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Resumo: A figura conceitual do fragmento apresentada como meio de
apreensão das dinâmicas urbanas, que se destaca por seu caráter de renun cia
a cronolog ias lineares e também por assumir a incompletude, a desorientação , e a
fugacidade

como

características

elementares

para

análise

da

cidade

contemporânea, sob a ótica residual e em passagens de Walter Benjamin
aponta para a recusa de formas totalizantes e un iversais, e abre espaço a uma
forma de pensamento que sugere a criação e experimentação de novas lógicas,
abordagens e instru mentos teóricos e metodológicos não mais calcados em
repetições e reciclagens teóricas e conceituais de heranças modernas e
positivistas.
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Abstract: The conceptual figure of the fragment presented as a means of
apprehending

urban

dynamics,

which

stands

out

for

its

character

of

renunciation linear chronologies and also for assuming incomp leteness,
disorientation and fugacity as elementary characteristics for the analysis of the
contemporary city, from a residual perspective and in passages by Walter
Benjamin points to the rejection of totalizing and universal forms, and opens
space for a reflection that suggests the creation and experimentation of new
logics, approaches and theoretical and methodological instruments no more
based on repetitions and theoretical and conceptual inheritance modern and
positivist.
Key-words: Fragment. City. Met hod

Introdução
“O fumante de ópio ou de haxixe tem a experiência do olhar
que é capaz de encontrar cem lugares diferentes num único”
Walter Benjamin
“Eu sentia, ao caminhar, meus pensamentos se movimentarem como um caleidoscópio,
a cada passo uma nova constelação: antigos elementos desaparecendo;
outros surgindo;”
Walter Benjamin

Traçando uma reflexão sobre alguns meios de apreensão da cidade
contemporânea pela etnografia de rua (Eckert; Rocha, 2013), caminhadas,
observações, derivas, acasos e flanêur que venho experimentando no decurso
da pesquisa que estou envolvido no mestrado em Antropologia na Universidade
Federal do Paraná/UFPR, o que pretendo desdobrar nesta inflex ão, que se
destaca fundamentalmente a partir do pensamento residual e em passagens de
Walter Benjamin (2013; 2006), se faz em imagens de pensamentos sobre seu
método e suas formas de análise em suas dimensões empíricas, oníri cas,
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ébrias, e por meio da coleção de memórias captadas em um processo de
escavações e recordações tomando seu próprio corpo como instrumento de
experimentação.
Por este caminho, podemos inicialmente pensar que onde se diz
fragmento, entende -se desordem, resíduos, ruínas, e a recusa a olhar es
totalizantes e universalizantes produzidos pela “História oficial”, ou nas
palavras do próprio Benjamin (1984), “falam do fim da identidade do sujeito e
da univocidade da palavra, indubitavelmente uma ameaça de destruição, mas
também – e ao mesmo tempo – esperança e possibilidade de n ovas
significações ” (1984. p.18).
Assim, a partir dos questionamentos dos princípios racionalistas e
estruturais que “sustentam” o urbanismo tradicional e os estudos urbanos
enquanto campo de conhecimento, trago a figura con ceitual do fragmento
tratada por Paola Berenstein Jacques (2011) em Estética da ginga , que parte
de um olhar voltado para além das formas sólidas e fixas arquitetônicas e
urbanas e, sobretudo, atento e aberto aos processos e vivências que as
(trans)formam.
Em sua análise sobre o método fragmentário de apreensão da cidade a
partir

da

obra

do

artista

Hélio

Oiticica,

especificamente

acerca

dos

Parangolés 2, onde segundo Jacques (2011) o olhar a respeito da maneira
fragmentária como se constroem abrigos na f avela, pontualmente o s da
Mangueira do Rio de Janeiro dos anos de 1960, evidencia que neste contexto
de ocupação de terrenos e construção das favelas, nunca há um projeto
preliminar formal para as construções, onde a coleta de materiais para sua
execução também nunca cessa:
Os m ater ia is r eco lh ido s e reagru pad os são o po nto de par tid a da
con stru çã o, que v ai dep e nder dir eta men te do aca s o do s a ch ado s,
da d es cob erta de so b ras int ere ssa nte s. O s mate ria is sã o
enc ontr ado s e m fr agm ent os h ete rog êne os; a con str uçã o, f ei ta com
peda ço s enc ont rad os aq u i e ali , é forç osa men te f ragme nta da no
2 Como nos conta Jacques (2011), “na verdade, a palavra “Parangolé” não vem diretamente da favela, mas de uma
construção efêmera que Oiticica viu algum tempo antes de conhecer a Mangueira.”. Os Parangolés seriam então a
própria expressão estética do movimento do modo de construção das favelas retratados e experimentados em
capas, tendas e estandartes que incorporam a experiência única de cada movimento à sua composição influenciada
pelo samba, pela “coletividade anônima” e pela própria arquitetura da favela.
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asp ect o for mal . À m ed ida que o abr ig o va i ev ol uin do, o s ped aç os
menor es v ão se ndo s ubs t itu ído s por out ros ma ior e s e o as pe cto
fragm ent ado d a co nstr uç ã o vai f ic and o cad a ve z me nos e vi den te . O
últ imo e st ági o da e vol u ção d e abr igo pr ecá rio – a casa e m
alv enar ia , só li da – já n ã o é for mal men te t ão fr ag ment ado , mu ito
embor a nã o de ix e de ser fragm ent ári o: a ca sa c ont i nua e vo lu ind o.
Os barr aco s são fr a gmen tár ios po rqu e s e tran sf orma m
con tin uam e nt e . ( J A CQ U E S, 20 11, p. 27 - 2 8)

Dessa maneira, a provocação direta à imagem e papel tradicional da
arquitetura e do urbano ligada ao sólido e fixo se faz no choque pela
desordem, pelos acasos, pelas dúvidas, incertezas, incompletude s, e por meio
do

“esquecimento

do

princípio

de

começo -meio-e-fim”

assumido

como

característica elementar da forma de pensamento fragmentária. Para a autora:
É n ec es sár io re nun ci ar à cau sa li dad e, à ex pl ica çã o por cau sa s e
efe ito s, à c ade ia d o de s env ol vim ent o co nc eit ua l e, so bret udo , a
qua lqu er cr ono log ia . Tra t a - se de s e f ami li ari zar co m as m is tur as,
com os e sb oço s, c om a s sup erpo si çõ es e as d i vers as fo rma s
resu lta nte s de o utra con cep ção t emp ora l. O te mp o fragm ent ári o
não é l ine ar, p oder ia s e r circ ul ar, ou m el hor, e m esp ira l, c om
dif er en tes ní ve is d es env o lve ndo - se mut uam ent e. N ele , o f im e o
come ço s e mi stur am, s e opõe e s e jun tam o utra v ez. (J A CQ U E S,
2011 , p .51)

Ao pensarmos a noção de tempo diferido e de pensamento rizomático
apresentado por Jacques (201 1), ou seja, da multiplicidade em renúncia a
ordem estabelecida por uma pr etensa linearidade temporal e pelo pensamento
binário e enraizado, esta reflexão se distende , desse modo, em novas formas e
possibilidades de pensar os fundamentos dos estudos urbanos, o que sugere a
criação e experimentação de outras lógicas, abordagens e instru mentos
teóricos e metodológicos não mais calcados em repe tições e reciclagens
conceituais de heranças modernas e positivistas.

Narrativas residuais em Walter Benjamin
O registro em narrativas de caminha das, deambulações e “viagens” por
diferentes cidades e experiências por espaços de memória percorridos por
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Walter Benjamin (2013; 2006), onde o perder -se pela cidade se traduz em uma
coleção de fragmentos residuais recolhidos entre ruínas, rastros, farrapo s e
“outros

estados

de

consciência”,

abre

caminho

a

uma

análise

e

aprofundamento de uma reflexão sobre o pensamento fragmentário do autor,
que fundamenta sua teoria e método por meio da experiência derivada da
atmosfera moderna da vida nas grandes metrópol es.
Pelo percurso teórico sobre o movimento urbano em sua dimensão
errante com base nas reflexões empenhadas por Benjamin, onde experimentar
a cidade, percorrer e narrá -la por “outros” caminhos passaria a representar
desafios e ambivalências que se colocav am frente ao fascínio e ao medo
provocados pela vida urbana na metrópole que se anunciava , como nos
mostrou pontualmente Jeana Laura da Cunha Santos (2012) em seu artigo
Beneditinos da história mínima: Benjamin, o colecionador e o cronista, no qual
se refere aos escritos “menores ” em narrativas sobre a cidade elaboradas
pelos cronistas e por colecionadores modernos.
Segundo a autora, o pensamen to residual de Benjamin se desenha a
partir de uma perspectiva histórico materialista voltada às narrativas de
experiências em continuum devir e de “um passado carregado de agoras”, onde
a ideia de “residual” expressaria a sobrevivência do passado para além dele
próprio, mas sobretudo como parte do presente. Uma linha de pensamento que
se esboça e mistura pelos resíduos e ruínas que se opõem a historiografia
progressista e ao historicismo que se orientam pelas limitações de um tempo
calculado de forma cronologicamente homogêneo e linear, de modo que ao
subverter a lógica do tempo e de seus usos, coloca em evidência o ca ráter
descontínuo e transitório da história.
Desse modo, as figuras do colecionador e do cronista, produtos do
estilhaçamento do tempo e da apropriação de resíduos e restos, encontram -se,
pela teoria benjaminiana , por aquilo que possuem de residual e fragm entário
em suas narrativas que partem do resgate de objetos e “detalhes” de um
determinado momento histórico, procurando “extrair deles o quanto de arte e
lembrança” possuem. Segundo Jeana Laura da Cunha Santos ,
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ambo s tr aba lha m c om r uína s q ue i ns is tem em s obr ev ive r na
edi fi caç ão d as ci dad es. E nqua nto o co le ci ona dor re col he o r es idu al
da metr óp ole p ara lev á - l o para c asa , su btra in do da í um pat rim ôn io
própr io, i ntra ns ferí ve l, o cro ni sta d edu z da ci da de a s mín ima s
his tór ia s pa ra d ev ol vê - la s a es ta m es ma ci dad e em f orma de
narra ti va. Amb os do cum enta m, c las si fi cam , arq uiv am par a a
pos teri dad e o que , em úl tima i ns tân ci a, es tá co nd enad o à morte .
[... ] O c ol ec ion ado r mod e rno rea li za a su a co lh eit a bus ca ndo na
profu sã o de c oi sa s do mund o não o arc ai co, mas o re si dua l ”
(S A NT O S, 20 12, p. 51)

A busca pelo residual e “miudezas” produzidas pela metrópole por meio
do método de Walter Benjamin consiste em apreender a realidade como
descontínua,

“misturan do os tempos, entrelaçando as várias histó rias,

dissolvendo o centro, pr eferindo as bordas, as margens, os produtos menores”
(p. 54), onde pelas histórias abafadas e apagadas pela historiografia oficial
torna-se possível notar a dialética do tempo e da memória. Como diz Benjamin
(1984), “a existência do colecionador é uma tens ão dialética entre os polos da
ordem e da desordem” (p. 228).
Com isso, tanto o colecionador , que em seu trabalho de recolher,
intercambiar e classificar os objetos “menores” e residuais históricos, quanto o
cronista, que debruça atenção sobre a fisiologia da vida urbana das grandes
cidades, apresentam-se como monumentos de narrativas da história por
escritos que a caracterizam como não linear, onde a descontinuidade, a
ruptura, a catástrofe e o acú mulo de ruínas podem ser pensados como
características fund amentais de seus movimentos.
A crônica em seu diálogo direto com a rua e as histórias mínimas da
vida na cidade, que se materializa inclusive em seu estilhaçamento para que
coubesse nos espaços dos jornais à sua época, anuncia a primazia do
pensamento fragmentário sobre o universal e das micro -histórias sobre a
“História Oficial”, fazendo com que , nesse contexto, os fragmentos, as ruínas,
os resíduos, os vestígios e entulhos a dquirissem importância para o processo
de produção de “novas” narrativas sobre a história, a cidade e a vida citadina.
Essas narrativas colhidas, recicladas e descortinadas das ruas pelo
trapeiro e pelo flanêur, e “catado no chão das ruas da grande metrópole,
ressurge aos olhos do observador como material poético ou histórico”, e se
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coloca, segundo a autora, como o exercício estético do cronista e do
colecionador:
O col ec io nad or de B en ja min tra ba lha s obr e fragm ento s, ru ína s e
des orde m, s ub vert end o a noç ão d e c ole çã o im po sta pel os m us eus
e bi bl iot ec as d a h is tór i a que B en jam in cha mar ia d e “of i cia l ”.
Atr av és da sua form a t aten te, se le ti va, por ém impe rfe ita , d e
cat alo gar, qu e n ão tem a prete ns ão patr imo ni al do bem aca bad o, o
col ec ion ado r ben jam in ian o reve la a i nc on clu sã o do tem po, sua
fragm ent aç ão, cad uc ida de e trans it ori eda de. [ ... ] Na busc a trô peg a
do c ole c ion ador de d ar ordem à d eso rde m, e l e di dat ic ame nte
reve la que a per da d a i nt egri dad e, a in sta bi li dad e, a mut ab il ida de
são mar ca s d o i nd iv ídu o e da hi stór ia . ( S A NTO S, 20 12, p. 52 - 5 3)

Pelos resíduos encontrados nos rastros de seu método de montagem e
desmontagem do historicismo, Walter Benjamin (2013) propõe uma forma
aberta de pensamento, onde os nexos e as certezas consolidadas desmoronam
e expõem a desordem e a incom pletude como princípio imperativo de análise,
que parte do embaralhar e do movimento das peças e fragmentos recolhidos
pelos caminhos e atalhos da s cidades.
Desse modo, narrar e apreender o espaço urbano por montagens e
fragmentos residuais possibilita a criação de espaços outros derivados de
experiências espaciais, corporais e sensoriais que, por meio dessas narrativas,
frisam que a cid ade está viva e que é experienciada por usuários e usuárias
orientadas por diversos tipos de agenciamento e sensações, e ainda que falar
dessas experiências é falar de técnicas e estratégias do corpo, de técnicas
urbanas, de limiares, de táticas e astúcias elaboradas p ara a tecitura da vida
na cidade.
Em suma, pelas urbanidades possíveis por meio do s descaminhos
trilhados pelas borras do método fragmentário em suas zonas limiares de
passagens e coletas de resíduos e detalhes, como ressalta Jeana L. da Cunha
Santos: “cabe à nossa percepção, enquanto críticos -arqueólogos, resgatar nos
escombros de uma cidade em ruínas as primeiras formas de um passado que
perdura até hoje” (2012. p. 62).
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Percursos pelo flanêur e imagens de pensamento s benjaminianos
Os escritos que compõe m Imagens de pensamento – sobre o haxixe e
outras drogas, de Walter Benjamin (2013) , além de explicitarem seu método de
trabalho

por

imagens

residuais,

recortes

e

montagens

p resentes

nas

percepções, relatos, miragens, cidades e análises sobre as contradições
políticas e intelectuais que rondavam e “ameaçavam” a Europa das primeiras
décadas do século XX, reconhece a impossibilidade de alcance daquilo que
“fora historicamente pr etendido pela filosofia: se aprop riar, conter, possuir a
verdade”.
A partir de meticulosos registros de experiências corporais e sensoriais
que envolvem memórias, riscos, nostalgia, circulação pelo espaço urbano, e o
uso de causadores de embriaguez e alter ação da percepção e da consciência,
ousava à sua época dizer que “o fumante de ópio ou de haxixe tem a
experiência do olhar que é capaz de encontrar cem lugares diferentes num
único”

(Benjamin,

2013,

p.165) ,

como

relata

em

seus

protocolos

de

experiências com drogas.
Sua forma de pensamento e escrita fragmentária e ensaística, que
contraria um legado filosófico mais tradicional e sóbrio por sua proposta de
“escritas de apresentação”, entende o pensamento como intrínseco a
linguagem e não como mediador e inte rlocutor do conhecimento e de
apreensão de pretensas verdades que, inclusive, segundo o autor, existem em
seu devir indômito e fugaz, podendo ser analisado , desse modo, por
fragmentos descontínuos encontrados pelos resíduos e ruínas da história.
A respeito das Deambulações de Walter Benjamin , Rodrigo Araújo
(2014) nos conta que o método benjaminiano reconhece a “natureza vacilante
da própria verdade”, e na medida em que se coloca como uma ousada e
inovadora indireta proposta de pensamento de um fazer filosó fico fragmentário,
que ““margeia” o que não é possível dizer” em um contexto onde a linguagem
encontrava -se abafada e sufocada por censuras e discursos totaliz antes e
universais, pode-se, com isso, dizer que parte dos fragmentos encontrados em
Imagens de Pensamento retratam os reflexos do cenário cultural urbano
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europeu pelas “viagens” e flanêur empenhados por de Benjamin entre cidades
envolvidas por processos distintos de modernização e transformações urbanas .
Suas passagens por Nápoles, Ibiza, Moscou, Mar selha e Paris trazem o
registro de caminhos e deambulações que, pela atenção às suas formas de
narrativas sobre os percursos da história, podemos destacar o caráter
metodológico que pode ser apreendido em suas análi ses, onde para Araújo
(2014)

sua

forma

de

pensamento

e

escrita

fragmentada

pode

ser

compreendida:
[... ] ao pr in cíp io , sem pr e pas sí ve l de ren ov açã o, rea lç and o o
est ado de r uín as e i na cab amen to da s c oi sas , bem com o, d e
mane ira i ndir eta e nã o li n ear, um a e scr it a d o des vi o, n ôma de, q ue
son da, p ers cru ta o obj eto nos seu s d ifer ent es e xtr a tos d e s ent ido ,
sem, con tud o, en trar n um est ado d e in di fere n cia çã o, já q ue
marc ada pel a s obri eda de refl ex iv a de cad a ir e vir do pe ns amen to.
(A R AÚ JO , 2 014 , p . 24 9)

Guiado pelas narrativas que consideram as experiências urbanas
erráticas como crítica a cidade contemporânea por sua possível apatia de
experiências e de vivências esterilizadas, trago para a discussão sobre a
profanação das cidades a figura do flâneur nas vozes de errantes a partir de
suas próprias experiênci as vivenciadas no corpo -cidade por meio de suas
caminhadas orientadas por uma poética ébria: Charles Baudelaire (1821 –
1867), que em suas narrativas descrevia e questionava o planejamento e a
construção urbana denunciando a demolição de partes da cidade e m palavras
críticas à reforma e transformação urbana parisiense de meados do século XIX
(Jacques, 2012) -, e o próprio Walter Benjamim (2013), que também teceu um
olhar “dissidente” sobre a cidade a partir da narrativa, por exemplo, de sua
experiência com Haxixe em Marselha , publicado pela primeira vez no jornal
Frankfurter Zeitung em 1932, causando um si gnificativo tremor às estruturas
sóbrias científicas à época.
O esboço dessa discussão me possibilita sugerir uma reflexão que
apreenda a investigação da cidade e das dinâmicas urbanas e seus métodos
de abordagem pelo flâneur, que, recriado em Charles Baudelaire , expressa
uma mistura de fascínio e reação ao processo de modernização e urbanização
da cidade, e não de apatia e anestesia, causando, desse modo, o embaralhar
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de sentidos pelo contato com a multidão ao assumir a descontinuidade e a
desorientação como uma categoria fundamental à apreensão dessa dimensão
da vida urbana.
Segundo Jacques (2012), sabe -se que antes de Bau delaire outras
narrativas, ainda no século XVII, mostravam que Paris já havia sido palco de
deambulações erráticas e registrada e narrada por outros caminhantes
urbanos. Sébastien Mercier, em Tableau de Paris, de 1781 e Restif de la
Bretonne, em Les nuits de Paris ou le spectateur nocturn e, de 1788. Também
Honoré de Balzac, em La Ville aux yeux d’or ou La comédie humaine , 1841, e
Vitor Hugo, com Notre Dame de Paris, de 1831 e Les Misérables, de 1862; ou
Emile Zola, em Le ventre de Paris, em Les Rougon-Macquart, de 1873.
Suas narrativas traziam uma espécie de crônicas de suas próprias
experiências pela cidade, e abordavam majoritariamente a questão da
desigualdade e miséria visíveis nas ruas de Paris, diferente de Baudelaire,
que, segundo Jacques (2012), entre os errantes urbanos “recriou a figura
mítica do flâneur” em seus percursos poéticos “fora do tempo”:
A mu lt idã o é se u uni ver s o, com o o ar é o do s pá ssar os , com o a
água , o d os p ei xe s. Sua p aix ão e prof is sã o é de sp o sar a m ul tid ão.
Par a o p erfe it o fl ân eur , para o ob ser vad or ap a ixo nad o, é um
imen so j úbi lo fi xar re si d ênc ia no num ero so, no ond ul ant e, no
mov ime nto , no fu gi dio e n o inf in ito . E star f ora d e c asa , e con tud o
sen tir - se em c as a onde q uer que s e en con tre; v er o mund o, es ta r
no ce ntro d o mun do e pe r mane cer o cu lto a o mun do, eis a lgu ns d os
pequ eno s pra zer es d es se s esp íri to s in dep end ent es , apa ix ona dos ,
impa rc iai s, qu e a l in gua ge m nã o p ode d efi nir s enã o tos cam ent e. O
obs erva dor é u m pr ín cip e que fru i p or t oda par te o fa to de e st ar
inc ógn it o. (C har les Ba ude lair e, O p int or da v ida mo derna , or i gin al
de 1 863 , p ub li cad o n o jorn al Le F iga ro – a pud Ja cq u es, 20 12)

O método flanêur como meio de acesso a apreensão da cidade se
apresenta, dessa maneira,

como um leque aberto d e experiências e

possibilidades que se fazem nos caminhos percorridos no corp o e na cidade,
no “se perder ou se encontrar no meio de desconhecidos, [...] nas esquivas,
deslocamentos de ombros, olhares passa ntes, toques errantes” (Jacques,
2012). Com isso, torna-se possível investigar o espaço urbano por meio de
registros errantes e fragmentários, e ainda por um olhar crítico aos estudos
urbanos e à arquitetura e urbanismo hegemônico , imperativo e universalizante .
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João Barrento (2013), em Limiares sobre Walter Benjamin , além de
pontuar sua forma de pensamento constelar, residual e em montagens, traz
uma discussão específica a respeito do Olhar e a memória como método , que
muito pode contribuir a uma reflexão sobre possibilidades metodológica s de
apreensão

da

complexidade,

multiplicidade

e

polifonia

da

cidade

contemporânea.
Ademais, a partir das ideias de Walter Benjamin e de seu conceito de
actualidade e sua direta relação com o tempo (ou “os tempos” encontrados e
entrecruzados na história pela vida urbana), a bre-se caminhos à composição
caleidoscópica de uma “constelação moderna como a da grande cidade e suas
figuras”, onde:
[... ] a no ção de a ctu al ida de n unc a f oi par a Wa lter B enj ami n a do
puro im ed iat is mo ou da nov ida de, er a ant es a de um “te mpo - deAg ora ” ( Jet zt ze it ) q ue c onv oca pa ssa do e fut uro e tem d e s e
dis ti ngu ir d a mer a fa ct ua li dade e d a v iv ênc ia daq ui l o que é d e ho je
na or dem do i med ia to e s e es got a no pre sen te. [. .. ] A ct ual não é,
entã o, aq ui lo qu e aco nte c e no pres en te e que m uit o s vee m e vi vem
à su per fíc ie , m as aqu il o qu e n ele a ctu a e pr omet e. Nã o h á
act ual id ade se m c on sc iên ci a da di men sã o h is tór ic a no pre se nte .
(B A RR E NT O , 2 013 , p . 86 )

Desse modo, o trabalho de escavações e rememorações sobre a
atmosfera urbana “cheia de sinais opacos” e de espaços “fora do tempo ” seu
faz pelas potencialidades do flanêur em seu devir labiríntic o, fragmentário,
rizomático,

disponível

e

ébrio,

distende ndo-se,

assim,

a

caminhos

e

experiências urbanas possíveis “em outros estágios de consciência”, em outras
dimensões sensitivas, em rotas por onde pode -se dizer que se contrariam o
turismo “oficial”, e que apontam para outras direções e possibilidades, ou,
como nos conta João Barrento :
Be nja mi n fa la de um no v o mund o a na sc er da s r uína s da ve lha
cid ade . Nó s s ó pod emo s fa lar de um mun do em de vir par a o
inc erto , n est e mo men to f i nal de u ma m oder ni dad e que a s i me sma
se s uper ou pa ra en trar n a fas e da s ua d ec adê nc i a – que sem pre
marc ou a pon ta f in al d as c ham ada s “gr and es épo cas ” e d o s
“g ran des i mpér io s ”. ( B A R R ENT O, 20 13, p. 102)

Com

isso,

podemos

a rriscar

uma

possível

(des)orientação

pela

apreensão das cidade s contemporâneas a partir do pensamento fragmentário
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benjaminiano, por onde podem ser pensadas como grandes montagens
constituídas de miudezas e descontinuidades composta por inúmeros reco rtes
por diferentes tempos, figuras, peças e vozes polissêmica s em seu devir
embaralhado, incerto, inacabado e vertiginoso.
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