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Introdução 

Walter Benjamin nasceu em 1892, na cidade de Berlim, Alemanha, e 

morreu em 1940, na cidade de Port Bou, na fronteira entre França e Espanha. De 

ascendência judia, tentava fugir da ocupação francesa pelos nazistas alemães e, no 

desespero, suicidou-se deixando uma obra personalíssima tanto em idéias quanto na forma 

de apresentá-las. 

Desde cedo Benjamin envolveu-se com os referenciais marxistas e a 

concepção dialética da história, contudo, suas bases culturais o levaram a ir, 

paulatinamente, buscando um redimensionamento dos parâmetros teórico-práticos do 

marxismo visando uma leitura mais ampla e dinâmica das diversas contradições sociais 

agudizadas ao longo da primeira metade do século XX. Desde sua Tese de Doutorado, 

intitulada O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, percebe-se como o 

filósofo objetiva discutir os profundos conflitos do período a partir de um resgate histórico 

focado na perspectiva cultural, entendendo esta como uma dialética radical cujo movimento 

interage aspectos não exclusivos do ambiente material, mas também de toda a psicologia e 

mitologia permeadora dos diversos valores e referenciais que afetam os indivíduos. 

Na década de 20, após contato com Theodor Adorno e Max Horkheimer, 

estabelece um diálogo que, ao mesmo tempo permite um amadurecimento dos aspectos 

culturais e de uma ampliação dos referenciais marxistas, também provoca em Benjamin o 

aprofundamento de uma singularidade expressiva, a qual contribuiu para a recusa de sua 

Livre Docência Origem do Drama Barroca Alemão, em 1928, frustrando o pensador 

quanto a uma possível carreira acadêmica. 

Graças a essa incompreensão do meio universitário alemão, Benjamin 

passa a sobreviver por meio de artigos e radicaliza a forma de apreender e representar suas 

reflexões. A alegoria, as frases fragmentadas, o jogo de idéias, a causalidade das 

impressões, o resgate da memória em meio as preocupações do presente, enfim, um jogo 

de imagens em aberto que confunde e entorpece os acomodados com as tradicionais 

                                                           
1 Este texto faz parte do meu trabalho de Livre Docência A Geografia e o Indivíduo – Para Além da 
Ciência, da Estética e da Ética da Modernidade. 
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redações ou críticas filosóficas e culturais; estes tornam-se os veículos com que expressa 

suas idéias. 

Central para o seu amadurecimento intelectual foi seu fino poder de 

observação dos novos meios tecnológicos aplicados na produção da arte, notadamente o 

cinema, e de como, frente as transformações do mundo moderno, novas obras, tanto na 

pintura como na arquitetura, mas também na literatura, indicavam toda uma inovadora 

concepção de relações espaciais a viabilizar uma outra percepção temporal. 

Ao refletir sobre o papel da ação humana, percebe que a consolidação dos 

valores e referenciais de leitura até então acumulados por meio da experiência coletiva, a 

"Erfahrung", não conseguia mais ser resgatada pelas grandes narrativas, sendo substituída 

pela "Erlebnis", a experiência individual, a qual não capacitava o sujeito para compreender o 

sentido geral em que sua vida estava inserida. Diante do esfacelamento da vida moderna, 

do pesadelo dos fragmentos e detalhes perante a máquina da economia capitalista, 

Benjamin identifica na arte a capacidade de elaboração dessa experiência a partir do 

individual, por meio de imagens pertinentes de sentido e de possibilidades para o ser 

humano. 

Ao entrar em contato com a obra do escritor francês Marcel Proust, Em 
Busca do Tempo Perdido, a qual traduz para o alemão, o filósofo percebe a possibilidade 

da "Erlebnis" resgatar o sentido de infinitude até então eclipsada pela massificação de 

objetos inúteis em meio a objetivos vazios do existir human; através de uma narrativa 

individual as experiências coletivas seriam materializadas e contextualizadas numa 

interação dialética entre o individual e o universal. 

O objetivo desse resgate do passado não é elaborar uma concepção de 

história individual/coletiva encerrada em suas conclusões definitivas, mas estabelecer 

sentidos em aberto às várias possibilidades futuras, cabendo ao homem conscientemente 

trilhar suas opções, assumindo seus riscos entre o total esquecimento e subserviência às 

forças econômicas e ideológicas, ou então fundar sua tradição em meio ao caos do mundo, 

ou seja, construir seu espaço de vida através da dominação dos objetos, das imagens e 

narrativas, com consciência dos perigos e da finitude humana frente a subversão infinita do 

tempo. Mas iniciemos com o levantamento dos principais aspectos do seu pensamento que 

a nós interessa. 

Comecemos pelo tempo messiânico 

A opção por Benjamin deve-se ao fato dele abordar temas relacionados 

com o entendimento do mundo atual tendo os objetos artísticos como referência e, ao 

discutir a estes, permite vislumbrar novas possibilidades de enfoque e de leitura que a 
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filosofia e a ciência possam elaborar no sentido de olhar ao mundo pelos detalhes, pelo 

cotidiano, pelo acaso das coisas num tempo e espaço da modernidade das práticas 

capitalistas. É um pensamento complexo e amplo, aberto para várias interpretações e 

possibilidades, portanto, vamos aqui estabelecer um corte na direção de nossos objetivos. 

Benjamin busca um tempo messiânico; a crença num futuro que ao se 

presentificar redime a tudo, abrindo caminho para o novo e para a salvação do humano, 

como a crença judaica no Messias aponta3. 

Tempo messiânico é o tempo que não é mero retorno a uma origem 

essencial da verdade das coisas, como uma perspectiva circular do tempo almeja; nem é 

um tempo progressista, linear, retilíneo, em que uma visão matematizante e mecanicista 

acaba delineando, mas é um tempo caótico, fugidio e aleatório em que o homem, em sua 

individualidade, entende-se como um ser universal, congregando o seu passado, não no 

sentido de mero resgate, mas de memória recriadora dos fatos para a vida, de maneira que 

as experiências não fiquem circunscritas à racionalidade e à capacidade do discurso 

científico-filosófico e teológico dizer qual é a verdade do que se passou e de como será o 

que há de vir. 

Para Benjamin, o tempo histórico, seja em suas perspectivas burguesa 

historicista ou progressista, seja em sua crítica circular como a esboçada por Heidegger, 

reduz-se às condições atuais em que o indivíduo, na sociedade capitalista, se encontra. 

Esse indivíduo isolado, jogado entre objetos e valores mercadológicos da sociedade 

industrial e consumista, perdeu sua memória coletiva a partir de suas experiências em grupo 

e de seus referenciais mais íntimos, quais sejam: o amor, a paixão, a liberdade, a 

imaginação criadora, da consciência do que é sua vida e da busca da felicidade enquanto 
                                                           
3 Kátia Muricy entende ao tempo messiânico da seguinte forma: “O messiânico em Benjamin é tomado 
em um sentido muito específico. Sua compreensão articula-se com a idéia de acaso, de fugacidade: a 
natureza é o seu modelo. ‘A natureza é messiânica por sua eterna e total fugacidade’. Assim, o 
Messias se anuncia no processo histórico; ele é, antes, a metáfora do acaso”(Benjamin: política e 
paixão. 1995, p. 506). Na Apresentação de Sérgio Paulo Rouanet ao livro de Benjamin Origem do 
Drama Barroco Alemão, temos que se “o Barroco está condenado à imanência, é porque exclui a 
história messiânica. A história-destino é o tempo circular da natureza, e a história naturalizada é o 
tempo pontual da estabilidade profana. Ambos excluem a perspectiva messiânica(...). Esse novo 
tempo certamente não é o do século seguinte, o tempo Iluminista do progresso linear: nem círculo 
nem ponto, mas flecha. Também esse tempo, para Benjamin, é antimessiânico, porque é o tempo 
contínuo do evolucionismo vazio, e não o tempo tenso, imprevisível, em que a qualquer momento 
pode irromper o Messias, explodindo o continuum da história”(1984, p. 44). Jeanne Marie Gagnebin 
na apresentação de Walter Benjamin – obras escolhidas aponta que Benjamin criticava tanto a 
concepção “progressista” de história, aquela da crença inevitável no progresso à custo da verdade 
científica, quanto a concepção “historiográfica burguesa” pautada num reviver o passado de fatos 
heróicos. "Trata-se, para o historiador ‘materialista’ – ou seja, de acordo com Benjamin, para o 
historiador capaz de identificar no passado os germes de uma outra história, capaz de levar em 
consideração os sofrimentos acumulados e de dar uma nova face às esperanças frustradas -, de 
fundar um outro conceito de tempo, ‘tempo agora’ (‘jetztzeit’), caracterizado por sua intensidade e 
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existência humana. Essa concepção de tempo fica presa a esse mundo pautado num 

individualismo sem personalidade, em um indivíduo que não se entende enquanto gênero 

humano pois, para se identificar enquanto humano precisa estabelecer relações humanas 

com os demais seres humanos, daí a substituição do preenchimento dessa humanidade 

criada coletivamente por objetos e mercadorias adquiridas monetariamente, fazendo do 

próprio outro ser humano um mero objeto, uma mercadoria com que se explora, compra ou 

enfeita. 

O tempo messiânico é exatamente a capacidade de, em meio a esse 

processo de sofrimento, de perda e solidão, irromper o potencial humano de humanizar-se 

concretamente, fazendo dos objetos e mercadorias que envolvem a cada indivíduo, 

elementos humanazidos, não coisas em si a determinarem o sentido da vida do homem, 

mas do homem poder determinar o sentido destas para o próprio homem. O mesmo ocorre 

com as relações humanas entre si, que passam a caracterizar o sentido humano de cada 

indivíduo enquanto humanidade, como o Messias que individualmente expressa a 

universalidade do ser humano, permitindo a identificação de todos em um e de cada um no 

todo. 

A tecnologia nas artes e o papel das palavras 

É necessário destacar que o pensamento benjaminiano tende a caminhar 

por posições abertas de sentidos, que muitas vezes se confrontam. É o caso do 

entendimento dado por ele tanto para a técnica quanto para a tecnologia no mundo 

moderno, termos por ele adotado a partir de suas análises sobre Baudelaire. Pois ao mesmo 

tempo em que percebia os perigos e danos à humanidade advindos com a industrialização, 

massificação e mercadorização da sociedade, entendia que esses novos elementos traziam 

novas possibilidades e potencialidades de construção de um novo tempo, de um novo 

mundo a partir de seus próprios fatores destrutivos. 

O exemplo mais claro desse aspecto dialético, inerente à modernidade 

capitalista, refere-se ao papel da tecnologia. 

“Também para Benjamin a tecnologia possui o potencial de 

reconfigurar fundamentalmente o local da tradição, talvez até 

ocasionando sua destruição, e abrindo novos cenários e 

possibilidades para a reunião do passado, presente e futuro(...). A 

tecnologia sucede à tradição como o meio pelo qual objetos são 

‘transmitidos’, e isso, afirma Benjamin, significa que a tecnologia 

agora determina nossa experiência do espaço e do tempo. A 
                                                                                                                                                                                     
sua brevidade, cujo modelo foi explicitamente calcado na tradição messiânica e mística judaica”(1993, 
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tecnologia vence a distância criada pela tradição e, ao fazê-lo, 

instaura um momento de crise ou decisão – ‘renovação da 

humanidade’ ou sua destruição -, que pode ser enfrentado seja 

‘ritualmente’, na ‘estetização da política’, seja politicamente, na 

‘politização da arte’”4. 

Benjamin identifica na tecnologia o caráter destruidor da tradição, dos 

elementos históricos que fundamentavam qualquer possibilidade de identificação temporal 

do homem no mundo, contudo, também percebe a possibilidade da tecnologia substituir 

essa tradição, subvertendo todo o sentido do humano e da sociedade, tanto na perspectiva 

da destruição desta quanto na possibilidade de sua renovação. Essa possibilidade em 

aberto é que nos instiga a não apresentar uma solução em definitivo e cobra-nos o assumir 

nossa própria história individual e coletiva de vida, tanto para superação quanto para a 

destruição. Eis o sentido dual com que Benjamin enfoca a questão da tecnologia em nossa 

modernidade. 

Ao tentar melhor entender esse processo de enraizamento da tecnologia 

na vida humana, Benjamin debruça-se sobre a questão da arte. A arte é a instância que 

propicia se distanciar dos modelos racionais e formais que envolveram ao discurso 

científico, transformando-o numa aplicação de rigor técnico e tecnológico à sociedade 

capitalista. A arte recebe o impacto das tecnologias e possibilita entendê-las como produtos 

humanos, o que viabiliza discutir os diversos sentidos e possibilidades das tecnologias em 

meio ao mundo moderno. 

Benjamin identifica na arte os potenciais humanos de resistência e 

motivação, mas não como recusa mecânica da tecnologia, pelo contrário, tomando a esta 

como reprodutora do novo ao possibilitar a destruição da tradição opressora e instaurando a 

possibilidade de superação. A arte em Benjamin também possui sentidos em aberto, pois 

significa, como Hegel apontara, o fim da mesma como até então era concebida, produzida e 

apreciada, ao mesmo tempo que permite entender a arte como produzida a partir dos novos 

valores sociais, como mercadoria, e assim compreender melhor novos níveis de percepção, 

de criação de valores e de conduta humana. 

A arte enquanto mercadoria significa que a obra de arte perdeu sua aura5 

e incorporou novas relações e sentidos a partir de determinantes sociais, ou seja, ao 

                                                                                                                                                                                     
p. 8). 
4 Howard Caygill: Benjamin, Heidegger e a Destruição da Tradição. 1997, p.39-41.  
5 “A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo o que foi transmitido pela tradição, a partir 
de sua origem, desde sua duração material até o seu testemunho histórico(...). O conceito de aura 
permite resumir essas características: o que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de 
arte é sua aura. Generalizando, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do domínio da 
tradição o objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a existência 
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introjetar os elementos tecnológicos, propiciou novas formas de percepção do mundo pelo 

homem. 

“Eu diria que a atualidade de Benjamin se dá radicalmente no campo 

da estética dos meios de comunicação de massas. Benjamin não 

mais pensa no conceito da estética no sentido tradicional para nós, 

no sentido de uma teoria das belas artes, nem mesmo no sentido 

geral de uma teoria das artes, mas pensa na estética a partir de sua 

etimologia grega, isto é, da aisthesis, ou seja, como doutrina da 

percepção. E, enquanto uma tal doutrina da percepção, a estética 

não é um departamento entre outros, mas é para Benjamin, uma 

nova ciência diretriz. O que temos que perceber agora é que a 

modernidade estruturou cada vez mais, através da tecnologia, as 

funções da percepção, e que faz parte de nossas experiências mais 

fundamentais o fato de nossa percepção ser perpassada por 

aparelhos e construções6. 

Com a incorporação de novas tecnologias na vida humana, estas passam 

a se enraizar tão profundamente em nosso cotidiano, "naturalizando" nossos atos e 

percepções segundo as mediações propiciadas pelas técnicas, ferramentas e máquinas 

com que ampliamos nosso entendimento e acesso ao mundo. Esse é o sentido com que 

Benjamin compreende o papel da Estética na leitura das novas condições com as quais 

percebemos, lemos e relacionamo-nos com o ambiente humano, ou seja, cada vez mais a 

vida se esteticiza, fazendo dos fatos mais corriqueiros uma relação que esteticamente pode 

ser lida, aprimorada ou aprofundada. As conseqüências disso é que o ser humano está 

ficando cada vez mais dependente das novas técnicas e ferramentas, de toda a 

aparelhagem que compõe o mundo industrial-urbano da modernidade capitalista. 

Os efeitos disso podem ser percebidos, segundo Benjamin, na própria 

escrita alfabética, que passa a se emancipar dos livros, da silenciosa leitura individual, e 

passa a caminhar para os signos visuais que compõem as formas arquitetônicas, as 

propagandas, as fotografias e culmina no cinema. Ou seja, a escrita vai se dissolvendo em 

formas cada vez mais determinadas pelas imagens em si, o que cobra do homem outras 

maneiras de entender, ler e, portanto, perceber o mundo. 

                                                                                                                                                                                     
única da obra por uma existência serial(...). Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, 
composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto 
que ela esteja”(A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica. In: Obras Escolhidas, 
vol. I. 1993, p. 168-170). 
6 Norbert Bolz: Onde Encontrar a Diferença entre uma Obra de Arte e uma 
Mercadoria?(1992, p. 92). 
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O mundo da palavra e da escrita vai ficando cada vez mais dependente do 

mundo da imagem trabalhada industrialmente. A propaganda, por exemplo, com grandes 

imagens de um objeto qualquer, impõe à palavra ser portadora de mero sentido indicial para 

indicar as vantagens do referido produto. 

A fotografia toma mais sentido quando possui um título ou algum escrito 

que a contextualize, assim como o cinema fica mais próximo do real quando possui palavras 

que indique a seqüência das cenas – como os letreiros apresentados nos filmes mudos – ou 

com os diálogos presentes no cinema falado. A palavra fica como secundarizando e 

servindo a imagem. A palavra em si, em seus veículos próprios, como os livros, acaba se 

empobrecendo em seu potencial tradicional e passa a visar descrever e representar 

imagens, mesmo na literatura e na poesia, fazendo da palavra uma dependente da estética 

do jornal. 

O Jornal impresso é a expressão do papel da palavra no interior das novas 

técnicas, reduzida a mera informação e descrição de fatos colocados de forma nervosa, 

quebrada, pulverizada, num emaranhado caótico de dados e mensagens. O “jornal é o 

cenário dessa confusão literária” no dizer de Benjamin, de forma que a organização 

necessária para uma reflexão com pausar, com aprofundamento e conhecimento é colocada 

de lado em nome da rapidez e velocidade da informação em si, isso propicia uma 

assimilação “indiscriminada dos fatos” concomitantemente a uma “assimilação 

indiscriminada dos leitores”. 

A palavra não é o momento de se produzir de forma pausada o saber, mas 

fica à mercê da velocidade e da pulverização dos fatos que deve descrever e informar. No 

entanto, apesar de estar estilhaçada após a perda dos privilégios da antiga aura, a palavra 

colocada nessas novas condições de reprodutibilidade técnica propicia novas formas de 

relação entre o leitor e o autor. 

“Na medida em que essa dimensão ganha em extensão o que perde 

em profundidade, a distinção convencional entre o autor e o público, 

que a imprensa burguesa preserva artificialmente, começa a 

desaparecer(...). Nela, o leitor está sempre pronto, igualmente, a 

escrever, descrever e prescrever. Como especialista – se não numa 

área de saber, pelo menos no cargo em que exerce suas funções -, 

ele tem acesso à condição de autor. O próprio mundo do trabalho 

toma a palavra”7. 

                                                           
7 Walter Benjamin: O Autor como Produtor. In: Obras Escolhidas, vol. I. 1993, p. 124. 
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Segundo Benjamin, apesar da perda do mistério, a palavra agora colocada 

nas condições de mera informação e descrição dos fatos, como o modelo do jornal aponta, 

faz do universo dos trabalhadores, que antigamente ficava à margem de quem produzia e 

consumia as obras com que a palavra era impressa, passe a tomar a essa possibilitando a 

eles também serem autores e interagirem, senão com quem produz, pelo menos com as 

próprias obras. Isso significa um poder inusitado nas mão dos explorados socialmente. 

Cinema como a grande arte da modernidade 

Essa reflexão quanto ao mundo da palavra fica mais esclarecida quando 

se debruça sobre o cinema. A arte cinematográfica é a arte por excelência da modernidade 

capitalista. Ela possui o caráter industrial de produção, pois requer uma divisão de trabalho 

e especialistas que se envolvem na elaboração da obra, desde roteiristas, técnicos diversos, 

atores, profissionais de divulgação etc. 

Além desse mediador técnico, o filme possibilita a reprodução da imagem 

para exibição simultânea em várias salas de espetáculo. Outro fator peculiar ao cinema 

como obra típica da modernidade capitalista é que quem assiste ao filme não consegue 

contemplar cada fotograma exposto na tela, pois eles são projetados numa seqüência e 

velocidade tal que ilude ao olho humano, dando a sensação de movimento. Essa ilusão de 

movimento continuo de fotos isoladas é central no processo de entendimento e percepção 

que o homem atual tem de seu mundo. Um mundo caótico, fragmentado, prenhe de 

detalhes que ficam turvos frente a ilusão das mercadorias, do prazer e da falsa unidade 

proporcionada pela lógica do mercado. 

No entanto, o que mais caracteriza a obra cinematográfica é, em um 

mesmo filme, podermos ver pessoas em tempos e espaços diferentes mas presentes 

simultaneamente frente aos nossos olhos. Ao acompanharmos determinada trama, 

podemos nos colocar na mesma situação de um personagem no interior de um automóvel 

de corrida próximo a despencar numa ravina e, ao mesmo tempo, estar olhando esse carro 

de um ponto distante etc.. Essa possibilidade única do cinema é que estabelece os 

fundamentos de uma nova percepção do mundo, pois nos educa pedagogicamente para o 

mundo dos fragmentos, dos detalhes, de partes separadas que se colocam num mesmo 

ponto, numa unidade aparente fruto da velocidade alienante do nosso dia-a-dia. 

“A natureza ilusionista do cinema é de segunda ordem e está no 

resultado da montagem. Em outras palavras, no estúdio o aparelho 

impregna tão profundamente o real que o que aparece como 

realidade ‘pura’, sem o corpo estranho da máquina, é de fato o 

resultado de um procedimento puramente técnico, isto é, a imagem é 

filmada por uma câmara disposta num ângulo especial e montada 
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com outras da mesma espécie(...). É evidente, pois, que a natureza 

que se dirige à câmara não é a mesma que a que se dirige ao olhar. 

A diferença está principalmente no fato de que o espaço em que o 

homem age conscientemente é substituído por outro em que sua 

ação é inconsciente(...). O cinema é a forma de arte correspondente 

aos perigos existenciais mais intensos com os quais se confronta o 

homem contemporâneo. Ele corresponde a metamorfoses profundas 

do aparelho perceptivo”8. 

O cinema, portanto, expressa tanto a lógica da arte no interior da 

sociedade capitalista industrial, ou seja, é produzida no interior da mesma lógica do 

mercado, visando o mercado, mas também é um produto totalmente mediado pela técnica, 

pelos equipamentos tecnológicos que interferem na forma como percebemos ao mundo. 

Isso faz do cinema um produto artístico que requer um número grande de pessoas 

envolvidas em sua elaboração e, principalmente, na sua contemplação. 

Por atingir as grandes massas populacionais, o cinema pode ser 

considerado a primeira grande arte realmente democrática, permitindo o acesso de todos à 

apreciação da obra. No entanto, para atrair o público, esta obra deve atender aos interesses 

determinantemente ecomomicistas, o que a torna dúbia enquanto potencialização de 

conscientização frente aos elementos de alienação do homem. 

Essa dubiedade é inerente a modernidade capitalista, ou seja, os mesmos 

fatores que alienam carregam em si o potencial de crítica e de conscientização. A arte, 

como forma de criticar e de resistir aos efeitos massificantes da sociedade industrial, 

também é fruto dessa massificação, potencializando os fatores de alienação, mas 

carregando os elementos de crítica a esta mesma sociedade. 

A arte e o inferno dos detalhes 

Bernd Witte, ao tentar responder a questão Por que o Moderno 
Envelhece Tão Rápido?, segundo as interpretações de Benjamin no enfoque sobre a arte, 

desenvolve o argumento de que na modernidade a arte perdeu o sentido do belo e não 

existe “quaisquer leis de validade geral” ou de “valores eternos do estético”. Como a arte é 

mercadoria, ela atende a lógica desta, sendo o belo e o prazer estético apenas elementos 

atrativos de uma mercadoria que visa o mercado consumidor de entretenimento e não 

necessariamente uma verdade universal a partir da essência da beleza. Nesse ponto a arte, 

assim como a modernidade, é puro processo de alienação do homem de sua humanidade 

                                                           
8 Walter Benjamin: A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica. 1993, pgs. 186 a 
192.  
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criadora e crítica, no entanto, como a morte no drama barroco, aí reside o potencial de vida, 

de salvação da humanidade do homem. 

“A modernidade se apresenta, portanto, como drama no sentido mais 

verdadeiro. ‘A modernidade heróica’, diz Benjamin, ‘é um drama, no 

qual o papel de herói está em disponibilidade’. O Papel de herói está 

em disponibilidade porque todos têm que interpretá-lo. Todo homem 

tornou-se, por assim dizer, um herói neste drama, no qual o mundo, 

tal qual no drama barroco, está fadado à morte e é, portanto, privado 

de consolação. Mas, ao mesmo tempo, o mundo é prenhe de 

significado e portanto, passível de salvação”9. 

Com a modernidade capitalista, o homem fica imerso num mundo de 

fragmentos caóticos determinado pela lógica reprodutora da mercadoria. Esta é pura 

volatidade, já nasce velha, sendo constantemente recriada com novas faces a se 

apresentarem como novidade. 

As artes acabam incorrendo nessa lógica e só conseguem sobreviver no 

interior desse processo de reprodução de obras visando o mercado a partir de uma 

necessidade de mera contemplação, do “prazer efêmero da circunstância” no dizer de 

Baudelaire, o qual torna o sentido de belo, de verdade, de humanidade, um vazio que, por 

mais que as mercadorias tentem preencher, só aumenta a angústia humana. Perdido em 

meio ao “deserto de homens”, de indivíduos isolados, sem contato, sem experiências 

humanas, a unidade que a mercadoria, e a arte enquanto mercadoria, tenta estabelecer, 

prova-se fugidia, inconstante, estilhaça-se. Qual o caminho frente a esse quadro de total 

empobrecimento humano? A resposta está exatamente a partir dos elementos que usurpam 

essa humanidade. 

Tal qual o espectador cansado, após a total exploração e humilhação 

frente as máquinas e ao trabalho alienante, que se identifica com o herói dos filmes, os 

quais aparentemente saciam sua angústia de ser humano, a arte possui esse papel de 

aparentemente saciar essa angústia e ao mesmo tempo apontar para cada homem a 

necessidade de ser herói em seu drama particular de vida, que é o próprio drama da vida 

moderna, comum a todos os indivíduos, estabelecendo a universalidade do gênero humano 

na sociedade atual. 

Como cada um de nós, em sua individualidade, identifica-se com a finitude 

da vida na universalidade da morte, logo, não há consolo que iluda a vida frente a este fato, 

devemos tirar proveito dessa realidade para conquistarmos nossa existência interpretando o 

                                                           
9 1992, p. 108. 

 5012 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

papel que está disponível a todos. Esse ato heróico se dá quando passamos a entender os 

detalhes não como fragmentos isolados que nos chegam e envolvem, mas como unidades 

individuais a expressarem a universalidade de significados dúbios, contraditórios e 

conflituosos da vida nas condições atuais. 

Benjamin aponta assim para a importância dos detalhes, dos pequenos 

fragmentos, dos fatores aleatórios, insignificantes da vida, que não notamos ou pensamos 

com a devida atenção, mas que nos envolvem nessa mar de angústia sem sentido aparente. 

O herói moderno enfrenta o universo pelos detalhes individuais, como os heróis dos grandes 

filmes de western que enfrentam a injustiça universal, a qual afeta a todos os trabalhadores 

e marginalizados socialmente, via eliminação de indivíduos inescrupolosos e 

personificadores do mal. 

Dessa maneira, através de uma obra de arte enquanto mercadoria, 

Benjamin aponta para a importância da leitura e representação que esta faz do mundo como 

mecanismo de se buscar a salvação e a consciência de nossa humanidade justamente 

quando mais ela se apresenta oculta e alienada de nós. 

O cinema acaba apresentando o cotidiano de detalhes de forma 

concentrada e aparente, isso permite que experimentemos a partir do cinema os objetos e 

pedaços da vida que no dia-a-dia passam desapercebidos de nossa consciência. Por isso 

que Norbert Bolz afirma o seguinte sobre a importância do cinema no pensamento 

benjaminiano: 

“O cinema tem o mesmo efeito da psicanálise, só que o tem para um 

mundo de coisas(...). E é apenas o olho da câmara cinematográfica 

que tem esse olhar diabólico para o inferno do detalhe, Quero dizer 

que é dentro do detalhe, que aparentemente não tem a menor 

importância, que se abrem as portas de um verdadeiro inferno”10. 

Esse abrir “as portas de um verdadeiro inferno” significa que o mundo, 

prenhe de fragmentos e pedaços de objetos a nos envolver e iludir, é um “inferno de 

detalhes” a turvar nossas mentes, cabendo à obra de arte instigar nossas percepções para a 

compreensão do sentido universal presente nesses detalhes individuais. O cinema, como os 

demais meios de comunicação de massa, permite que experimentemos a esses detalhes de 

maneira indireta, menos perigosa, pedagogicamente nos preparando para o relacionamento 

direto com os mesmos. Desta forma, podemos tirar experiências humanas a partir das 

representações artísticas, cinematográficas ou midiatizadas, resgatando uma memória 

                                                           
10 1992, p. 97-98.  
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existencial que se apresenta banalizada, fútil e passageira, aplicando essa aprendizagem à 

própria vida. Por isso que Jeanne M. Gagnebin afirma: 

“A atividade crítica e salvadora do pensamento exercer-se-ia, 

segundo Benjamin, não tanto nos amplos vôos totalizantes da razão 

mas, muito mais, na atenção concentrada e despojada no detalhe à 

primeira vista sem importância, ou então no estranho, no extremo, no 

desviante de que nenhuma média consegue dar conta”11. 

Benjamin, portanto, aponta para a importância da experiência artística na 

preparação estética do homem para a vida cotidiana de uma maneira mais rica que o 

próprio pensamento científico e filosófico clássicos almejavam, pois estes últimos, por não 

se aterem aos detalhes da vida, reforçam uma visão melancólica e deturpada desta e de 

sua impossibilidade de romper com o tempo histórico atual. 

Vamos assim acompanhando o pensamento de Walter Benjamin e 

percebendo o como ele abriu para o saber humano todo um espectro do pensamento, 

notadamente o pensamento filosófico-científico, que se encontra muito preocupado com as 

grandes verdades e não percebe que muitas das respostas ou dos caminhos a serem 

trilhados estavam justamente naqueles detalhes e elementos considerados insignificantes. 

Concepção metodológica e referenciais teóricos 

Apesar da evolução do seu pensamento, caminhando de uma postura 

mais lógico-cientificista da estética para uma organização intelectual cada vez mais próxima 

de uma racionalidade crítico-estética da arte, desde sua grande obra da fase inicial a 

Origem do Drama Barroco Alemão, já encontramos elementos de suas elucubrações 

futuras. Nesse texto, identificamos nas “Questões Introdutórias...” uma epígrafe retirada de 

Goethe, na qual afirma: “Não devemos procurar essa totalidade no universal, no excessivo, 

pois assim como a arte se manifesta sempre, como um todo, em cada obra individual, assim 

a ciência deveria manifestar-se, sempre, em cada objeto estudado”. 

A partir disso, nessa mesma obra, Benjamin tenta delimitar sua 

compreensão de estudo científico de uma expressão cultural num determinado período 

histórico via seus reflexos em nossa sociedade atual, para tal, busca no método de 

representação e na concepção de mosaico, entre outros recursos, a relação entre o 

microscópico e o macroscópico para melhor expressar suas reflexões e análises quanto ao 

sentido da verdade. 

                                                           
11 1992, p. 44. 

 5014 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

“A relação entre o trabalho microscópico e a grandeza do todo 

plástico e intelectual demonstra que o conteúdo de verdade só pode 

ser captado pela mais exata das imersões nos pormenores do 

conteúdo material(...). Quanto mais minuciosamente a teoria do 

conhecimento científico investiga as várias disciplinas, mais 

claramente transparece a incoerência metodológica dessas 

disciplinas(...). E no entanto essa descontinuidade do método 

científico está tão longe de corresponder a um estágio inferior e 

provisório do saber, que ela poderia, pelo contrário, estimular o 

progresso da teoria do conhecimento, se não fosse a ambição de 

capturar a verdade, unitária e indivisível por natureza, através de 

uma compilação enciclopédica do conhecimento12. 

A busca pelo detalhe aponta para a incoerência de todo método científico 

que, para evitar essa incoerência, prende-se a conceitos totalizantes que evitam e até 

negam os detalhes do real. No entanto, para Benjamin, o conhecimento só avança via as 

próprias contradições e limites com que as ferramentas teóricas empregadas apresentam ao 

se aplicarem sobre o mundo. 

Nesse ponto Benjamin desenvolve sua teoria da idéia como uma 

“constelação” a alcançar os fenômenos via representação das coisas, ou seja, a máxima 

marxista: “a idéia que temos da coisa não é a coisa, mas apenas a idéia da coisa”, é 

empregada por Benjamin dissolvendo-a num certo kantismo para estabelecer um contato 

possível de verdade entre o empírico e o universal, tomando a este como a própria idéia. 

“Pois os fenômenos não se incorporam nas idéias, não estão 

contidos nelas. As idéias são o seu ordenamento objetivo virtual, sua 

interpretação objetiva(...): como podem elas alcançar os fenômenos? 

A resposta é na representação desses fenômenos(...). As idéias se 

relacionam com as coisas como as constelações com as estrelas. O 

que quer dizer, antes de mais nada, que as idéias não são nem 

conceitos dessas coisas, nem as suas leis(...). As idéias são 

constelações intemporais, e na medida em que os elementos são 

apreendidos como pontos nessas constelações, os fenômenos são 

ao mesmo tempo divididos e salvos. Os elementos que o conceito, 

segundo sua tarefa própria, extrai dos fenômenos, se tornam 

especialmente visíveis nos extremos(...). O universal é a idéia. O 

empírico, pelo contrário, pode ser tanto mais profundamente 

                                                           
12 1984, p. 51 e 55. 
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compreendido quanto mais claramente puder ser visto com um 

extremo. O conceito parte do extremo”13. 

Vemos que o conceito torna visível aos fenômenos e as coisas empíricas 

na relação em que a idéia, enquanto uma constelação, um elemento da universalidade, 

ordena objetivamente as coisas em pensamento. 

Esse tornar visível só ocorre nos extremos das idéias, daí estas 

alcançarem os fenômenos apenas como representação, ou seja, não são a essência das 

coisas, não são o conhecimento exato, a verdade absoluta dos fenômenos, mas apenas 

representações que, como a luz ao se deslocar de um extremo ao outro de uma constelação 

sofre mudanças advinda da interferência da força gravitacional de massas e corpos 

encontrados pelo caminho, o mesmo ocorre com a idéia ao alcançar o fenômeno pela 

representação, ou seja, o conceito expressado também sofre interferências das experiências 

estabelecidos pelo homem com o mesmo. 

Eis aí o sentido de verdade dos conceitos e idéias em Benjamin, ou seja, a 

verdade é fruto desses limites, dessas representações; não é a essência empírica dos 

objetos, mas das condições em que se estabeleceu a relação da idéia com as coisas 

através da ação humana. 

Como expressamos os fenômenos via palavra, essa é entendida como a 

conseqüência dessa relação entre a universalidade da idéia e o fenômeno via 

representação, logo, a verdade é entendida como “uma realidade lingüística”, isto é, está 

circunscrita aos limites humanos de entendimento, à nossa capacidade de experimentar, 

denominar e representar ao mundo; contudo, como já foi aqui apontado, em Benjamin isso 

não significa expressar a essência das coisas, mas os “pontos extremos de contato”. 

Esse entendimento da idéia como algo supra-humano não reduz a leitura 

de verdade apenas ao mundo dos conceitos puros, pois Benjamin fundamenta sua 

compreensão do mundo na relação entre o universal enquanto idéia e a possibilidade de 

entendermos ao mundo via o contato deste com a singularidade empírica dos fenômenos, 

devidamente mediados pelo intervir humano. 

Com isso Benjamin aponta para a inviabilidade de se buscar um 

conhecimento totalizante pautado em verdades eternas, pois o máximo que os limites 

humanos conseguem apreender da verdade é os pontos extremos de contato entre o 

universal e o revelado pelo conceito, como ocorre com as representações. Nossa linguagem 

expressa as idéias limitada a esse ponto de contato e aí reside a possibilidade da verdade 

do conhecimento. Portanto, um conhecimento científico estará incorrendo em erros ao tentar 
                                                           
13 Idem, ibidem: p. 56-57. 
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desvendar verdades essenciais, gerais e absolutas, pois toda a verdade do saber está 

circunscrita aos limites, aos detalhes, aos fragmentos, e são nestes detalhes que o universal 

se encontra. 

Diante disso, Benjamin entende a linguagem de acesso à verdade dos 

fenômenos não a partir de um formalismo lógico em que o sentido expresso por 

determinada palavra significa a essência exata do objeto ou fenômeno denominado, mas 

através da alegoria lingüística descreve as idéias contidas e expressadas pelas coisas com 

que o homem entra em contato, provocando experiência e produzindo memória de vida 14. 

O corpo e as experiências individuais 

Com o próprio evoluir de seu pensamento, Benjamin foi aprofundando 

determinados pontos, revendo outros, num processo cada vez mais presente de tomar aos 

detalhes como elementos centrais para a experiência humana, possibilitando a esta 

construir sua identidade e consciência. 

Como sua reflexão sobre o cinema, ao abordar o papel deste a nos educar 

para a apreensão dos fragmentos que compõem nossa existência, Benjamin olha para as 

brincadeiras e jogos infantis e identifica o mesmo sentido de aprendizagem sem 

compromisso mas capaz de fundamentar as ricas experiências humanas estruturadoras da 

memória, da capacidade criativa e critica na conscientização de nossa humanidade. Com o 

desenvolvimento de sua concepção de estética como teoria da percepção, acaba por 

identificar nessas "brincadeiras infantis" a sua idéia de corpo como elemento que congrega a 

alma e o físico e, desde que está no mundo, experimenta a este experimentando seus 

próprios limites corpóreos. 

Benjamin parte do pressuposto de possuirmos um corpo limitado, mas 

tenta entender melhor como superarmos e de como convivermos com esses limites. Por um 

                                                           
14 Alegoria é um dos conceitos mais discutidos em Walter Benjamin, tanto como referência a leitura do 
mundo como na própria estrutura de escrita de Benjamin. Para apresentarmos rapidamente o sentido 
do alegórico que aqui destacamos, fazemos uso de Bernd Witte e Sérgio Paulo Rouanet. O primeiro 
explica que a “alegoria é interpretada como uma forma fundamental de compreensão do mundo, 
como um método epistemológico que possui validade universal. O velho topos do mundo visto como 
escritura, que se tornou significativo do ponto de vista da filosofia da linguagem(...).”(1992, p.87-88). 
Já o segundo complementa essa análise com as seguintes palavras: “Etimologicametne, alegoria 
deriva de allos, outro, e agoreuein, falar na ágora, usar uma linguagem pública. Falar alegoricamente 
significa(...): dizer uma coisa para significar outra(...). O alegorista fala em paraíso, e quer significar 
cemitério, fala em armazém e quer significar a sepultura(...). A morte emerge como significação 
comum de todas essas alegorias, que se condensam na alegoria da história. O alegorista diz a morte, 
e quer significar a história(...). O alegorista arranca o objeto do seu contexto. Mata-o. E o obriga a 
significar(...). Para construir a alegoria, o mundo tem de ser esquartejado. As ruínas e fragmentos 
servem para criar a alegoria(...). Pela significação, o alegorista quer conhecer as coisas criadas, e, 
através do conhecimento, salvá-las das vicissitudes da história-destino. O alegorista lacra as coisas 
com o selo da significação e as protege”(Apresentação ao Drama Barroco Alemão. 1984, p. 37 a 
41). 
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lado, os aparelhos técnicos e as novas tecnologias tentam suprir as limitações, por outro, as 

novas utilidades culturais que essas tecnologias apresentam podem nos ensinar a como 

ampliar nossa percepção dos fenômenos e do próprio mundo. 

O mesmo sentido de deslumbramento e de impotência frente ao 

desconhecido é o que identifica tanto na experiência exercitada por uma criança quanto na 

provocada pelo cinema. Ambas permitem que esqueçamos os nossos limites corpóreos e 

passemos a perceber outros aspectos do mundo, ambas cobram de nós a capacidade de 

imaginação para superar os limites físicos de nosso ser e os limites teóricos de nosso saber. 

Um exemplo clássico da experiência infantil encontramos em um dos 

fragmentos de seu Infância em Berlim por Volta de 1900, no qual relata toda a aventura 

que era vasculhar um armário em sua casa usando as pequeninas mãos, tateando-o. Ao 

assim agir, ia sentido todos os cantos mais recônditos, percebendo a textura da madeira, a 

forma e maciez das roupas, o cheiro de tudo em meio a penumbra do quarto, fazendo 

daquele momento algo único, meio erótico e de abertura a todos os prazeres e sensações 

humanas. A imaginação do menino viajava enquanto desenrolava as meias e se espantava 

com a metamorfose das mesmas, como num passe de mágica, como por milagre, 

passavam de pequenas bolas macias para longos sacos vazios. 

Quando ficou mais velho, sua “confiança na magia ficara abalada”, a 

racionalidade havia desvendado os segredos da meia, mas não pela capacidade de 

desmistificá-la para o menino, mas por ter reduzido o sentido desta no adolescente, 

transformando-a num mero objeto em sua utilidade prática. Mas o mesmo, partindo da 

memória de suas aventuras infantis, buscou em outro armário novos desafios para sua 

imaginação, e foi encontrar justamente no armário de livros proibidos. Escondido, ia 

vasculhar as obras vetadas para a sua idade e descobriu um mundo maravilhoso de 

pecados, sonhos e possibilidades que o marcaram para o resto da vida. 

O Benjamin maduro, ao pensar nos detalhes daquelas experiências, 

vislumbra o sentido destas, principalmente porque na época estas eram realizadas de forma 

não refletida nem planejadas com esse objetivo, pois era um experimentar despreocupado, 

movido pelo prazer e pelo desafio. 

O filósofo percebe ser essa a mesma postura com que contemplamos a 

uma obra de arte e, como o ocorrido com as experiências infantis, propicia-nos uma 

abertura da percepção da vida a partir dos detalhes até então insignificantes. Benjamin 

vislumbra o sentido de humanidade que sua memória de infância então experimentava e, 

como no caso da meia ao perder a magia desta devido a explicação meramente lógico-

formal, o mesmo ocorreu com a vida em seu conjunto. 
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Os objetos tornaram-se meras utilidades, perderam o mistério e o encanto 

de incitar a imaginação e a experimentação como formas de subverter os limites e os usos, 

como no caso dos livros no armário, que, por ilusão de preservá-los como objetos em si, 

tentamos conservá-los como novos e, ao assim nos posicionarmos, não percebemos que 

eles se tornam velhos no mesmo instante, pois só serão renovados caso resgatarmos o 

poder de dominá-los com nossa humanidade, com a redescoberta de sentidos, até então 

ocultos ou esquecidos, via releitura dos mesmos. 

A meia pela meia, o livro pelo livro, assim como a vida pela vida, não tem 

beleza nem sentido humano, só com o subverter, com a morte desses fenômenos em si é 

que estes poderão renascer em significados e se tornarão elementos de nossa humanidade. 

Podemos assim identificar os principais pontos do pensamento de 

Benjamin de forma genérica, no entanto, torna-se necessário deixar mais clara a relação 

destes com as preocupações de ordem geográfica. Para tal, vamos tentar trabalhar a leitura 

que fez da cidade na modernidade capitalista em relação ao corpo e a arte. 

A cidade e seu espaço: a grande mercadoria e obra de arte da vida moderna 

A cidade capitalista moderna é a grande mercadoria e, como mercadoria, 

ela é a expressão da obra de arte como síntese das diversas artes. Ela propicia aos homens 

viverem a vida moderna. Ela é o palco em que os homens tecem o drama da existência 

cotidiana. Na cidade o homem vive e morre, luta, trabalha, sofre, reproduz-se e aliena-se. 

Mas a cidade também habita aos homens, nesse ponto, ela não é mais o palco 

geometrizável no qual podemos localizar pontos, linhas e fisicidades, pois passa a ser 

qualificada e construída a partir dos sentidos elaborados pelo viver humano15. 

A cidade, como a obra de arte na modernidade capitalista, é o fenômeno 

que nos reprime e isola enquanto indivíduos, ao mesmo tempo propicia o resgate de nossa 

origem, de nossa humanidade. Esse duplo sentido tomado pela cidade em Benjamin a partir 

de sua relação com a obra de arte, identifica o sentido de espaço que podemos auferir de 

seu pensamento como contribuição para uma leitura geográfica do mundo atual. 

A cidade é o palco das ações e é o próprio corpo do homem a se 

embrutecer na luta cotidiana pela sobrevivência e pela elaboração consciente de sentido 

existencial. Esse conflito é inerente a espacialidade com que construímos nossa vida e, 

frente a esse aspecto, a leitura científica dessa espacialidade não pode se reduzir a uma 
                                                           
15 Sérgio Paulo Rouanet ao analisar a questão da cidade em Benjamin, diz o seguinte: “Ele responderia 
que o homem habita uma cidade real e é habitado por uma cidade de sonho. Essa dualidade resume 
o essencial do Trabalho das Passagens. Em todos os momentos, Benjamin joga com dois níveis de 
realidade, a realidade objetiva e a onírica”( 1992, p. 66). Nesse aspecto, a cidade habita o mundo dos 
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aplicação de conceitos e de teorias que detêm a resposta única e absoluta da verdade 

essencial do real, mas é uma construção de referenciais cuja lógica é mais artística do que 

científica em si. Daí a necessidade da análise científica ir beber dessa fonte para construir 

representações passíveis de serem incorporadas à vida. 

Assim como acabamos por esquecer que somos o espaço de nosso 

próprio corpo, apenas o temos como uma estrutura biológica em si e não como expressão 

material de nossa humanidade existencial, o mesmo ocorre com a cidade que, por estarmos 

tão mergulhados nela, não a percebemos como obra de nossas ações, sonhos e desejos. 

Apenas a notamos como uma série de construções, nomes, lugares e imagens físicas em si. 

Quando a cidade fica reduzida apenas a essa fisicidade estéril, ela perde o sentido de 

habitar da vida humana e se transforma numa coisa – numa mera imagem que não 

consegue ser paisagem - e não há mais identidade na expressão do/com nosso corpo. Por 

isso Nelson Brissac Peixoto afirma: 

“Hoje nem a cidade – sem rastros e sem história – nos habita, nem 

os homens – que não sabem mais ver – habitam a cidade. A alma 

dos lugares parece ter-se perdido para sempre. Reduzidos a locais 

moldados pelo hábito, com seus habitantes conformados com 

traçados pré estabelecidos. É o aparente paradoxo da obra de 

Benjamin: o encontro da cidade com os homens se dá quando estes 

percorrem terras desconhecidas ou quando se fazem estranhos em 

sua própria cidade”16. 

Para se pensar sobre a cidade e poder perceber os diversos sentidos e 

significados da mesma, havemos de olhá-la com outros olhos, como no jogo da criança no 

armário, temos de desvendar e experimentar o mundo como mistério e deslumbramento. Ou 

como um viajante que percorre terras estranhas, identificando, por analogias e comparações 

com suas memórias, experiências e informações, o desvendamento de novas perspectivas, 

os significados ocultos ou esquecidos dos lugares e nomes que percorre e experimenta. Ou 

ainda como o famoso flâneur baudelairiano a caminhar despretensiosamente pela cidade e, 

ao agir assim, como um ser à margem da lógica de resultados práticos e eficientes 

imediatos, o flâneur permite identificarmos um outro ritmo de vida, novas possibilidades de 

existência e de resistência frente a lógica capitalista. 

“‘Perdido neste mundo vil, acotovelado pelas multidões, sou como o 

homem fatigado cujos olhos não vêem no passado, na profundidade 

dos anos nada além do desengano e da amargura, e à sua frente, 
                                                                                                                                                                                     
sonhos humanos, seus desejos, ilusões e promessas, o que torna o mundo passível de ser vivido 
frente a dura realidade que é o caos, a violência e a injustiça que reina na cidade. 
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senão a tempestade, onde não está contido nada de novo, nem 

ensinamentos nem dores’. Ser objeto de encontrões da multidão: 

Baudelaire assinala esta experiência, entre todas as outras que 

fizeram de sua vida aquilo que ela foi, como critério verdadeiro e 

insubstituível”17. 

Usando dessa citação de Baudelaire, Benjamin exprime o sentido do 

indivíduo massificado na cidade moderna a perder sua capacidade de olhar humanamente e 

experimentar o local em que territorializa sua existência. Para efetivamente habitar a cidade, 

só se esta habitar ao homem, numa interação dialética de múltiplas determinações. Para 

esse reencontro acontecer, torna-se necessário saber olhar as imagens que compõem a 

cidade. Esta foi pulverizada, encontra-se fragmentada em miríades de objetos, nomes e 

locais aparentemente sem unidade enquanto vida. É por isso que Nelson Brissac Peixoto 

defende a idéia de um reencontro da cidade com o homem, a isso ele chama de 

“redescobrir a paisagem”. 

“Porque só assim conseguem descobrir onde na cidade ainda vibram 

sinais de vida, por onde passa o lençol freático que a inunda de 

rumores ou de onde vem a luz que por vezes a faz resplandecer. É 

preciso redescobrir a paisagem das cidades”18. 

Percebe-se aí as interpenetrações geográficas com que Benjamin 

estrutura suas reflexões atinentes a cidade e de como os conceitos geográficos como lugar, 

espaço e paisagem vão tomando outras significações. Interessante no enfoque de Benjamin 

é o assumir a cidade como relação de habitação humana, um espaço/mercadoria/arte 

estilhaçado e fragmentado em milhares de detalhes de difícil identificação em sua unidade 

paisagística. Ficamos atordoados e perdidos em meio as imagens com que estes 

fragmentos se apresentam. Nesse ponto é que as análises desenvolvidas por ele quanto ao 

papel do cinema como obra de arte por excelência da modernidade, apontam caminhos 

para melhor entender o como nosso olhar pode superar os limites da imagem e rumar para 

a leitura paisagística a partir do próprio vazio das imagens desconexas. 

A preocupação de Benjamin, como aqui já apontamos, era em como a 

cidade poderia ser resgatada em seu habitar a partir da importância de um olhar humano 

sobre a mesma. Para tal, como ele acabou delimitando na estética do cinema, busca a 

superação dos limites do olhar via emprego das tecnologias e ferramentas que, 

paradoxalmente, turvam o sentido humano da vida. 

                                                                                                                                                                                     
16 1992, p. 72. 
17 Walter Benjamin: Sobre Alguns Temas em Baudelaire. In: Obras Escolhidas, vol. III, 1994, p. 
144. 
18 1992, p. 72. 
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Na sua reflexão Pequena História da Fotografia identificamos essa 

preocupação em como esses novos recursos tecnológicos podem aprimorar o olhar humano 

para os detalhes que passam desapercebidos no cotidiano de nossas vidas, paralelamente 

nos iludindo quanto a capacidade de pensarmos sobre os mesmos. 

Não é evitando dominar aos novos recursos e técnicas que poderemos 

melhorar nossa capacidade de entendimento do mundo mas, pelo contrário, é buscando a 

lógica destes e a linguagem específica a cada um poderemos ampliar os sentidos de 

utilização dos mesmos. No caso da fotografia, esta registra as imagens que são tomadas 

como cópias do real mas, para não nos iludirmos com essa confusão, temos de entendê-la 

como um veículo capaz de registrar representações dos detalhes da vida a partir de uma 

determinada estrutura lingüística pautada na lógica de imagens. Como a modernidade 

prioriza a imagem como elemento comunicativo, caso não soubermos olhar essas imagens 

não saberemos ler seus significados, não conseguiremos identificar sua lógica e unidade. 

“A câmara se torna cada vez menor, cada vez mais apta a fixar 

imagens efêmeras e secretas, cujo efeito de choque paralisa o 

mecanismo associativo do espectador(...). Já se disse que ‘o 

analfabeto do futuro não será quem não sabe escrever, e sim quem 

não sabe fotografar’. Mas um fotógrafo que não sabe ler suas 

próprias imagens não é pior que um analfabeto? Não se tornará a 

legenda a parte mais essencial de uma fotografia?”19. 

Saber ler as imagens, sejam fotográficas, sejam televisivas, sejam fílmicas, 

sejam capitadas diretamente dos objetos ao nosso redor, é o que podemos concluir desses 

questionamentos de Benjamin. É necessário estarmos preparados para ler essa linguagem 

em interação com a linguagem verbal, permitindo mútuas trocas de entendimento e de 

compreensão. Saber olhar imagens para estas não serem mais coisas em si, ilusões 

fragmentadas e confusas do real representado, de maneira a apontar para aquilo que 

Peixoto identifica como “falar de paisagens a partir das imagens”20. 

Saber olhar as imagens para ler as paisagens e entender o espaço de 

nossa vida como espaço que habitamos e que nos habita. Eis o sentido mais amplo da 

                                                           
19 Walter Benjamin. In: Obras Escolhidas, vol. I, 1993, p. 107. É interessante que, mais de meio século 
depois desses questionamentos, o poder da imagem se fortaleceu no mundo industrial capitalista, 
mas a capacidade humana de ler a estas não evoluiu na mesma proporção, e o  uso ideológico desta 
linguagem assume graus de sofisticação impensáveis após a revolução digital. 
20 Esse é o sentido presente nas observações de Walter Benjamin que identificamos em seu texto O 
Surrealismo – o último instantâneo da inteligência européia. (Obras Escolhidas, vol. I. 1993, 
p. 33-34). Esse “espaço completo da imagem” é que identificamos na direção que Peixoto apresenta 
como “paisagem”. 
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cidade/mercadoria/obra de arte para a geografia atualmente. Usando mais uma vez de 

Peixoto, resumimos essa relação entre paisagem – obra de arte – cidade – espaço. 

“As cidades são as paisagens contemporâneas(..). horizonte 

saturado de inscrições, depósito em que se acumulam vestígios 

arqueológicos, antigos monumentos, traços de memória e o 

imaginário(...). Esse cruzamento entre diferentes espaços e tempos, 

entre diversos suportes e tipos de imagem, é que constitui a 

paisagem das cidades(...). Aqui se explica a relação entre arte e 

cidade: trata-se de despertar a experiência do mundo de que toda a 

arte é expressão(...). A função da arte é construir imagens da cidade 

que sejam novas, que passem a fazer parte da própria paisagem 

urbana(...). Através dessas paisagens, redescobrir a cidade”21. 

A arte se coloca como forma de despertar a experiência perdida entre o 

ser humano e os detalhes de sua vida, agora desenvolvida ou determinada pelo espaço 

urbano. A arte, portanto, elabora imagens passíveis de leituras e entendimentos não 

circunscritos ao detalhe em si, reduzidos ao mero espetáculo da imagem pela imagem, pois 

cria representações capazes de expressar a vida em suas minuciosas contradições, 

permitindo que os homens elaborem uma leitura da paisagem como fruto das experiências e 

memórias vivas, permitindo instituir a humanidade humana no seu habitar. 

Vemos, portanto, que paisagem e espaço se identificam com a arte na 

época do império da mercadoria, mas essas esferas e referenciais tomam sentido apenas 

em relação ao corpo humano, na capacidade deste se humanizar, caso contrário serão 

apenas referenciais abstratos, termos genéricos que visam a ilusão de serem absolutos em 

uma tentativa de exprimir a verdade como objetiva e científica, mas sem sentido ao dia-a-dia 

dos homens na difícil empreitada de se aprender a viver. 

Nesse ponto é que o espaço da cidade e o espaço do corpo humano se 

identificam, e a geografia é a instância esclarecedora dessa identificação ao resgatar a 

perspectiva da arte como referência que, partindo dos detalhes e das representações 

imagéticas destes, permite carregar as imagens de sentido de vida, habitando a cidade com 

o corpo humano em sua diversidade de perspectivas e habitando o homem com corpo da 

cidade22. Pela unidade do corpo, o sonho do homem se materializa em imagens que a 

paisagem expressa, a arte capta e a ciência busca interpretar. Esse sonhar, que é a 
                                                           
21 1996, p. 10 a 13. 
22 Benjamin entende o conceito de "habitar" de forma politizada, coloca-o na relação do corpo do 
homem com o corpo social expresso nos detalhes da cidade. O habitar passa a ser a capacidade do 
homem transformar as imagens fragmentárias e isoladas em uma unidade compreensível pelo 
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capacidade de imaginar, criar, desejar, extravasar anseios e frustrações, aponta para um 

novo tempo, um tempo em que a vida não seja só angústia e dor, um tempo em que o 

espaço da vida não seja vazio e inócuo, mas prenhe de sentido e de experiências – o tempo 

messiânico num espaço humano23. 

Para finalizar: O corpo individual e coletivo na arte da leitura geográfica da paisagem 

O homem só sonha porque seu corpo experimenta o mundo e sua mente 

produz imagens, desejos, idéias e, em simbiose com o corpo, cria obras e a própria vida. 

Esse corpo habita, ou procura habitar um local em que toma sentido sua existência e sua 

perpetuação enquanto gênero humano, estabelecendo, a partir disso, mútuas 

determinações. O espaço em que habita torna-se extensão de seu corpo físico, ao mesmo 

tempo que esse espaço social interpenetra em seu corpo, em seus sonhos e em sua 

imaginação, marcando-o com os detalhes dos objetos, das pessoas, de tudo que 

experimentou e vivenciou. 

A identificação do corpo individual com o corpo coletivo se dá justamente 

pelos elementos que até agora destacamos na obra de Benjamin, ou seja, pelo papel das 

imagens, a princípio vazias e fragmentadas em si, redimensionadas na direção de 

paisagens carregadas de valores humanos. Para esse redimensionamento ocorrer, o uso e 

domínio das técnicas e tecnologias são fundamentais, pois é preciso aprender a linguagem 

destas para dominá-las, e isso cobra um posicionamento crítico humano frente a arte - 

entendida na lógica da mercadoria -, e a ciência - entendida como mera instrumentalização 

do saber a serviço do poder. 

“Também o coletivo é corpóreo. E a physis, que para ele se organiza 

na técnica, só pode ser engendrada em toda a sua eficácia política e 

objetiva naquele espaço de imagens que a iluminação profana nos 

tornou familiar. Somente quando o corpo e o espaço de imagens se 

interpenetrarem, dentro dela, tão profundamente que todas as 

tensões revolucionárias se transformem em inervações do corpo 
                                                                                                                                                                                     
homem, fazendo dos detalhes uma relação de entendimento e de beleza que visa um novo mundo e 
um novo tempo. 
23 Fazemos uso aqui das análises de Sérgio Paulo Rouanet ao tentar responder a questão É a Cidade 
que Habita os Homens ou São Eles que Moram Nela? Rouanet identifica que a relação 
corpo/sonho em Benjamin seria a “transposição freudiana na relação marxista entre a infra-estrutura 
e a superestrutura. O corpo é constituído pelas forças produtivas e pelas relações de produção, e 
estas se exprimem na superestrutura, do mesmo modo que os sinais somáticos se exprimem na 
consciência do sonhador”. Vemos assim que em Benjamin, o espaço do corpo do homem se identifica 
com o espaço do corpo social, no caso, de seu habitar determinado pela lógica da cidade. Nesse 
aspecto, redefine-se o sentido de “corpo”, ou seja, seu “conteúdo incluiria todos os níveis da realidade 
objetiva, desde as determinações mais remotas – em última instância, a base econômica – até 
relações sociais mais concretas e mesmo objetivos materiais como a cidade e seus elementos. Todos 
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coletivo, e todas as inervações do corpo coletivo se transformem em 

tensões revolucionárias”24. 

Nessa interação o espaço do corpo individual se identifica com o espaço 

do corpo coletivo através de uma série de conflitos e antagonismos, estabelecendo uma 

unidade, fruto da diversidade, e tendo como objetivo a transformação social na própria 

dinâmica das mudanças individuais rumo a conscientização de seus limites e 

potencialidades. Quando isso se dá, ocorre a erupção do tempo messiânico e a 

consolidação de um novo espaço de relações humanas. Para efetivar tal revolução é 

necessário ler e entender a lógica das imagens mediadas e elaborados pela arte na 

construção de paisagens que expressem as experiências e a memória humana nos e dos 

lugares, com todos os conflitos de ordem econômica e ideologicamente atualmente em 

vigor. Assim, o corpo coletivo expresso pela cidade será a capacidade do homem dominar 

conscientemente as tecnologias e instrumentos a serviço da sua própria liberdade, para a 

construção de um novo mundo. 

Temos que saber resgatar as idéias desse intelectual para nos auxiliar a 

entender o mundo a partir dos aspectos que mais nos ilude e oprime, para tal, sua postura 

em relação a arte e aos detalhes da vida, assim como o papel do corpo individual em 

relação com o corpo social, da leitura das imagens fragmentadas a desembocar numa 

concepção de cidade, de paisagem e de espaço, permite-nos identificar uma interação rica e 

necessária atualmente entre arte e ciência, de uma leitura geográfica possível a partir do 

espaço do corpo individual como acesso ao universal, estabelecendo uma unidade de 

compreensão possível no contexto da diversidade que é a vida. 

Ao redimensionar o sentido das palavras de seu discurso filosófico-

científico, ele permitiu uma aproximação maior com a linguagem da arte e das imagens, 

tornando viável uma leitura da geografia a partir da diversidade da vida cotidiana e sua 

espacialidade imediata, na exata interação desse imediato como expressão do mundo. Eis a 

geografia enquanto leitura artística da vida humana, como no caso do Benjamin adulto ao 

vasculhar a gaveta cheia de objetos de sua juventude, percebendo que cada imagem 

daqueles objetos levavam à formação, em sua mente, de paisagens dos lugares e espaços 

em que aprendeu a ser homem. 

REFERÊNCIAS 
BAUDELAIRE, C. Poesia e Prosa – volume único. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1995. 

BENJAMIN, W. Obras Escolhidas - vol. I. São Paulo, Brasiliense, 1993. 

BENJAMIN, W. Obras escolhidas, vol. II. São Paulo, Brasiliense, 1994. 
                                                                                                                                                                                     
esses conteúdos do ‘corpo’ se exprimiriam como sonhos na consciência coletiva”(1992, p. 68). Pelo 
corpo temos a possibilidade, portanto, da unidade entre o individual e o universal. 
24 O Surrealismo. In: Obras Escolhidas, vol. I. 1993, p. 35. 

 5025



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

BENJAMIN, W. Obras escolhidas, vol.III. São Paulo, Brasiliense, 1994. 

BENJAMIN, W. Origem do Drama Barroco Alemão. São Paulo, Brasiliense, 1984. 

BOLZ, N. Onde Encontrar a Diferença entre uma Obra de Arte e uma Mercadoria?. In: Revista USP, n. 15, São 
Paulo, USP, 1992. 

CAMPOS, H. O que é mais Importante: a escrita ou o escrito? In: Revista USP, n. 15, São Paulo, USP, 1992. 

CAYGILL, H. Benjamin, Heidegger e a Destruição da Tradição. In: BENJAMIN, A. & OSBORNE, P.(orgs.). A 
Filosofia de Walter Benjamin - destruição e experiência. Rio de Janeiro, Zahar, 1997. 

EAGLETON, T. A Ideologia da Estética. Rio de Janeiro, Zahar, 1993, 

 GAGNEBIN, J. Por que um Mundo todo nos Detalhes do Cotidiano?. In: Revista USP, n. 15, São Paulo, USP, 
1992. 

MATOS, O. Desejo de Evidência, Desejo de Vidência: Walter Benjamin. In: NOVAES, A.(org.). O Desejo. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1995. 

MURICHY, K. Benjamin: política e paixão. In: NOVAES, A.(org.): Os Sentidos da Paixão. São Paulo, 
Companhia das Letras. 1995. 

PEIXOTO, N. Paisagens Urbanas. São Paulo,  SENAC/MarcaD'Água, 1996. 

PEIXOTO, N. Ver o Invisível - a ética das imagens. In: NOVAES, A.(org.). Ética, São Paulo, Companhia das 
Letras, 1992. 

ROUANET, S. É a Cidade que Habita os Homens ou São Eles que Moram Nela? In: Revista USP, n. 15, São 
Paulo, USP, 1992. 

ROUANET, S. Por que o Moderno Envelhece Tão Rápido?. In: Revista USP, n. 15. São Paulo, USP, 1992. 

WHITE, B. O que é mais importante: a escrita ou o escrito? In: Revista USP, n. 15, São Paulo, USP, 1992. 

 

 5026 


