este 334

descompasso entre os produtores da cultura clássica alemã e o público consumidor de sua época 

motiva a discussão entre figuras representativas do cenário cultural da virada do século XVIII 

para o XIX. 

 Na dramatização presente em O que os alemães liam, enquanto seus clássicos 

escreviam, Benjamin contrói dois episódios nos quais figuras representativas do Iluminismo, do 

romantismo e do classicismo discutem entre si a situação do mercado editorial. O enredo se 

passa entre os anos de 1790 e 1800, e tem como cenários uma cafeteria em Berlin e a bodega de 

um livreiro de Leipzig. Em consonância com a estima de Benjamin pela experimentação nos 

estilos literários, soma-se ainda ao enredo um segundo plano narrativo, no qual o “Locutor” da 

peça, também uma personagem, interage diretamente com a personificação das tendências 

históricas da época: a “Voz da Ilustração” [Aufklärung], a “Voz do Romantismo”, e a “Voz do 

Século XIX”. Como sublinha Bolle, “estas são entidades que transcendem o indivíduo, estilos 

de época, ‘grandes’ projetos literários e culturais, que se manifestam no cotidiano por falas 

individualizadas de personagens comuns” . É com a fala destas personagens que se dá a 335

abertura e o encerramento da peça radiofônica, assim como a transição entre o primeiro 

momento, na cafeteria berlinense, e o segundo, cinco anos mais tarde em Leipzig. Nos dois 

episódios representados, as personagens conversam sobre temas como a cena literária de 

Weimar, as dificuldades enfrentadas pelo mercado editorial da época, a censura, bem como a 

importância da leitura para a formação individual. 

 Não sem ironia, o quadro elaborado por Benjamin revela a contradição da promessa 

iluminista de liberdade, justiça, e cultura universais. Quando a “Voz da Ilustração” – nascida na 

queda da Bastilha – afirma ter trazido para as pessoas “Justiça e Cultura ao alcance de todos” , 336

o “Locutor” replica: “De todos? Você fala evidentemente em sentido figurado” . Diante da 337

incompreensão da “Voz da Ilustração” o “Locutor” continua: “Os livros de seus amigos custam 
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caro” . Por mais que o Iluminismo proclamasse o ideal de uma cultura universalmente 338

acessível, no plano do real, a participação na vida cultural vigente na virada do século XVIII era 

restrita a poucos. Se por um lado o custo da literatura esclarecida afastou justamente aqueles que 

mais se beneficiariam dela, mantendo a massa na periferia do cenário cultural; por outro, a 

demanda por materiais literários de um estrato social alienado da cultura erudita colocou em 

circulação diversas publicações para consumo do leitor médio. Entretanto, o escritor e dirigente 

escolar Karl Philipp Moritz  enxerga com desgosto o aumento no consumo desta literatura 339

voltada para o mero entretenimento. No momento em que a conversa transcorrida na cafeteria 

berlinense tange a proliferação dos almanaques domésticos, publicações baratas voltadas para a 

informação e o lazer, este declara: 

Pois é, essa coleção é coisa do diabo. Um pobre mestre-escola como eu se pergunta o 
que fazer com toda essa produção pseudo-literária. O que me aborrece sobretudo, nesses 
almanaques e calendários, é que com seus versos, anedotas, canções, danças e andanças, 
artiguinhos e notícias, mapinhas, gravurinhas e figurinos eles acabam desviando a 
atenção das obras sérias, mesmo por parte do público culto . 340

 Como representante canônico do classicismo, o Moritz de Benjamin atribui a falta de 

interesse do grande público pelos clássicos ao mercado que surgiu justamente como 

consequência da distância entre os autores e o público de sua época. Como nota Bolle, a peça 

radiofônica expõe “um problema grave na vida cultural da nação [alemã]: o desencontro entre os 

autores clássicos e o público para o qual supostamente escreviam” . Este desencontro expõe a 341

fragilidade dos mecanismos de mediação entre os bens culturais e o público, esfera da dinâmica 

cultural em que se insere precisamente o trabalho da crítica de arte. Na medida que este gênero 

visa estabelecer uma interpretação da obra de arte, fornecendo elementos para sua compreensão, 
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a crítica assume um caráter pedagógico ou formativo, ao dispor da possibilidade de aproximar o 

público da produção artística de maneira contextualizada. Esta mediação, porém, não pode ser 

realizada sem qualquer critério. 

  

Se as posturas do Aufklärer Moritz fossem representativas do comportamento das 
camadas cultas na Alemanha, teríamos ali o quadro de uma mediação cultural realizada 
exclusivamente “de cima” […]. Uma mistura de idealismo e pensamento privilegiado, 
que não visa, de forma alguma, a colocar “a justiça e a cultura ao alcance de todos”. É 
uma Ilustração de círculos notáveis. Ela passa ao largo das questões políticas e sociais 
candentes, neutralizando todos os conflitos .  342

  

 Assim, o resultado mais imediato deste descompasso é a separação crassa entre o 

domínio de uma alta cultura, elitizada e passível de ser apreciada por uma minoria culta; e de 

uma cultura de massa, voltada para o consumo da maioria e sem comprometimento com a 

qualidade literária de seus produtos. Nas palavras do livreiro Heinzmann, outra personagem da 

peça radiofônica de Benjamin, autores como “Schiller, Goethe, Lessing, Klopstock, Wieland, 

Gellert, Wagner, Kleist, Hölty, Matthisson” não escapam da indiferença do público de sua 

época: “Pois é, ninguém quer ler estes autores. Confirma-se o dito de Bürger, que distingue entre 

leituras do público elevado e leituras da plebe” . Pela quantidade de leituras fáceis à disposição 343

do público médio alemão, somada ao custo de se adquirir um clássico, nomes como Goethe, 

Schiller e Lessing são relegados em sua própria época. A constatação final do descompasso entre 

os clássicos e o público foi a impotência da alta cultura em evitar que as massas empreendessem 

marcha na direção contrária aos ideais iluministas. 

  

Assim como […] os clássicos de Weimar, Goethe e Schiller, não provocaram nenhuma 
transformação maior no público de sua época, também os “clássicos da Modernidade”, 

 BOLLE, 2000, p. 255342

 BENJAMIN, 1986, p. 81; tradução modificada. Optamos por utilizar o modo mais literal segundo o 343

qual Willi Bolle verte a última linha deste trecho para o português (BENJAMIN apud BOLLE, 2000, 
p. 252).
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como Brecht e Benjamin, […] não conseguiram moldar de maneira decisiva a 
fisionomia político-cultural do seu povo. Não conseguiram impedir, com seus escritos 
que a massa sucumbisse à demagogia e optassem pela ditadura. O derradeiro ato do 
desencontro entre os clássicos alemães da Modernidade e seu povo foram o exílio e a 
queima de suas obras em praça pública . 344

 A peça radiofônica O que os alemães liam, enquanto seus clássicos escreviam, registra a 

preocupação de Benjamin com os meios de popularização da arte e divulgação da cultura. Ela 

demonstra que a atuação do filósofo em relação à crítica não se limitou apenas ao interesse 

teórico, tendo assumido, inclusive, a postura de um crítico militante em favor da participação 

das massas na vida cultural. A técnica de montagem adotada por Benjamin na peça radiofônica 

opera contrastes e justaposições entre as falas das personagens – tal como na situação em que os 

ideais da Ilustração e o preço real dos livros são contrapostos –, levando o ouvinte a uma 

posição ativa de questionamento. É importante destacar que o programa teórico da crítica de arte 

sofre uma significativa mudança de perspectiva a partir de 1930, em função do direcionamento 

marxista que o pensamento de Benjamin toma diante da ascensão do fascismo na Alemanha, por 

um lado; e pelo contato mais íntimo com as ideias do dramaturgo Bertolt Brecht , por outro. 345

“Com sua opção pela crítica militante – e a participação no debate sobre marxismo, comunismo 

fascismo, crise da sociedade burguesa, função da mídia –, Benjamin assimilou experiências 

novas que modificaram seu conceito inicial de crítica” . Neste horizonte, a emancipação das 346

massas torna-se uma diretriz do trabalho interpretativo, e a crítica assume uma importância 

pedagógica para com o público, como meio de popularização do conhecimento. Esta inflexão na 

teoria da crítica delineia a figura de um tipo de intelectual que efetivamente colabora com a luta 

de classes, o qual não circunscreve seu trabalho à compreensão da arte, mas amplia seu objeto 

de estudo para toda a variedade de fenômenos culturais da modernidade. 

 Embora não possamos nos aprofundar aqui no mérito das peças radiofônicas de 

Benjamin como modelos de crítica cultural, especialmente aquelas de cunho educativo, voltadas 

para a formação de crianças e adolescentes; é possível remeter a questão sobre a mediação entre 

produção artística e público ao programa teórico da crítica de arte. Nesse sentido, a 

 BOLLE, 2000, p. 250344
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São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 2013.
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mitologização resultante de posturas interpretativas como a do círculo de Stefan George é 

análoga à elitização da cultura reiterada pela figura de Moritz, na medida em que ambos as 

tendências traçam delimitações de valor no domínio artístico a partir de suas posições 

particulares. No caso do círculo de Stefan George, o julgamento do intérprete é determinado 

pela empatia que este nutre pelo artista, enquanto no classicismo, pelo que é convencionado 

como alta cultura entre aqueles de posição social privilegiada. Segundo seu significado 

etimológico, a palavra “clássico” não se resume àquilo que tem valor artístico exemplar, como 

também evoca aquilo que pertence à classe mais alta. “Observando-se, sob este prisma, a época 

representada na peça, o classicismo de Weimar aparece como uma construção ideológica da 

burguesia alemã, que, depois da criação do Império, ‘ficou à procura de representantes 

monumentais de seu prestígio nacional’” . O cuidado com a construção metodológica, a 347

exigência teórica por objetividade, e a atenção exclusivamente direcionada para o objeto 

artístico analisado, ao resguardarem a crítica de desvios para o mítico, preservam também a 

integridade da mediação entre o público e as obras, sem com isso colocar a pessoa do artista, 

bem como sua obra, num pedestal sagrado, ou circunscrever na cultura um “círculo de 

notáveis”. 

 A recusa de Benjamin pela filologia do círculo de Stefan Georg regata a importância do  

distanciamento histórico e, consequentemente, do estranhamento na tarefa de interpretação da 

obra de arte, afim de evitar as distorções resultantes da empatia. Neste horizonte, pode-se 

compreender a falta de rigor metodológico que leva à adoção do biografismo como sintoma da 

empatia pela pessoa do artista. É importante notar que o sentimento de identificação que a 

empatia inocula no intérprete não afeta somente o modo como este compreende a figura do 

artista, como também põe em risco o modo que ele recepciona a própria obra. Trata-se do poder 

de atração correlacionado ao caráter expositivo da obra de arte, inerente seu estrato material, o 

teor coisal, e que corresponde à sua qualidade mítica. Do mesmo modo que a empatia pela 

pessoa do artista, no desenvolvimento da interpretação, traz consigo o risco de reiterar o mito, 

assim também ocorre em relação ao encantamento exercido pela bela aparência da obra de arte, 

expressão de seu caráter mítico, o qual deve ser superado pela a crítica na tarefa de compreender 

seu estrato essencial. 

  

 BOLLE, 2000, p. 262-263347
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II.3. Ideal do problema e sem-expressão (Ausdruckslose) 

 Com anteriormente mencionado, Benjamin assinala em As afinidades eletivas de 

Goethe, que o teor de verdade determina a forma da obra, diferentemente da técnica poética que 

nela constitui o teor coisal, a qual é determinada pelos conteúdos da realidade histórica – 

factuais ou materiais – que o artista visa tornar perceptíveis. Considerando as teorias estéticas 

precedentes, o conceito de “forma” pode remeter tanto à teoria da arte do romantismo alemão, 

quanto à Crítica da Faculdade do Juízo de Kant, ou mesmo aos Cursos de Estética de Hegel. 

Assim, cumpre agora perguntar: em que sentido Benjamin compreende o conceito de forma? E 

como esta categoria se relaciona com a criação artística, entendida como configuração? Segundo 

Benjamin, a criação artística, além de diferir da criação divina, distingui-se também do 

equivalente profano desta – ou, melhor dizendo, “o contraponto negativo da criação” : a 348

invocação mágica. Tanto a criação artística quanto a invocação mágica reivindicam a 

propriedade de constituir um mundo a partir do nada. Entretanto, a obra de arte não surge do 

nada, mas constitui-se a partir do caos. De acordo com a exposição da ambiguidade inerente ao 

mito, o caos é entendido como substrato sensível, do qual pode haver percepção, ainda que 

nenhum conhecimento. Dizer que a obra de arte constitui-se através do caos não significa 

compreendê-la como derivada deste, “tal como faz o mundo criado segundo o idealismo da 

teoria da emanação” . É através da forma [Form] que o artista configura o caos em obra de 349

arte, compondo seus elementos indistintos numa totalidade harmônica, como que num passe de 

mágica:  

A forma, todavia, como num encantamento converte o caos em mundo por um 
instante. Por isso, nenhuma obra de arte, completamente livre desse 
encantamento, pode aparentar estar viva sem tornar-se mera aparência e deixar de 
ser obra de arte. A vida que se agita nela deve aparecer paralisada e como que 

 BENJAMIN, 2009, p. 91348
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aprisionada num instante, como num encantamento. O elemento nela existente é 
mera beleza, mera harmonia que inunda o caos […], mas que, ao inundá-lo, só 
aparenta dar-lhe vida . 350

  

 O feitiço operado pela forma transforma o caos num mundo particular, cuja vida se 

desenvolve numa atmosfera paralisada. Através da forma, a obra de arte surge como uma 

totalidade de duração temporal fixa, retrato de um mundo petrificado num instante. No plano 

específico do romance, a existência das personagens desenvolve-se num período temporal 

estipulado pelo autor, assim como as ações e fatos dos quais participam são por ele previamente 

determinados como parte da trama narrativa. Nesse sentido, podemos compreender a forma 

como a coesão estabelecida pelo artista entre elementos envoltos no caos, de modo a estruturá-

los numa realidade cognoscível. Embora Benjamin não seja claro a respeito de alguma diferença 

fundamental entre os elementos do caos configurados pela forma e os conteúdos materiais ou 

factuais tornados perceptíveis através da técnica, tendemos a crer que mesmo os últimos são 

abarcados pela ação da forma, ao dispô-los como parte de uma totalidade harmônica. Ao 

converter o caos em mundo, a forma institui a “bela aparência” [schöne Schein] da obra arte, 

outra categoria estética cara ao programa teórico da crítica de arte de Benjamin. 

 Na medida em que a forma está diretamente ligada ao teor de verdade, uma obra que não 

sofra a ação mágica da forma não passa de uma casca vazia, mera aparência carente de essência. 

Todavia, a bela aparência surgida da forma sustém um aspecto mítico, o qual pode ser 

compreendido pela empatia que dedicamos à obra ao longo de sua duração na história. Ao 

oferecer uma representação harmoniosa do caos, imbuindo-o de uma totalidade enganadora, a 

beleza que se apresenta na obra manifesta um parentesco com o mítico. Fascinação, 

encantamento, prazer estético, são algumas das designações genéricas que podem ser referidas 

ao poder de atração que a obra exerce em sua duração. Esta influência funda-se precisamente na 

bela aparência e corresponde ao aspecto mítico da obra de arte. É necessário ressaltar que este 

caráter mítico é constitutivo da obra, na medida em que esta surge pela configuração que o 

artista dá a elementos díspares do caos, erigindo na obra uma totalidade atemporal tão fixa 

quanto ilusória. Além disso, em virtude da forma da obra estar correlacionada com o teor de 

verdade, a beleza configurada pela forma só evidencia-se mediante a ação do tempo, conforme a 

 BENJAMIN, 2009, p. 91350
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obra sobrevive para além do momento de sua produção – uma vez que esta é a condição para 

que o teor de verdade desarticule-se do teor coisal. Porém, este mesmo distanciamento temporal 

causa o envelhecimento dos elementos presentes no primeiro plano da obra, tornando-os 

estranhos e anacrônicos. Se a atração da bela aparência persiste diante desta discrepância com a 

estranheza do que ela porta em seu estrato material, a beleza da obra apresenta-se como 

mistério. 

 A caracterização da beleza da obra como um mistério sugere que sua aparência 

dissimula algo de sua essência, oculta sua verdade. Nesse caso, a sobrevivência da beleza é o 

indício de uma verdade profundamente incrustada na materialidade da obra. Benjamin opõe a 

harmonia mítica da bela aparência à potência destrutiva de uma categoria de sua própria 

alcunha: o “sem-expressão” [Ausdruckslose]. Segundo ele, “o que põe termo a essa aparência, o 

que prescreve o movimento e obsta a harmonia é o sem-expressão. Aquela vida funda o 

mistério, este enrijecimento funda o conteúdo da obra” . O sem-expressão consiste no 351

momento de interrupção da harmonia estabelecida na bela aparência, o qual permite que a 

verdadeira essência da obra se sobressaia. “No sem expressão aparece o poder sublime do 

verdadeiro” . Embora não seja capaz de separar aparência e essência na arte, o sem-expressão 352

tem como função crítica impedir que estes dois domínios se misturem. 

É o sem-expressão que destrói aquilo que ainda sobrevive em toda aparência bela 
como herança do caos: a totalidade falsa, enganadora – a totalidade absoluta. Só o 
sem-expressão consuma a obra que ele despedaça, fazendo dela um fragmento do 
mundo verdadeiro, torso de um símbolo . 353

 O sem-expressão rompe a falsa totalidade constituída no resquício mítico da obra de 

arte, sua aparência harmoniosa, como a palavra moral que exige contas da beleza, convertendo a 

obra num fragmento de símbolo. Benjamin remete a definição mais precisa do sem-expressão, 

 BENJAMIN, 2009, p. 92351
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como categoria da linguagem e da arte, às observações de Hölderlin sobre Édipo, nas quais o 

poeta introduz a noção de “cesura” [Zäsur]. O filósofo destaca que o valor destas considerações 

extrapola sua validade no campo da teoria da tragédia, sendo também válidas para a teoria da 

arte em geral. Nas palavras de Hölderlin, citadas por Benjamin:  

O transporte trágico é, na verdade, propriamente vazio e o mais desprovido de 
ligação. Com isso, na consecução rítmica das representações em que o transporte 
se apresenta, torna-se necessário o que na métrica se chama cesura, a palavra 
pura, a interrupção anti-rítmica, afim de ir ao encontro da mudança torrencial das 
representações, em seu ápice, de tal maneira que então apareça não mais a 
alternância das representações, mas a própria representação . 354

  

 Como explica Gatti, o transporte trágico “deve ser entendido como o momento de 

reversão na continuidade da ação” . Ele consiste num lapso introduzido na progressão da obra, 355

que opera uma cisão na harmonia e na totalidade da mesma. No caso da tragédia, a forma 

artística a que se direcionam as observações de Hölderlin, o transporte se manifesta “na 

interrupção do discurso, ou melhor, na quebra ou na suspensão de seu ritmo” . Este momento 356

anti-rítmico é também designado por Hölderlin como “cesura”. O transporte é portanto vazio, 

“ele não é a apresentação de um conteúdo, de uma representação, mas é a própria explicitação 

dos mecanismos de engendramento das representações” . Ele interrompe os fluxos da 357

representação para expor seu caráter mais profundo, aquilo que as condiciona. O sem-expressão, 

“não pode, obviamente ser expresso, mas no momento em que aparece testemunha sua própria 

existência […]. O sem-expressão é um poder que interrompe o discurso: ele obriga a uma 

expressão negativa; mostrando que a totalidade não pode ser apresentada” . O sem-expressão, 358

consiste, portanto, no momento paradoxal da apresentação de algo que não pode ser 
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apresentado, mas, ao manifestar-se, indica uma proveniência de ordem supra-sensível. Neste 

sentido, o sem-expressão revela afinidades com o conceito de “sublime” [Erhabene] tal como 

cunhado por Kant. Que relação haveria entre a categoria de julgamento estético kantiana e o 

conceito benjaminiano? Para investigar esta semelhança, convém considerar pontualmente o 

problema da Darstellung – isto é, “apresentação” ou “exposição”  – em relação às categorias 359

do belo e do sublime, tal como tratadas na Crítica da Faculdade do Juízo de Kant . 360

 Na terceira crítica, a definição das categorias de julgamento estético, o belo e o sublime, 

em relação aos seus respectivos modos de “apresentação”, possibilita à Kant retomar um 

paradoxo ligado à possibilidade do sujeito de conhecer-se a si mesmo em sua totalidade. “De 

fato, o ‘paradoxo’ final da apresentação que é colocado na Crítica da Razão Pura é também 

endereçado na Crítica da Faculdade do Juízo via arte. O ‘sujeito’ de Kant não pode apresentar-

se a si mesmo como realmente é” . Numa passagem do parágrafo 24 da Crítica da Razão 361

Pura, tal como citada por Helfer, Kant escreve:  

 Além de “apresentação” e “exposição”, o substantivo “Darstellung” é comumente traduzido para o 359

português como “representação”, opção também utilizada para verter a palavra “Vorstellung”. Há, 
porém, uma diferença de sentido entre as referidas palavras da língua alemã, de modo que buscamos 
explicitar essa distinção terminológica nos termos equivalentes em português. A justificativa para esta 
opção de tradução encontra-se no capítulo seguinte, onde a variedade de possibilidades de tradução 
das palavras “Darstellung” e “darstellen” para o português revela-se um problema para a 
compreensão de um importante escrito de Benjamin.

 Embora não possamos exaurir aqui esta questão, cumpre notar, como mostra Helfer (HELFER, 360

Martha B. The retreat of representation: The concept of Darstellung in german critical discourse. 
Albany: State University of New York Press, 1996), Kant utiliza a palavra Darstellung em dois 
sentidos básicos na Crítica da Razão Pura (KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Tradução de 
Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 7ª Ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2010). Em primeiro lugar, num sentido retórico, a “apresentação” refere-se ao estilo 
empregado por Kant para expor seu sistema filosófico, sendo sinônimo das palavras “exhibitio”, do 
latim, e “hypotyposis”, do grego. Em segundo lugar, a “apresentação” adquire uma definição crítica, 
que diz respeito ao procedimento de tornar sensível um conceito. Embora os dois sentidos estejam 
correlacionados, Kant compreende que estes não podem ser idênticos no conjunto de um sistema 
filosófico. Entretanto, na Crítica da Faculdade do Juízo, a dimensão retórica e estilística do conceito é 
incorporada à sua definição crítica. Já na introdução à primeira edição deste escrito, o filósofo afirma 
que, “se o conceito de um objeto é dado, nesse caso a atividade da faculdade do juízo, no seu uso com 
vistas ao conhecimento, consiste na apresentação [Darstellung] (exhibitio), isto é, no fato de colocar 
ao lado de um conceito uma intuição correspondente” (KANT, 2002, p. 36). A aplicabilidade da 
faculdade do juízo reside precisamente na apresentação, ou seja, na capacidade de correlacionar uma 
intuição à um conceito dado, concedendo a este figuração, segundo a atividade própria da imaginação, 
também chamada de “faculdade da apresentação” [Darstellungsvermögen]. Assim, pode-se notar que 
“no curso das Críticas, a Darstellung desenvolve-se de uma figura retórica para uma crítica e, 
finalmente, uma figura estética” (HELFER, 1996, p. 27).

 HELFER, 1996, p. 35361
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O paradoxo, que a ninguém deve ter passado desapercebido na exposição da forma do 
sentido interno (§ 6), a saber, que este nos apresenta à consciência, não como somos em 
nós próprios, mas como nos aparecemos, porque só nos intuímos tal como somos 
interiormente afectados; o que parece ser contraditório, na medida em que assim 
teríamos de nos comportar perante nós mesmos como passivos . 362

 Embora todas as representações do sujeito tenham de ser unificadas pelo princípio da 

apercepção – ou seja, a autoconsciência, representação fundamental “eu sou”, a qual deve 

acompanhar todas as demais intuições –, isto não implica que ele possa conhecer a totalidade de 

sua consciência numa única intuição, de modo que o sujeito conhece somente aquilo que dela 

lhe aparece. Neste horizonte, os sentimentos que emergem do juízo do belo e do sublime 

concedem uma via privilegiada para o contato do sujeito com si mesmo, visto que estes refletem 

a dinâmica de suas faculdades individuais, tal como envolvidas na atividade de apresentação 

operada pela imaginação. “O belo e o sublime são julgamentos que oferecem apresentações 

sensíveis do sujeito, ambos os julgamentos envolvem ainda um momento no qual a imaginação 

transcende a sensibilidade e paradoxalmente criam uma apresentação do sujeito 

suprassensível” . Enquanto o sentimento do belo surge a propósito do livre jogo entre 363

imaginação e entendimento, proporcionando ao sujeito a satisfação pela harmonia entre suas 

faculdades, no sublime ele experimenta o descompasso entre as mesmas, na medida em que a 

imaginação tenta expor algo que não possui limitação, que não pode ser apreendido, portanto, 

numa única intuição. Nas palavras de Kant:  

O belo da natureza concerne à forma do objeto, que consiste na limitação; o sublime, 
contrariamente, pode também ser encontrado em um objeto sem forma, na medida em 
que seja representada ou que o objeto enseje representar nele uma ilimitação, pensada, 
além disso, em sua totalidade; de modo que o belo parece ser considerado como a 
apresentação de um conceito indeterminado do entendimento, o sublime, porém, como 
apresentação de um conceito semelhante da razão. Portanto, a complacência lá é ligada à 
representação da qualidade, aqui, porém, à da quantidade. A última complacência 
também se distingue muito da primeira quanto à espécie: enquanto o belo comporta 
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diretamente um sentimento de promoção da vida, e por isso é vinculável a atrativos e a 
uma faculdade da imaginação lúdica, o sentimento do sublime é um prazer que surge só 
indiretamente, ou seja, ele é produzido pelo sentimento de uma momentânea inibição 
das forças vitais e pela efusão imediatamente consecutiva e tanto mais forte das 
mesmas .  364

  

 O sentimento do belo provém do livre jogo entre imaginação e entendimento, de modo 

que seu juízo expressa um ânimo “em tranquila contemplação” . A beleza nos impele ao objeto 365

apreciado, como que “prepara-nos para amar sem interesse algo, mesmo a natureza” . No 366

julgamento do sublime, por outro lado, “a mente não é apenas atraída pelo objeto, mas também, 

alternadamente, sempre repelida por ele, a satisfação com o sublime não contém tanto um prazer 

positivo, mas antes admiração ou respeito, isto é, um prazer que merece ser denominado 

negativo” . A apresentação negativa envolvida no julgamento do sublime baseia-se num 367

movimento paradoxal, no qual o sujeito experiencia a transição de um estado de inibição e 

amedrontamento, para um de transbordamento e entusiasmo perante a vida. Como sublinha 

Helfer, a apresentação negativa compõe-se precisamente destes aspectos, os quais estão 

correlacionados no sentimento do sublime: de um lado, a delimitação das faculdades da 

imaginação e do entendimento; e por outro, “a expansão da ‘alma’, isto é, da moralidade” . 368

Ainda que Kant situe o julgamento do belo acima daquele do sublime – pois o belo 

corresponderia à exposição simbólica do moralmente bom  –, transparece em sua 369

argumentação que o potencial de apresentação do sublime é mais dinâmico que aquele do belo, 

visto que o sentimento de prazer ocorre de maneira indireta, pela constatação da presença de 

algo que tange o infinito, que participa do suprassensível.  

 Em Kant, o sublime é o sentimento manifestado por ocasião de um objeto que não pode 

ser de todo abarcado pela intuição, seja no sentido de uma grandeza matemática quanto no de 
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uma grandeza dinâmica . “O sentimento do sublime é dado pela incapacidade de abarcar o 370

infinito numa intuição: o infinito está fora do fenômeno, mas neste aparece implícita a infinitude 

do noumeno” . Ao tentar apresentar algo que tange o infinito, a imaginação percebe sua 371

insuficiência para abarcar o objeto, reconhecendo que nele se expressa algo que está fora de seus 

limites. A imaginação “com esse movimento não apresenta, mas assinala a existência do supra-

sensível” . Diferentemente da harmonia entre a faculdade da imaginação e o entendimento, 372

como contatada no sentimento do belo, no sentimento do sublime o sujeito evidencia o 

descompasso entre a faculdade da imaginação e a razão. 

  

O excessivo para a faculdade da imaginação (até o qual ela é impelida na apreensão da 
intuição) é, por assim dizer, um abismo, no qual ela própria teme perder-se; contudo, 
para a ideia da razão do supra-sensível não é também excessivo, mas conforme a leis 
produzir um tal esforço da faculdade da imaginação: por conseguinte, é por sua vez 
atraente precisamente na medida em que era repulsivo para a simples sensibilidade. […] 
Assim faculdade da imaginação e razão produzem aqui através de seu conflito […], um 
sentimento de que nós possuímos uma razão pura, independente, ou uma faculdade da 
avaliação da grandeza, cuja excelência não pode ser feita intuível através de nada a não 
ser da insuficiência daquela faculdade que na apresentação das grandezas (objetos 
sensíveis) é ela própria ilimitada . 373

  

 Tal como o sem-expressão interrompe a totalidade da bela aparência, o sublime expõe a 

fratura da imaginação na apreensão do objeto, indicando, com isso, algo que é inaparente, de 

ordem superior a da percepção sensível. “A apresentação negativa [negative Darstellung] força 

o sujeito a pensar o suprassensível – a ideia – sem realmente produzir uma apresentação objetiva 

desta ideia. Assim, ela não apresenta nada exceto o processo – o empenho ou esforço (die 

Bestrebung) – da própria apresentação” . O que emerge do sentimento do sublime é a 374

 Não poderemos nos deter na apresentação da distinção entre sublime matemático e dinâmico na 370

terceira crítica de Kant. Sobre esta, remeto aqui ao texto de Kangussu (1996), que inclusive orienta a 
aproximação entre o sem-expressão e o sublime. 
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constatação da existência de nossa razão pura, a qual se manifesta por ocasião da deficiência da 

imaginação na apreensão do ilimitado. Por indicar a existência de algo supra-sensível no 

momento em que a sensibilidade humana é confrontada com seu caráter finito, o sublime nos 

lega “um poder de ânimo de elevar-se sobre certos obstáculos da sensibilidade através de 

princípios morais” . Desse modo, Kant compreende que, ao final do movimento paradoxal 375

ocasionado pelo sublime, o sujeito reencontra sua destinação moral de modo mais contundente 

do que no belo, visto que ele “desperta mais o sentimento de respeito (o qual despreza o 

atrativo) do que o de amor e da inclinação íntima; porque a natureza humana não concorda com 

aquele bom tão espontaneamente, mas somente mediante violência que a razão exerce sobre a 

sensibilidade” .  376

 Segundo Helfer, as duas referências elencadas por Kant para exemplificar o julgamento 

do sublime – nenhuma das quais proveniente do domínio da arte, ainda que possam ser 

consideradas registros poéticos – têm como principal tema a admoestação contra as pretensões 

do conhecimento humano, em relação àquilo que se situa além dos limites que lhe foram 

impostos. O primeiro destes é o mandamento do “Código Civil dos judeus”  que proíbe a 377

representação por imagens: “Tu não deves fazer-te nenhuma efígie nem qualquer prefiguração, 

quer do que está no céu ou na terra ou sob a terra” . O segundo registro consiste na “inscrição 378

sobre o templo de Isis (mãe da natureza)” , a qual diz: “Eu sou tudo o que é, que foi e que será 379

e nenhum mortal descerrou meu véu” . Ambos os registros reiteram os limites que devem ser 380

respeitados pela humanidade, os quais são propostos por instâncias absolutas: no primeiro caso a 

palavra do Deus judaico-cristão; no segundo, a natureza como divindade pagã. “Kant interpreta 

esta não-apresentação do absoluto como análoga da ‘representação (Vorstellung) da lei moral e a 

predisposição para a moralidade em nós’” . 381
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 Tendo como referência o conceito de cesura, tomado de Hölderlin, o sem-expressão se 

caracteriza como interrupção da bela aparência da obra de arte, do qual desponta seu caráter 

mais profundo e essencial: sua verdade. Porém, o sem-expressão sugere uma outra possibilidade 

de compreensão, também aludida polo próprio Hölderlin ao identificar a cesura com “a palavra 

pura”. Trata-se de seu “poder enquanto palavra moral”, segundo o qual “o belo é obrigado a 

justificar-se, mas parece ser interrompido exatamente nessa justificação” . Descrito também 382

“como a interrupção por meio da palavra imperativa”, o sem-expressão obsta a falsa totalidade 

da bela aparência e “determina a linguagem do mundo real de acordo com as leis do mundo 

moral” . Como explica Kangussu, a palavra moral é a expressão linguística da decisão, clara, 383

unívoca e ao mesmo tempo independente da necessidade de comunicação. “A palavra moral é 

inexprimível, a palavra que articula a decisão move-se no âmbito do indizível da moral” . 384

 Assim como o sublime, o sem-expressão pode ser caracterizado como uma apresentação 

negativa, visto que ele não expõe propriamente uma representação, mas o processo mesmo de 

engendramento das representações. Ambos, sem-expressão e sublime, manifestam uma fratura 

na totalidade e da harmonia: o primeiro pela interrupção da bela aparência; o segundo, pela 

insuficiência da imaginação na apreensão do objeto. Além disso, o sem-expressão compartilha 

com o sublime consequências de ordem moral, pois também para Kant, “onde os sentidos nada 

vêem diante de si, […] permanece ainda a ideia da moralidade” . Na medida em que se refere 385

a algo de certa maneira sensível cuja apresentação é impossível, o sublime alude à mesma esfera 

de coisas em que se encontra a liberdade como fundamento da moralidade: 

Existe, em Kant, a percepção de que a razão prática não pode deduzir 
argumentativamente seu imperativo supremo, a lei moral; e este precisa, portanto, 
ser postulado como um fato da razão pura: a imprescrutabilidade da ideia de 
liberdade impede toda apresentação positiva . 386

  

 BENJAMIN, 2009, p. 92382
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 Torna-se necessário aqui adentrar na aplicação que Benjamin faz desta categoria estética 

no romance As afinidades eletivas. Para o filósofo, a novela Os vizinhos singulares oferece a 

oportunidade de observar um quadro diametralmente oposto ao da situação vivenciada pelas 

personagens do romance de Goethe, especialmente a da relação de amor entre Ottilie e Eduard. 

Desse modo, “os motivos míticos do romance correspondem aqueles da novela enquanto 

motivos da redenção. Se, desse modo, o mítico é abordado no romance como tese, a antítese 

pode ser encontrada na novela” . Como destaca Lindner , a função da novela Os vizinhos 387 388

singulares como uma imagem contrária das circunstâncias retratadas no romance é uma 

descoberta original da interpretação de Benjamin. Até então, nenhum outro intérprete de As 

afinidades eletivas havia debruçado-se sobre a incorporação da forma novelística como um 

elemento tão significativo para a compreensão do romance. Nesse sentido, Benjamin considera 

que “reina nessa novela luz clara. Desde o início tudo, nitidamente delineado, fica exposto como 

num cume. É o dia da decisão que lança seu brilho no Hades crepuscular do romance” . 389

 A novela dos vizinhos narra a história de duas crianças, um menino e uma menina, que 

cresciam juntos e em harmonia, “ambos voltados para si mesmos, inequívocos em seu desejo, 

firmes em seus propósitos” . Embora os pais almejassem pela futura união de seus filhos em 390

matrimônio, com o passar do tempo estes desenvolveram antipatia um pelo outro. Apenas na 

idade adulta, quando o jovem retorna de seu período de estudos e encontra a jovem prestes a se 

casar com um excelente pretendente, é que estes desenvolvem uma relação mais amistosa. 

Depois de reencontrar seu vizinho, antigo inimigo, a jovem noiva sente-se insegura a respeito de 

seus sentimentos, titubeia entre o casamento e o que começou a nutrir pelo jovem. Da 

constatação de que está apaixonada pelo jovem que regressou,  sem saber se este sentimento é 

mútuo, a jovem noiva decide matar-se diante daquele que ama:  
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Resolveu morrer para punir o rapaz, antes tão odiado e agora amado com veemência, por 
sua indiferença […], já que não estava destinada a possuí-lo. Não queria que ele se 
livrasse de sua imagem depois de morta, nem parasse de se censurar por não ter 
reconhecido, compreendido e apreciado seus sentimentos .  391

 Contudo, vendo a jovem colocar seu plano em prática, isto é, jogando-se do barco que 

estava nas águas de um rio, o jovem imediatamente mergulha para socorrê-la. Ele decide por 

arriscar sua vida para salvá-la do afogamento. Desta proeza, em que ambos se salvam, resulta 

nas núpcias que os amantes contraem pela decisão de dedicar a vida um ao outro. As 

personagens da novela agem, cada qual, em função de uma decisão inequívoca e corajosa. A 

jovem decide morrer ao invés de viver num mundo em que ele não fosse seu. O jovem, decide 

arriscar a vida para salvar aquela que lhe dedicou tão forte sentimento. Ao agirem, expressando 

sua decisão e mantendo em silêncio suas motivações, eles selam a reconciliação de seus 

sentimentos através do amor. Ottilie e Eduard, por outro lado, não expressam seus sentimentos 

na ação, não manifestam uma decisão corajosa para a realização do amor que sentem um pelo 

outro.  

A aspiração quimérica por liberdade é aquilo que evoca o destino sobre as figuras do 
romance. Os amantes na novela estão além da liberdade e do destino, e sua decisão 
[Entscheidung] corajosa é suficiente para romper o destino que se avoluma sobre eles e 
para desmascarar uma liberdade que pretendia degradá-los à nulidade da escolha . 392

  

 Em relação aos dois aspectos da vida humana enunciadas por Benjamin, a “mera vida” e 

a vida “sobrenatural” do homem são análogas, respectivamente, à “eleição” [Wahl] e à “decisão” 

[Entscheidung]. Enquanto a decisão marca a capacidade do homem de determinar suas ações 

através da racionalidade, sinalizando a presença da cultura e do desejo de permanência diante da 
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mutabilidade da natureza, a eleição ou escolha pertence ao âmbito do destino e do mito, estando 

presente até em seus elementos inorgânicos do mundo natural.  

 O estatuto da eleição já se encontra indicado no título do romance de Goethe, no 

conceito de “afinidade eletiva”, pertencente ao domínio das ciências naturais. Este refere-se à 

propriedade da matéria, em estado elementar, de escolher com quais elementos disponíveis em 

seu ambiente estabelecerá ou dissolverá os vínculos, como se cada elemento da natureza 

inorgânica efetuasse uma eleição com base na maior ou menor afinidade que mantém com os 

demais. Num momento quase oracular para com os acontecimentos que se seguirão no romance, 

Eduard e o Capitão explicam à Charlotte o sentido deste conceito: 

  

– Se não lhes parecer pedantismo – replicou o Capitão –, posso resumir tudo e me 
restringir à linguagem simbólica. Imaginem um A intimamente ligado a um B e incapaz 
de se separar dele, nem pela força; suponham um C que esteja na mesma situação com 
um D; coloquem então os dois pares em contato; A atirar-se-á para D e C para B, sem 
que se possa afirmar quem abandonou quem e se uniu ao outro primeiro. 
– Pois é – interveio Eduard. – Até vermos tudo isso com os próprio olhos, vamos 
considerar essa fórmula como uma alegoria, da qual podemos tirar ensinamentos para 
uso imediato. Você Charlotte, representa o A, e eu o seu B […]. O C é evidentemente o 
Capitão, que agora está de certo modo me afastando de você. Bem, para que não fique 
incerteza, é justo que se procure um D para você, e esse será sem dúvida a amável 
senhorita Ottilie, cuja vinda você não pode mais protelar . 393

  

 Para o infortúnio das personagens, a separação que ocorrerá entre Charlotte e Eduard 

não será motivada para que este se aproxime do Capitão, mas de Ottilie. Diferentemente da 

escolha ou eleição pela afinidade, a decisão compreende a atitude moral do sujeito e a 

responsabilidade por suas ações, ao ponto de colocar a própria vida em risco para cumprimento 

dos seus princípios e de sua vontade, mesmo diante dos obstáculos postos pelo acaso. A decisão 

tem valor ético, participa portanto da verdade, da razão e da cultura, sendo a face prática e 

visível da vida sobrenatural do homem, na medida que evidencia o agir humano segundo a 
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!133

determinação de sua vontade . Reside aí, pois, a possibilidade de superar o destino e alcançar a 394

liberdade das forças naturais.  

Cada vez, porém, que a afinidade se converte no objeto de uma resolução, ela transcende 
o nível da eleição em direção à decisão. Esta aniquila a eleição a fim de instituir a 
fidelidade: tão somente a decisão, não a eleição, está inscrita no livro da vida. Pois a 
eleição é natural e pode até pertencer aos elementos; a decisão é transcendente . 395

  

 Aqui podemos constatar porque a fidelidade é o aspecto mais elevado do matrimônio. 

Pois na decisão de ficarem juntos os cônjuges estabelecem o compromisso de manterem o amor 

um pelo outro, contra as vicissitudes da vida e as inclinações sexuais, para além das amarras 

físicas e sociais. A fidelidade é transcendente, pois implica a decisão de conservar a constância 

“sobrenatural” do amor frente as variações e mutações da natureza. Esta ânsia por permanência 

diante do mutável caracteriza as criações humanas fundadas no logos, tal como a religião, a 

história, os valores éticos e condutas morais. Nas palavras de Weigel: 

Se Benjamin julga que a decisão seja transcendente, então o amor ganha um significado 
através da decisão de casar que é superior e diferente da natureza do amor. Benjamin 
chama este significado de sobrenatural. Ele transforma o casamento numa configuração 
paradigmática para seu conceito de vida, o qual está fundado em uma dupla referência 
ao natural e ao sobrenatural. No conceito de casamento de Benjamin isso é representado 
através de Eros e da fidelidade, respectivamente: Eros como manifestação redentora da 
imperfeição humana, fidelidade como a decisão por constância sobrenatural. A última é 

 É importante destacar que a distinção entre “eleição” e “decisão” – de modo que a primeira remete 394

à submissão da vida humana ao destino e à natureza, enquanto a segunda marca a conquista de sua 
liberdade através razão – pode ser aprofundada segundo o conceito de “caráter”, o qual é primeiro 
apresentado por Benjamin noutro ensaio de sua juventude, datado de 1919: Destino e caráter (Cf. 
BENJAMIN, Walter. “Destino e caráter”. In: Escritos sobre mito e linguagem. Organização, 
apresentação e notas de Jeanne Marie Gagnebin. Tradução de Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. 
São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2011; pp. 89-99). Assim como encontra-se indicado no título 
deste ensaio, o conceito de caráter aparece em As afinidades eletivas de Goethe relacionado 
diretamente com a noção de destino, por ocasião do aspecto mítico da figura de Ottilie. Dado o recorte 
deste trabalho, não poderemos seguir os desdobramentos desta problemática ética articulada à 
interpretação do romance de Goethe. 
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um ato moral em virtude do qual os seres humanos procuram transcender a natureza e 
sua própria inclinação .  396

  

 Enquanto o casal da novela sela seu amor ao colocarem-se em perigo um pelo outro, 

arriscando-se e lutando para permanecerem juntos, Ottilie e Eduard mostram-se incapazes de 

tomar uma decisão tão contundente em função de seu amor, tentam viver salvaguardando as 

aparências ou escapando da pressão colocada pelo impasse – como o faz Eduard, que deixa sua 

casa e sua esposa, Charlotte, quando se dá conta dos sentimentos por Ottilie e, inclusive, arrisca 

sua vida na guerra após saber que Charlotte está grávida. Assim, o sentimento de amor não 

ganha expressão nas ações nem de Eduard nem de Ottilie. “Aqueles amantes jamais o alcançam 

– o que importa se eles jamais se fortaleceram para a luta? Apenas em virtude dos 

desesperançados nos é concedida a esperança” . O amor de Ottilie e Eduard pode existir 397

apenas como um anseio, como um desejo cuja concretização permanece uma promessa 

irrealizável. A esperança que nutre este sentimento é o sem-expressão de As afinidades eletivas, 

a cesura da obra, momento fragmentário de sua verdade.  

 A frase do romance que contém a cesura da obra, que dá ensejo ao sem-expressão, 

emerge nos momentos finais da narrativa, quando Ottilie comunica à Eduard a renúncia de se 

entregar ao amor por ele, sepultando a possibilidade de ficarem juntos. Nas palavras de Goethe: 

“A esperança passou sobre suas cabeças como uma estrela caindo do céu” . O peso da 398

renúncia à possibilidade de unirem-se, antes tão desejada pelos amantes, é demonstrado na frase 

seguinte: “Supunham, acreditavam que se pertenciam e pela primeira vez trocaram beijos 

ardentes, voluptuosos; separaram-se dolorosa e violentamente” . Para Benjamin, a aparição da 399

esperança sob a imagem de uma estrela cadente, não remete à conotações cristãs ou míticas. 

“Pois sob o símbolo da estrela aparece outrora a Goethe a esperança que ele teve de conceber 

para os amantes” .  400
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 Diferentemente de As afinidades eletivas, no qual a cesura marca a esperança do casal de 

apaixonados, num trecho da Divina Comédia  aludido por Benjamin, “Dante acolhe em si a 401

desesperança dos amantes” . Numa direção oposta, a cesura anuncia-se no Canto V do Inferno, 402

no momento em que Dante encontra – no segundo círculo do inferno, onde os luxuriosos 

recebem sua punição – o casal de cunhados adúlteros, Francesca e Paolo, ambos “supreendidos 

e mortos pelo marido traído” . O poeta então questiona como o amor despertado entre estes 403

amantes os levou à morte. Apenas Francesca responde às perguntas de Dante, e depois do poeta 

insistir em saber como o casal tomou conhecimento do sentimento mútuo que os envolvia, ela 

narra o momento fatídico que selou seu destino. Francesca e Paolo liam juntos a história de 

amor, também adúltero, de Lancelot e Ginevra, episódio que compõe a lenda do rei Arthur:  

Depois voltei-me novamente ao par, / e perguntei: “Francesca, o teu tormento / até às 
lágrimas move o meu pesar; // mas dize: dos suspiros do momento, / com que e como 
concedeu-te amor / do secreto desejo o entendimento?” // E ela a mim: “Não há tão 
grande dor / qual a lembrança de um tempo feliz, / quando em miséria, e o sabe o teu 
mentor // Mas se de conhecer desde a raiz / o nosso amor demonstras tal anseio, / eu 
contarei, como quem chora e diz. // Líamos um dia nos dois, para recreio, / de Lancelote 
e do amor que o prendeu; / éramos sós, e sem qualquer receio. // Vezes essa leitura nos 
ergueu / olhar a olhar, no rosto desmaiado, / mas um só ponto foi que nos venceu. // Ao 
lermos o sorriso desejado / ser beijado por tão perfeito amante, / este, que nunca seja-me 
apartado, // tremendo, a boca me beijou num instante. / Foi Galeoto o livro, e o seu 
autor; / nesse dia não o lemos mais adiante.” // Enquanto uma dizia seu amargor, / 
chorava a outra alma e, como quem se esvai / em morte, eu me esvaí de pena e dor, // e 
caí como corpo morto cai . 404

 Ao ouvir a história dos amantes, que se entregaram ao amor tentados pela narrativa que 

liam, Dante perde os sentido e desfalece “como corpo morto cai”. Neste caso, a beleza da 

narrativa de Francesca, de um amor nascido de maneira tão prosaica, é interrompida pelo 

desalento da situação em que os amantes agora se encontram, juntos por toda eternidade, mas 
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em perpétuo suplício. A reação do poeta expõe a discrepância entre o fato dos amantes terem 

despertado um sentimento de maneira tão bela, e as consequências que se abatem sobre eles em 

função de cederem ao desejo, isto é, a morte e a condenação divina pelo adultério. Assim, só 

resta ao poeta constatar, não sem comoção, a desesperança dos amantes.  

 Retomando o quadro de As afinidades eletivas, os amantes – cujo amor violou a 

sacralidade do matrimônio e cujas vidas, em compensação, foram enredadas pelo mito – 

experimentam somente na aparência a reconciliação com as forças da natureza. Eduard e Ottilie 

nunca experimentarão em vida o contentamento de seu amor e a realização de seus sentimentos 

e anseios. Condenados a viverem separados, a esperança de que algum dia possam ficar juntos 

anima-os até o último momento de suas vidas. Apenas com o sacrifício expiatório este amor é 

redimido. “A perseverança dos amantes em acreditar que se pertencem, mesmo se percebendo 

condenados a viverem separados, mostra o que será a cesura da narração: a permanência da 

esperança” . Nas palavras de Benjamin: 405

Aquela esperança mais paradoxal, mais fugidia, levanta-se por fim da aparência de 
reconciliação, na medida em que, extinguindo-se o sol, desponta a estrela da tarde no 
crepúsculo, a qual sobrevive à noite. […] Pois a aparência de reconciliação pode, deve 
inclusive, ser desejada: apenas ela é a morada da mais extrema esperança. Desse modo, a 
esperança se desvencilha por fim da aparência, e somente a indagação trêmula, aquele 
“que belo” no final do livro continua a ressoar para além dos mortos, os quais esperamos 
que despertem – se um dia vier a ocorrer – não em um mundo belo, mas sim num mundo 
bem-aventurado.  

 A polarização entre as camadas constitutivas da obra de arte – seu teor coisal e seu teor 

de verdade – não é diretamente apontada por Benjamin como análoga àquela do par bela 

aparência e sem-expressão. Todavia, podemos perceber que na terceira parte de As afinidades 

eletivas de Goethe, o filósofo retoma a pergunta fundamental da crítica de arte apresentada na 

primeira seção do ensaio, se a aparência da verdade da obra depende de seu teor coisal, ou se a 

vida do teor coisal, a bela aparência da obra, deve-se à sua verdade essencial. “Tudo o que é 

essencialmente belo está ligado sempre e de modo essencial, mas em graus infinitamente 

 KANGUSSU, 1996, p. 11405
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diferenciados, à aparência” . Incluí-se também no domínio da aparência toda forma de beleza 406

artística. Porém, a beleza estabelece uma relação inversa com a vida, “pois tudo o que vive, 

quanto mais alta a configuração de sua vida, tanto mais se encontra subtraído  ao âmbito do 

essencialmente belo” . A relação entre aparência e vida, para Benjamin, tem sua formulação 407

filosófica mais antiga no diálogo O banquete, de Platão, no qual se desenvolve uma “teoria que 

orienta-se antes de tudo pela beleza corporalmente viva” . A aparência como que tange e 408

delimita a vida, na medida em que filtra aquilo que dela aparece. Entretanto, a aparência não 

abarca a essência da vida, pois esta é de uma profundidade que não pode ser nomeada sem 

equívocos quando fora do domínio da arte. 

A aparência, contudo, não engloba a sua essência [da vida]. Esta, pelo contrário, 
indica mais profundamente aquilo que na obra de arte, contrapondo-se à 
aparência, pode ser designado como o sem-expressão, mas que fora dessa 
contraposição não ocorre na arte nem pode ser nomeado de forma inequívoca . 409

  

 A relação entre a aparência harmoniosa da obra e o sem-expressão é remetida por 

Benjamin a uma contraposição de maior alcance teórico. Este é o passo mais abstrato da 

metodologia da crítica de arte elaborada por ele, momento que toca os conceitos estético-

filosóficos mais fundamentais de sua teoria. Trata-se de uma exposição da ideia metafísica de 

Beleza, decompondo-a em duas esferas análogas às que encontramos na unidade sintética da 

obra de arte, a saber, a aparência da beleza e a essência da beleza. Não poderemos aqui retornar 

ao diálogo platônico mencionado por Benjamin para constatar a coerência da apropriação do 

pensador alemão em sua singular interpretação da metafísica de Platão. Limitaremos-nos a 

reconstruir, como a relação entre a bela aparência e a essência da beleza é elaborada no contexto 

do ensaio sobre As afinidades eletivas. 

 BENJAMIN, 2009, p. 110406

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit. 407

 BENJAMIN, op. cit., p. 111408

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit. 409
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 Segundo Benjamin, “a aparência pertence ao essencialmente belo enquanto envoltório 

[Hülle], e o fato de que a beleza como tal só apareça naquilo que está velado mostra-se como 

sua lei essencial” . Reitera-se, desse modo, o caráter esquivo da essência da beleza que 410

aparece, pois não é possível desvelar a essência do belo. Sua essência é igual a si mesma apenas 

enquanto permanece recoberta num envoltório, no caso, na bela aparência. Contudo, a beleza 

não é mera aparência, não se resume a um envoltório, sua essência é sempre inapreensível. 

Assim, “o belo não é nem o envoltório nem o objeto velado, mas sim o objeto em seu 

envoltório. Uma vez desvelado, contudo, esse objeto mostrar-se-ia inaparente” .  411

 O que se delineia a partir da relação entre a aparência da beleza e o essencialmente belo 

é que “o fundamento divino do ser da Beleza reside no mistério” . Se o fundamento da Beleza 412

é o seu segredo, segue-se disso a impossibilidade de conhecer plenamente sua essência ou 

verdade. O modo segundo o qual a essência e a aparência estão imbricadas na ideia de Beleza – 

como polaridades opostas em dependência mútua uma da outra – enfatiza o co-pertencimento do 

sem-expressão à beleza que vige na obra de arte; para o caso da aproximação entre sem-

expressão e sublime levar a crer que esta categoria manteria uma relação de exclusão mútua com 

o belo – dado que na teoria kantiana “belo” e “sublime” são juízos estéticos distintos. Embora o 

sem-expressão provoque uma cisão na harmonia da aparência, legada à obra pela forma como 

um sopro vivificante, este corresponde ao aspecto substancial e essencial desta mesma vida, o 

qual escapa à exposição dada na aparência. Nesse sentido, toda obra de arte autêntica, que possa 

ser chamada de “bela”, traz junto de sua aparência o sem-expressão, potência capaz de obstar 

sua harmonia, expondo a participação da beleza da obra no âmbito da verdade. Ainda que a obra 

seja convertida no “torço de um símbolo”, esta exposição porém, realiza-se de maneira 

notadamente  fragmentária, visto que a beleza da obra deve ser compreendida como um segredo. 

A crítica lida, portanto, com o segredo presente em cada obra particular, segredo este que deve 

ser tratado respeitando a impossibilidade de conhecer a essência de uma bela aparência: 

 BENJAMIN, 2009, p. 111410

 BENJAMIN, op. cit., p. 112411

 BENJAMIN, op. cit., p. 113412
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A tarefa da crítica de arte não é tirar o envoltório, mas antes elevar-se à 
contemplação do belo mediante a percepção mais exata do envoltório enquanto 
envoltório. Elevar-se à verdadeira contemplação – a qual jamais se abrirá à 
chamada empatia […]: à contemplação do belo enquanto segredo . 413

 Uma possibilidade de compreender esta formulação da crítica consiste em entender tal 

segredo como a distância entre a parcela da beleza que aparece à percepção, isto é, os elementos 

constitutivos da aparência; e sua verdade essencial, que garante a vitalidade de sua beleza. Como 

já mencionado, a aparência da Beleza está diretamente relacionada com sua essência, ainda que 

varie em seus graus. A percepção exata do envoltório da Beleza nos permite demarcar aquilo 

que nela pertence ao domínio da aparência e, consequentemente, aludir àquilo que, enquanto 

possibilidade, permanece em sua essência, uma vez que o conhecimento desta jamais ocorre 

diretamente. Como Benjamin enfatiza, “toda Beleza, assim como a revelação, conserva em si 

regras histórico-filosóficas. Pois a beleza não torna a Ideia visível, mas sim o seu segredo” . A 414

consideração das regras histórico-filosóficas da beleza ressalta que a bela aparência de uma 

obra, através da qual reconhecemos seu segredo, se constitui segundo diretrizes históricas, pois 

em última instância a bela aparência é composta por conteúdos da realidade factual e material do 

contexto de produção da obra. Embora ordenados e vivificados pela forma, estes estão sujeitos à 

dinâmica do tempo, desgastando-se enquanto perduram na história. Nesse sentido, o segredo da 

beleza, a distância entre sua aparência e sua essência, conta uma história legível através de um 

método interpretativo filosófico, pois cabe à filosofia situar historicamente as essências puras e 

suas manifestações nos fenômenos.  

 Na terceira e última seção de As afinidades eletivas de Goethe, Benjamin aproxima o 

método investigativo da sua noção de crítica de arte ao da indagação filosófica. Esta 

aproximação é considerada por Benjamin a partir de uma objeção que pode ser colocada a 

propósito de sua teoria da crítica de arte, segundo a qual a crítica filosófica invadiria em demasia 

a obra de arte. Neste sentido, o filósofo apresenta uma analogia que relaciona a atividade 

interpretativa da crítica com o segredo presente na obra de arte: 

 BENJAMIN, 2009, p. 122-123413

 BENJAMIN, op. cit., p. 113414
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Suponha-se que se fique conhecendo uma pessoa bela e atraente, porém fechada, 
pois traz em si um segredo. Seria repreensível querer invadir a sua esfera íntima. 
Mas é certamente lícito procurar saber se ela tem irmãos e se o modo de ser deles 
explica porventura em alguns aspectos o caráter enigmático do desconhecido. É 
exatamente dessa maneira que a crítica sonda os irmãos da obra de arte. E todas as 
obras autênticas têm seus irmãos no âmbito da filosofia .    415

  

 O parentesco das obras de arte com a filosofia consiste no fato destas serem 

configurações nas quais aparece o ideal do problema. Segundo Benjamin, o sistema da filosofia 

– isto é, a totalidade dos problemas abordados pelo pensamento filosófico ao longo da história – 

não se deixa apreender por uma única pergunta delineada. Se fosse possível abarcar a totalidade 

da filosofia numa única pergunta, cuja solução representaria então a unidade dos problemas 

filosóficos, poderíamos ainda colocar uma nova pergunta sobre a pergunta anterior, e sob essa 

última pergunta uma outra, e assim sucessivamente. Portanto, não podemos, com uma única 

pergunta, abarcar todos os problemas mobilizados ao longo da história da filosofia sem 

assumirmos o risco de cair numa regressão ao infinito. A formulação de tal problema permanece 

na esfera do ideal, como uma pura virtualidade metodológica.  

O conceito dessa pergunta inexistente, que indaga unidade da filosofia, está 
assinalado na filosofia pelo ideal do problema [Ideal des Problems]. Contudo, 
mesmo se o sistema não pode ser indagado em nenhum sentido, ainda assim há 
configurações que, sem serem perguntas, têm a mais profunda afinidade com o 
ideal do problema .  416

  

 Tais configurações são exatamente as obras de arte. Sendo a obra singular uma unidade 

autônoma e orgânica, que deve ser considera pela crítica em si mesma e nas relações de seus 

elementos constitutivos, interpretar a obra em busca de sua verdade essencial significa recorrer 

ao Ideal do problema: assumir a tentativa de formular uma pergunta que abarque a totalidade da 

 BENJAMIN, 2009, p. 80415

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.416
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obra numa unidade delineada. Desse modo, a crítica busca na obra de arte o ideal do problema 

para o qual a própria obra é a solução. Nas palavras de Benjamin: “Se for permitido dizer que 

todo o belo se relaciona de algum modo com o verdadeiro e que o seu lugar virtual na filosofia 

pode ser determinado, isso significa então que em cada obra de arte verdadeira pode ser 

encontrada uma manifestação [Erscheinung] do ideal do problema” . A obra de arte se 417

relaciona diretamente com a filosofia em função de seu parentesco com o Ideal do problema. No 

caso das obras de arte, o ideal do problema não se revela na observação de seu conjunto, 

considerando-as em sua multiplicidade. O ideal do problema se encontra enterrado em cada obra 

de arte particular, na relação entre a verdade e a beleza da obra de arte, entre a esfera oculta de 

sua essência e a esfera material de sua aparência. Ele se situa, portanto, no mesmo plano do 

segredo da obra. Extraí-lo, fazer o ideal do problema aparecer em suas manifestações sensíveis, 

é a tarefa da crítica. Assim, a crítica de arte mergulha profundamente na “singularidade empírica 

e concreta” da obra, seu teor coisal, buscando “a unidade de uma verdade de caráter 

filosófico” , seu teor de verdade. “Pois o que a crítica demonstra por fim na obra de arte é a 418

possibilidade virtual de formular seu teor de verdade como sendo o mais elevado problema 

filosófico” . Segundo esta possibilidade, a obra de arte é uma configuração privilegiada de 419

manifestação da verdade. Como nota Gatti, a propósito deste passo de Benjamin na constituição 

de sua teoria da crítica de arte: 

Ao incumbir à crítica o papel de expor a unidade do problema filosófico por meio 
de sua manifestação particular numa obra de arte, sua pretensão é resguardar a 
dignidade da verdade como problema filosófico mais alto ao mesmo tempo em 
que fundamenta a crítica na pretensão de verdade de cada obra . 420

   

 Gatti compreende que a afinidade entre as obras de arte e a filosofia, a qual garante o 

foro privilegiado das primeiras como exemplares do ideal do problema, se baseia no caráter 

 BENJAMIN, 2009, p. 81417

 GATTI, 2009, p. 53 418

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit. 419

 GATTI, op. cit., loc. cit.420
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expositivo da noção benjaminiana de verdade. “Tanto a possibilidade como a necessidade da 

crítica orientam-se por essa concepção metafísica de obra de arte como manifestação da 

verdade” . Neste sentido, a exposição do Ideal do problema presente na obra, operada pela 421

crítica, se aproxima da apresentação da verdade como método da filosofia, tópico tratado por 

Benjamin no Prefácio Epistemológico-crítico da obra Origem do drama barroco alemão 

[Ursprung des deutschen Trauerspiels]. Os procedimentos da crítica e da filosofia confluem 

para uma noção de verdade que se revela à partir dos próprios fenômenos, considerados em si 

mesmos. Porém, há que se observar uma implicação histórica em tal noção de verdade. Como já 

mencionado, o distanciamento histórico é uma condição necessária para a disjunção entre o teor 

de verdade e teor coisal. Na medida em que a bela aparência constituída no teor coisal fenece, o 

teor de verdade torna-se acessível ao intérprete. Assim, como enfatiza Gagnebin:  

A verdade assume na obra uma figuração histórica e linguística (sprachlich) que é 
condição de sua exposição (Darstellung) e de sua nomeação. Elas só podem ser 
apreendida nesses elementos temporais e transitórios que são língua e história, 
mesmo que, para Benjamin, a dimensão da verdade sempre remeta a algo de 
atemporal .  422

  

 Portanto, “a tarefa da crítica é a busca por um ‘teor de verdade’ que se diz historicamente 

na obra” . Estando associada ao teor de verdade – que permanece oculto na obra – a forma se 423

situa na ordem do essencial, sendo reconhecível somente através elementos materiais da obra. A 

forma se torna preponderante quando o elementos materiais fenecem sob ação do tempo e o 

arranjo harmonioso que os configura na aparência da obra é abalado pelo sem-expressão, o qual 

transforma a obra num fragmento de símbolo. Ao final do percurso deste capítulo, 

reconhecemos que a explicação do estatuto da verdade relativa a obra de arte ainda permanece 

lacunar, sobretudo por termos nos esquivado do sentido teológico atribuído por Benjamin a esta 

noção. Retomaremos a problemática da verdade no capítulo seguinte, no qual analisaremos as 

 GATTI, 2009, p. 52421

 GAGNEBIN, 2014a, p. 84422

 GAGNEBIN, op. cit., p. 95423
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etapas da caracterização do método filosófico como apresentação da verdade, de acordo com o 

apresentado no Prefácio Epistemológico-crítico. 

 Outra referência marginal que corrobora o posicionamento filosófico da teoria da crítica 

de arte em Benjamin, o qual reforça a atitude inquisitiva para com a obra de arte no 

desenvolvimento do trabalho interpretativo, consiste num fragmento datado de meados de 1930. 

O fragmento 149 , pertencente ao conjunto de fragmentos relativos à crítica literária, começa 424

com a afirmação de que “o questionamento técnico” aniquila a contraposição infrutífera entre 

forma e conteúdo. A sequência do texto apresenta a vantagem deste método de abordagem da 

obra de arte, na medida em que a atitude questionadora permite ao técnico, equivalente aqui ao 

intérprete ou crítico, remover de seu caminho os obstáculos colocados pelo artista na produção 

de sua obra. “Se um escritor que no mais imediato exercício de sua profissão chega a um 

conflito com a sociedade existente – apenas ele [o técnico], em todos os aspectos, estará a salvo 

de cair vítima, em certos trechos, de suas miragens ideológicas” . A atitude inquisitiva permite 425

ao intérprete se esquivar dos momentos mais obtusos da obra, as armadilhas e engodos dispostos 

na obra pelo próprio autor.   

 BENJAMIN, Walter. “Zur Literaturkritik”. In: Gesammelte Schriften. Band VI: Fragmente 424

vermischten Inhalts. Autobiographische Schriften. Organização de Rolf Tiedemann e Hermann 
Schweppenhäuser. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1985; pp. 161-184.

 BENJAMIN, 1985, p. 183. Tradução de nossa autoria.425
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CAPÍTULO III – A crítica das formas de arte históricas 
   

E quando o Altíssimo um dia se dignar 
Em cemitérios Sua colheita fazer, 
Eu, caveira, um rosto de anjo hei-de-ter  426

III.1. A tarefa da filosofia como apresentação da verdade 

 Escrito originalmente como tese de livre docência [Habilitationsschrift], a obra Origem 

do drama barroco alemão [Ursprung des deutschen Trauerspiels] foi elaborada entre 1916 e 

1925 e publicada entre os anos de 1927 a 1928. O livro sobre o drama barroco 

[Trauerspielbuch], como é designado entre os intérpretes, marca de maneira singular a produção 

filosófica de Walter Benjamin. Primeiramente, pela rejeição do escrito na academia, tanto na sua 

candidatura à cátedra de estética – por parte do professor Hans Cornelius – quanto à de teoria 

literária – pelo filólogo e germanista Franz Schultz – na Universidade de Frankfurt. Sendo 

considerada incompreensível, o que se explica pela densa erudição exposta da obra, os 

acadêmicos frankfurtianos aconselharam Benjamin a retirar sua candidatura para evitar sua 

reprovação. Tal fato sepultou as pretenções do filósofo de adentrar na carreira acadêmica para 

ensinar as referidas disciplinas. Como destaca Gagnebin, este fracasso  em obter um cargo no 427

ensino superior “paradoxalmente” libertou a veia crítica de Benjamin , levando-o a seguir uma 428

 Daniel Casper von Lohenstein, Redenter Todten-Kopff Herrn Matthäus Machner. Citado por 426

Benjamin como epígrafe do terceiro capítulo da segunda parte de Ursprung des deutschen Trauerspiel. 
Tradução de João Barrento. Cf. BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Edição e 
tradução de João Barrento. 2ª Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013; p. 233. 

 Tanto Gagnebin quanto Hannah Arendt qualificam a recusa da academia e a própria história de vida 427

de Benjamin como um fracasso positivo ou “exemplar”. Cf. Walter Benjamin: Os cacos da história. 2ª 
Ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1993; p. 39 e ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. 
Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: Editora Schwarcz, 1983; p. 124.

 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Walter Benjamin: Os cacos da história. 2ª Ed. São Paulo: Editora 428

Brasiliense, 1993; p. 39
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carreira literária, trabalhando como crítico, ensaísta e tradutor. Um dos equívocos da fama 

póstuma, segundo Hannah Arendt, foi confundir o filósofo com o crítico e ensaísta . 429

 Em segundo lugar, o livro sobre o drama barroco contém o que se considera ser a teoria 

do conhecimento de Benjamin “em discurso direto”, mais precisamente em seu prefácio, não 

por acaso chamado “Epistemológico-crítico” [Erkenntniskritische Vorrede]. Como nota 

Menke , o prefácio desempenha o papel de núcleo teorético do livro sobre o Trauerspiel, 430

precedendo outras duas partes da obra, “Trauerspiel e Tragédia” e “Alegoria e Trauerspiel”, 

dedicadas à análise do “material” relativo a este gênero dramático. No Prefácio Epistemológico-

crítico não se encontram apenas os pressupostos que orientam a análise de Benjamin sobre o 

gênero do Trauerspiel. Nele também estão presentes conceitos recorrentes de seu pensamento – 

“origem”, “constelação”, “apresentação”, “empatia”, “interrupção” e “nome” – que figuram ora 

nos escritos de juventude sobre filosofia da linguagem, ora em suas obras de maturidade, como 

no Trabalho das Passagens [Passagen-Werk] e nas teses Sobre o conceito de história [Über den 

Begriff der Geschichte]. Uma singularidade, porém, que distingue a teoria exposta no prefácio 

da compreensão tradicional de uma epistemologia é o esvaziamento do sujeito do conhecimento 

em prol do objeto a ser conhecido. Os princípios teóricos elencados por Benjamin são dotados 

de um sentido ontológico que suprime a importância do sujeito do conhecimento, enfatizando o 

modo segundo o qual o objeto deve ser conhecido e a finalidade específica do fazer filosófico. 

Assim, tal teoria do conhecimento é desenvolvida pelo filósofo como crítica ao modelo de 

sistema oitocentista – o qual Benjamin compreende estar fundado na dicotomia sujeito-objeto do 

conhecimento – em paralelo com a defesa de um método filosófico determinado pela tarefa de 

apresentação da verdade. A apresentação da verdade salienta um aspecto essencialmente 

histórico do filosofar, fundando no caráter linguístico ou lingual [sprächlich] desta atividade, 

pois as línguas naturais, nas quais a escrita filosófica se desenvolve, são históricas .   431

 ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: 429

Editora Schwarcz, 1983; p. 114: “Para dizê-lo claramente, seria um equívoco hoje recomendar Walter 
Benjamin como ensaísta e crítico literário, tal como teria sido um equívoco em 1924 recomendar 
Kafka como novelista e escritor de histórias curtas.

 MENKE, Bettine. “Ursprung des deutschen Trauerspiels”. In: LINDNER, Burkhardt (org.). 430

Benjamin Handbuch: Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag, 2011; p. 211. 

 GAGNEBIN, Jeanne Marie. “Do conceito de Darstellung em Walter Benjamin (ou Verdade e 431

Beleza)”. In: Limiar, aura e rememoração: Ensaios sobre Walter Benjamin. São Paulo: Editora 34, 
2014b; p. 67.
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 A teoria ou metodologia do conhecimento desenvolvida no prefácio recorre também a 

uma teoria das ideias, diferente daquela exposta por Benjamin no ensaio As afinidades eletivas 

de Goethe como fundamento de sua teoria da crítica de arte. No capítulo que se segue, 

pretendemos mostrar que a exposição da teoria das ideias no Prefácio Epistemológico-crítico 

explicita a diferença entre o fundamento do pensamento de Benjamin e aquele dos primeiro-

românticos. Consequentemente, evidencia-se aí a distinção essencial entre sua teoria da crítica 

de arte e a destes autores, de modo que a posição de Benjamin a propósito deste problema não é 

idêntica àquela dos românticos. Outro traço importante desta teoria das ideias consiste na 

oportunidade de aprofundar o sentido teológico da concepção benjaminiana de verdade, o qual 

foi somente aludido no capítulo anterior, a propósito da oposição do âmbito da verdade e da 

razão ao do mito. No Prefácio ao livro sobre o Trauerspiel, Benjamin oferece um tratamento 

mais detalhado de sua compreensão da verdade em função da tarefa filosófica de sua exposição, 

pela vinculação, num plano metafísico, entre as ideias de Verdade e Beleza. Por fim, o método 

de apresentação da verdade esboçado por Benjamin mantém uma relação direta com sua teoria 

da crítica de arte, na medida em que o procedimento interpretativo desta pode ser aproximado da 

“salvação dos fenômenos” . 432

 Antes que passemos à exposição desta teoria do conhecimento, à qual faremos de acordo com a 432

sequência da argumentação de Benjamin no Prefácio Epistemológico-crítico, cumpre notar as 
dificuldades das traduções disponíveis de Ursprung des deutschen Trauerspiels em português: a 
tradução de Sérgio Paulo Rouanet, Origem do drama barroco alemão (BENJAMIN, Walter. Origem 
do drama barroco alemão. Tradução, apresentação e notas de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: 
Brasiliense, 1984); e a de João Barrento, Origem do drama trágico alemão (BENJAMIN, Walter. 
Origem do drama trágico alemão. Edição e tradução de João Barrento. 2ª Ed. Belo Horizonte: Editora 
Autêntica, 2013). Adotaremos aqui a tradução de Barrento, o que não significa dizer que esta seja a 
tradução mais próxima do original, mas a que melhor se adequa aos fins de nossa exposição. A leitura 
cotejada das duas traduções junto ao original em língua alemã indica que ambas possuem soluções 
coerentes para a intrincada escrita benjaminiana, bem como problemas para tornar determinadas 
passagens inteligíveis em seu sentido original. Quando a diferença entre as opções de tradução se fizer 
muito discrepante em algum trecho por nós citado, ao ponto de dificultar a compreensão do texto, 
indicaremos as variações em nota de rodapé. Quando a tradução nos parecer, em alguma medida, 
distante do original, efetuaremos modificações que melhorem sua compreensão. A mais significativa 
destas, diz respeito ao conceito de Darstellung, vertido para o português, tanto por Rouanet quanto por 
Barrento, como “representação”. Como enfatiza Gagnebin, traduzir a palavra “Darstellung” como 
“representação” e o verbo “darstellen” como “representar”, pode levar à conclusão de que Benjamin 
se filia à tradição da filosofia da representação. “Mas é justamente desta corrente filosófica – que 
concebe a representação no sentido clássico da imagem mental de objetos exteriores ao sujeito – que 
Benjamin toma distância” (GAGNEBIN, 2014b, p. 64). Gagnebin propõe, em contrapartida, que 
Darstellung seja traduzida como “apresentação” ou “exposição”, e darstellen como “apresentar” ou 
“expor”. No trabalho que se segue, adotaremos, portanto, a tradução de Darstellung como 
“apresentação”.
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 A principal dificuldade para o trabalho de análise do prefácio ao livro sobre o 

Trauerspeil consiste no tom apodítico do discurso de Benjamin, o qual, segundo Otte , “faz 433

parte da exposição de suas ideias: Benjamin não argumenta de forma linear, mas expõe suas 

ideias acumulando afirmações que muitas vezes não apresentam uma conexão sintática entre 

si” . Assim, tentaremos explicar as afirmações de Benjamin explorando suas possíveis 434

correlações, de modo a fornecer, em alguma medida, uma compreensão da coerência cifrada 

presente neste escrito. O discurso de Benjamin “é da ordem da verticalidade no sentido de não 

se preocupar em providenciar ao leitor as ligações ‘horizontais’ entre cada afirmação, 

despreocupação esta que se evidencia até no plano gramatical, pois dificilmente o leitor encontra 

conjunções de caráter causal ou final” . O modo particular como Benjamin se serve da escrita, 435

seu tom apodítico e lacônico, bem como o uso específico dos conceitos por ele adotados – os 

quais diferem das acepções genéricas e tradicionais assumindo uma significação própria – 

culmina num discurso idiossincrático, ou como define Otte, seu “idioleto”. 

 Benjamin começa o Prefácio Epistemológico-crítico colocando a questão da 

apresentação ou exposição [Darstellung] na filosofia, isto é, o problema relativo à 

transmissibilidade de uma doutrina filosófica de acordo com os mecanismos que o investigador 

teórico dispõe para organizar seus pressupostos, balizar o material obtido da pesquisa e expor a 

verdade. Se considerarmos que a filosofia depende do texto como meio – ou mídia – de 

propagação, a questão da apresentação tange diretamente a linguagem da qual se serve o 

filósofo, seu estilo de escrita. Uma vez que o pensamento se expõe através da escrita, sendo 

posteriormente atualizado pela sua leitura e interpretação, subjaz a todo escrito filosófico uma 

codificação histórica, ligada tanto a sua elaboração quanto a sua recepção. Por estar fundada 

nesta codificação histórica, Benjamin afirma que “a doutrina filosófica […] não pode ser 

invocada more geometrico” , ou seja, o pensamento filosófico não se sedimenta num 436

procedimento discursivo comum às demonstrações matemáticas, às quais tendem a eliminar o 

problema da apresentação adotando uma postura rigorosamente lógica e sistemática em suas 

 OTTE, Georg. “Entre a mediação e a exposição – Sobre o idioleto de Walter Benjamin”. In: 433

Cadernos Benjaminianos, número especial, Belo Horizonte, 2013, pp. 89-99.

 OTTE, 2013, p. 89434

 OTTE, 2013, p. 89435

 BENJAMIN, 2013, p. 15-16436
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exposições. Tal tendência ocorre, segundo Benjamin, no modelo de sistema filosófico 

oitocentista, determinado pelas cadeias cerradas de dedução, as quais não deixam qualquer 

lacuna para a reflexão. Tal método lógico-matemático estabelece o sistema “como uma rede de 

conhecimento, que aprisiona a verdade vinda de fora, ao invés de apresentá-la em sua 

imanência” .  437

 Segundo Gagnebin, ao definir a tarefa da filosofia como apresentação ou exposição da 

verdade, Benjamin retoma uma problemática filosófica e retórica, que o insere num gênero 

discursivo proveniente de uma classificação das obras de Platão feita por Diógenes Laércio. Este 

dividiu os diálogos platônicos em dois grandes grupos: “os diálogos de pesquisa (gênero 

zètètikos) e os de orientação, ‘mostração’ ou, quase poderíamos dizer, de apresentação (gênero 

huphègètikos)” . Não se trata, portanto, de fundamentar ou demonstrar a verdade, obtendo com 438

isso novos conhecimentos, mas salientar o empreendimento de ordenação e interpretação do 

material pesquisado, bem como a elaboração singular do pesquisador para expor a verdade. O 

alcance especulativo desta posição, destaca Gagnebin, consiste em “elaborar e defender um 

certo modo de aproximação contemplativa da verdade” . Contra o sistema filosófico 439

oitocentista, Benjamin caracteriza o tratado como modelo de escrita privilegiado para a tarefa do 

fazer filosófico, definida como apresentação da verdade. Tendo se desenvolvido na Idade Média, 

o tratado mantém uma afinidade latente com a escolástica, oriunda da tentativa de abarcar os 

objetos da teologia, os quais não podem ser totalmente apreendidos pela razão. Por este motivo, 

o tratado é compatível com a apresentação da verdade pois, assim como os objetos da teologia, a 

essência da verdade não é delimitável. Tal como o objeto último da teologia, Deus, a verdade 

deve ser tratada com o mesmo distanciamento e circunspecção que se dedica à uma entidade 

absoluta. Assim, o tratado preserva uma dimensão esotérica da verdade, de modo que, Benjamin 

afirma, “a apresentação [Darstellung] é a quintessência do seu método” . 440

 O tratado renuncia à coerção lógica comum à demonstração matemática, valendo-se, 

menos como recurso doutrinário e mais como recurso didático, da citação de autoridades. Seu 

 MACHADO, Francisco de Ambrosis Pinheiro. Imanência e História: A crítica do conhecimento em 437

Walter Benjamin. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004; p. 49

 GAGNEBIN, 2014b, p. 64438

 GAGNEBIN, op. cit., p. 65-66439

 BENJAMIN, 2013, p. 16440
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ritmo não é ditado pelas cadeias de dedução e indução, mas pelo “infatigável movimento de 

respiração”, com o qual “o pensamento se volta continuamente ao princípio, regressa com 

minúcia à própria coisa” . Como destaca Benjamin, “este é o modo de ser próprio da 441

contemplação” , no qual o investigador se aprofunda/imerge no objeto, seguindo-o “nas suas 442

diferentes camadas ou estratos de sentido [Sinnstufen]” , num ritmo intermitente. Pelo seu 443

caráter metodológico, o tratado constitui sua apresentação como “desvio” [Umweg]. “Método é 

desvio” , afirma Benjamin não sem ironia: o método – do grego methodos, termo composto 444

pelas das palavras meta (“através de” / “por meio”) e hodos (“via” / “caminho”) – entendido 

desde Descartes como o caminho mais direto e seguro para a aquisição do conhecimento, se 

caracteriza, no tratado, como renúncia à dirigir-se ao objeto de forma direta e ininterrupta. O 

método do tratado visa o objeto de maneira desviante, ao mesmo tempo imersiva e descontínua.  

 A apresentação da verdade se dá em prosa. A afirmação de Benjamin de que “a 

sobriedade prosaica […] é único estilo de escrita adequado à investigação filosófica”  resgata 445

o princípio de “sacro-sobriedade” [Heilignüchtern] de Hölderlin, mencionado pelo filósofo 

também em sua tese de doutoramento sobre a crítica romântica . A sobriedade da prosa sugere 446

uma escrita pautada na auto-limitação, isto é, uma escrita descontínua, na qual cada frase 

particular é uma unidade perfeitamente limitada em relação ao todo. Trata-se de uma escrita que 

toma distância do seu objeto para favorecer a irrupção do pensamento do próprio leitor, dando 

espaço para que este se dedique à reflexão. 

 BENJAMIN, 2013, p. 16441

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit. 442

 MACHADO, 2004, p. 51443

 Optamos aqui por modificar ligeiramente a tradução de Rouanet: “Método é caminho indireto, é 444

desvio” (BENJAMIN, 1984, p. 50). Este trecho refere-se ao original: “Methode ist 
Umweg” (BENJAMIN, Walter. Ursprung des deutschen Trauerspiels. In: Gesammelte Schriften I. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1991; p. 208). Barrento, por sua vez verte o trecho como 
“método é caminho não direto” (BENJAMIN, 2013, p. 16).

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.445

 BENJAMIN, Walter. O conceito de crítica de arte no romantismo alemão. Tradução de Márcio 446

Seligmann-Silva. São Paulo, Iluminuras, 2011, p. 108.
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O próprio da escrita é, a cada frase, parar para recomeçar. […] A apresentação 
contemplativa deve, mais do que qualquer outra, seguir este princípio. […] Ela só 
está segura de si quando obriga o leitor a deter-se em ‘estações’ para refletir. 
Quanto maior for o seu objeto, tanto mais distanciada será a reflexão . 447

  

 Pela natureza da apresentação do tratado, Benjamin traça uma analogia entre este gênero 

de escrita filosófica e um tipo particular das artes figurativas: o mosaico. O parentesco entre eles 

se deve, primeiramente, ao fato de ambos terem florescido vigorosamente no Ocidente a partir 

da Idade Média. Porém, a similaridade entre estes dois registros se aprofunda pelo caráter 

fragmentário com o qual se constituem. Do mesmo modo que o tratado progride segundo a 

interrupção e fragmentação do pensamento, o mosaico é constituído pela “fragmentação 

caprichosa de sua partículas”, que, tal como o modo de ser da contemplação, se compõe “de 

elementos singulares e diferentes”  dispostos em uma totalidade. Recorrendo aos conceitos 448

cunhados no ensaio As afinidades eletivas de Goethe, o filósofo descreve a relação entre as 

partes e o todo no procedimento contemplativo, semelhante tanto ao tratado quanto ao mosaico. 

A relação entre a elaboração micrológica e a escala do todo, de um ponto de vista 
plástico e mental, demonstra que o teor de verdade [Wahrheitsgehalt] se deixa 
apreender apenas através da mais exata descida ao nível dos pormenores de um 
teor coisal [Sachgehalt] . 449

  

 A recorrência do aparato conceitual utilizado por Benjamin na caracterização de sua 

teoria da crítica de arte, exposta no ensaio As afinidades eletivas de Goethe, permite-nos inferir 

que sua concepção de crítica de arte filosófica se insere neste procedimento contemplativo, 

comum ao método do tratado. Os termos empregados por Benjamin para descrever a atitude 

contemplativa no livro sobre o drama barroco, isto é, as palavras “versenken”, “Versenkung” e 

 BENJAMIN, 2013, p. 17447

 BENJAMIN, op. cit., p. 16448

 BENJAMIN, op. cit., p. 17449
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“Versunkenheit” , remetem, em sua tradução literal, ao ato de mergulhar, imergir ou 450

submergir. Em um de seus ensaios posteriores, A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica [Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit], Benjamin lança 

mão do mesmo léxico, aproximando a contemplação do gesto de “imersão” [Versenkung] e 

também da noção de “recolhimento” [Versammlung]. Como destaca Damião, “o objeto 

contemplado de forma distanciada via o movimento de interiorização, faz o receptor submergir 

em profunda meditação. A esse movimento de submersão, Benjamin dá o nome de 

Versenkung” . Diferentemente da metafísica de Platão, na qual a contemplação implicava uma 451

investigação das ideias orientada pela luz e pela visão, trata-se aqui de mergulhar no objeto 

investigado, tentar avançar sobre ele através de seus elementos mais evidentes, aprofundando-se 

nos múltiplos sentidos que o objeto porta. Segundo este procedimento, o nexo que articula o 

objeto singular a uma determinada totalidade é encontrado no próprio objeto, considerado em si 

mesmo.    

 A oposição entre sistema e tratado se desdobra na distinção entre conhecimento e 

verdade. Para Benjamin, o objeto da investigação filosófica são as ideias [Ideen], de modo que o 

tratado filosófico, como método, visa a apresentação das ideias. É “no bailado das ideias 

apresentadas” que se encontra a verdade, esquivando-se de “toda e qualquer projeção no 

domínio do conhecimento” . A separação entre o domínio da verdade e o domínio do 452

conhecimento marca a recusa de Benjamin à relação clássica entre sujeito e objeto do 

conhecimento, adotada pelo modelo de sistema filosófico oitocentista. Na medida em que busca 

o conhecimento do objeto, tal sistema filosófico determina os meios de apropriação deste pela 

consciência. “É próprio dele um caráter de posse, para o qual a apresentação é secundária” . Se 453

para o conhecimento o método é a bula para a aquisição do objeto, para a verdade o método é 

sua própria exposição, dado juntamente com ela. Assim, o objeto do conhecimento não se 

 Em sua tradução de Ursprung des deutschen Trauerspeils, Barrento verte a palavra “Versenkung” 450

para o português ora como “alheamento contemplativo”, ora como “contemplação absorta”. Para a 
mesma palavra, Rouanet opta por “auto-absorção”, de maneira idêntica à tradução proposta por ele 
para o termo “Versunkenheit”. Este último Barrento traduz como “alheamento”.

 DAMIÃO, Carla Milani. O desinibido jogo com a técnica. Walter Benjamin: cinema, mimese, 451

hábito e distração. In: COUTO, E. S.; DAMIÃO, C. M. (orgs.) Walter Benjamin: Formas de 
Percepção Estética na Modernidade. Salvador: Quarteto Editora, 2008; p. 144

 BENJAMIN, 2013, p. 17452

 BENJAMIN, op. cit., p. 18453
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confunde com a verdade. A partir desta tese, remetida à teoria das ideias de Platão, Benjamin 

explicita a distinção entre a investigação pelo conhecimento – que se dirige ao objeto – e a 

investigação pela verdade – que se dirige às ideias:  

O conhecimento é questionável, a verdade não. O conhecimento dirige-se ao 
particular, mas não, de forma imediata, à sua unidade. A unidade do 
conhecimento, a existir, seria antes uma conexão estrutural apenas mediatizada, 
nomeadamente por via dos conhecimentos isolados e, de certo modo, da sua 
compensação recíproca, enquanto que na essência da verdade a unidade é uma 
determinação absolutamente imediata e direta . 454

  

 A verdade, em sua unidade, é imediata, direta e inquestionável. O conhecimento, por sua 

vez, tem sua unidade apenas de forma mediatizada, indireta, sendo, portanto, questionável. A 

apresentação ou exposição da verdade é a tarefa da filosofia, melhor desempenhada através do 

modelo de escrita do tratado. Se a verdade só pode ser encontrada no domínio das ideias, sendo 

avessa à incorporação no domínio do conhecimento, convém indagar: de que maneira Benjamin 

compreende a noção de Ideia no contexto do Prefácio Epistemológico-crítico? Analisar o modo 

como Benjamin compreende a noção de Ideia, bem como a relação desta com a verdade, 

envolve adentrar numa interpretação muito particular que o filósofo faz do diálogo O Banquete, 

de Platão. A importância do sistema platônico é assinalada na distinção entre a verdade e o 

âmbito do conhecimento, a qual “define a ideia como ser” . Ao atribuir o estatuto de ser às 455

ideias e à verdade, o sistema platônico confere a essas noções um sentido metafísico 

privilegiado. O ser da verdade está diretamente ligado àquilo que lhe confere as propriedades de 

ser inquestionável e imediata, ou seja, sua unidade. Enquanto ser, as ideias são preexistentes, de 

modo que não se originam da espontaneidade do entendimento, tal como ocorre com o conceito. 

“As ideias oferecem-se à contemplação. […] São algo de já dado” .  456

 BENJAMIN, 2013, p. 18454

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.455

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit. 456
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 No Banquete, há duas afirmações que Benjamin considera fundamentais sobre o ser das 

ideias. Em primeiro lugar, a verdade, identificada com o reino das ideias, “é ilustrada como o 

conteúdo essencial da beleza” . Em segundo lugar, “a verdade é declarada bela” . De acordo 457 458

com a descrição dos diferentes graus de desejo erótico exposta no diálogo platônico, “Eros não 

trai seu impulso originário ao orientar seu desejo no sentido da verdade, pois a verdade também 

é bela” . Nesse caso, tal como a beleza do amado encontra-se nos olhos do amante – naquilo 459

que o amante percebe no amado e não em algo próprio do amado – a verdade não é bela em si 

mesma, mas para Eros, que a persegue. “O mesmo se passa com a verdade: ela não é bela em si, 

mas para aquele que a busca” . Aquilo que é belo se manifesta no domínio da aparência, do 460

palpável, do material. O momento da apresentação da verdade “é por excelência o refúgio da 

beleza” . Desse modo, verdade e beleza “pertencem a duas ordens diferentes, que se 461

condicionam mutuamente sem que uma se submeta a outra” . 462

 A questão fundamental do Banquete, para Benjamin é “a de saber se a verdade poderá 

alguma vez fazer justiça ao belo” . A resposta de Platão a este problema consiste em 463

determinar a verdade como conteúdo essencial do belo, no sentido de que cabe à verdade 

garantir o ser do belo. Se a verdade não se deixa questionar, mantendo-se intocada por qualquer 

tentativa de situá-la no domínio do conhecimento, concluí-se que o conteúdo essencial da beleza 

não pode ser atingido segundo o modos operandi do conhecimento, que visa a apropriação do 

objeto. A verdade não pode ser desvelada, ou seja, acessada em sua plenitude, num gesto “que 

destrói o mistério” . Ela deve permanecer como o segredo da beleza:  464

 BENJAMIN, 2013, p. 18-19457

 BENJAMIN, op. cit., p. 19458

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit. 459
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Este conteúdo não se revela no desvelamento, manifesta-se antes num processo 
que, para usar uma outra expressão metafórica, poderia ser visto como o momento 
em que se incendeia o invólucro que entra no círculo das ideias, como o incêndio 
da obra, no qual a sua forma alcança o máximo de intensidade luminosa .  465

  

 A passagem metafórica de Benjamin ilustra o processo de revelação do conteúdo da 

beleza, equivalente à revelação da verdade, em oposição ao seu desvelamento. Este processo se 

realiza com a destruição da falsa unidade da obra, de seu “invólucro”, sua aparência 

materialmente dada; inscrevendo-a, como uma forma depurada, no domínio abstrato das ideias. 

Tal metáfora não apenas alude ao procedimento da crítica de arte romântica – no qual a forma-

de-exposição da obra é destruída para dar lugar à sua forma pura, a ser inscrita na Ideia da arte 

ou continuum das formas artísticas –, como também retoma a imagem fogo, que no ensaio As 

afinidades eletivas de Goethe é evocada a propósito da analogia entre o crítico e o alquimista, a 

qual caracteriza a obra de arte como “uma fogueira em chamas vívidas” . 466

  Embora os sistemas filosóficos baseados na teoria das ideias tenham perdido a validade 

de seus conteúdos cognitivos, sobretudo pelos progressos do conhecimento científico, Benjamin 

destaca que projetos filosóficos como a teoria das ideias de Platão, a monadologia de Leibniz e a 

dialética de Hegel mantiveram sua atualidade em detrimento desta defasagem. Ainda que 

refutadas pelo conhecimento científico, que esquadrinhou o mundo centrando-se no empírico, 

tais teorias preservam sua validade como um esboço do mundo. O desenvolvimento 

potencializado dessas doutrinas, as quais ainda hoje preservam seu sentido, se deve ao fato de 

suas descrições do mundo empírico terem por referência o mundo das ideias, sendo este uma 

ordem abstrata superior à realidade efetiva. Assim, “quanto mais intensamente os pensadores 

procuraram delinear com elas [as ideias] a imagem do real, tanto mais rica se tornou a ordem 

conceitual desenvolvida” . 467

 Segundo esta valorização da teoria das ideias, a tarefa filosófica de apresentar a verdade 

pode ser também caracterizada como o exercício de descrição do mundo das ideias. Sob este 

 BENJAMIN, 2013, p. 19-20465
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prisma, Benjamin situa a tarefa do filósofo como “mediador entre o cientista e o artista” . O 468

filósofo, assim como o cientista, organiza o domínio empírico “com vista à sua dispersão no 

domínio das ideias, subdividindo este domínio em conceitos, a partir de dentro” . O que 469

aproxima o filósofo do artista, por sua vez, é o ofício da apresentação ou exposição 

[Darstellung]. O artista “esboça uma imagem limitada do mundo das ideias, que, pelo fato de 

ele a esboçar como símile, se torna em cada momento uma imagem definitiva” . O trabalho 470

analítico ligado ao conceito, a partir do qual o real é dissolvido numa ordem abstrata, relaciona o 

filósofo ao cientista; por outro lado, a tarefa da apresentação do mundo das ideias o relaciona ao 

artista.   

 Mesmo sendo um elemento constitutivo da tarefa da filosofia, a questão da apresentação 

tem sido negligenciada por um ponto de vista que exacerba a proximidade entre o filósofo e o 

cientista. Contra esta posição, Benjamin elenca os postulados do estilo filosófico, como 

princípios norteadores da apresentação da verdade:  

O conceito de estilo filosófico está livre de paradoxos. Tem seus postulados, que 
são: a arte da interrupção contra a cadeia da dedução; o caráter extensivo do 
tratado, por contraste com o gesto do fragmento; a repetição dos motivos, em 
contraste com o universalismo raso; a plenitude da positividade concentrada, em 
contraste com a negação polêmica .  471

  

 É importante destacar que “a arte da interrupção”, como princípio do estilo filosófico – 

componente metodológico do tratado e, consequentemente, da apresentação da verdade – não se 

confunde com “o gesto do fragmento”, contra o qual “o caráter extensivo do tratado” se opõe. 

Podemos entender “o gesto do fragmento”, a partir de outro aspecto da teoria do conhecimento 

das ciências, criticada por Benjamin sob a mesma chave do sistema oitocentista e do 

conhecimento como posse. Segundo ele, ao tentar expandir seu método para diversas outras 
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disciplinas, o conhecimento científico incorre em incoerências, ligadas à tentativa, mal sucedida, 

de abarcar a unidade e singularidade da verdade em sistemas saturados pelo imperativo da 

coerência dedutiva. A sistematicidade fechada do método científico obtém apenas meros 

conhecimentos ou conjuntos de conhecimentos relativos às disciplinas que abrange, os quais 

permanecem desarticulados entre si.  

Quanto mais escrupulosamente a teoria do conhecimento científico procura seguir 
as várias disciplinas, tanto mais claramente se manifesta a incoerência 
metodológica destas. Cada novo campo científico autônomo traz consigo novos 
pressupostos sem fundamento dedutivo, e em cada um deles se dão por resolvidos 
problemas prévios com a mesma ênfase com que se afirma sua insolubilidade 
noutros contextos . 472

  

 Negligenciando a diversidade das disciplinas, o método científico adquire, então, um 

conjunto fragmentário de conhecimentos acumulados que não atinge a unidade plena da 

verdade. Esta descontinuidade do método científico, aponta Benjamin, não beneficia sua teoria 

precisamente por conta de sua “ambição de se apropriar da verdade, que permanece uma 

unidade sem saltos, através da acumulação enciclopédica de conhecimentos” . Por outro lado, 473

a descontinuidade estrutura os sistemas filosóficos baseados na teoria das ideias, pois a 

constituição do reino das ideias é ela mesma descontínua. Nesse sentido:  

As grandes articulações de categorias que determinam não apenas os sistemas 
mas também a terminologia filosófica – a lógica, a ética e a estética – não 
adquirem significado apenas por serem nomes de disciplinas especializadas, mas 
como monumentos de uma estrutura descontínua do mundo das ideias . 474
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 Os sistemas filosóficos partem, cada qual a sua maneira, de uma determinada articulação 

de categorias ou ideias. Eles progridem delineando as relações que as demais ideias mantêm 

entre si e cunhando sua própria terminologia, com o objetivo comum de apresentar a verdade, 

mas tendo em vista, igualmente, a impossibilidade de esgotá-la. Dizer que as grandes disciplinas 

especializadas da filosofia são “como monumentos de uma estrutura descontínua do mundo das 

ideias”, significa apontar um traço histórico fundamental da filosofia, segundo o qual as grandes 

articulações de categorias, constituídas pelos sistemas filosóficos nas mais diversas perspectivas, 

sedimentam-se numa tradição sempre atualizável. Os fatores que determinam um sistema, seus 

conceitos, princípios e categorias, permanecem objetos de resgate e interpretação, refletindo 

também uma perspectiva particular do seu autor, com a qual ele concebe uma imagem parcial do 

mundo das ideias. A lógica, a ética e a estética, bem como as demais disciplinas filosóficas, 

atestam o esforço metodológico de mapear o mundo das ideias que, sendo análogo à verdade, 

conserva-se inesgotável de sentido; ao mesmo tempo que revelam as especificidades que a 

filosofia adquiriu ao longo de sua história para o cumprimento desta tarefa. 

 Benjamin destaca que os fenômenos não adentram integralmente o domínio das ideias, 

mas apenas em seus elementos essenciais, uma vez que tenham sido despojados de sua “rude 

configuração empírica”  ligada à aparência. Novamente em direção contrária à metafísica 475

platônica, os fenômenos participam do mundo das ideias quando depurados de sua falsa unidade 

pelo trabalho de divisão operado pelos conceitos, o que lhes permite participar da autêntica 

unidade da verdade. O conceito, na medida em que dissolve as coisas em seus elementos 

constitutivos, possibilita “salvar” os fenômenos nas ideias e, consequentemente, que aqueles se 

associem ao ser destas. Este papel mediador do conceito, entre o mundo das ideias e o mundo 

empírico, é paralelo a outra função de mediação que ele assume em relação à apresentação das 

ideias. Isto é, que as ideias, nas quais reside a verdade, apresentam-se através da “organização de 

elementos coisais [dinglicher Elemente]”  presente no conceito, de acordo com a configuração 476

que estes elementos assumem nele. O conceito não apenas “salva” as coisas do mundo empírico 

no mundo das ideias, como concede às ideias a possibilidade de se exporem na realidade efetiva 

e material.  
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 Se, para Benjamin, os conceitos permitem salvar os fenômenos nas ideias, cumpre 

perguntar: que tipo de relação a “salvação” desempenha aqui, entre as ideias e as coisas? Pode 

não parecer evidente, mas a salvação dos fenômenos não implica que estes sejam incorporados 

pelas ideias, ou que nelas estejam contidos. Não ocorre, portanto, de maneira análoga à 

classificação biológica, na qual o gênero compreende em si uma diversidade de espécies. A 

ideia, Benjamin enfatiza, está num âmbito totalmente distinto daquilo que ela apreende, no caso, 

num âmbito diverso daquele dos fenômenos. As ideias também não devem ser compreendidas 

como as leis que determinam as coisas do mundo empírico, ou mesmo igualadas aos conceitos 

obtidos dos objetos por abstração, pois as ideias não servem ao conhecimento dos fenômenos. 

Os fenômenos, de sua parte, não são critérios para a existência das ideias. “As ideias 

relacionam-se com as coisas como as constelações com as estrelas” .  477

 Em relação aos fenômenos, “as ideias são antes a sua disposição virtual objetiva, são sua 

interpretação objetiva” . A ideia alcança os fenômenos precisamente no momento de sua 478

apresentação, na medida em que a ideia é atualizada através do conjunto de conceitos 

empregados em sua apresentação, segundo a configuração virtual que este conjunto de conceitos 

assume. A analogia com a constelação reitera a diferença de domínios em que se situam as 

coisas e as ideias. Os elementos conceituais dos fenômenos são comparados com estrelas, isto é, 

corpos celestes cuja luz que percebemos no céu noturno emana de sua existência material. A 

ideia, por sua vez, é identificada com a constelação, ou seja, uma construção objetiva – pois sua 

conformação demonstra um nexo articulado por uma observação contemplativa – cuja 

existência é virtual. Tal analogia, canônica na tradição interpretativa da obra benjaminiana, se 

aprofunda ao abordar a relação com o duplo movimento de dispersão e salvação realizado pelo 

conceito:  

As ideias são constelações eternas, e se os elementos se podem conceber como 
pontos em tais constelações, os fenômenos estão nelas simultaneamente dispersos 
e salvos. E aqueles elementos, que os conceitos têm por tarefa destacar dos 
fenômenos, são mais claramente visíveis nos extremos da constelação. A ideia é 
definível como a configuração daquele nexo em que o único e extremo [Einmalig-
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Extreme] se encontra com o que lhe é semelhante. […] O universal é a ideia. Já o 
empírico será tanto mais profundamente apreendido quanto mais claramente for 
visto como algo de extremo. O conceito procede de algo de extremo . 479

  

 Os fenômenos determinam o conteúdo e o alcance dos conceitos que os circunscrevem, 

porém é a ideia que determina as formas de interação dos elementos conceituais destacados dos 

fenômenos. Sendo proveniente de “algo de extremo”, o conceito efetua um movimento 

ambivalente em relação aos fenômenos: dispersa sua falsa unidade para salvar seus elementos 

nas ideias. As ideias são a interpretação objetiva destes elementos dos fenômenos, dispostos 

segundo uma configuração virtual e objetiva. Para Benjamin, o universal não pode ser 

apresentado como média estatística, pois significaria soterrar as especificidades dos fenômenos 

reunidos sob as ideias. A universalidade é uma característica própria da ideia, na medida em que 

esta abarca, num mesmo conjunto, elementos extremos e únicos, sem desconsiderar o que é 

singular e irredutível nas coisas. Por isso, “as ideias só ganham vida quando os extremos se 

reúnem à sua volta” . Assim, o conceito desempenha uma dupla tarefa na teoria do 480

conhecimento de Benjamin:  

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 
apresentação das ideias .  481

  

 O movimento ambivalente do conceito para com os fenômenos – isto é, um momento 

negativo, de dispersão e fragmentação, como condição para o momento positivo, de salvação e 

restituição – se constitui como um procedimento cuja forma é recorrente no pensamento de 

Benjamin. Como tentaremos mostrar a seguir, dispersão e restituição também marcam a 
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dinâmica da noção benjaminiana de origem [Ursprung]. Por hora, basta lembrarmos que na 

teoria da crítica de arte romântica, segundo a interpretação de Benjamin, subjaz um 

procedimento de mediação análogo ao do conceito. Na teoria da crítica de arte romântica, a obra 

de arte singular deve ter sua forma-de-exposição destruída pela ironia, que a decompõe em seus 

elementos puramente formais trazendo à tona a reflexão que é inerente a obra, para que esta 

então seja inscrita na unidade da Ideia da arte, entendida como absoluto ou continuum da formas 

artísticas como forma simbólica. A tarefa da crítica em relação à obra, tal como a do conceito em 

relação aos fenômenos, consiste na desarticulação da obra no plano material para inscrevê-la, 

torná-la absoluta, num plano superior. Assim, a ligação que pode ser apontada entre o primeiro 

estudo de Benjamin sobre a crítica de arte e sua posterior defesa da filosofia como apresentação 

da verdade consiste no esforço de mediação comum à ambas. No caso da crítica de arte 

romântica, sua tarefa pode ser descrita como mediação entre a obra particular e a totalidade da 

arte, não por acaso chamada por Benjamin de Ideia da arte. A filosofia como apresentação da 

verdade, por sua vez, realiza a mediação entre o domínio dos fenômenos e o âmbito das ideias, a 

qual se efetua através do conceito. Além disso, a crítica de arte sustém um momento de 

“salvação” das obras, tal como o conceito em relação aos fenômenos, tópico que trataremos 

posteriormente.   

 É necessário marcar aqui uma dificuldade a propósito do papel mediador do conceito no 

contexto da apresentação das Ideias, ainda que não possamos exauri-la. Para Otte, a falta de 

rigor terminológico de Benjamin somada às dificuldades de seu discurso idiossincrático trazem 

obscuridade à caracterização do “papel mediador” do conceito, o qual “não visa a abstração 

conceitual no sentido tradicional do termo e muito menos a dedução de conceitos 

precedentes” . Embora Benjamin submeta a mediação efetuada pelos conceitos à tarefa de 482

apresentação das Ideias, Otte enxerga uma diferença entre apresentação [Darstellung] e 

mediação [Vermittlung], como duas opções distintas do discurso filosófico. Como sugerem as 

analogias do mosaico e da constelação, a apresentação das Ideias tende à imagem, à figuração 

através de elementos materiais dispostos numa determinada configuração. Se a apresentação das 

Ideias deve ser feita de maneira imediata – como o próprio Benjamin afirma – e com recurso ao 

empírico, bastaria somente a exposição dos elementos materiais dos fenômenos, sem a 

necessidade de interpor a mediação lógica do conceito entre o domínio das ideias e o dos 
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fenômenos. “A exposição dos fragmentos enquanto Darstellung dispensa a mediação pelo 

conceito, isto é, por uma terceira instância que pretende reunir fenômenos particulares sob o 

comando de uma mediação universal, possibilitando assim o jogo livre das citações” . No 483

conjunto de escritos de Benjamin, Otte exemplifica esta prática no trabalho sobre Baudelaire 

encomendado por Theodor Adorno para publicação na revista do Instituto de Pesquisas Sociais 

da Universidade de Frankfurt. A recusa de Adorno e Max Horkheimer pela primeira versão do 

texto tem como motivação o uso particular e idiossincrático que Benjamin faz dos conceitos de 

Marx e Freud, bem como a ausência de mediação teórica para fundamentar suas analogias:  

Adorno não questiona diretamente o uso desses conceitos, mas a falta de 
“mediação” (Vermittlung) tanto entre a superestrutura e a infraestrutura, quanto 
entre a teoria e a prática, e, principalmente, entre a “exposição [Darstellung] 
admiradora da mera facticidade” e o “processo como um todo [Gesamtprozeß]” 
em geral . 484

  

 No Prefácio, precisamente quando caracteriza o sentido do conceito, Benjamin utiliza a 

palavra “Repräsentation” – equivalente de origem latina da palavra “Vorstellung”, sendo 

também traduzida para o português como “representação” – como sinônimo de “Darstellung” – 

“apresentação” ou “exposição”, como proposto por Gagnebin para marcar o objeto específico da 

discussão empreendida no Prefácio Epistemológico-crítico. Ao definir o conceito como 

elemento mediador, Benjamin reforça a ambiguidade, levando mediação e exposição a se 

confundirem na argumentação do Prefácio. “Parece que Benjamin não ousou abandonar por 

completo a categoria do conceito como mediador lógico, procurando ao mesmo tempo conciliar 

conceito e imagem, isto é, mediação e exposição” . Todavia, é necessário destacar que, desde 485

sua dissertação de doutoramento, Benjamin compreende que a “exposição” ou 

“apresentação” [Darstellung] implica num momento de dissolução ou fragmentação de algo e, 

consequentemente, seu reordenamento num plano superior. Esta dinâmica caracteriza, inclusive, 
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o procedimento da crítica de arte romântica, a qual dissolve a obra até seus elementos formais 

através da ironia, para então inscrever sua forma pura na unidade da Ideia da Arte, tornando 

absoluta a reflexão inerente à obra particular. Entendemos, portanto, que Benjamin segue a 

tendência de seu idioleto, isto é, seu discurso idiossincrático, ao legar para o conceito a tarefa da 

mediação. O filósofo dá um sentido específico a esta categoria, de modo que a mediação 

operada pelo conceito pode ser considerada como um momento integrante do método de escrita 

filosófica pautado na apresentação das Ideias. Segundo a descrição do movimento que o 

conceito realiza na apresentação das Ideias, percebe-se uma semelhança formal com o 

procedimento da crítica de arte romântica, quando Benjamin a define como um tipo de 

“exposição” [Darstellung].  

 Numa passagem significativa de O conceito de crítica de arte no romantismo alemão, 

Benjamin define a crítica de arte como “exposição [Darstellung] do núcleo prosaico em cada 

obra” . Nas palavras seguintes, o filósofo explica que “aqui o conceito de exposição 486

[Darstellung] é compreendido em sentido químico, como produção de uma matéria através de 

um processo determinado, ao qual outras matérias são submetidas” . Mais do que 487

“apresentação” ou “exposição”, a palavra alemã “Darstellung”, de acordo com seu sentido 

químico, designa uma espécie de “preparação” ou “manipulação” de elementos díspares, que ao 

final deste processo resultam num novo composto/amálgama. Esta caracterização reitera a 

leitura de Gagnebin ao discutir o problema da apresentação no pensamento de Benjamin. 

Segundo Gagnebin, esse aspecto decisivo da escrita filosófica pode ser notado na distinção entre 

o método de pesquisa, segundo o qual a matéria em questão é investigada; e o método de 

exposição, o qual determina como o material recolhido é apresentado, pois “é na exposição/

ordenação do material pesquisado que, geralmente, se manifesta a contribuição singular do 

autor. Em suas escolhas narrativas e argumentativas, o autor pode reinterpretar a profusão do 

material pesquisado e lançar nova luz sobre ele” . Desse modo, a apresentação filosófica 488

configura-se como análoga à preparação química, visto que em ambos os procedimentos a 

matéria que se encontra disponível é manejada para constituir algo diverso do que existia antes. 

Podemos notar, inclusive, que antes da elaboração do Prefácio epistemológico-crítico já se 
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delineia no pensamento benjaminiano a especificidade do procedimento expositivo na filosofia, 

o qual no prefácio é caracterizado pela dissolução e reordenamento de determinados materiais – 

os elementos recortados dos fenômenos e dispostos ao redor das ideias pela mediação dos 

conceitos – para gerar algo novo – isto é, para apresentar a verdade. Como destaca Otte, “é 

mérito de Benjamin ter explicitado o aspecto ‘expositivo’, a saber, estético do texto filosófico, 

desmascarando, assim, as pretensões a um discurso supostamente neutro” .  489

III.2. Entre a linguagem e a história 

 Embora as ideias possam ser definidas como configuração virtual e objetiva de 

elementos coisais, destacados dos fenômenos pelos conceitos, é necessário salientar que “as 

ideias não são dadas no mundo dos fenômenos” . Tendo afirmado, no primeiro momento de 490

caracterização das ideias, que estas são “algo de já dado”, Benjamin coloca agora a questão 

sobre a forma como elas de fato são dadas, além de perguntar se a estrutura do mundo das ideias 

deve ser atribuída à “intuição intelectual” [Anschauung]. 

 Para Benjamin, os procedimentos filosóficos que prescrevem um determinado tipo de 

“visão” [Schau] para acessar a verdade – incluí-se aqui a intuição intelectual – representam uma 

contaminação da filosofia pelo esoterismo. O ser das ideias não pode ser pensado como objeto 

de uma intuição intelectual, pois subjaz à esta uma intenção, e a verdade se dá desprovida de 

qualquer intenção, sendo impossível a ela manifestar-se numa relação intencional. 

O objeto de conhecimento determinado pela intencionalidade do conceito não é a 
verdade. A verdade é um ser inintencional formado por ideias. O procedimento 
que lhe é adequado não será, assim, de ordem intencional cognitiva, mas passa, 
sim, pela imersão e desaparecimento nela. A verdade é a morte da intenção . 491
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 Podemos notar que há uma intencionalidade ligada ao objeto, na medida em que este é 

recortado pelo conceito para integrá-lo ao domínio das ideias, porém este não se identifica com a 

verdade. Novamente, o ser da verdade pertence à mesma ordem das ideias, sendo, portanto, 

radicalmente distinto daquele dos fenômenos. Pela sua estrutura, a verdade exige um modo de 

ser que se aproxime daquele das coisas, que seja sem intencionalidade e mantenha-se superior a 

elas em consistência e permanência. “A verdade não consiste num intencionar que encontraria 

na empiria a sua determinação, mas na força que marca a própria essência dessa empiria” . Ou 492

seja, o ser da verdade não é determinado de nenhum modo pelos fenômenos, pelo contrário, é a 

verdade que determina o mundo empírico.  

 Segundo Benjamin, “o ser, livre de toda fenomenalidade, e único detetor dessa força, é o 

ser do nome. É ele que determina o modo como são dadas as ideias” . A ideia se encontra na 493

mesma ordem da linguagem, “mais precisamente, na essência da palavra, aquele momento em 

que esta é símbolo” . De modo que, as ideias são dadas “não tanto numa língua primordial, 494

mas antes numa percepção primordial em que as palavras ainda não perderam a aura de sua 

capacidade de nomear em favor de um significado cognitivo” . Esta esfera privilegiada da 495

linguagem, na qual o ser do nome partilha o ser da ideia, retoma uma distinção entre níveis de 

linguagem, primeiro enunciada no ensaio Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do 

homem, de 1916. Não adentraremos, neste momento, nas especificidades do referido ensaio . 496

Cumpre notar que esta distinção se baseia num contexto paradisíaco, no qual a linguagem 

corresponde ao ato de nomeação adâmico, capaz de referir-se ao objeto de maneira direta e 

objetiva, sem pretender comunicar algo para além do nome enunciado. Daí provém o potencial 

da palavra enquanto nome, isto é, como enunciação objetiva e imediata da coisa. Tal 
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característica se diluiu na medida que as palavras absorveram significados cognitivos, perdendo 

a imediaticidade e univocidade de seu sentido, tornando-se meio para a comunicação. De acordo 

com esta distinção, a linguagem corrente possui um plano simbólico e oculto, dissolvido num 

plano profano e explícito, ligado à sua instrumentalização como meio para comunicar algo. A 

proliferação do sentido comunicativo das palavras indica a presença crescente da intenção no 

âmbito da linguagem, resultando em seu declínio. Neste horizonte, Benjamin reformula a tarefa 

filosófica, anteriormente descrita como apresentação da verdade e exercício de descrição do 

mundo das ideias: 

Cabe ao filósofo 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. Como a filosofia não pode pretender falar 
em tom de revelação, isso só pode acontecer por meio de uma rememoração 
[Erinnern] que recupere antes de mais nada a percepção primordial. A anamnese 
platônica não andará longe desta forma de rememoração [Erinnerung] . A 497

diferença é que aqui não se trata de uma presentificação de imagens por via 
intuitiva; pelo contrário, na comtemplação filosófica a ideia enquanto palavra 
solta-se do recesso mais íntimo da realidade, e essa palavra reclama de novo os 
seus direitos de nomeação . 498

 É na nomeação que as ideias advêm despojadas de intenção. Compete à contemplação 

filosófica renová-las, resgatando na linguagem seu potencial simbólico encoberto por sua função 

comunicativa. Através desta renovação, “reconstitui-se a percepção original das palavras” . A 499

importância deste resgate se relaciona diretamente com o aspecto histórico da filosofia, uma vez 

que, através dele, as ideias cunhadas ao longo de seu desenvolvimento histórico, entre diversos 

sistemas e pensadores, são atualizadas. Nesta perspectiva, que privilegia o potencial da 

nomeação para a apresentação das ideias, Benjamin afirma que “na origem desta atitude não 

está, em última análise, Platão, mas Adão, o pai dos homens no papel de pai da filosofia” . 500

 É importante notar que, enquanto Barrento traduz palavra “Errinerung” como “rememoração”, 497

Rouanet opta por “reminiscência”. 
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Adão, primeiro exemplar da humanidade de acordo com a matriz religiosa judaico-cristã, seria 

também o precursor da filosofia em função da nomeação, que caracteriza sua linguagem. Ao dar 

nome às coisas no contexto original da criação, Adão seria o primeiro a apresentar as ideias. “E 

assim a filosofia mostrou ser, e com razão, no decurso da sua história (tantas vezes objeto de 

zombaria), uma luta pela apresentação [Darstellung] de algumas palavras, poucas e sempre as 

mesmas – que o mesmo é dizer, de ideias” . Por este motivo, Benjamin considera danosa a 501

introdução de novas terminologias no âmbito filosófico, quando estas não se restringem ao 

domínio estritamente conceitual, extendendo-se também aos objetos últimos da contemplação. 

Exemplares de uma nomeação falha, mais próxima da intenção que da linguagem, tais 

terminologias carecem da “objetividade que a história atribuiu aos mais significativos produtos 

da reflexão filosófica” . Estes produtos, na medida em que são ideias, mantêm-se em completa 502

autonomia, distantes tanto dos fenômenos quanto umas das outras: 

Tal como a harmonia das esferas se funda nas órbitas dos corpos celestes que não 
se tocam, assim também o mundus intelligibilis se funda na distância 
intransponível entre as essências puras. Cada ideia é um sol, e relaciona-se com as 
outras como os sóis se relacionam uns com os outros. A relação harmoniosa entre 
a música dessas essências é a verdade. A sua multiplicidade nomeada é finita .  503

  

 Recorrendo à uma citação de Jean Hering, Benjamin enfatiza o número limitado de 

essências, traçando também o itinerário da busca das mesmas. Não se trata de provocar a 

existência de uma essência dialeticamente, abstraindo um conjunto de propriedade de um objeto 

e atribuindo-lhe um estatuto ontológico independente. As essências devem ser investigadas 

exaustivamente em seu próprio domínio, enquanto ideias.    

 A partir do estatuto da linguagem na teoria do conhecimento de Benjamin, podemos 

elencar elementos para a distinção do conceito de crítica de arte do filósofo daquele dos 

românticos de Jena, tema de sua tese de doutoramento. Benjamin reconhece no primeiro-
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romantismo uma tentativa de reabilitação da teoria das ideias. O equívoco destes pensadores, 

para o filósofo, reside precisamente no papel privilegiado atribuído à reflexão. “Nas suas 

especulações, a verdade, em vez de assumir o seu caráter de linguagem, foi tomada por uma 

forma de consciência reflexiva” . Para os românticos, a reflexão figura como fundamento não 504

apenas da crítica de arte, como também de toda produção do espírito, o que inclui o 

conhecimento da natureza e mesmo a experiência religiosa. Benjamin, por sua vez, situa a 

verdade no âmbito da linguagem, o que pode ser notado já no ensaio As afinidades eletivas de 

Goethe, no qual o filósofo afirma: “A verdade é descoberta na essência da linguagem” . Além 505

disso, o procedimento crítico em Benjamin parece ser determinado pelo movimento do conceito, 

que fragmenta os fenômenos em elementos materiais para viabilizar sua salvação, tal como 

caracterizado em sua crítica do conhecimento. Este procedimento sugere a dispersão da obra de 

arte no plano empírico, seguida de sua reconstituição no domínio das ideias.  

 Retomando, grosso modo, o exposto sobre o ensaio As afinidades eletivas de Goethe, é 

preciso lembrar que a crítica de arte visa o teor de verdade [Wahrheitsgehalt] da obra através do 

teor coisal [Sachgehalt] da mesma. Trata-se de estabelecer a distância entre estes duas 

polaridades existentes na obra de arte, as quais, além de permanecem indistintamente unidas, 

encontram paralelo na relação entre as ideias de Verdade e Beleza. Isto demanda não apenas 

uma atenção do intérprete para com os pormenores da aparência da obra, para aquilo que a torna 

bela; como também a elevação destes elementos ao nível de ideia, pois é através da beleza da 

obra que o crítico pode vislumbrar a verdade que nela se esconde. Sendo a linguagem a morada 

da verdade, é aí que se situa o fundamento desta atividade mortificadora e redentora. A crítica 

pretende inscrever a obra de arte no domínio da verdade, através do mergulho profundo, próprio 

da contemplação, em sua materialidade, onde se encontra sua beleza.  

 Podemos ainda levantar a questão sobre a afinidade da crítica de arte com a apresentação 

de ideias, se considerarmos outro momento do ensaio sobre as afinidades eletivas, no qual 

Benjamin afirma a proximidade da crítica de arte com o ideal de problema. Esta possibilidade 

coincide com a compreensão da obra de arte como um local privilegiado, no qual o todo é 

revelado no singular. Segundo Machado, a teoria do conhecimento empreendida no Prefácio 

Epistemológico-crítico representa  
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a tentativa de Benjamin de desenvolver e justificar um procedimento filosófico 
que não se fundamente em uma relação em que sujeito e objeto sejam 
rigorosamente separados. A arte serve como modelo de uma síntese não 
homogeneizadora entre forma e conteúdo, de saber externo e reflexão interna. 
[…] A filosofia deve realizar essa síntese não homogeneizadora: por intermédio 
da contemplação, a filosofia deve se aprofundar nas coisas mesmas e perceber o 
seu nome, apresentando-o como ideia, salvando assim as coisas e os fenômenos 
de seu falso contexto . 506

  

 Benjamin caracteriza este procedimento sem atribuí-lo exclusivamente à abordagem da 

obra de arte mas em relação direta com o domínio artístico. Este procedimento é referido aos  

fenômenos, sobre aquilo que é empírico em geral, o que sugere que seu terreno de aplicação é 

expansível para outros domínios além do artístico. Salvas as especificidades, a investigação 

histórica se fundamentará em procedimento semelhante na filosofia da história de Benjamin. Se 

considerarmos as obras literárias, é necessário destacar que, além da crítica, também figuram 

como procedimentos interpretativos, igualmente relevantes, o comentário e a tradução. Por fim, 

a mudança na teoria da crítica de arte de Benjamin após os anos de 1930, bem como a prática 

crítica do filósofo neste período, evidenciam uma inflexão no sentido desta atividade, cujo 

objeto passa a se estender do âmbito artístico para o vasto campo do cultural. A motivação dessa 

mudança remete tanto à influência do materialismo histórico-dialético no pensamento de 

Benjamin, quanto ao momento histórico no qual o filósofo se encontrava, no qual presenciou a 

ascensão do nazismo na Alemanha e de outros regimes totalitarismos na Europa. Os problemas 

políticos com as quais seu pensamento se ocupa, neste período, desdobram-se também no 

domínio de sua reflexão estética, levando sua teoria da crítica de arte a uma reformulação.  

 Trataremos, num momento posterior, das especificidades relativas à mudança de sentido 

da crítica de arte no pensamento de Benjamin. Por ora, devemos nos concentrar no último tópico 

da teoria do conhecimento exposta no prefácio ao livro sobre o drama barroco, que vincula este 

escrito de juventude com uma importante obra tardia de Benjamin, a saber, as teses Sobre o 

conceito de história, escritas por volta de 1940. Este último tópico consiste no conceito de 

 MACHADO, 2004, p. 81-82506
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“origem” [Ursprung], que articula, no pensamento de Benjamin, estética, filosofia da história e 

filosofia da linguagem. 

 Antes que passemos ao exame da noção de “origem”, é necessário lembrar que 

Benjamin analisa as tendências metodológicas em voga nas investigações de estética. Embora 

destaque os méritos do nominalismo de Burdach e da estética de Benedetto Croce, o filósofo 

efetua criticas pontuais à partir do escopo de seu próprio método, da teoria do conhecimento 

delineada em momentos antes do prefácio. É neste ponto do Prefácio Epistemológico-crítico 

que o procedimento contemplativo, a salvação dos fenômenos e a apresentação das ideias são 

referidos à interpretação das obras e formas de arte. Desse modo, Benjamin destaca os pontos de 

concordância mantidos em relação às outras abordagens do objeto artístico, ao mesmo tempo 

que mostra como sua própria teoria se afasta das interpretações correntes. Não abordaremos aqui 

as críticas endereçadas à Burdach e R. M. Meyer, mas apenas aquela dirigida à Benedetto Croce, 

uma vez que a noção de origem é apresentada por Benjamin ao tomar distância da posição do 

filósofo italiano a respeito da dimensão histórica de obras e formas artísticas.  

 Benjamin concorda com Croce nos pressupostos da crítica que este realiza ao conceito 

de gênero, quando obtido dedutivamente nas investigações de filosofia da arte. Para ele, como já 

mencionado,  

O reino do pensamento filosófico não se desenrola numa linha ininterrupta de 
deduções conceituais, mas pela descrição do mundo das ideias. A atualização 
desse processo começa sempre de novo com cada ideia, tomando-a por uma ideia 
primordial, pois as ideias formam uma multiplicidade irredutível. Na sua 
qualidade de multiplicidade finita – de fato, nomeada – elas oferecem-se à 
contemplação . 507

  

 Ao deduzir um gênero de ordem abstrata e aplicá-lo sobre uma diversidade de obras, 

corre-se o risco de obscurecer aquilo que nestas obras é singular. Classificar as obras segundo 

gêneros obtidos da dedução especulativa equivale a projetar ideias num continuum pseudo-

lógico, para então estabelecer conjuntos de fenômenos segundo o que estes têm em comum. 
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Afastar o que é particular do fenômeno, na interpretação das obras e formas de arte, significa 

“perder o que nele há de verdadeiramente essencial” . Entre o universal e o particular, Croce 508

afirma, segundo a citação de Benjamin, não há nenhuma série de gêneros, espécies, ou qualquer 

outra escala classificatória para as formas de arte. Não é possível compreendê-las medindo-as 

pela consonância com um conceito formal específico, dotado de leis e limites próprios. 

Entretanto, Benjamin se afasta de Croce na medida que esta recusa ao conceito de gênero, 

implica abandonar algumas das ideias mais ricas da filosofia da arte, como as de “cômico” e 

“trágico”. 

 Para Benjamin, o gênero artístico não deve ser visto como uma construção conceitual na 

qual um determinado conjunto de obras deve se subsumir. Gêneros como o “trágico” e o 

“cômico” não expressam apenas um conjunto de regras formais a serem detectadas na obra. 

Ainda que não hajam obras particulares que expressem estes gêneros em sua forma pura, como 

ideias, eles têm existência própria como essências puras. Uma investigação neste sentido precisa 

se orientar pelos casos exemplares em que estas ideias se apresentam, mesmo que isto se dê nos 

menores fragmentos da obra, ao invés de tentar abarcar tudo o que possa ser designado como 

“trágico” ou “cômico”. Também a crítica não logra maior êxito ao tentar compreender uma 

determinada obra através de seu gênero:      

A crítica, bem como os critérios terminológicos, pedras de toque de uma doutrina 
filosófica das ideias para a arte, não se constituem segundo o critério exterior da 
comparação, mas de uma forma imanente, através de uma evolução da linguagem 
formal da obra, que extrai dela um conteúdo sacrificando os seus efeitos. A isto 
vem acrescentar-se o fato de precisamente as obras mais notáveis – desde que 
nelas o gênero não se manifeste pela primeira vez ou, por assim dizer, de forma 
ideal – se situarem fora dos limites do gênero. Uma obra importante, ou funda o 
gênero ou se destaca dele, e nas mais perfeitas encontram-se as duas coisas . 509

  

 A crítica de arte, ao interpretar uma obra, não se baseia em critérios prévios à obra, 

oriundos do gênero a partir do qual ela é classificada. A crítica deve partir da forma imanente da 
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obra e se desenvolver segundo sua evolução formal. Sua terminologia, assim como nas 

doutrinas filosóficas voltadas para a arte, é também obtida da própria obra. Se observarmos a 

prática de Benjamin como crítico literário, podemos entender seu interesse por autores como 

Gide, Kafka, Baudelaire e Proust, cujas obras não se enquadram propriamente nos gêneros 

artísticos tradicionais, mas se situam em seus limites.     

 Embora as regras de composição permaneçam como instância didática, Benjamin 

destaca a desvalorização destas como instância crítica, como consequência da impossibilidade 

de definir as formas artísticas numa evolução dedutiva. Neste contexto o filósofo enxerga a 

possibilidade de “um ceticismo produtivo” . Segundo os pressupostos de sua teoria das ideias, 510

podemos investigar as obras de arte de um ponto de vista superior, através da apresentação das 

ideias, sem com isso abandonar o que é singular nas obras. Pois no procedimento contemplativo, 

“a observação mergulha na obra e na forma da arte para avaliar seu conteúdo substancial” , 511

concentrando-se “no exame minucioso dos detalhes” . O que é único ou exemplar na obra ou 512

na forma da arte é salvo, se a apresentação dos fenômenos, em seus pormenores, for ao mesmo 

tempo apresentação das ideias.  

 Retomando o diálogo com Croce, Benjamin cita uma passagem na qual o filósofo 

italiano distingue as classificações “abstratas”, as quais são recusadas por se basearem em 

gêneros obtidos por dedução; das classificações de ordem histórica, chamadas de “genéticas” ou 

“concretas”. Em detrimento das classificações abstratas, as classificações genéticas ou concretas 

manteriam seu valor teorético por se basearem na emergência das formas artísticas no decorrer 

da história. Ainda que Benjamin reconheça que Croce tangencie o cerne da teoria das ideias, ele 

reitera que o faz de forma superficial. Para ele, aquilo que Croce designa como “‘classificação 

genética’ se encontra, no problema da origem, com uma doutrina das ideias no âmbito dos 

gêneros artísticos” . Cumpre agora analisarmos o conceito de “origem” [Ursprung], noção esta 513

que é apresentada por Benjamin no Prefácio Epistemológico-crítico de maneira bastante 

hermética. É importante mencionar que não tentaremos ler o conceito de origem para além do 

que se encontra no texto do prefácio, evitando, assim, relacionar a discussão aí realizada com 
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aquela das teses Sobre o conceito de história. Trata-se de destacar o modo como a noção de 

origem amplia a teoria das ideias exposta por Benjamin, na medida em que relaciona a ideia 

com o domínio da história, reiterando ainda a validade da atitude contemplativa para encontrar 

em fenômenos privilegiados – chamados “originários” – o nexo que os relaciona à pré e pós-

história de uma ideia. No contexto de um método de investigação na filosofia da arte, isso 

significa ler a correspondência histórica entre formas e obras de arte a partir de sua articulação 

com o essencial, com o que as torna autênticas. Nas palavras de Gagnebin, este procedimento, 

coextensivo à linguagem e à história, se caracteriza por “ler na positividade do dado ao mesmo 

tempo o rastro e a promessa de uma outra ordem que constitui sua verdade e deveria permitir 

salvá-lo” .     514

 Segundo Benjamin, o conceito de “origem” [Ursprung] consiste numa categoria 

histórica que não se identifica com a “gênese” [Entstehung], ou seja, a origem não se refere ao 

momento de início de alguma coisa, o começo cronológico ou causal de algo na história. 

“Origem não designa o processo de devir de algo que nasceu, mas antes aquilo que emerge do 

processo de devir e desaparecer” . O movimento da origem, sua rítmica, se desenvolve 515

portanto em dois sentidos opostos: de um lado como restauração e reconstituição, de outro como 

algo incompleto e inacabado. 

O originário [Ursprüngliche] nunca se dá a ver no plano do factual, cru e 
manifesto. O seu ritmo só se revela a um ponto de vista duplo, que o reconhece, 
por um lado como restauração e reconstituição, e  por outro como algo incompleto 
e inacabado. Em todo o fenômeno originário [Urphänomen] tem lugar a 
determinação da figura através da qual uma ideia confronta permanentemente o 
mundo histórico, até atingir a completude na totalidade de sua história. A origem 
portanto, não se destaca dos dados factuais, mas tem a ver com sua pré e pós-
história . 516
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 Como nota Machado, na primeira versão do Prefácio Epistemológico-crítico, Benjamin 

chega a afirmar que “origem é ideia” . Podemos compreender a origem como a expressão de 517

uma ideia, na medida em que esta se confronta com o mundo histórico, vindo a se sedimentar na 

figura do fenômeno originário. Nesse sentido, “origem caracteriza aquele instante no tempo, no 

qual a ideia encontra os fenômenos” . Porém, neste encontro, a origem não se revela no nível 518

factual, derivando dos fenômenos, pois o que é apreendido por ela “tem história apenas 

enquanto conteúdo substancial, e já não como um acontecer” . A origem se relaciona, antes, 519

com a pré e pós-história do que é factual, pois, estando no mesmo nível da ideia – expressando 

no material uma configuração do essencial em sua história – é a origem que precede o empírico, 

e não o contrário. Neste sentido, podemos compreender como as diretrizes da observação 

filosófica acompanham a dialética inerente à origem: “Nessa dialética, e em tudo o que é 

essencial, a unicidade e a repetição surgem condicionando-se mutuamente” . Nos fenômenos, 520

a origem atesta a repetição do essencial, o reaparecimento de determinada ideia, e ao mesmo 

tempo sua atualização, que se torna um exemplar único, pois difere de todas as suas 

configurações anteriores. Assim, segundo, o conceito de origem: 

A ideia absorve uma série de formas históricas, não para construir a partir delas a 
unidade, menos ainda para delas derivar algo de comum. Não há qualquer 
analogia entre a relação do fenômeno singular com a ideia ou com o conceito: 
neste último contexto, o singular é subsumido no conceito e permanece o que era 
– singularidade; no primeiro, está na ideia e torna-se naquilo que não era – 
totalidade. Nisso consiste sua salvação platônica .  521

  

 Distingue-se, assim, a origem de qualquer analogia que a relacione com as etapas da 

salvação dos fenômenos. A origem corresponde à ideia num sentido histórico, uma vez que nos 

fenômenos originários o que é essencial se manifesta pela primeira vez e sempre de novo. Em 
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relação aos fenômenos, a origem se configura como uma prova de autenticidade dos mesmos. 

“O autêntico é objeto de descoberta”, enfatiza Benjamin, podendo ser encontrado nos 

fenômenos mais excêntricos, intrincados, requintados ou toscos de uma época. Cabe ao 

investigador “considerar um tal fato como seguro quando a sua mais íntima estrutura aparecer 

como uma essencialidade tal que o fato se revele como um fenômeno originário” . A relação 522

do fenômeno com a ideia, através da salvação dos conceitos, parte de um aprofundamento nos 

detalhes do objeto, no recorte de seus elementos pelo conceito e na inscrição dos mesmos na 

ideia, visto que esta se apresenta através da configuração destes elementos dos fenômenos. A 

origem, por outro lado, é descoberta na estrutura do fenômeno, como traço deixado por uma 

ideia que se confronta constantemente com a história, marcando o fenômeno de forma única e 

ao mesmo tempo recorrente. A plenitude histórica da origem provém de sua dinâmica interna, 

pois através dela o fenômeno faz referência tanto ao passado da ideia – sua pré-história, sendo 

portanto restauração ou restituição – quanto ao seu futuro – sua pós-história, por isso aparecendo 

como algo inacabado. Se na salvação dos fenômenos determinados elementos do mundo 

empírico são inscritos no domínio das ideias, na origem parece ocorrer o inverso, a ideia, ainda 

que eterna e atemporal, se encontra com o fenômeno. Em ambos os casos o pesquisador 

encontra o nexo dessas relações no próprio objeto. 

 Segundo Mosès, a noção de “fenômeno originário” [Urphänomen] remete à um conjunto 

de conceitos empregados por Goethe tanto em escritos de botânica e anatomia quanto nos de 

estética e teoria das cores, conjunto este que inclui também noções como “arquétipo” [Urbild] e 

“planta originária” [Urpflanze]. No pensamento especulativo de Goethe, estes conceitos mantêm 

um sentido semelhante, na medida em que se relacionam com as ideias de evolução orgânica e 

de continuidade natural. Além disso, estas noções ocupam “a posição intermediária entre o 

mundo empírico e o mundo do conhecimento supremo, que é aquele das ideias” . Os 523

fenômenos originários, em particular, “são aqueles que permitem reencontrar a ideia abstrata de 

unidade ou invariância no seio da multiplicidade do sensível” . Ao relacionar sua noção de 524

origem ao fenômeno originário goetheano, Benjamin transpõe o sentido de uma categoria 
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oriunda sobretudo das investigações de ciências naturais para o domínio histórico. A referência 

ao conceito goetheano parece salientar, na noção benjaminiana de origem, o sentido “de 

princípio de organização, de forma estruturante”  dos fenômenos.  525

 Ainda no prefácio, Benjamin chega a caracterizar a história da filosofia como “ciência 

da origem”, na medida em que nela se registram as ideias cujas configurações emergiram ao 

longo do desenvolvimento do fazer filosófico. Segundo esta caracterização, a apresentação de 

uma ideia, o filósofo reitera, é atingida apenas quando todos os extremos nela presentes forem 

virtualmente percorridos. Virtualmente pois, como já mencionado, aquilo que a origem abrange 

tem como correlato no mundo histórico apenas um conteúdo substancial, que não se efetiva num 

único acontecimento, mas que sempre desponta de maneira única e ao mesmo tempo recorrente. 

Este percurso virtual “só conhece a história por dentro”, não deve ser entendido como algo 

infinito, “mas antes no sentido de algo relacionado com o ser essencial, que permite caracterizá-

la como a sua pré e pós-história” . Isto significa que história de uma ideia, testemunhada pelos 526

fenômenos originários como extremos, se desenvolve de acordo com seu ser essencial, sendo 

rastreada por suas manifestações já ocorridas e por aquelas que ainda irão ocorrer, encontrando 

seu acabamento na totalidade da história. 

A pré e pós-história de tais seres essenciais, testemunho de sua salvação ou 
reunião no recinto do mundo das ideias, não é história pura, mas natural. A vida 
das obras e das formas, que só dentro desta proteção se desenvolve de maneira 
límpida e não contaminada pela humana, é uma vida natural . 527

  

 Por “história natural”, deve-se compreender a duração da origem, comum à vida das 

obras e formas artísticas que se desdobra numa condição perfeita e estática, sem ser 

contaminada pela ação humana. A noção de “história natural”, aponta Machado, remete a uma 
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caracterização da origem presente na primeira versão do prefácio, na qual Benjamin a define 

como “enteléquia”, isto é, literalmente, “estar ou ser em completude” . Além disso, como 528

explica Gagnebin, história natural no sentido de historia naturalis, “retoma o termo grego de 

historia, pesquisa, informação, relatório, um termo que designa uma atividade de exploração e 

descrição do real sem a pretensão de explicá-lo” . A escrita da história natural se constitui 529

como uma descrição objetiva da coisa, que não se concentra em demonstrar ou fundamentar a 

gênese do objeto e nem prossegue numa ordem cronológica. No horizonte do Prefácio 

Epistemológico-crítico, a história natural é compatível com o procedimento contemplativo, na 

medida que este se dirige ao objeto sem a intenção de se apropriar dele através da consciência e 

sem seguir o ritmo ininterrupto da intenção, procurando, ao invés disso, apreender seus estratos 

de sentido numa dinâmica intermitente, de imersão no objeto e subida à superfície para que o 

pensamento tome fôlego. Tanto a história natural quanto o procedimento contemplativo 

implicam o aprofundamento na singularidade da coisa para encontrar nela mesma a via de sua 

totalização.   

 Além de relacionar a noção de ideia à origem, Benjamin também a identifica com o 

conceito de leibniziano de mônada, ampliando o alcance de sua teoria das ideias. Se na relação 

com a origem o filósofo procura explicitar o caráter histórico da ideia, sua identificação com a 

mônada diz respeito à propriedade de cada ideia de portar em si, de maneira indistinta, o 

conjunto de todas as demais ideias. Tal como numa mônada estão contidas todas as outras 

mônadas do universo, numa ideia estão configuradas todo o reino das ideias, pois “o ser que 

nela penetra com sua pré e pós-história mostra, oculta na sua própria, a figura abreviada e 

ensombrada do restante do mundo das ideias” . Além do mundo das ideias, também a 530

interpretação objetiva dos fenômenos (obtida segundo a salvação operada pelo conceito) se 

encontra representada na ideia, de maneira preestabelecida:  

A ideia é mônada – nela repousa, preestabelecida, a representação 
[Repräsentation] dos fenômenos como sua interpretação objetiva. Quanto mais 

 MACHADO, 2004, p. 90528

 GAGNEBIN, 2013, p. 9529

 BENJAMIN, 2013, p. 36530
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alta for a ordem das ideias, tanto mais perfeita será a representação 
[Repräsentation] nelas contida. E assim o mundo real poderia ser visto como 
problema, no sentido de que nos pede para penetrarmos de tal modo em tudo o 
que é real que daí resultasse uma interpretação objetiva do mundo .  531

  

 Retoma-se assim, o mote principal da atitude contemplativa benjaminiana, à qual 

prescreve o mergulho no real, o aprofundamento na coisa, como via para a interpretação objetiva 

do mundo. Como nota Gagnebin, na aproximação entre as noções de origem, enteléquia e 

mônada “trata-se sempre da mesma ideia de totalização a partir do próprio objeto e nele, da 

referência a uma pré e pós-história irredutíveis ao desenvolvimento cronológico, da Entstehung 

[gênese], que lhe seja anterior ou posterior” . Como mônada, a ideia alcança o máximo de seu 532

sentido de totalização, pois equivale à dizer “que cada ideia contém a imagem do mundo” . 533

Portanto, a tarefa que se impõe à filosofia como apresentação das ideias “é nada mais nada 

menos que a do esboço dessa imagem abreviada do mundo” .  534

III.3. Crítica de arte como mortificação das obras 

 Numa passagem inicial do prefácio à Estâncias , Giorgio Agamben considera o 535

projeto estético-filosófico do primeiro-romantismo de amalgamar a poesia e as disciplinas 

crítico-filológicas, na chamada “poesia universal progressiva”. É também deste círculo teórico 

que provém a compreensão de que uma obra, para ser qualificada como “crítica”,“só podia ser 

aquela que incluísse em si mesma a própria negação e cujo conteúdo essencial fosse assim 

 BENJAMIN, 2013, p. 36531

 GAGNEBIN, 2013, p. 11532

 BENJAMIN, op. cit., p. 37533

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit.534

 AGAMBEN, Giorgio. Estâncias. A palavra e o fantasma na cultura ocidental. Tradução de Selvino 535

José Assmann. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.
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exatamente aquilo que nela não se encontrava” . Além de lamentar a raridade de obras deste 536

gênero no ensaísmo europeu do século XX, Agamben afirma que “talvez só um livro mereça, 

nesse sentido, o nome de crítico: trata-se de Ursprung des deutschen Trauerspiel, de Walter 

Benjamin” .  537

 No contexto da produção de juventude de Benjamin, convém traçar aqui algumas 

demarcações entre a especificidade da crítica de arte filosófica e a de um tratado estético-

filosófico como Origem do drama barroco alemão. A crítica de arte limita sua interpretação à 

uma obra de arte singular, concentrando sua investigação exclusivamente nela ao buscar sua 

forma interna ou conteúdo essencial. Ela procede aprofundando-se na materialidade que 

constitui a obra, para encontrar o fragmento de verdade que sua beleza aparente oculta. Em 

linhas gerais, há um movimento de afastamento e aproximação do objeto artístico, semelhante 

ao que caracteriza a atitude do investigador frente aos fenômenos segundo a contemplação 

como imersão. Oscilação esta que também é partilhada pelo modo de escrita adequado à 

apresentação da verdade. Ainda que ambos investiguem o domínio interno das obras de arte 

literárias – num esquema metodológico também semelhante, que oscila entre a estrutura geral 

e os detalhes particulares do objeto visado – a investigação delineada no prefácio ao livro 

sobre o Trauerspiel abrange uma pluralidade de obras produzidas num mesmo contexto e 

período histórico, buscando remetê-las a uma unidade formal.  

 A principal diferença entre o programa teórico da crítica de arte e o do tratado estético-

filosófico  consiste no maior alcance deste último, que por abordar um objeto mais vasto – 538

uma forma artística de ordem histórica – mobiliza um maior escopo conceitual. Para 

Benjamin, mais do que um gênero literário, o Trauerspiel é uma Ideia, de tal modo que, na 

exposição da trama de relações que o determinam, convergem os domínios da arte, da 

filosofia, da linguagem, da história e da religião, como estratos constitutivos deste objeto. As 

formulações do Prefácio epistemológico-crítico sobre a apresentação da verdade e das ideias, 

inclusive, sugerem que a aplicação da metodologia aí apresentada é extensível à generalidade 

do fazer filosófico, e não apenas à investigação no âmbito da Estética ou da Filosofia da arte.  

 AGAMBEN, 2007, p. 9536

 AGAMBEN, op. cit., p. 10537

 Equivalente ao que Theodor Adorno caracterizará mais tarde como a forma do ensaio – não sem 538

significativas contribuições de Benjamin – no escrito O ensaio como forma. Cf. ADORNO, Theodor. 
“O ensaio como forma”. In: Notas de Literatura I. Tradução e apresentação de Jorge de Almeida. 2ª 
Ed. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2012; pp. 15-45.
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 Na segunda parte de Origem do drama barroco alemão, Benjamin expõe a relação 

entre o conceito de “alegoria” e a forma artística do Trauerspiel. Para ele, a dramaturgia 

barroca tem como fundamento a alegoria, categoria estética que caracteriza-se como uma de 

forma de expressão indireta – como marca a etimologia da palavra “alegoria”, a qual provém 

conjunção das palavras gregas allo, que significa “outro”, e agorein, que significa “dizer”. De 

acordo com a alternância entre extremos que caracteriza a argumentação de Benjamin, a 

exposição desta categoria estética requer primeiro a análise da categoria que lhe é 

tradicionalmente oposta: o símbolo. 

 Para Benjamin, o caos gerado pelo romantismo alemão é responsável por um uso não 

legitimado da noção de símbolo, ao postular um conceito de Absoluto “reverberante e em 

última instância não vinculativo” . Com isso, a procedência teológica do símbolo é 539

substituída por um “conceito que remete de forma quase imperativa para a indissociabilidade 

de forma e conteúdo” . Uma acepção semelhante do símbolo é fornecida pelo próprio 540

Benjamin em As afinidades eletivas de Goethe, de acordo com a terminologia cunhada neste 

ensaio: “O simbólico […] é aquilo em cujo âmbito surge a união indissolúvel e necessária de 

um teor de verdade e um teor coisal” . O Classicismo, por sua vez, aprofunda o equívoco ao 541

redor do simbólico. “É já evidente a tendência do Classicismo para a apoteose do indivíduo 

perfeito, e não apenas em sentido moral” . O círculo descrito pelo simbólico no ideal de 542

formação classicista permite identificar o sujeito moral com o “belo indivíduo”, numa 

correlação entre o ético e o estético que remete à estetização da moral e da formação 

individual. É também do seio do Classicismo que provém a compreensão tradicional da 

alegoria como contraponto do símbolo. Esta contraposição, porém, desqualifica o alegórico, 

compeendendo-o como uma forma de expressão inferior ao simbólico. Segundo esta 

perspectiva, o conceito de alegoria está “destinado a ser o fundo sombrio contra o qual se 

destacaria o mundo luminoso do símbolo” . 543

 BENJAMIN, 2013, p. 169539

 BENJAMIN, op. cit., loc. cit. 540

 BENJAMIN, 2009, p. 52541

 BENJAMIN, 2013, p. 170542

 BENJAMIN, op. cit., p. 171543
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 De acordo com Todorov , “foi mesmo Goethe que introduziu a oposição entre 544

símbolo e alegoria”  nas discussões teóricas sobre a arte. O primeiro registro deste tema na 545

obra do poeta remete a um pequeno artigo escrito por volta de 1797, o qual foi publicado 

somente após sua morte. Trata-se de Sobre os objetos das artes plásticas , texto cuja redação 546

foi antecedida pela interlocução com Schiller. Na correspondência entre os dois poetas, “a 

palavra ‘símbolo’ aparece em seu sentido novo” , numa feição específica, diversa daquela 547

adotada por Schiller, a qual provém da Crítica da Faculdade do Juízo, de Kant. A acepção 

fornecida no contexto da teoria kantiana do julgamento estético aproxima a palavra de seu 

sentido moderno, de modo que, “longe de caracterizar a razão abstrata, o símbolo é próprio à 

maneira intuitiva e sensível de apreender as coisas” . No referido texto, Goethe distingue o 548

simbólico e o alegórico no plano das artes plásticas, como modos de figuração sensível dos 

objetos. Como sublinha Todorov, um ponto comum entre estes é que “símbolo e alegoria 

permitem representar ou designar; ao introduzir um termo, na verdade ausente no texto de 

Goethe, poder-se-ia dizer que se trata de duas espécies de signos” . Estes gêneros de 549

figuração, para o poeta, caracterizam o espírito e o tratamento com os quais o artista maneja 

os objetos que visa dispor em sua obra. Em relação ao simbólico, Goethe considera que:  

Por meio de um sentimento profundo que, quando é puro e natural, coincidirá 
com os melhores e supremos objetos e, no melhor dos casos, os fará simbólicos. 
Os objetos representados dessa maneira parecem existir por si mesmos e são 
todavia, profundamente significativos, e isso devido ao ideal, que sempre 
implica uma universalidade .  550

  

 TODOROV, Tzvetan. Teorias do símbolo. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Editora 544

Unesp, 2014.

 TODOROV, 2014, p. 318545

 GOETHE, Johann Wolfgang. “Sobre os objetos das artes plásticas”. In: Escritos sobre arte. 546

Introdução, tradução e notas de Marco Aurélio Werle. 2ª Ed. São Paulo: Associação Editorial 
Humanitas; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008c; pp. 83-86.

 TODOROV, 2014, p. 318547

 TODOROV, op. cit., p. 317548

 TODOROV, op. cit., p. 319549

 GOETHE, 2008c, p. 85550



!181

 Pode-se notar nesta passagem a estima pelo simbólico, que mobilizado por 

sentimentos profundos, puros e naturais, converge para “os melhores e supremos objetos”. No 

modo de representação simbólica, os objetos figuram na obra arte de maneira autônoma e 

plenos de significado. O modo alegórico de representação dos objetos, por sua vez, extrapola 

o que é representado de maneira sensível na obra, instigando o entendimento a buscar seu 

sentido para além do que nela está expresso. 

Entretanto, também existem obras de arte que brilham por meio do 
entendimento, do espírito [Witz], da galanteria, onde também situamos todas as 
obras alegóricas; dessas podemos pelo menos esperar algo de bom, porque 
destroem igualmente o interesse pela representação mesma e impelem, por 
assim dizer, o espírito de volta a si mesmo e retiram de seu olhar o que é de fato 
representado . 551

  

 Assim, podemos considerar a diferença entre símbolo e alegoria, aqui traçada por 

Goethe, de acordo com suas respectivas formas de recepção. Enquanto ao simbólico basta a 

percepção sensível para comunicar o significado do objeto expresso, a alegoria suscita uma 

atividade intelectual de reflexão e compreensão. Disso decorre que “o alegórico se distingue 

do simbólico, no sentido em que este designa diretamente, aquele indiretamente” . Para 552

Todorov, “reconhecemos aí o caráter racional da alegoria, oposto à natureza intuitiva do 

símbolo” . Além disso, a distinção entre símbolo e alegoria esboçada neste pequeno artigo já 553

anuncia a diferença destes modos de exposição com base na relação entre universal e 

particular. Contudo, esta será explicitada em relação à poesia e não mais com referência à 

matéria sensível, como podemos notar num trecho das Máximas e Reflexões de Goethe, 

conforme citado por Benjamin no livro sobre o Trauerspiel: 

Há uma grande diferença entre o poeta procurar o particular para chegar ao 
geral e contemplar o geral no particular. No primeiro procedimento temos uma 
alegoria e o particular serve apenas como exemplo, caso exemplar do geral. Mas 

 GOETHE, 2008c, p. 85-86551

 GOETHE, op. cit., p. 86552

 TODOROV, 2014, p. 323553
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na segunda situação estamos de fato perante a natureza da poesia: ela dá 
expressão a um particular sem pensar no geral e sem apontar diretamente para 
ele. Quem for capaz de apreender esse particular como coisa viva dispõe ao 
mesmo tempo do geral, mesmo sem disso ter consciência, ou só chegando a tê-
la mais tarde . 554

 Na sequência desta passagem, Todorov pontua , Goethe aplica os modos de 555

representação simbólico e alegórico numa famosa comparação entre si mesmo e Schiller, 

atribuindo a este o título de “poeta alegórico” enquanto reserva para si a alcunha de “poeta 

simbólico”. O que nos interessa aqui é a ênfase na passagem do particular ao geral como 

termo de distinção entre alegoria e símbolo, na qual se evidencia a importância dos “processos 

de produção e de recepção dos símbolos e das alegorias”  para a reflexão de Goethe. “Há 556

diferença no processo de criação, conforme se parta do particular e nele se descubra, 

posteriormente, o geral (é o símbolo), ou se tenha, primeiro, o geral e, em seguida, se busque 

para ele uma encarnação particular” . Neste sentido, o simbólico consiste na expressão que 557

prioriza um elemento particular que – de um modo inconsciente e até não intencional por 

parte do poeta – chega a abarcar o geral, ainda que seu valor desponte apenas na posteridade 

da obra. A alegoria, em direção contrária, busca exprimir o geral através de um elemento 

particular, dando-lhe o caráter de um exemplo. “Os dois portanto não se distinguem pela 

natureza lógica da relação entre simbolizante e simbolizado, mas a partir do modo de 

evocação do geral pelo particular” . 558

 Segundo Benjamin, “a alegoria […] não é uma retórica ilustrativa através da imagem, 

mas expressão, como a linguagem e também a escrita” . Para reabilitar a alegoria como 559

categoria estética, de modo que esta goze do mesmo status teórico do símbolo, o filósofo 

resgata uma definição mais rigorosa do simbólico, afim de estabelecer a diferença 

fundamental entre estas duas formas de expressão. A definição do simbólico presente na teoria 

 GOETHE apud BENJAMIN, 2013, p. 171554

 TODOROV,  op. cit., p. 324555
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 TODOROV, op. cit., loc. cit.557
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estética de Friedrich Creuzer , talvez a mais exaustiva no conjunto de referências de 560

Benjamin, determina a essência do simbólico segundo quatro características básicas: o 

símbolo é imediato, total, necessário, e sua origem se situa num domínio insondável. No 

simbólico, o nexo entre o significado e o significante não é arbitrário, mas necessário, de 

modo que esta ligação não se estabelece por mãos humanas, mas tem sua fonte em ordens 

superiores e incompreensíveis. Além disso, a totalidade do significado se exprime de maneira 

instantânea no significante, sem haver necessidade de recorrer a outro elemento para sua 

compreensão.   

 Considerando este conceito de símbolo, a diferença fundamental apontada por 

Benjamin em relação à alegoria parte do aspecto temporal destas duas categorias. Este aspecto 

desponta dos comentários feitos por Görres à obra de Creuzer. Como mostram os trechos 

citados por Benjamin, podemos entender o símbolo “como signo das ideias – autárquico, 

compacto e entrincheirado em si mesmo” , enquanto a alegoria é a figuração de ideias “em 561

progressão contínua, acompanhando o fluxo do tempo, dramaticamente móvel, torrencial” . 562

Na passagem seguinte, a comparação entre o símbolo e alegoria engloba uma distinção entre o 

domínio da natureza e o da história humana: “símbolo e alegoria estão um para o outro como 

o grande, mudo e poderoso mundo natural da montanha e das plantas para a história humana, 

viva e em contínua progressão” . Segundo Gagnebin, as reflexões de Creuzer citadas por 563

Benjamin “manifestam com acuidade que os juízos sobre o valor estético destas figuras não 

remetem a uma preferência de gosto, porém, mais profundamente, a uma apreciação do valor 

do tempo e da história” .  564

 Enquanto o símbolo se caracteriza como instante místico, no qual a totalidade do 

significado é dada imediatamente – de maneira breve e clara – e sem qualquer fundamento 

ulterior, isto é, sem depender de nenhuma outro complexo de significação que não ele próprio; 

a alegoria é determinada pela temporalidade da história. A alegoria expressa sua significação 

de maneira mediata, seus elementos constitutivos precisam ser remetidos a outros contextos 

 Mais precisamente aquela exposta na obra Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders 560

der Griechen.   

 CREUZER apud BENJAMIN, 2013, p. 176 561

 CREUZER apud BENJAMIN, op. cit., loc. cit. 562

 CREUZER apud BENJAMIN, op. cit., loc. cit. 563

 GAGNEBIN, 2013, p. 35564
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de significação, visto se constituir por fragmentos alienados de seu contexto original e 

remontados, num desenvolvimento análogo ao fluxo torrencial do tempo. O nexo entre 

significado e significante, na alegoria, é resultado da dialética inerente ao processo histórico. 

Como assinala Gagnebin, esta forma de expressão é “tributária de um desenvolvimento no 

tempo que afeta tanto sua construção quanto sua compreensão e acarreta seu envelhecimento 

histórico” . Assim, o símbolo revela-se como uma forma expressiva de caráter teológico, ao 565

passo que a alegoria é determinada por uma dinâmica de caráter histórico. 

Enquanto no símbolo, com a transfiguração da decadência, o rosto transfigurado 
da natureza revela fugazmente na luz da redenção, na alegoria o observador tem 
diante de si a facies hippocratica da história como paisagem primordial 
petrificada. A história, com tudo aquilo que tem de extemporâneo, de 
sofrimento e malogro, ganha expressão na imagem de um rosto – ou melhor, de 
uma caveira. […] Quanto maior a significação, maior a sujeição à morte, pois é 
a morte que cava mais profundamente a tortuosa linha de demarcação entre a 
physis e a significação. Mas a natureza, se desde sempre está sujeita à morte, é 
também desde sempre alegórica. A significação e a morte amadurecem juntas no 
decurso do processo histórico, do mesmo modo que se interpenetram, como 
sementes na condição criatural, pecaminosa e fora da Graça .  566

 Na alegoria, a imagem da história assume a expressão de uma caveira, em oposição ao 

rosto imerso na luz da redenção, análogo do símbolo. A verdade da alegoria consiste em 

evidenciar a condição perecível do nexo entre a natureza e a significação, o qual é 

determinado pelo desenvolvimento histórico em direção à morte, ao fim da duração. De 

acordo com Gagnebin, o tema da natureza decaída e da condição humana – em sofrimento, 

por ocasião do pecado e da queda da Graça – evidencia novamente ideias que permanecem 

vivas no pensamento de Benjamin, tanto no livro sobre o Trauerspiel quanto nas 

preocupações nas teses Sobre o conceito de história. Nesse sentido, o mérito da alegórico 

consiste em “cavar” [graben] a relação, que se quer unívoca, entre os elementos do real e a 

significação que lhes é atribuída, ao submetê-los à arbitrariedade de sua combinatória. 

 GAGNEBIN, 2013, p. 35565

 BENJAMIN, 2013, p. 176-177566
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A alegoria cava um túmulo tríplice: o do sujeito clássico que podia ainda 
afirmar uma identidade coerente de si mesmo, e que, agora vacila e se desfaz; o 
dos objetos que não são mais os depositários da estabilidade, mas se decompõe 
em fragmentos; enfim, o do processo mesmo de significação, pois o sentido 
surge da corrosão dos laços vivos e materiais entre as coisas, transformando os 
seres vivos em cadáveres ou em esqueletos, as coisas em escombros e os 
edifícios em ruínas .   567

  

 Num movimento semelhante ao da alegoria, a crítica histórico-filosófica deve fraturar 

a totalidade harmônica da história oficial, afim de extrair o que foi esquecido e excluído da 

narrativa convencionada entre os vencedores. No âmbito da interpretação histórica, a 

esperança de uma totalidade verdadeira, como manifestada na fugacidade do símbolo, “só 

pode, pois, ser expressa nas metáforas da mística (ou da teologia), isto é, numa linguagem 

duplamente prevenida contra a assimilação a um discurso de pretensão descritiva ou até 

científica” . A interpretação alegórica, por sua vez, mobiliza a fragmentação e 568

desestruturação da totalidade enganosa da história oficial, extraindo de seus fragmentos a 

história dos vencidos. “Se a interpretação alegórica é uma forma privilegiada de saber 

humano, é porque ela expõe à luz do dia esta ligação entre significação e historicidade, 

temporalidade e morte” .  569

 “A expressão alegórica nasceu de uma curiosa combinação de natureza e história” . 570

Sua procedência histórica no ocidente, contudo, remete à recepção, um tanto nebulosa, da 

escrita hieroglífica dos egípcios entre os eruditos humanistas do Renascimento, os quais 

“começaram assim a escrever com imagens das coisas, em vez de palavras” . Sendo 571

construções expressivas e enigmáticas que constituíam toda uma linguagem e requeriam 

decifração, os hieróglifos foram intensamente estudados pelo eruditos humanistas do período. 

Como resultado, a escrita por enigmas inundou toda a espécie de objetos artísticos do 

Renascimento – de medalhões a arcos triunfais – com ícones, emblemas, pictogramas e signos 

fonéticos. Benjamin ressalta que o Barroco herda esta influência da expressão alegórica, 
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 GAGNEBIN, op. cit., loc. cit.569

 BENJAMIN, 2013, p. 178570

 GIEHLOW apud BENJAMIN, op. cit., p. 179571



!186

convergindo linguagens figuradas da tradição cristã, bem como da antiguidade grega e 

egípcia. A própria escrita alegórica tende à imagem, de modo que no Trauerspiel, “para cada 

ideia, o momento expressivo encontra uma verdadeira erupção de imagens, que espalha pelo 

texto uma massa verdadeiramente caótica de metáforas” . Subjaz a esta prática de 572

enriquecimento da expressividade a intenção de prover a obra poética com uma codificação 

que a aproximasse dos textos sagrados. “O caráter sagrado da escrita é inseparável de ideia de 

sua rigorosa codificação, pois toda escrita sagrada se fixa em complexos verbais imutáveis, ou 

procura sê-lo” . O que se reforça com isso é a atitude meditativa do leitor erudito, capaz de 573

enxergar no amontoado de alegorias e metáforas o sentido velado. Além de reforçar uma 

tendência aristocrática da poesia, pois a decodificação das alegorias exige um amplo 

repertório cultural, o que limita radicalmente o público leitor; há a ideia da poesia como 

teologia oculta, como se este registro profano da linguagem fosse capaz de estabelecer uma 

ligação cifrada com o divino. Nas palavras de Opitz, citadas por Benjamin: 

Para que pudessem compreender corretamente as lições da sabedoria e das 
coisas celestiais, os homens sábios tiveram de esconder e ocultar em rimas e 
fábulas, que o povo gosta mais de ouvir, aquilo que inventaram para edificação 
do temor de Deus, dos bons costumes e da boa conduta .  574

 A compreensão do significado geral de uma alegoria exige interpretação, no sentido de 

uma imersão que se perde na cadeia de significados historicamente sedimentados que ela 

evoca – sob o risco de nunca esgotar a gama de significados de um determinado significante, 

ou mesmo de se perder na ambiguidade de significados variados e contraditórios para um 

mesmo significante. A antinomia do alegórico, como Benjamin designa a tendência desta 

forma de expressão à ambiguidade, é o principal motivo de sua desvalorização no contexto do 

racionalismo e do classicismo modernos. O símbolo plástico, por outro lado, foi estimado 

como sinônimo de clareza e univocidade, por atender perfeitamente às ambições por uma 

produção artística regida por leis universais e atemporais, expressando as qualidades de 
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unidade e harmonia orgânicas. “Não é possível conceber contraste maior com o […] símbolo 

plástico, a imagem da totalidade orgânica, do que esta fragmentação amorfa que é a escrita 

visual do alegórico” . A disparidade entre expressão e significação ocasionada pela alegoria, 575

como destaca Gagnebin, desvela a dialética imanente do Trauerspiel, ao conjugar tanto o luto 

[Trauer] quanto o jogo [Spiel]: 

A alegoria extrai sua vida do abismo entre expressão e significação. Ela não 
tenta fazer desaparecer a falta de imediatez do conhecimento humano, mas se 
aprofunda em cavar esta falta, ao tirar daí imagens sempre renovadas, pois 
nunca acabadas. Enquanto o símbolo aponto para a eternidade da beleza, a 
alegoria insiste na sua não identidade essencial, porque a linguagem sempre diz 
outra coisas (allo-agorein) que aquilo que visava, porque nasce e renasce 
somente dessa fuga perpétua de um sentido último. A linguagem alegórica 
extrai sua profusão de duas fontes que se juntam num mesmo rio de imagens: da 
tristeza, do luto provocado pela ausência de um referente último; da liberdade 
lúdica, do jogo que tal ausência acarreta para quem ousa inventar novas leis 
transitórias e novos sentidos efêmeros . 576

  

 A alegoria afirma a transitoriedade contra a eternidade da beleza, pretensão do 

símbolo. “No campo da intuição alegórica, a imagem é fragmento, runa. A beleza simbólica 

dilui-se, porque é tocada pelo clarão do saber divino” . Benjamin enfatiza que o fragmento é 577

a matéria primordial da criação barroca. A arbitrariedade do alegorista frente às coisas, sua 

compulsão por reduzi-las a fragmentos, resulta na acumulação progressiva de imagens e 

emblemas. Decorre daí que, no Trauerspiel, “cada personagem, cada coisa e cada relação 

pode significar qualquer outra coisa” . Sua linguagem transbordante de imagens e metáforas 578

“veste” os objetos como personagens, de modo que “na construção alegórica as coisas olham 

para nós sob a forma de fragmentos” . Segundo Benjamin, a criação artística do Trauerspiel 579

é determinada pelo uso acumulativo de fragmentos imbuídos de significado, de modo que a 

descontextualização das partes em relação ao todo permite caracterizar a obra singular como 
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ruína. “O que é comum às obras deste período é acumular incessantemente fragmentos, sem 

um objetivo preciso, e, na expectativa de um milagre, tomar os esteriótipos por uma 

potencialização da criatividade” . O que os artistas do Barroco pretendem com tais obras – 580

carregadas de enigmas, permeadas pela ambiguidade – é expor sua atividade de construção, 

ao invés do todo constituído. 

 A alegoria assinala a presença determinante da história na forma artística do 

Trauerspiel. “O mundo dos deuses antigos teria morrido, quando na verdade foi a alegoria que 

o salvou, se pensarmos que a visão da transitoriedade das coisas e a preocupação de as salvar 

para uma eternidade é um dos mais fortes motivos do fenômeno alegórico” . Em função de 581

sua construção alegórica, as obras da dramaturgia barroca efetuam um resgate dos elementos 

culturais da antiguidade, situando sua forma num limiar histórico, pois a “alegoria instala-se 

de forma mais estável nos momentos em que o efêmero e o eterno mais se aproximam” .  582

Além da forma calcada no histórico, Benjamin aponta que também o conteúdo do Trauerspiel 

é extraído da história, característica essa que permite distinguir os produtos da dramaturgia 

barroca da tragédia, cujo conteúdo, segundo a clássica definição aristotélica, é o mito . 583

Nesse sentido, as obras alegóricas do Barroco parecem ter sido elaboradas com a consciência 

do lugar que assumirão no continuum da história da arte, visto que “trazem em si, com rara 

evidência, o pressuposto de sua crítica a longo prazo” . Mais do que compor suas obras com 584

os resquícios de momentos significativos extraídos do passado, a arte barroca supõe de 

antemão o envelhecimento de seus produtos e o esforço futuro pela sua decifração. O modo 

como as peças do Trauerspeil são determinadas pela alegoria sugere, inclusive, que “o 

espectador ideal destes dramas mergulhava neles meditativamente, nisto se aproximando do 

leitor” . Se a história oferece a matéria primordial do drama barroco, é igualmente na 585

história que se pode localizar sua verdade essencial: 
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A palavra “história” está gravada no rosto da natureza com os caracteres da 
transitoriedade. A fisionomia alegórica da história natural, que o drama barroco 
coloca em cena, está realmente presente sob a forma de ruína. Com ela, a 
história transferiu-se de forma sensível para o palco. Assim configurada, a 
história não se revela como processo de uma vida eterna, mas antes como o 
progredir de um inevitável declínio. […] As alegorias são, no reino dos 
pensamentos, o que as ruínas são no reino das coisas. 

  

 Tal como as ruínas, que no reino das coisas são o vestígio material do passado que se 

fazem ver no presente, num estado de precariedade e anacronismo; a alegoria, no reino do 

pensamento, é o resquício de uma significação oriunda de outro contexto, e pelo fato de seu 

sentido pleno se fundamentar num substrato de significação alheio, ela aparece sempre como 

fragmento. Ambas as categorias, ruína e alegoria, evocam de maneira sensível a sobrevivência 

de algo considerado morto, cujos restos – apenas parte de sua configuração original – ainda 

subsistem no mundo dos vivos. “As alegorias envelhecem porque de sua essência faz parte o 

desconcertante” , sua existência manifesta o anacrônico, o extemporâneo. Precisamente no 586

fragmento intitulado “Ruína”, Benjamin fornece uma caracterização sintética do trabalho 

interpretativo da crítica de arte, à luz do sentido que a própria obra de arte adquire no barroco. 

Em consonância com seu estilo ensaístico, tal formulação da tarefa da crítica de arte lança 

mão de uma analogia que correlaciona a interpretação realizada pela crítica de arte com o 

processo através do qual se extingue a vitalidade da obra. Dito de modo direto: 

A crítica é mortificação das obras. Isto é confirmado pela essência das obras 
alegóricas, mais do que por quaisquer outras. Mortificação das obra: não – como 
queriam os românticos – o despertar da consciência nas obras vivas, mas a 
implantação do saber naquelas que estão mortas .  587

  

 Há nesta passagem uma sutil distinção entre o Barroco e o Romantismo, que nos 

remete diretamente à dissertação de doutoramento de Benjamin, intitulada O conceito de 
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crítica de arte no romantismo alemão. De acordo com a teoria da arte romântica, tal como 

reconstruída pelo filósofo, a essência da obra de arte é compreendida como “um centro vivo 

de reflexão”, de modo que a tarefa da crítica pode ser genericamente descrita como 

desdobramento ou potencialização da reflexão inerente à obra particular. Neste sentido, a 

contribuição significativa da teoria romântica para a autonomia da arte foi a ênfase na obra 

acabada, isto é, na valorização da obra como forma auto-limitada que traz em si mesma o 

germe de seu desdobramento. Embora o procedimento reflexivo da crítica romântica termine 

por expor a obra particular como inacabada, ao remete-la à totalidade da arte – isto é, ao 

absoluto como continuum das formas –, o princípio ou critério deste procedimento é inerente 

à própria obra, já é dado com ela. A reflexão que constitui a essência da obra particular 

representa, em última instância, a possibilidade de seu total acabamento, sua absolutização. 

De um ponto de vista normativo, a teoria romântica prescreve que o sentido e valor de uma 

obra deve ser objetivamente investigado nela mesma.  

 No barroco, entretanto, tal compreensão da forma interna da obra de arte não encontra 

paralelo. Em virtude das obras barrocas estarem calcadas na alegoria, estas podem ser antes 

comparadas com ruínas, para as quais o trabalho da crítica caracteriza-se como “mortificação” 

– isto é, supressão do vigor da obra e afirmação de sua morte – o que equivale a instaura-las 

no domínio do saber. A aplicação da noção de “vida” à obra de arte remete à “crítica 

filosófica” ao romance de Goethe, ao programa teórico delineado neste escrito para o trabalho 

interpretativo sobre a obra de arte. 

 Em As afinidades eletivas de Goethe, tanto a analogia da fogueira, que distingue 

crítica e comentário como gêneros específicos de interpretação das obras literárias, quanto a 

pergunta crítica fundamental que guia esta modalidade de interpretação, a qual questiona “se a 

aparência do teor de verdade [Wahrheitsgehalt] se deve ao teor coisal [Sachgehalt] ou se a 

vida do teor coisal se deve ao teor de verdade” , recorrem ao conceito de vida. Como 588

exposto no capítulo anterior, Benjamin considera que a categoria estética da forma atua no 

momento de criação ou configuração da obra, como “o caráter definitivo da vivificação 

artística” . Estando relacionada ao teor de verdade da obra – diferentemente da técnica 589

poética, a qual é determinada pelo teor coisal –, a forma é capaz de converter os elementos 
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dispersos no caos numa totalidade harmônica, dando à obra a beleza de sua aparência. Para 

Benjamin, a aparência bela da obra representa um resquício mítico, por oferecer uma 

figuração falsa e enganadora, pois atemporal e constituída pelo arranjo harmonioso do caos. 

Neste sentido, a bela aparência não oculta apenas o que está na essência da beleza da obra, 

como aquilo que dá vida a esta beleza, seu teor de verdade, para retomar o conceito cunhado 

por Benjamin na análise do romance de Goethe.  

 No plano mais abstrato da argumentação de Benjamin, a ideia da beleza deve ser 

entendida como um segredo, isto é, como um objeto cuja essência é ocultada por um 

envoltório, o qual permanece em exposição. Pela impossibilidade de desvelamento de sua 

essência, a ideia da beleza só pode ser conhecida através de sua aparência, pela cuidadosa 

percepção do envoltório enquanto véu que dissimula a essência da beleza. Este aspecto nos 

permite marcar uma ambiguidade fundamental da beleza, que a define sua ideia como 

segredo: ao mesmo tempo portadora de um valor sagrado – pela verdade em seu fundamento, 

a qual não admite total exposição  – e, em igual medida, de um caráter profano – pela ilusão 590

que constitui sua aparência, uma dissimulação cujo encanto exerce irresistível atração ao 

longo de sua existência. 

 O próprio romance de Goethe, As afinidades eletivas , dá voz à ambiguidade da 591

beleza. Além da personagem Ottilie, considerada por Benjamin a encarnação ficcional da bela 

aparência, a trama do romance engloba diversos episódios nos quais a natureza original, tanto 

do lugar quanto das convenções sociais, é sujeitada por arranjos artificiais que propiciam 

momentos belos e agradáveis. É certo dizer que no desfecho do romance, forças míticas se 

abatem sobre as personagens como resultado da violação do caráter sagrado da natureza, 

perpetrada por estes aristocratas “esclarecidos” ao manipulá-la em prol do embelezamento 

geral da propriedade. Um momento importante deste empreendimento estético consiste na 

polêmica originada pela realocação das lápides do cemitério presente na capela da 

propriedade, afim de dispor um jardim em seu lugar. À opinião do arquiteto, de que o mais 

belo monumento em homenagem a memória de um ser humano seria sua própria imagem, 

Charlotte responde: 

 Como se pode notar na passagem em que Benjamin contrapõe a bela aparência ao essencialmente 590

belo, retornando à discussão sobre a beleza presente no diálogo platônico O banquete.

 GOETHE, Johann Wolfgang von. As afinidades eletivas. Tradução de Erlon José Paschoal; 591

Introdução e notas de Kathrin Holzermayr Rosenfield. São Paulo: Nova Alexandria, 2008a. 
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A imagem de um ser humana é bastante independente; onde quer que esteja, ela 
está para si mesma, e não lhe exigimos que indique a sua verdadeira sepultura. 
Mas posso lhe confessar uma estranha sensação? Até pelas imagens sinto uma 
espécie de repulsa, pois parecem estar sempre me fazendo uma censura tácita; 
elas me remetem a algo distante, saudoso e me lembram o quanto é difícil 
honrar bem o presente .  592

  

 Nas palavras de Charlotte, a perfeição atemporal retratada na imagem coloca um 

desafio para a existência no presente. Sua harmonia não tem paralelo com a realidade efetiva, 

de modo que a conduta dos vivos parece estar constantemente sob crivo da idealização dos 

mortos. Retornando ao programa teórico da crítica de arte de Benjamin, “o que põe termo a 

essa aparência, o que prescreve o movimento e obsta a harmonia é o sem expressão. Aquela 

vida funda o mistério, este enrijecimento funda o conteúdo da obra” . Uma vez que a bela 593

aparência se sobrepõe ao teor de verdade, ocultando-o, ela institui na obra o mistério sobre 

sua essência. O sem-expressão, por sua vez, consiste no momento de interrupção da harmonia 

estabelecida pela bela aparência, o qual permite que a verdadeira essência da obra se 

sobressaia. 

É o sem-expressão que destrói aquilo que ainda sobrevive em toda aparência bela 
como herança do caos: a totalidade falsa, enganadora – a totalidade absoluta. Só o 
sem-expressão consuma a obra que ele despedaça, fazendo dela um fragmento do 
mundo verdadeiro, torço de um símbolo . 594

  

 É como cesura da bela aparência que a verdade essencial da obra de arte ganha 

possibilidade de figuração. O que se entende por “morte” da obra de arte, portanto, consiste no 

envelhecimento de sua materialidade concreta, dos conteúdos da realidade factual e histórica de 

seu momento de produção. Consequentemente a isso, ocorre o enfraquecimento do poder mítico 
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de sua bela aparência. Contudo, a consumação da morte da obra realiza-se pelo trabalho da 

crítica, ao destruir a parcela remanescente de sua harmonia pela ação disruptiva do sem-

expressão.  

 Afirmada a morte da beleza da obra, esta pode ser integrada ao saber. Em As afinidades 

eletivas de Goethe, Benjamin indica que a sondagem efetuada pela crítica na obra de arte 

aproxima-se da indagação filosófica, na medida em que as obras de arte são compreendidas 

como “irmãs” dos problemas filosóficos. Segundo ele, a totalidade dos problemas constituídos 

ao longo da história da filosofia não se deixa abarcar na formulação de uma única pergunta. 

Uma tal pergunta capaz de delinear a totalidade dos problemas filosóficos, embora sugerida num 

sentido hipotético, é designada por Benjamin “o ideal do problema”. Da caracterização desta 

unidade ideal na qual diversos elementos singulares são englobados, decorre que a indagação 

realizada pela crítica procura na obra exatamente o problema que abrange sua totalidade numa 

unidade estrita, tomando-a, portanto, como o ideal do problema. “Pois o que a crítica demonstra 

por fim na obra de arte é a possibilidade virtual de formular o seu teor de verdade como sendo o 

mais elevado problema filosófico” . Se a beleza está de algum modo correlacionada com a 595

verdade, cada obra de arte autêntica encerra em si o ideal do problema, o qual deve ser 

despertando pela crítica numa manifestação sensível. Retornando ao livro sobre Trauerspiel, o 

método inquisitivo desta crítica de arte adquire novamente uma semelhança com a investigação 

filosófica. Nesse contexto, a sobrevivência da beleza de uma obra ao longo da história é o índice 

de um mistério, de um problema que convida à reflexão filosófica:  

A beleza que perdura é um objeto do saber. Podemos por em dúvida se a beleza 
que perdura ainda é digna desse nome, mas uma coisa é certa: não existe belo 
que não tenha em si algo que mereça ser sabido. O papel da filosofia não pode 
ser o de duvidar de sua capacidade de despertar o que nas obras existe de 
belo .  596
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 O estranhamento causado pela ação do tempo evita o processo de identificação empática 

do intérprete com a obra e com seu autor, pois quando os elementos constitutivos da 

materialidade da obra se tornam anacrônicos, o poder mítico da bela aparência, sua totalidade 

ilusória, decresce. A objetividade que Benjamin vindica para a crítica de arte – como mostra a 

cuidadosa reflexão metodológica presente em seus escritos de juventude para a compreensão 

adequada da obra de arte, bem como a rejeição do biografismo – visa precisamente resguardar a 

interpretação de terminar sua tarefa ratificando o mito. O distanciamento histórico é condição 

para que a verdade da obra venha à tona, ligando-se diretamente ao caráter filosófico da crítica 

de arte, pela afinidade da obra com o ideal de problema. Neste horizonte, a tarefa da crítica 

consiste em formular o teor de verdade da obra como um problema filosófico, recorrendo ao seu 

teor coisal.  

O objeto da crítica filosófica é o de demostrar que a função da forma artística é o 
de transformar em conteúdos de verdade [Wahrheitsgehalten] filosóficos os 
conteúdos materiais [Sachgehalte] históricos presentes em toda obra significativa. 
Esta transformação do teor coisal [Sachgehalte] em teor de verdade 
[Wahrheitsgehalt] faz do declínio da força de atração original da obra, que 
enfraquece década após década a base de um renascimento no qual toda beleza 
desaparece e a obra se afirma como ruína .  597

  

 O renascimento que a obra de arte experimenta através da crítica, ao ser afirmada como 

ruína, registra-a como documento histórico, inscrevendo-a no domínio do saber. O que morre 

efetivamente é o estrato da obra voltado para a exposição, constituído em nome da beleza e de 

sua atração. Os objetos da crítica são as obras mortas, visto que a vitalidade de sua beleza 

decresce com sua permanência histórica. Entretanto, no saber as obras são salvas, pois aí a 

essência que elas carregam é preservada da ação implacável do tempo. Assim, a tarefa da crítica 

de arte se situa, simultaneamente, na distância entre a aparência material e a verdade essencial 

da obra, bem como no limite temporal marcado pela vida e pela morte da mesma. Ela não 

dispõe de um acesso direto à verdade da obra, pois é característico da beleza a impossibilidade 

de ser desvelada, de ter sua essência exposta. Ela procede aprofundando-se na materialidade 
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concreta da obra, para aí encontrar um “torço de símbolo”, isto é, um momento fragmentário da 

verdade essencial da obra, em que o teor de coisa e o teor de verdade da obra se interpenetrem 

plenamente. “A crítica não deve, pois, preservar a beleza da aparência sensível, mas, uma vez 

reduzida a ruínas, prender-se a esses destroços e fazer deles objetos privilegiados de sua 

meditação. Para se tornar objeto do saber, o objeto [artístico] deve ser histórico de ponta a ponta, 

deve ser desnudado e dissecado” . 598

 As palavras finais de Benjamin no livro sobre o Trauerspiel marcam em definitivo a 

importância da salvação operada pela crítica, esforço legítimo mesmo diante de obras 

negligenciadas pela história da literatura, cuja qualidade artística mostra-se precária e que, por 

este motivo, foram relegadas ao ostracismo. Embora os produtos do Trauerspiel alemão 

permaneçam defeituosos e incompletos diante da reconhecida excelência das obras de 

Shakespeare e de Calderón de la Barca – referências da dramaturgia barroca que Benjamin 

contrasta com o Trauerspiel alemão ao longo de seu trabalho –, a investigação crítica do filósofo 

demostra a autenticidade desta forma artística, pelo aprofundamento nas relações históricas que 

a determinam e pela alegoria que nela vige: 

O poderoso esboço desta forma precisa de ser pensado até o fim, e só sob esta condição 
é possível discutir a ideia do Trauerspiel alemão. A ideia de seu plano constitutivo 
evidencia-se de modo mais eloquente a partir das ruínas dos grandes construções do que 
das menores, por mais bem conservadas que estejam, e esta é a razão pela qual o 
Trauerspiel alemão exige interpretação. Ele foi concebido no espírito da alegoria, desde 
o início como ruína e fragmento . 599
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CONCLUSÃO 

  

 Para concluir este trabalho, convém retomarmos alguns momentos chave do programa 

estético-filosófico da crítica de arte, tal como delineado nos escritos aqui analisados. O 

primeiro elemento que a teoria da crítica de arte de Benjamin enfatiza, que é reforçado pelo 

cuidado do filósofo na exposição de seus pressupostos, é a garantia de objetividade e clareza 

no procedimento interpretativo. Já no ensaio sobre os poemas de Hölderlin , a noção de 600

“poetificado” [Gedichtete] prescreve que uma interpretação circunscrita à obra de arte não 

afirma uma verdade universal e necessária sobre ela, mas antes constitui uma possibilidade de 

compreensão previamente fundamentada e objetiva, ainda que permaneça questionável 

quando a obra é revisitada pela crítica em outro contexto de recepção. Em sua dissertação de 

doutoramento , Benjamin atribui ao conceito de “reflexão” – tomado de Fichte pelos 601

primeiro-românticos – como análogo da intuição intelectual, capaz de prover consciência 

imediata, num movimento auto-referencial que tende ao infinito. Como tratamos no primeiro 

capítulo, a interpretação de Benjamin da relação entre Fichte e os românticos de Jena 

aproxima a concepção romântica de crítica de arte de sua própria, de modo a garantir a 

objetividade do procedimento interpretativo. Desse modo, a crítica romântica consiste no 

desdobramento da reflexão inerente à obra de arte, num movimento que é, inclusive, 

reflexivo.  

 Neste horizonte, a recusa por aspectos psicológicos e individuais como fundamentos 

da crítica abrange tanto as interpretações baseadas em conteúdos biográficos, que desviam sua 

investigação das obras para a vida do artista, quanto a valorização da obra motivada pelo 

gosto pessoal do intérprete. O classicismo ou neoclassicismo – a denominação varia conforme 

o escrito de Benjamin que observamos – aparece como a principal vertente estética implicada 

nesta recusa. Em O conceito de crítica, Benjamin salienta que a crítica romântica garantiu à 

 BENJAMIN, Walter. “Dois poemas de Friedrich Hölderlin: Coragem de poeta e Timidez”. In: 600
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obra de arte o critério de sua valorização, ao considerar a essência da obra como uma reflexão 

viva, diferentemente do neoclassicismo, o qual se concentra em julgar a qualidade artística de 

uma obra segundo escalas de valor exteriores a ela, concernentes ao que podemos chamar de 

“regras da beleza”. Esta tendência teórica, também predicada de “dogmatismo estético”, é 

apontada como um fruto do racionalismo no campo da estética e da filosofia da arte, sendo 

qualificada por Benjamin como negativa. Além disso, deve-se ter em mente que Benjamin 

atualiza a crítica de arte romântica como uma alternativa filosófica à prática crítica de sua 

época, apontada por ele como herdeira da tendência neo-classicista, e por este motivo 

igualmente negativa, além de subjetiva. Esta última alcunha deve-se ao fato da interpretação 

se mostrar afetada pelos sentimentos individuais do intérprete, pelo seu gosto pessoal, em 

relação à obra e ao artista. O trabalho interpretativo de Gundolf sobre a obra de Goethe – 

exemplar da tendência filológica do círculo de Stefan Georg e alvo das críticas de Benjamin 

contra o biografismo no ensaio sobre As afinidades eletivas  – recai sobre os mesmos 602

motivos. No Goethe de Gundolf transparece a empatia que o intérprete nutre pela figura do 

poeta, sentimento de identificação e estima pessoal semelhante ao que fundamenta o gosto. 

Uma vez afetada pela empatia, pelos sentimentos individuais de estima e admiração, a 

interpretação de Gundolf conduz à estetização da vida de Goethe. O recurso à biografia para 

compreender a obra termina por atribuir à vida do poeta um caráter mítico, como herói e 

criador divino, fornecendo uma leitura alheia, portanto, às próprias obras, ao colocá-las como 

produto de uma vida determinada pela destinação artística.  

 Nos principais escritos de Benjamin voltados para a interpretação das obras de arte por 

nós analisados – a dissertação de doutoramento sobre a teoria romântica; o comentário 

estético aos poemas de Hölderlin; a crítica filosófica ao romance de Goethe; e o livro sobre o 

Trauerspiel  –, a compreensão das obras de arte desenvolve-se a partir do próprio objeto 603

artístico, pelo aprofundamento nos elementos e relações que ele porta. Trata-se de uma crítica 

imanente à obra, que encontra no próprio objeto artístico o critério de sua interpretação. Esta 

não se resume à avaliação e valoração da obra segundo sua beleza, mas no desdobramento e 
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exposição da estrutura mais fundamental da obra, sua verdade essencial – ou mesmo do 

questionamento inerente à obra, se lembramos o parentesco das obras de arte com os 

problemas filosóficos. Ao se voltar para as qualidades formais da obra, sua estrutura e 

detalhes, a crítica elaborada por Benjamin despotencializa também a beleza como categoria 

estética de interpretação. Se considerarmos a noção de “sacro-sobriedade” de Hölderlin, 

apresentada como um imperativo da crítica romântica, interessa antes investigar os princípios 

adotados pelo artista na composição da obra, segundo os cálculos e leis que organizam os 

elementos intelectuais e sensíveis que nela se encontram, do que propriamente a beleza que 

resulta deste ofício. No caso de As afinidades eletivas de Goethe, a parcela de beleza que 

interessa à crítica desponta apenas com o despedaçamento da aparência harmônica da obra de 

arte, expediente efetuado pela cesura do sem-expressão. Esta beleza consiste no estrato 

essencial da obra, na verdade que vivifica os elementos concretos que compõe a materialidade 

de sua aparência, e que pela definição da beleza como segredo não admite uma exposição 

direta. Se lembrarmos a caracterização das obras do Trauerspiel como ruínas, por terem sua 

forma artística calcada na alegoria, é somente na construção fragmentária e acumulativa que 

anima a produção destas obras que pode ser encontrada a beleza. “O conhecimento filosófico 

da alegoria, em particular o dialético da sua forma-limite é o pano de fundo sobre o qual se 

destaca, com cores vivas e – se é lícito dizê-lo – belas, a imagem do Trauerspiel” .  604

 A beleza que a obra de arte aparenta, resquício de um poder mítico capaz de exercer 

atração e encantamento, é o indício de que na conformação artística há algo que merece ser 

conhecido. Devemos lembrar que a aparência da obra está sujeita à ação destrutiva do tempo, 

que provoca o envelhecimento dos elementos que se encontram em seu primeiro plano, 

tornando-os estranhos e anacrônicos ao intérprete. Nesta perspectiva, a duração da beleza de 

uma obra assume o sentido de uma categoria de historicidade, pois mesmo diante do 

perecimento dos conteúdos figurados em seu estrato mais concreto, pode-se constatar a 

vitalidade que ainda se agita em seu interior: a essência ou verdade da obra que, como uma 

chama, continua a fulgurar sob os detritos da fogueira. A duração da obra coloca em jogo a 

necessidade do distanciamento histórico por parte do intérprete, não apenas para evitar que o 

encanto da bela aparência contamine sua leitura, como também para ser capaz de indicar, ao 

final de seu trabalho, a parcela de beleza da obra que é eterna. Sem esta condição, a crítica 
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depara-se com a impossibilidade de distinguir o teor de verdade do teor coisal, podendo 

abarcar somente a atuação daquilo que na obra é temporário, sua bela aparência, ao invés da 

essência nela ocultada. A ação do tempo e o decorrer da história marcam, portanto, as 

possibilidades de compreensão e sentido de uma obra de arte, na medida em que tanto sua 

produção quanto sua recepção se efetivam em diferentes momentos históricos. 

 A importância que Benjamin lega ao distanciamento histórico entre o momento de 

produção da obra e o de sua recepção, o qual revela a diferença entre o teor de verdade 

[Wahrheitsgehalt] e o teor coisal [Sachgehalt] da obra, sugere que o objeto artístico pode ser 

reinterpretado conforme se apresenta em cada novo contexto histórico e cultural. Conforme a 

obra perdura no tempo e atravessa culturas, a crítica oferece a possibilidade de uma leitura 

sempre renovada da mesma conformação artística, de uma revisão de seu sentido com base no 

estranhamento que a obra causa em outros contextos de recepção. No estudo de Benjamin 

sobre a crítica de arte romântica, a tarefa de interpretação da obra de arte, a qual visa 

estabelecer um conhecimento sobre ela, supõe um esforço infinito, visto que a vitalidade da 

reflexão dada na forma da obra é infinitamente desdobrável, inextinguível segundo a 

propriedade de criticabilidade [Kritisierbarkeit] da obra de arte. Desse modo, podemos 

compreender que a crítica caracteriza-se como uma tarefa infinita, não apenas pela incessante 

produção de objetos artísticos na cultura moderna, os quais exigem compreensão, como 

também pela singularidade de uma obra ser capaz de despertar diferentes compreensões no 

curso de sua sobrevivência ao longo da história.  

 A presença da história na elaboração do programa estético-filosófico da crítica de arte 

de Benjamin configura outro ponto comum entre os três principais escritos discutidos neste 

trabalho. Em relação à dissertação de doutoramento sobre a crítica romântica, Benjamin 

afirma em sua correspondência com o amigo Gershon Scholem que a essência do pensamento 

primeiro-romântico é história e religião e, posteriormente, destaca a presença de um 

messianismo ignorado pela tradição interpretativa. Na obra, porém, o messianismo romântico 

aparece de maneira indireta, sendo apenas sugerido na caracterização do absoluto como 

medium-de-reflexão e como Ideia da arte. De um modo distinto, no ensaio sobre As 

afinidades eletivas, Benjamin considera que “toda beleza […] conserva em si regras histórico-

filosóficas” . Neste caso, a beleza de uma obra de arte está fundada numa codificação 605
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histórica, de modo que sua interpretação deve empreender um rigoroso exame de suas 

determinações históricas. Por este motivo o estudo do teor coisal da obra de arte, isto é, dos 

conteúdos que figuram na concretude material da obra em sua duração, objeto do comentário, 

constituem a preparação para o trabalho da crítica.   

 O aspecto metafísico mais contundente da concepção benjaminiana de crítica de arte 

consiste na verdade atribuída à obra particular, instância do objeto artístico investigada na 

interpretação. De um modo geral, Benjamin compreende que a verdade se situa no plano da 

linguagem, dispondo de um estatuto que exige uma atitude semelhante àquela que a teologia 

reserva para abordar seu objeto último, tal como uma divindade. Esta atitude é determinada 

pelo pressuposto de que há uma circunspecção do investigador em relação ao ser da verdade, 

em função deste estar consciente da distância intransponível que os separa e da 

impossibilidade de esgotar plenamente este objeto. Como as obras de arte para as quais 

Benjamin elabora o esquema teórico da crítica são sobretudo as da literatura, cada obra – seja 

ela poética ou prosaica – configura um registro único da linguagem, no qual um fragmento da 

verdade está ocultado. Como sublinha Steiner, a propósito da teoria da crítica esboçada em As 

afinidades eletivas de Goethe:  

Benjamin fala do exame da forma da linguagem de uma obra de arte, cuja 
reconstrução crítica da apresentação de seu teor de verdade no teor coisal, tem 
significado representativo para a formulação do problema filosófico da verdade. 
Na obra de arte nenhum problema filosófico é apresentado, mas a obra de arte, 
como uma forma de linguagem, é um medium da verdade. Por isso nela “pode 
ser encontrada uma manifestação do ideal do problema” . 606

 O poder crítico do sem-expressão – categoria de interrupção da harmonia atemporal 

configurada na bela aparência – reside em revelar o fragmento de verdade incrustado na 

concretude material da obra singular, convertendo-a num “torso de símbolo”  [Torso eines 607
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Symbol]. Através da ação disruptiva do sem-expressão, a crítica é capaz de prover um 

reconhecimento fragmentário da verdade, segundo uma apresentação negativa análoga àquela 

que caracteriza o sublime de Kant. Cumpre notar que este não é o primeiro e único momento 

em que um elemento operativo da crítica de arte, no caso o sem-expressão, é aproximado do 

conceito de símbolo. Um nexo semelhante já se encontra delineado em relação à teoria 

romântica, mais precisamente entre a ironia da forma – momento negativo da crítica, que 

elimina os elementos expressivos  da obra resguardando puramente suas qualidades formais – 

e a “forma simbólica” [symbolische Form] – o núcleo prosaico da obra, que desponta 

indestrutível da ação destrutiva da ironia sobre sua forma de exposição. É somente como 

forma simbólica que a reflexão inerente à obra particular pode ser incorporada à totalidade 

das formas artísticas, na Ideia da arte, o que equivale a torná-la absoluta. Além da constante 

reivindicação por objetividade no trabalho de leitura interpretativa das obras literárias, 

transparece ainda uma semelhança estrutural entre a teoria da crítica de arte atribuída ao 

romantismo e o programa teórico próprio de Benjamin, no que se refere ao procedimento 

dialético de interrupção ou desarticulação do primeiro plano da obra particular para então 

reconhecer nela seu estrato mais puro. 

 Na segunda parte do livro sobre o Trauerspiel, Benjamin critica a compreensão dos 

pensadores românticos a propósito do simbólico, em virtude destes não terem distinguido com 

precisão esta forma expressiva daquela relativa à alegoria. No ensaio sobre As afinidades 

eletivas, o simbólico é caracterizado de modo genérico, como “aquilo em cujo âmbito surge a 

união indissolúvel e necessária de um teor de verdade com um teor coisal” , ou para utilizar 608

o vocabulário empregado pelo filósofo na discussão das formas de expressão, de um 

significado com um significante. No livro sobre o Trauerspiel, Benjamin aprofunda sua 

compreensão do símbolo, visto que um de seus principais objetivos é distinguir esta forma de 

expressão daquela relativa à alegoria, reabilitando o alegórico como uma categoria autônoma, 

em nada inferior ao simbólico. Em suas formulações, o símbolo compartilha com a verdade 

um aspecto de ordem teológica, sendo considerada por Benjamin antes uma categoria deste 

domínio do que propriamente da estética. A diferença fundamental entre a alegoria e o 

símbolo reside, pois, no estatuto temporal destas formas de expressão.  
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 Diferentemente da alegoria, cujo desenvolvimento acompanha o fluxo temporal da 

história, a temporalidade do símbolo é determinada pelo instante místico, no qual a totalidade 

do significado é comunicada de forma imediata, evidente e necessária. Esta profunda 

interpenetração entre significado e significante – no qual um signo perfeitamente limitado é 

capaz de comunicar um conhecimento que lhe transcende, de maneira clara, instantânea, e 

inequívoca – pode ser concebida apenas no âmbito da experiência religiosa, como um estado 

efêmero em que algo de espiritual e transcendente é dado à percepção sensível. Pois, no 

simbólico, o nexo que relaciona significado e significante não é estabelecido por mãos 

humanas, se assim o fosse a figuração do símbolo seria fruto das convenções estabelecidas no 

contexto da história e da cultura – como o é efetivamente o alegórico no século XVII, 

“expressão da convenção” . Para que tal nexo seja necessário e universal, o símbolo precisa 609

ter sua origem nas determinações divinas, sendo configurado por algo que ultrapassa os 

limites de atuação do homem, mas que possa ser por ele reconhecido com uma forma 

expressiva, o que em muito sugere a experiência da fé e da revelação.   

 Se na dissertação de doutoramento e no ensaio As afinidades eletivas de Goethe a  

essência da obra de arte pode ser descrita como uma instância simbólica – na primeira, como 

a forma da obra purificada de seus elementos expressivos; no segundo, como a parcela de 

verdade da obra, evidenciada mediante o poder de fragmentação do sem-expressão –, no livro 

sobre o Trauerspiel, a crítica é correlacionada ao contraponto do símbolo, isto é, à alegoria. 

Na verdade, a descrição do papel do sem-expressão, que faz da obra particular o “torso de um 

símbolo”, sugere, em afinidade com o caráter teológico da verdade, relativo à impossibilidade 

de conhecê-la de maneira plena e total, a natureza fragmentária da compreensão obtida pela 

crítica. O sem-expressão consuma a obra como torço do mundo verdadeiro, isto é, como 

fragmento e ruína, pois a obra, já no ensaio sobre o romance de Goethe, é compreendida como 

um objeto que envelhece, cujas partes se decompõe com o tempo, apresentando-se sempre 

precária no momento de sua recepção crítica. Esta característica, daquilo que fenece e se 

revela desconcertante com o passar do tempo, o irredutível pertencimento ao mundo histórico, 

vigora na alegoria.  

 A analogia que qualifica a crítica de arte como “mortificação das obras” é apresentada 

por Benjamin no contexto da reabilitação da forma alegórica. As alegorias, no domínio do 
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pensamento, equivalem às ruínas no domínio das coisas. Enquanto o símbolo comunica um 

significado de forma imediata e sem recorrer à algo que lhe seja exterior, a compreensão da 

alegoria exige a interpretação. Acessar seu significado envolve reconhecer os elementos que a 

constituem, os quais se situam em contextos de significação diversos daquele no qual a 

própria alegoria se apresenta.  

 A mortificação das obras operada pela crítica consiste em sepultar a beleza e a 

expressividade dos objetos artísticos, de modo a salvá-los da ação do tempo no domínio do 

saber. Trata-se de afirmar a morte da beleza que a obra aparenta, para inscrever sua verdade 

ou essência numa ordem superior, abstrata e pura. Este intuito anima a investigação de 

Benjamin em relação ao Trauerspiel, o qual é considerado como uma ideia, uma unidade 

abstrata e autônoma capaz de englobar uma multiplicidade de obras, circunscritas pela forma 

artística que exprimem, bem como pelo contexto histórico em que foram produzidas. 

Benjamin reitera que a filosofia não deve duvidar de seu potencial para despertar a beleza das 

obras mortas. Pois não há beleza que não porte em si algo que mereça ser conhecido. Por 

outro lado, conhecer a beleza de uma obra significa confrontar seu segredo, o qual não admite 

ser desvelado sob o risco da essência que anima a aparência perder-se. O belo é pois como um 

“objeto em seu envoltório” , e conhecer sua essência, o objeto, exige antes o 610

aprofundamento na aparência, no envoltório. Assim, a tarefa da crítica consiste em “elevar-se 

à contemplação do belo mediante a percepção mais exata do envoltório enquanto 

envoltório” .  611

 A formulação da crítica de arte como mortificação das obras enfatiza o caráter 

histórico da atividade interpretativa. Novamente, o distanciamento histórico é uma condição 

necessária para realização de sua tarefa, visto que através deste a verdade da obra pode ser 

destacada de sua aparência. Subjaz o conceito de vida aplicado aos fenômenos artísticos e 

culturais, cuja duração configura uma categoria de historicidade das obras de arte. Para 

inscrever uma obra no domínio da ideia e do saber é necessário eliminar o que nela é 

temporário e efêmero, bem como o estrato que mantém resquícios do mítico: sua bela 

aparência. O que efetivamente morre sob ação da crítica é a beleza perecível do primeiro 

plano da obra, de seu estrato material e concreto. Reencontramos aqui a caracterização da 
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crítica romântica quando comparada com a posição teórica de Goethe, numa passagem que 

encerra a dissertação de doutoramento de Benjamin. Segundo esta formulação, o trabalho da 

crítica pode ser representado “numa imagem, como a produção do ofuscamento na obra” , 612

segundo o qual a expressividade da mesma é extinguida em favor de seus elementos formais.  

 O movimento dialético da crítica de arte – o aprofundamento na materialidade da obra, 

o despedaçamento de sua aparência harmônica, e a salvação do que nela é puro – habita os 

três principais escritos por nós analisados. Este pode ser apontado, portanto, como a estrutura 

genérica do procedimento da crítica de arte definido por Benjamin. Se a tarefa da crítica 

consiste em formular a essência da obra como o mais alto problema filosófico, devemos 

lembrar que nenhum dos grandes problemas da história da filosofia foi definitivamente 

solucionado. Cada tratamento despendido ao longo da história da filosofia para um de seus 

problemas configura uma tentativa de solução singular e circunstancial, a qual articula 

conceitos e argumentos numa construção teórica que, por mais sistemática que seja, 

permanece questionável, passível de revisão e atualização, à luz da complexidade do 

problema tratado e da grandiosidade da verdade buscada. No pensamento de Benjamin, a 

semelhança entre o programa teórico da crítica de arte e o método filosófico delineado no 

Prefácio epistemológico-crítico, pode ser notada na atitude do investigador frente seu objeto, 

no que se refere à imersão. Em ambos os casos o intérprete deve mergulhar, imergir na coisa 

investigada de modo a compreender os múltiplos estratos de sentido que ela porta. A diferença 

fundamental, portanto, é o alcance que a investigação atinge. Enquanto a crítica se centra num 

objeto artístico particular, o tratado estético-filosófico – se assim consideramos o livro sobre o 

Trauerspiel – consegue abarcar a multiplicidade de objetos relacionados a um fenômeno 

artístico e cultural historicamente situado. 

 Ao final deste longo itinerário, podemos compreender que os três principais escritos 

teóricos de Benjamin por nós visitados – a atualização do conceito de crítica de arte do 

romantismo alemão; a crítica filosófica e “exemplar” ao romance de Goethe; e a crítica de 

uma forma artística historicamente determinada, como é o caso do Trauerspiel –, representam 

três momentos distintos de elaboração de um programa filosófico para a interpretação das 

obras de arte literárias e dramáticas, cujos pressupostos e alcance são re-elaborados de acordo 

com o objeto analisado, seja a obra singular ou uma multiplicidade de obras abarcáveis numa 
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mesma forma. Neste sentido, Benjamin delineia um método que não pretende avaliar a 

qualidade artística da obra segundo sua beleza aparente, mas em compreender sua estrutura 

formal, aprofundando-se em sua materialidade concreta para atingir o estrato interno e 

essencial da conformação artística. Este procedimento equivale à despertar a verdade inerente 

à obra de arte, expor a razão pela qual ela continua a exercer fascínio mesmo quando os 

elementos que compõe sua aparência revelam-se estranhos e anacrônicos.  

 Ao legar um sentido filosófico para a crítica de arte, Benjamin busca reestruturar este 

gênero interpretativo tornando-o produtivo e objetivo. As preocupações teóricas que Benjamin 

expõe em seus escritos de juventude, no que tange não somente à crítica, como também ao 

comentário e à tradução, demonstram o quanto seu pensamento se ocupou com os processos 

de mediação através dos quais os produtos da cultura são compreendidos e historicizados. De 

acordo com a sua reconstrução da teoria romântica, segundo a qual a crítica tem como tarefa o 

acabamento e complemento da obra particular, o filósofo entende que na modernidade a 

crítica não é apenas possível, como também necessária para que as obras efetivem sua função 

artística no âmbito da cultura.  

 No plano biográfico, as reflexões de Benjamin sobre a crítica de arte evidenciam que o 

trabalho crítico-literário que este viria a assumir – como escritor, crítico, ensaísta e tradutor – 

após essa espécie de fracasso “exemplar” que o retirou de um mundo acadêmico em contexto 

adverso, não estava isento de um posicionamento filosófico,  ao estabelecer uma atividade que 

investiga a verdade cifrada nas conformações artísticas dadas no plano da linguagem, 

fundamentada por pressupostos conceituais e orientada por um método objetivo. Em sua 

produção de maturidade, o objeto das investigações de Benjamin expande-se para outros 

meios artísticos: a pintura, a fotografia e o filme; bem como para fenômenos culturais mais 

amplos, como as vanguardas artísticas da primeira metade do século XX, o surrealismo e o 

dadaísmo . Nesta direção, a filosofia da história ganha força em seu pensamento, de modo 613

que a presença dos pressupostos de filosofia da linguagem torna-se mais rarefeita, assim como 

 Em relação a este, pode-se notar que a teoria da crítica de arte esboçada nos textos de juventude de 613
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o apelo à uma instância metafísica na compreensão da verdade. Tal contraste é resultado das 

reelaborações teóricas motivadas pelo engajamento de Benjamin com pautas do marxismo, 

em especial como o papel da arte e do intelectual burguês na luta de classes, em prol da 

emancipação das massas . Todavia, reservaremos a complexidade destas relações, as quais 614

configuram um enfoque materialista na tarefa da crítica de arte, para pesquisas posteriores. 

 Cf. WIZISLA, Erdmut. Benjamin e Brecht: História de uma amizade. Tradução de Rogério Silva 614

Assis São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 2013; p. 113 et ss.
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