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R£SUMO 
O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma reflexão a respeito 

de alguns elementos da cultura corporal na Modernidade. Para tanto, foi dividido 
em quatro capítulos. O primeiro capítulo procura entender a Modernidade sob a 

luz dos escritos de Walter Benjamin. A Modernidade é vista, essencialmente, pelo 
signo do encolhimento da Experiência, e pela produção de um sujeito que se 
depara com novas configurações dadas pelo surgimento da metrópole. O 
segundo capítulo procura discutir o conceito moderno de racionalidade, pela via 
da relação ser humano & Natureza, de onde são trabalhadas as categorias 
Sujeito, História e Revolução em Marx, Gramsci, Adorno & Horkheimer e Walter 
Benjamin. O terceiro capítulo discute o tema da Mímesis, como 
conhecimento/representação e como engano/imitação, nos pensamentos de 
Platão, Adorno & Horkheimer e Walter Benjamin. O último capitulo discute 

rapidamente, e de forma exploratória, algumas condições de racionalidade na 
cultura esportiva, com ênfase no declínio da Experiência no esporte moderno e na 
relação Ser humano & Natureza no Treinamento desportivo. Por fim, são 
indicadas algumas bases que tornariam possível, a partir da cultura esportiva, um 
relacionamento não autoritário, mas tampouco irracionalista, entre Ser humano e 
Natureza.



ABSTRACT 
The objective of this text is to make a reflexion about some elements of 

human cultural body in the Modernity. It has four chapters. The first one intends to 
understand the Modernity, taking hand of Walter Benjamin's thought. The loss of 
Experience (Erfahrung) and the Subject's birth - who has, in front of himself, the 

new metropolis' forms - are the two essencial characteristics of this process. The 
second chapter intends to discuss the modern Racionality's concept, taking 

special attention in the relantionship betwen Human being & Nature. The special 
topics, Subject, History and Revolution are studied in Marx, Gramsci, Adorno & 
Horkheimer and Walter Benjamin's work. The third chapter is about Mimesis, like 
knowledge/interpretation and mistake/imitation in the tought of Plato, Adorno & 
Horkheimer and Walter Benjamin. The least chapter makes a quick discussion - 

young investigation - about some rationaIity's conditions of the sportculture, with 
special attention in the Experience's loss in the modern sport, and in the 

relationship between Human being & Nature, what tooks place in Sport training. 
After that, the text indicates some principes that could make possible, from the 
sportculture, a racional and no autoritary relanchioship between Human being & 
Nature.
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m'rRoDUÇÃo 
O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma reflexão a 

respeito de alguns elementos da cultura corporal na Modernidade. A expressão 
cultura corporal foi aqui utilizada de forma muito ampla, e, talvez, inexata. Inclui 

desde o tratamento que a Modernidade dá à questão da morte, passando pelas 

condições de deslocamento do Indivíduo na multidão, até o corpo como 
instrumento do mimetismo. Abarca também, a cultura esportiva. De qualquer 

forma, o tema da corporeidade perpassa e alinhava, em várias cores, todo o texto. 

O primeiro capítulo procura entender a Modernidade sob a luz dos escritos 
de Walter Benjamin. A Modernidade é vista, essencialmente, como perda. A 
principal delas se dá como declínio: É o encolhimento da Experiência (Erfarhung), 
relação social que remete à memória coletiva, à tradição, ao trabalho artesanal e 

à narrativa. No seu lugar, as novas relações se travam como vivência (Erlebnis), 
relação individualizada e carente de conteúdo, cujo locus privilegiado é a 

metrópole. Nela configura-se uma nova sensibilidade, uma outra compreensão do 
que seja “o outro”, perdido na multidão. Entre Experiência e vivência, foi feita 

uma rápida análise de algumas condições da morte neste século. Se houver um 
conceito que sintetize este capítulo, será, provavelmente o de “Nova barbárie”: ao 
mesmo tempo que as condições para o Novo estão colocadas, produzem-se, 
também, como barbárie. 

O segundo capítulo procura discutir o conceito moderno de racionalidade, 
pela via da relação ser humano & Natureza, além de fazer uma pequena incursão 
sobre o conceito de trabalho na Grécia. De forma interligada, são discutidas 
categorias Sujeito, História e Revolução em Marx, Gramsci, Adorno & Horkheimer 
e Walter Benjamin. A relação Ser humano & Natureza é discutida na dupla 

direção, Natureza externa e Natureza interna ao sujeito. De alguma forma o 

capítulo procura, ainda, colocar elementos para responder a seguinte questão:



como se colocam, entre si e para a história, o Moderno e o Novo? Dito de outra 

forma, é possível ser Moderno, mas não ser Novo? 

O terceiro capítulo discute o tema da Mímesis, como 
conhecimento/representação e como engano/imitação, nos pensamentos de 

Platão, Adorno & Horkheimer e Walter Benjamin. Para Platão, a Mímesis indica 

posições em sua hierarquia de conhecimentos, mas também aparece como uma 
questão político-educacional, quando, na forma de arte, será relegada à condição 

de engano e simulacro. Adorno e Horkheimer retomam a crítica platõnica à 

Mímesis, localizando-a como regressão coletiva vinculada à barbárie nazista, 

fruto da dilapidação da reflexão crítica, identificação imediata das instâncias 

pulsionais do indivíduo e a liderança política. Benjamin desenvolverá um conceito 
mais amplo de Mímesis, fornecendo-lhe o estatuto de conhecimento, e 

conceituando-a, antes de tudo, como a capacidade de produzir semelhanças. O 
capítulo mantém um certo impasse entre os conceitos de Adorno & Horkheimer de 
um lado, e os de Benjamin do outro. 

O último capítulo tenta indicar um caminho para este impasse. Mas antes 
discute, rapidamente e de forma exploratória, algumas condições de 
racionalidade na cultura corporal esportiva, com ênfase no declínio da 
Experiência no esporte moderno e na relação Ser humano & Natureza no 
Treinamento desportivo. O primeiro ponto levanta algumas características dos 
jogos e das danças no final do período medieval e no início da Modernidade; o 

segundo trata das condições de racionalidade do esporte moderno, pela via do 
Treinamento desportivo e sua relação com a Natureza interna aos Seres 
humanos. 

Por fim são feitas algumas indicações para pesquisa que podem apontar 
para um relacionamento não autoritário, mas também não irracionalista, entre Ser 
humano e Natureza, a partir da cultura corporal, e, particularmente, da esportiva. 
A principal indicação vem do Adorno da Teoria Estética. Para ele, o conceito de 
Mímesis, na arte, poderia indicar uma nova relação Ser humano & Natureza, não
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autoritária, mas aproximativa, situação que parece ser possível de ser alcaçada 
também pela cultura esportiva.
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QI, 

UMA LEITURA DA MGDERNIDADE Á 
PÀRTIR me smeumzalnànfi D5 WALTER 

BENJAMIN 

“Não importa o partido a que se pertença - 

escreve Baudelaire em 1851 - é impossivel não 
ficar emocionado com o espetáculo dessa multidão 
doentia, que traga a poeira das fábricas, inspira 
partículas de algodão, que se deixa penetrar pela 
alvaiade, pelo mercúrio e todos os venenos usados 
na fabricação de obras-primas Essa multidão se 
consome pelas maravilhas, as quais não obstante, 
a Terra lhe deve. Sente borbulhar em suas veias o 
sangue púrpura e lança um olhar demorado e 
carregado de tristeza à luz do Sol e às sombras dos 
grandes parques.” Essa população é o pano de 
fundo do qual se destaca o perfil do herói. A 
imagem que assim se apresenta foi rotulada por 
Baudelaire à sua maneira: abaixo dela escreveu 'A 
modernidade” 

Q z › 

“O herói é o verdadeiro objeto da 
modernidade." 

(Paris do Segundo Império)



Mais que uma análise datada, a obra de Walter Benjamin, composta por 
muitos textos curtos e notas preliminares, além de um grande projeto inacabada - 

e o Passagenarbeit (Trabalho das passagens)' - constitui-se como uma vasta 
reflexão sobre a Modernidade. Seus escritos, como os de outros pensadores 
contemporâneos, ultrapassam largamente o momento em que forma escritos, 
lançando luzes intensas sobre o, ainda vivo, mundo Moderno.2 

A presença da idéia de Moderno em um pensamento tão instigante quanto 
o benjaminiano, traz consigo, ao mesmo tempo em que é localizada, a pretensão 
de sua própria superação: para Benjamin, é preciso que, a partir do Moderno, 

oposto ao Antigo, se construa o novo, oposto ao sempre iguaf . 

Mais do que identificar uma teoria da Modernidade posta na obra de 
Benjamin, seria o caso de, tomando alguns de seus escritos como guia, ressaltar 
alguns elementos da Modernidade. O tom da análise seria dado, sobretudo, pela 
encolhimento da “Experiência” (Erfahrung) e pelo assenso da “vivência” (Erlebnis) 
no mundo moderno. São sintomas que se estabelecem no âmbito de uma nova 
configuração social, que em torno da construção das metrópoles - e do cidadão - 

vai fundamentar e dar novas cores para a relação indivíduo & sociedade, vai 
formar, enquanto projeto, um ser humano que, senão novo, certamente será 

moderno. 

1 O referido Trabalho das Passagens, a obra para a qual foram dedicados anos de uma 
vida, não pôde ser concluido, e se dele restaram poucos textos com forma definitiva. A a 
maior parte da obra - a exemplo de Gramsci, que também teve a vida destroçada pelo 
fascismo - permaneceu na forma de notas fragmentárias. Recentemente esta notas 
foram todas agrupadas e sistematizadas por Rolf Tiedman, resultando em 5 volumes 
que reagrupam-nas pela ordenação temática indicada por Benjamin. Cf. Rouanet, 
Sérgio. As galerias do sonho. ln: As razões do Iluminismo. ed. São Paulo, 
Companhia das Letras, 1992. p. 37-109. O texto de Rouanet foi publicado também na 
Revista Tempo Brasileiro, ns. 68 (p. 43-79) e 69, sob o títuto As passagens de Paris (I e 
ll). 
2 A obra de Benjamin seria, segundo Lövvy, “[. . .] uma reflexão fundamental sobre a 
modernidade, que encontra suas raízes nos primeiros escritos e cujo alcance é muito 
mais vasto e significativo que um comentário sobre a atualidade política." Cf. Löwy, M. 
Walter Benjamin crítico do progresso: a procura da experiência perdida. ln: 

Romantismo e Messianismo. Sao Paulo, Edusp, p. 189-202, 1990.. Citação da p. 192. 
3 Benjamin, Walter. Parque Central. In: Obras escolhidas (vol. Ill). 2. ed. São 
Paulo, Brasiliense, 1991. p. 151-181. Citação à nota 33, p. 173.
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1. Notas sobre o declínio da Experiência 

“Se o sono é o ponto mais alto da 
distensão física, o tédio é o ponto mais alto da 
distensão psíquica. O tédio é o pássaro de 
sonho que choca os ovos da experiência. O 
menor sussurro nas folhagens o assusta. Seus 
ninhos - as atividades intimamente associadas 
ao tédio - já se extinguiram na cidade e estão 
em vias de extinção no campo. Com isso, 
desaparece o dom de ouvir, e desaparece a 
comunidade de ouvintes. Contar histórias 
sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se 
perde quando as histórias não são mais 
conservadas. Ela se perde porque ninguém 
mais fia ou tece enquanto ouve a história.” 

1.1. Narrativa e história concreta 

O filósofo Walter Benjamin argüi, no tribunal da história (e da 
historiografia), a Modernidade como um réu de perdas. É na perda que a 

Modernidade justifica e explica sua existência. Mesmo quando “louva” a técnica 
nos momentos de um marxismo mais “duro” - como no texto sobre a 

reprodutibilidade técnicas -, Benjamin não deixa de vê-la como negatívidade: a 

arte é compreendida como perdendo suas características essenciais: 

distanciamento e unicidade. Não é, no entanto, um réu com todas as culpas: 
talvez nem mesmo seja um réu, mas, como desdobramento histórico, uma 
substancialidade a ser conhecida, um espírito a ser descoberto, identificado, 

compreendido. Uma vez conhecido, trata-se de verificar-lhe as possibilidades, as 
direções que a este projeto podem ser dadas. 

4 Cf. Benjamin, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. ln: Z Obras escolhidas (vol. I). São Paulo, Brasiliense, 1985, p. 197-221; citação nas 
páginas 204 e 205. 

Cf. Benjamin, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. ln: 
Obras escolhidas (vol. I). São Paulo, Brasiliense, 1985, p. 165-196.



Uma caracterização essencial do Moderno talvez seja justamente, como 
perda, a relação que este funda no sentido de lidar com a Experiência 

(Erfahrung) de seus sujeitos, ou, para além disso, com a possibilidade de narrá- 
las. No mundo em que o ritmo do progresso se estabelece como um fetiche “[. _ _] 

as ações da experiência estão em baixa, e tudo indica que continuarão caindo até 
que seu valor desapareça de todo.”6 Neste sentido, Experiência refere-se ao 

conhecimento envolvido e localizado na tradição, na memória coletiva e na 

história. 

As diferentes formas de organização humana, consubstanciadas em 
projetos para sociedades e para seus indivíduos, expressam de variadas 

maneiras as relações que os constituem, organizam em multiplicidade suas 

formas concretas de produção e apreensão do real. A Modernidade como um 
conceito que, pelo menos até certo ponto, se universaliza, adquire contornos 

pelas formas como se organiza, e nas formas com que seu “espírito” se espalha: 
ao mesmo tempo que são instituídas novas formas e modelos de comunicação, 
como o jornal, a fotografia, o cinema e romance literário e a televisão, o Moderno 
institui-se, negativamente, pelas novas formas que o ser social deixa de se 
apresentar - pelo seu não-ser-mais, e portanto pelo seu vir-a-ser -, e pelos 
correspondentes modelos de comunicação que lhe são inerentes. Em certo 

sentido, o ser social constitui-se não só por aquilo que é, mas pelo que não é, 
sobretudo pelo que deixou de ser, por aquilo que, com todas as ambigüidades da 
expressão, superou. 

É neste sentido que o Moderno é, também, o encolhimento da Experiência 
e da capacidade narrativa. Benjamin escreve: “Podemos agora tomar distância 
para avaliar o conjunto. Ficamos pobres. Abandonamos uma depois da outra 
todas as peças do patrimônio humano, tivemos que empenha-las muitas vezes a 

um centésimo do seu valor para recebermos em troca a moeda miúdo do 'atual."7 

6 Cf. Benjamin, Walter, O narrador. . _, op. cit., p. 198. 
7 Cf. Benjamin, Walter. Experiência e pobreza. In: Obras escolhidas (vol. I). São 
Paulo, Brasiliense, 1985, p. 114-119. Citação na página 119.
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O significado da Experiência, como elaboração das relações travadas pelos seres 
humanos não se refere, no entanto, somente a uma específica forma _de 

inten/enção social, localizada e instituída nas sociedades pré-modernas, mas a 

uma forma de percepção e elaboração do concreto que, “encolhida” no mundo 
moderno, pode ser retomada na construção, de uma filosofia da história utópico- 
revolucionária. Esta é a aposta de Benjamin. 

Para o indivíduo, a Experiência é o arquétipo pré-moderno que 
corresponde à história concreta, auto-percepção fundante da Modernidade e 

constituidora do sujeito histórico. Tanto a Experiência quanto a história concreta 
estão inscritas na estrutura do sujeito, mas apenas na Modernidade a última 
coloca-se como universal, rompendo como Experiência localizada. É, portanto, 

nos “novos tempos" que o sujeito assume plenas possibilidades. Desta forma, se 
não deixa de sê-lo, na falta de reconhecimento o sujeito ainda não pode assumir 
toda a sua existência. Estruturando suas relações como Experiência, o sujeito já 
se apresenta, ainda que não se perceba como tal. 

ú ø 

Recorrendo a Hegel, poderia se dizer que, para além da dissolução das 
formas de vida tradicionais identificadas por Weber - separação entre as esferas 
da ciência da arte e da moral, e instituição das instâncias administrativa e 

econômica do agir racional - a Modernidade pode ser demarcada como o tempo 
que pensa a si próprio, que percebe-se como aquele que instaura o novo tempo e 
rompe com o que lhe é anterior, fazendo-o de maneira auto-conscientes 

“Um presente que, a partir do horizonte dos 'novos 
tempos”, se compreende a si próprio como a actualidade da 

8 Cf. Habermas, Jürgen. O discurso filosófico da Modernidade. Lisboa, Dom Quixote, 
1990, p. 14-19. Segundo Habermas, apenas do final do século XVIII a autocertificação 
da Modernidade coloca-se, como problema filosófico, tornando-se mesmo a questão 
fundamental da filosofia hegeliana. “Ele [Hegel] vê a filosofia confrontada com a tarefa 
de traduzir em pensamentos o seu próprio tempo que, para Hegel, significa a época 
moderna. Hegel está convencido de que não pode de forma alguma apreender o 
conceito que a filosofia faz de si própria sem atender ao conceito filosófico de 
modernidade.” (bidem, p. 27.)
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época mais recente, tem de assumir, como uma renovação 
contínua, a cisão que esses novos tempos levam a cabo 
com o passado. [. _ _] a modernidade não pode e não quer 
continuar a ir colher em outras épocas os critérios para sua 
orientação, ela tem de criar em si própria as normas porque 
se rege. A modernidade vê-se remetida para si própria sem 
que isso possa fugir.”° 

Neste sentido, este novo tempo, cujos marcos históricos-chave seriam a 

Reforma, o Iluminismo e a Revolução francesa”, teria no princípio da 
subjetividade, sua expressão máxima. 

“Neste contexto, a expressão subjectividade implica 
sobretudo quatro conotações: a) individualismo: no mundo 
moderno a peculiaridade infinitamente particular pode fazer 
valer suas pretensões; b) direito à crítica: o principio do 
mundo moderno exige que o que deve ser reconhecido por 
cada um se lhe apresente como algo legítimo; c) autonomia 
do agir: é característico dos tempos modernos o facto de 
nos querermos responsabilizar pelo que fazemos; por fim a 
própria filosofia idealista: Hegel considera ser tarefa dos 
tempos modernos que a filosofia apreenda a idéia que sabe 
de si própria.”" 

9 Ibidem, p. 18. 
1° Ibidem, p. 28. Apreender a Modernidade, em alguns de seus elementos, enquanto 
substantividade é nosso objetivo, antes de pensá-la cronologicamente. No entanto, 
citaremos aqui também duas outras cronologias que podem ajudar amelhor localizá-Ia. A 
“Epoca Moderna”, para Hannah Arendt, surge “...com as Ciências Naturais do século 
XVII, atinge seu clímax político nas revoluções do século XVIII e desenrola suas 
implicações gerais após a Revolução industrial do século XIX [. . . ].” (Cf. Arendt, 
Hannah, Entre o passado e o futuro. São Paulo, Perspectiva, 1992. p. 54.). Optando por 
uma cronologia feita com outros critérios, diriamos, com Marshall Berman, que haveria 
uma primeira fase entre o início do século XVI e o final do século XVIII, onde a 
experiência moderna incidiria sobre as pessoas de uma forma ainda discreta; uma 
segunda fase, começando com a “onda revolucionária”, caracterizada sobretudo pela 
Revolução Francesa, período que até o século XIX significaria para as pessoas uma vida 
explosiva, tanto no aspecto pessoal quanto político e social, e onde ainda estariam em 
um mundo ainda não moderno por inteiro; uma terceira fase, no século XX, onde a 
Modernidade estaria no ponto de abarcar o mundo por inteiro, com avanços no campo 
artístico e intelectual, que, fruto do próprio desenvolvimento, levariam a humanidade a 
uma fragmentação tal que lhe dificultaria a unidade e a nitidez: a Modernidade, no fluxo 
interno do seu desdobramento, perderia o contato com suas raízes. (Cf. Berman, 
MarschaII.Tudo que é só/ido desmancha no ar: a aventura da Modernidade, São Paulo, 
Companhia das letras, 1992. p.16-7.) “ Cf. Habermas, Jürgen. O discurso filosófico. . _, op. cit., p. 27-28.
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A contra-face de cada uma destas relações - Experiência e história 

concreta - é desdobrado, como “vivência” (em relação à Experiência) e como 
“cronologia” (com relação à história concreta). É sobre esta dupla articulação que 

Benjamin circula desde O Narrador até o Trabalho das passagens (nos textos 
sobre a Paris de Baudelaire e nas Teses): tempo pleno de significados, ou 

homogêneo e vazio, desumanizado. 

A Experiência é um saber, e como tal é aquele que se acumula, se 

prolonga, está inscrito numa comunidade.” A relação entre sujeito que conhece e 

objeto do conhecimento se dá pela fusão entre os dois, ou melhor ainda, pela 

incorporação, e como tal não pela submissão - e aniquilamento - do objeto ao 

sujeito, de forma que este passe a guardar com aquele uma relação de “não 
estranhamento”. 

Neste sentido, o conhecimento da Experiência é mimético - enquanto 

representação e reconhecimento -, porque opera por semelhanças, inscreve-se 

num sistema de relações onde o objeto não é negado em favor do sujeito. Dito de 
outra forma, é a apropriação da história como não-determinismo absoluto, no 

sentido de uma dialética radical, que considere o imponderável e preserve o 

papel dos sujeitos humanos no seu devir. Desta forma, preservando-se o sentido 

da liberdade - em sua relação com a necessidade -, pode-se atribuir à relação ser 
humano-mundo um caráter aberto, não endurecido. 

As relações sociais que os indivíduos travam entre si e com a natureza, ao 
se produzirem historicamente, são mediadas ainda, pré-modernamente, por esta 
forma peculiar de tomar conhecimento de uma realidade que ainda dispensa o 

imperativo da objetividade. Neste sentido, um saber longínquo, no tempo ou no 
espaço, deve ser narrado, e mais que isso, incorporado pelo ouvinte - que 
poderá narrá-lo novamente - como uma lição de vida. A palavra Erfahrung, como 

12 Cf. Konder, Leandro. Walter Benjamin: o marxismo da melancolia. 2. ed. Rio de 
Janeiro, Campus, 1989, p. 72.
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explica Gagnebin, tem origem no radical farh, que tem, no alemão antigo, o 

sentido literal de percorrer, atravessar uma região em uma viagem.” 

Aconselhar é tecer a trama, pela via da comunicação e da incorporação 

das Experiências de outros, das relações coletivas. Longe da preocupação com a 

objetividade histórica, exigência de um pensamento que ainda não está posto”, a 

narrativa pretende, a partir de um saber prático e utilitário, ser um conselho: “O 
conselho tecido na substância viva da experiência tem um nome: sabedoria. A 
arte de narrar está definhando porque a sabedoria - o lado épico da verdade - 

está em extinção.” 15 

Neste sentido, a narrativa tem cunho eminentemente pedagógico, 

circunscrevendo a objetividade à mera curiosidade, e pensando-a muito mais 
como verossimilhança. A história ainda não seria, ainda, pensada como 
progresso, como tempo a ser estudado e compreendido, mas muito mais como 
sabedoria, moral. 

“Assim, se nos determos nesse uso da história , 

anterior ao século XVIII, veremos que se trata propriamente 
de um uso: a história enquanto saber, enquanto ciência, 
conta relativamente pouco. o importante é a moral quedela 
se destila. [_ _ .] enquanto nãoãhá uma idéia de progresso, 
enquanto não há um tempo conotado positivamente - ou, 
pelo menos, enquanto não há uma identificação entre o 
tempo e a mudança -, pouco importa se o que está 
contando é verdade ou não. Importa apenas a lição que se 
vai tirar do relato (num plano moral mais restrito), ou o 
conhecimento que se vai ter do homem (num plano 
moraliste, refinado): por isso a fábula pode valer mais que a 
história autêntica.” 6 

13 . . ... ... . . . .. Gagnebin, Jeanne Marie. Historia e narraçao em Walter Benjamin. Campina & Sao 
Paulo, Unicamp, Fapesp, & Perspectiva, 1994, p. 66. 
14 “Ela [a historiografia] é substituída pela exegese, que não se preocupa com o 
encadeamento exato de fatos determinados, mas com a maneira de sua inserção no 
fluxo insondável das coisas.”. Cf. Benjamin, O narrador _ _ ., p. 209. 
15 ibidem, p. zoo-201. 
16 Cf. Ribeiro, Renato Janine, História e Revolução: a Revolução francesa e uma nova 
idéia de História. Revista USP. n. 1, março, abril e maio/1989, p.12-18; cf. 

especificamente p. 16-17
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O declínio da narração é expressão de um processo que poderíamos 
chamar, aos olhos de hoje, de civilizatório - com todas as ambigüidades que a 

expressão acarreta. É a partir deste raciocínio que se pode afirmar que o 

encolhimento da narrativa corresponde ao declínio de um sistema produtivo, as 
corporações, por onde enraizavam-se as relações materiais/sociais: o camponês 
sedentário e o marinheiro migrante, sintetizados na figura do mestre de 

corporação, seriam capazes de narrar histórias de fatos distantes, tanto no tempo 
como no espaço". Ao mesmo tempo, expressam-se algumas das premissas do 
mundo moderno, necessárias para o avanço do modo de produção capitalista, 
qual seja, como diferenciais da sociedade moderna, o nascimento do indivíduo, 
constituinte de uma história, que evoca novas relações de trabalho, o progresso. 

Com uma análise pautada (não só, mas principalmentel) pelo materialismo 

histórico, Benjamin percebe o fim da Narração como indicativo de um processo 
necessário de constituição das idéias de finitude e transitoriedade. Não há 
história sem sujeito que a realize, da mesma forma que não há sujeito que realize 
história sem que esteja assentado sobre si mesmo, secularizado. O 
conhecimento passa a ser historicamente datado e localizado, portanto 

relativizado, de onde a narração passa a não fazer mais sentido. 

A narrativa parece ainda manter viva a idéia de uma história inscrita na 
ordem da natureza, de onde então poderia ser revelado o conhecimento sobre o 

ser humano. Os fatos narrados, e ordenados como prescrição moral, ao tentar 
responder à pergunta acerca do que é o ser humano, inscrevem-no, ainda, no 
âmbito da revelação, tentando perceber-lhe a regularidade natural. Somente com 
a idéia - evidentemente objetivada no fato histórico - da Revolução (no caso da 
francesa, obra dos sujeitos humanos e não fruto da natureza - “dos astros”, como 
em Hobbes), em a possibilidade da soberania e a existência de uma conotação 
positiva de progresso é que se torna possível uma concepção de história como 
fazer humanow. 

17 Cf. Benjamin, O narrador . _ _, p.197-199. 
1° Cf. Benjamin, O narrador. . _, p. 14-15.
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É neste quadro de referências 'que os primórdios da filosofia da história 
burguesa vão ser localizados por Max Horkheimer na obra de Maquiavel, e nele a 

história é cíclica”. Para ele nada poderia ser feito que fosse para além da 
determinaçãoda natureza, todos...__os¿-homens,por nascimento, vida e morte 

tornariam-se iguais2°. Se já é uma ciência da politica, a filosofia da história no 
início dos tempos modernos ainda hesita em ser auto-fundante, situação que, 
aliás, só será alcançada, pela primeira vez, com Hegel. 

Em um trabalho clássico sobre 0 encolhimento da narrativa e o declínio da 
Experiência” , Benjamin escreve: 

“O mestre sedentário e os aprendizes migrantes 
trabalhavam juntos na mesma oficina; cada mestre tinha 
sido um aprendiz ambulante antes de se fixar em sua pátria 
ou no estrangeiro. Se os camponeses e os marujos foram 
os primeiros mestres da arte de narrar, forma os artifices 
que a aperfeiçoaram. No sistema corporativo associava-se 
o saber das terras distantes, trazidos para casa pelos 
migrantes, com o saber do passado, recolhido pelo 
trabalhador sedentário."22 

As relações que se travam como Experiência caracterizam-se” como 
essencialmente inscritas numa coletividade que partilha, além do mesmo tempo, o 

1° Cf. Horkheimer, Max. Origens da filosofia burguesa da história. Lisboa, Presença, 
1984. Horkheimer escreve: “A primitiva forma de governo, fruto da reunião dos homens 
que viviam dispersos, é a monarquia, surgida da escolha do mais corajoso e mais tarde 
do mais esperto e justo. Logo que os príncipes passam a ser eleitos por linhagem, a 
monarquia desemboca numa tirania: consequência desta são os golpes, as revoltas e 
traições contra os príncipes. Os instigadores da instabilidade não são as massas, mas os 
mais poderosos e os mais ricos, que acabam por pôr fim à tirania e contituem um 
governo aristocrático. Os filhos destes nobres também não conseguem manter o poder 
em suas mãos, pois entregam-se, constantemte, nas palavras de Maquiavel, 'à ambição, 
à luxúria, transformando o governo de eleitos no de uns poucos que não têm qualquer 
consideração pelos direitos dos cidadãos.” Tornara-se então inevitável a sua queda e o 
restabelecimento da democracia. Esta tem contudo uma acentuada tendência para a 
corrupção e consequentemente para se dissolver na anarquia, da qual um povo só pode 
se libertar por intermédio de um único ditador poderoso, de um monarca. Recomeça 
então o ciclo.” (Ibidem, p. 20-21.) 
2° ibidem, p. 19 e 31. 

Cf. Benjamin, Walter. O narrador . _ _, op. cit. 
22 ibidem, p. 197. 
23 À identificação mais clara das caracteristicas da Erfarhung devo à leitura de 
Gagnebin, Jeanne Marie. História e narração em Walter Benjamin, op. cit., p. 66 e ss. 

21
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mesmo espaço, e é nestas circunstâncias que os relatos podem ser narrados. 
Para tanto, exigem uma temporalidade que seja comum à várias gerações (e 

portanto, um ciclo de tempo que seja reconhecido como válido), uma continuidade 
dos relatos, para que possam ser incorporados à experiência pessoal de cada 
um,`e enfim, que sejam, os elementos da narrativa, objetos de formação. A 
narração é antes de tudo um saber, e seu declínio é essencialmente 
caracterizado como uma quebra na tradição. 

Vejamos estes pontos mais de perto. A narrativa como forma de 
comunicação da Experiência supõe a presença física e imediata daquele que 
narra com seus ouvintes. Começa sempre, então uma, com a descrição do 
contexto no qual o fato que lhe dá conteúdo foi conhecido pelo narrador”. 
Palavras e gestos fazem parte da narração. Seu ritmo é o do trabalho manual; 
não se abrevia o tempo, mas dele se dispõe com intensidade. No trabalho do 
narrador, a alma, o olho e a mão estariam “[. . .] inscritos no mesmo campo”25 
(subjetividade, a percepção e corpo, poderíamos dizer). Na medida em que 
alguém narra, imprime no seu relato a força de si, apropria-se do conhecimento, 
acumulando-o, e retrabalha-o no sentido de atribuir-lhe um significado e uma 
direção. Para além disso, reconhece naquele que lhe é próximo, não só um 
ouvinte, mas alguém que também será capaz de narrar, ainda que não da mesma 
forma, mas de outra, na medida em que também se apropria dos conhecimentos 
transmitidos, os retrabalha e institui como incorporados à sua própria leitura da 
realidade. 

O narrador é um artesão cuja matéria é a vida humana, diz Benjamin”. 
Constroem-se assim, na objetividade do contato entre os seres humanos, 
subjetividades distintas que sejam capazes de reelaborar e reconstruir a história, 
ainda que não a percebam como concretude. Na medida em que é capaz de 
narrar, o ser humano torna-se sujeito de si, pela apreensão de seu passado - 

24 Cf. Benjamin, O narrador . _ _, op. cit., p. 206. 
25 ibidem, p.22o-201. 
26 ibiaem, p.221.
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relacionado ao de outros -, e do conhecimento historicamente produzido. Age 
sobre ele “como a mão do oleiro na argila do vaso.”27 Ao contato com outros 
seres humanos corresponde o contato com a matéria a ser tranformada pelo 
trabalho. Em ambos os casos o ritmo ainda é determinado pelas especificidades 
dos próprios sujeitos que se relacionam, ou das necessidades do “metabolismo” - 

para nos utilizarmos de uma expressão de Marx - entre o ser humano e a 

Natureza. Ambos incluem-se no mesmo fluxo de tempo e no mesmo ritmo da 
atividade corporal. Ao contrário do artesanato, em que a conexão entre as etapas 
é contínuas, na linha de montagem o trabalhador aparece como autõmato e 

coisificado, independente da sua vontade, e cujo ritmo é determinado pela 

máquina. 

“Todas as formas de produção capitalista _ . .
- 

escreve Marx - têm em comum o fato de que não é o 
operário quem utiliza os meios de trabalho, mas, ao 
contrário, são os meios de trabalho que utilizam o operário; 
contudo somente com as máquinas é que esta inversão 
adquire, tecnicamente, uma realidade concreta.” No trato 
com a máquina, os operários aprendem a coordenar seu 
'próprio movimento ao movimento uniforme, constante, de 
um autômato.”2° 

O “adestramento prévio do operário”, fundamental para todo trabalho 

mecanizado, prescinde da prática lentamente construída ao longo de anos de 
trabalho artesanal.” 

Ao mesmo tempo, o Moderno incorpora em seu projeto, a necessidade do 
controle do tempo - a Narrativa é ritmada pelo fluxo de tempo da natureza, pode 

27 Esta metáfora é utilizada duas vezes por Benjamin, em O narrador . _ _, p. 205 e em 
Sobre alguns temas em Baudelaire. In: Obras escolhidas (vol. Ill). 2. ed. São 
Paulo, Brasiliense, 1991, p. 103-149. Citação da página 107. 
2” Cf. Benjamin, Walter. Paris do segundo Império. ln: Obras escolhidas (vol. Ill). 2. 
ed. São Paulo, Brasiliense, 1991; citação da p. 125. 
2° lbidem, p. 125. Benjamin cita, ainda apoiado em Marx, a condição dos operários não 
especializados, degradados pela utilização da máquina ao ponto de terem que se 
submeter a um condicionamento que os torna alheios a qualquer Experiência (lbidem, 
p.126).
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dele dispor, não tem a necessidade de abreviá-lo3° - que se articule no duplo 

sentido do sujeito da história e do sujeito à história. 

O Moderno é, o tempo do não-definitívo. ao mesmo tempo que 

essencialmente, define o tempo necessário e preciso, que, por excelência, é 

marcado pelo relógio. “Um sonoro relógio bateu onze horas e os freqüentadores 

deixavam rapidamente o bazar”31, escreve um perplexo Poe, num clássico que 
retrata a Londres do século XIX. 

Como processo que se produz pelo movimento contraditório de suas 

determinações, ao mesmo tempo em que a Modernidade retoma e aprofunda a 

idéia de indivíduo, já presente na Antigüidade, submete o sujeito à diferentes 

posições: dotando-o de capacidade de compreender sua história concreta e 

objetivamente, mas retirando-o das relações coletivas onde até então se 

colocava, não oferece, de fato, possibilidades de emancipação. Ao contrário, se 
antes, nas relações corporativas, ele ainda tinha a possibilidade de tornar-se 

narrador, sob as novas condições de trabalho ele tem a única certeza de 

continuar sendo sujeito Ê história. A menos que, como processo de ruptura, se 
possa operar uma transformação na ordem econômico-social, podendo assim, 
nas modernas relações sociais, estabelecer novas relações de produção. A 
agonia da narrativa, “a incapacidade de dar conselhos”, acaba significando a 

eclipse do sujeito histórico. 

Não é, no entanto, apenas como negatividade que o declínio da 

Experiência se coloca, apesar de na obra de Benjamin ser mesmo considerada 
como estando “[. _ _] marcada por um penoso esforço em direção de uma 
integridade psíquica ou unidade de experiência que a situação histórica ameaça 
estilhaçar a cada passo.” Não parece haver exatamente um lamento em relação 
ao avanço das forças produtivas, mas sobretudo um cuidado na avaliação das 
decorrências que esta evolução, muitas vezes carente da necessária 

3° lbldom, p. 206. 
3' cf. Poe, Edgar Allan. o homem da mu/llaâo. Porlo Alegre, Paraula, 1993, p. 43.
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correspondência com.o avanço da humanidade, possa ter. É por isso que sua 
interpretação marxista se diferencia tanto da Segunda internacional - o marxismo 
hegemônico da época - representados pela social-democracia (e sua concepção 
historicista de progresso) e pelo stalinismo. 

Há, para Benjamin, uma nova barbárie que se cria nas novas condições de 
pobreza da Experiência, e que aponta novas possibilidades à organização da 
vida: como tábula-rasa, a perda de toda Experiência, a desvinculação de todo 
patrimônio cultural, ofereceria possibilidades de uma criação única, de 
constituição do novo, de uma situação que rompesse com a estrutura social 

burguesa. Novas técnicas arquitetônicas, por exemplo que utilizassem o vidro e o 

aço, designariam novos ambientes, em que os objetos de propriedade burguesa - 

vestígios de sua permanência - não poderiam sedimentar-se”. Estabelece-se 
uma cultura do vidro, como diria Scherbaat”. A nova realidade já estaria no 
escopo de algumas das melhores cabeças (intelectuais, diria Gramsci), 

desiludidas com o século, mas ao mesmo tempo com “uma total fidelidade a este 
século".34 

É o caso de um de seus mais conhecidos ensaios, A obra de arte na era de 
sua reprodutibilidade técnica, em que a dessacralização da arte é vista nas suas 
possibilidades superadoras: a arte burguesa tradicional ainda guardava suas 
características essenciais, constituintes de sua aura: distanciamento e unicidade. 
As esculturas das grandes catedrais ficam distantes dos observadores, e, únicas, 
não admitem - pelo próprio estágio técnico que apresentam - a reprodução em 
série. Mantém-se como sagradas.” 

“O conceito de aura permite resumir essas 
características: o que se atrofia na era da reprodutibilidade 
técnica da obra de arte é sua aura. Esse processo é 
sintomático, e sua significação vai muito além da esfera da 
arte. Genera/izando, podemos dizer que a técnica da 
reprodução destaca do domínio da tradição o objeto 

32 Cf. Benjamin, Walter, Experiência e pobreza, op. cit., p.117-8. 
33 ibidem, p. 118. 
3* lbidem, p.11ô. ” Cf. Benjamin, Walter, A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, op. cit.
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reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, 
substitui a existência única da obra por uma existência 
serial. E, na medida em que essa técnica permite à 
reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as 
situações, ela atualiza o objeto reproduzido. Esses dois 
processos resultam num violento abalo da tradição, que 
constitui o reverso da crise atual e a renovaçao da 
humanidade.” 

Com o cinema (descendente da xilogravura e da fotografia), as duas 
características fundamentais da arte burguesa tradicional estariam superadas: 

nem são mais distantes, uma vez que a imagem - mais que nunca a televisiva e 

informatizada - permite múltiplas aproximações com o olho humano; nem são 
mais únicas, porque podem, pela dinâmica industrial, ser reproduzidas 

indefinidamente. Enquanto cresce o valor de exposição da obra de arte, diminui 
seu valor de culto, o caráter mágico e ritualista que trazia em sua constituição.” 

Esta nova condição da arte possibilitaria aos seres humanos, pelo avanço 
da técnica, novas formas de constituírem-se e de produzirem-se, de modo que ela 
assume outro caráter na ordem de produção material. 

Seria surpreendente, se não se tratasse de Benjamin, esta aparente 

contradição entre uma posição mais “dura", provável influencia de Brecht, e a 

crítica à tecnologia (como geradora de barbárie), explorada em outros textos. 
Benjamin soube levar ao limite suas diversas influências, elaborando um 
complexo teórico que, longe da exclusão ou do ecletismo, soube incorporar 

diferentes posições em suas análises. Esta incorporação, ao invés de dar 

superficialidade ao seu pensamento, afiou-lhe o bisturi teórico, possibilitando-lhe 
uma elaboração original sem privá-Ia do rigor metodológico (ainda que o próprio 
método se constitua com originalidadel). 

A “nova barbárie” que ao mesmo tempo que separa o indivíduo do 
patrimônio cultural humano (o que o torna pobre em Experiências), propõe novas 

3° lbiaem, p. 168-169. 
37 ibidem, p. 172-176. l 

3° Cf. Benjamin, Experiência e pobreza, op. cit., p. 115 e 116.
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formas de organização da cultura, lança as bases da Modernidade: Na arte e na 
arquitetura modernas, pode-se encontrar uma nova linguagem, que se recusa a 

uma identificação imediata com o existente, mas pretende superá-lo - formando, 

poderíamos dizer, uma “segunda natureza”.
/ 

É possível que a expressão, Nova barbárie, Benjamin a tenha emprestado 
na leitura da Baudelaire. Em O pintor da vida moderna, Baudelaire escreve: 

“Quero falar de uma barbárie inevitável, sintética, infantil, que muitas vezes 
permanece visível numa arte perfeita [. _ _] e que resulta da necessidade de ver as 
coisas de maneira ampla, e de, principalmente, considerá-las no seu efeito de 
conjunto."39 

Os russos, que formariam a “sociedade moderna” da primeira metade do 
século, davam a seus filhos, como notara Benjamin com atenção, “_ 

. _ nomes 
'desumanizados': são nomes como Outubro, aludindo à Revolução, ou Pjatilekta, 
aludindo ao Plano Qüinqüenal, ou Aviachim, aludindo a uma companhia de 
aviação."4° 

O novo estaria, enquanto possibilidade, na apropriação das relações 

técnicas, ainda que, naquele momento, a técnica estivesse na mão de “um 
pequeno grupo de poderosos”'". Referindo-se a esta apropriação, como ponto 
fundamental da mudança nas relações políticas, tal como já havia feito em Rua de 
mão única, Benjamin escreve: “A tenacidade é hoje privilégio de um pequeno 
grupo dos poderosos, que sabe Deus não são mais humanos que os outros; na 
maioria bárbaros, mas não no bom sentido. Porém os outros precisam instalar- 
se, de novo e com poucos meios. São solidários dos homens que fizeram do novo 
um coisa essencialmente sua, com lucidez e capacidade de renúncia.”42 

3° Cf. Baudelaire, Charles. O pintor da vida moderna, p.. ln: A modernidade de 
Baudelaire. Rio de Janeiro, Paz e terra, 1988, p. 159- 212; citação da p. 178. 
4° Cf. Benjamin, Walter, Experiência e pobreza, op. cit., p. 117 
'" Ibidem, p. 119. Há aqui uma leitura que, ainda que pertença àquela fase mais 
“ortodoxa” do seu pensamento, aponta para uma filosofia dialética da história, que 
talvez nos leve, mais adiante, a uma interessante teoria da Revolução. 
42 |b¡em,p.119.
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O aparente “distanciamento” do humano em favor da técnica, é, na 

verdade, a tentativa de construção de uma concepção de ser humano, que 

procure ir além de um dos maniqueísmos deste século: de uma parte, a 

glorificação da técnica, de outra sua crítica romântica. Para a superação deste 

quadro, que será mais detalhado no decorrer deste texto, uma análise dialética 

refinada, presente em Benjamin, assim como em Gramsci, preferirá um outro 
caminho: “Não é a educação, antes de tudo, a indispensável ordenação da 

relação entre as gerações, e não das crianças? E assim também a técnica não 
é dominação da Natureza: é a dominação da relação entre Natureza e 

humanidade.”43 (grifo nosso). 

1.2. Experiência e morte 
“Leia-se com atenção: a morte 

reaparece nela [na natureza] tão regularmente 
como o esqueleto, com sua foice, nos cortejos 
que desfilam, ao meio-dia nos relógios das 
catedrais."“ 

1.2.1. Morte e esgetáculo 

Uma Experiência narrada, uma última chance de narrar: a morte é um tema 
muito diferentemente localizado na Modernidade: se esta é um réu de perdas, é 

de forma muito peculiar que lida com “perda” da vida. 

Em sua leitura singular da Modernidade, Benjamin pensou-a, ao mesmo 
tempo, como materialidade e fantasmagoria, expressão da vida na cidade, e como 
tempo que só pode ser definido pela morte. Ao mesmo tempo que o indivíduo 
nasce na cidade, rompe com laços que o comprometiam com as relações 

coletivas de trabalho, com a compreensão da realidade que supunha o 

acompanhar das narrativas dos mais velhos, cujo momento da maior dignidade 
alcançada, era justamente o momento de morrer. Como momento apoteótico de 

43 Cf. Benjamin, Walter. Rua de mão única. ln: Obras escolhidas (vol. ll). 2. ed. 
São Paulo, Brasiliense, 1987, p. 9-70; citação na página 69. 
44 Cf. Benjamin, Walter. O narrador _ . ., op. cit., p. 208-209.
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uma vida que não podia ainda ser considerada como particular, mas inscrita em 
um conjunto de relações que ainda desconhecia o conceito de indivíduo, a morte 
garantira, na época pré-moderna, a presença do conhecimento narrado durante a 

vida, na memória coletiva. Ela atinge um grau de autoridade máxima, fazendo 
persistir a riqueza das mensagens transmitidas - a continuidade da história. 

“Como os viajantes que voltam de longe [_ . . ] os agonizantes são aureolados por 
uma suprema autoridade que a última viagem lhes confere.”45 

A morte na narrativa remete â eternidade, pela possibilidade de uma 
história ser narrada novamente pelo ouvinte. A autoridade do narrador é dada, 
justamente no momento de sua morte, pela posição mediatizadora que ocupa, 
pela posição inquestionável no limiar do fluxo do tempo, correspondente à 

eternidade intrínseca da narrativa e da Experiência. Como fixadora do ritmo da 
natureza, ela aparece como regularidade, como necessidade e ponto de 
referência.” Benjamin escreve: “Uma escada que chega até o centro da terra e 
que se perde nas nuvens - é a imagem de uma experiência coletiva [Erfahrung], 
para a qual mesmo o mais profundo choque da experiência individual, a morte, 
não representa nem um escândalo nem um impedimentof" A memória constitui- 
se como ponto focal de manutenção da Experiência: só ela, como faculdade 
coletiva pode apropriar-se e tratar da manutenção da Experiência, evitar que o 
passado se armazene, e volte, como recalque. 

Com a morte, o curso da narrativa, transmissão privilegiada do 
conhecimento no trabalho corporativo, inscreve-se na eternidade. Esta, por sua 
vez, constitui-se justamente na temporalidade que se esgota no período pré- 
capitalista, que, dando lugar ao transitório, inaugura o olhar histórico sobre o real. 

Espetáculo púbico, a morte fundamentava-se, assim como as histórias 

narradas pelo agora moribundo, como legitimadora de uma certa ordem de coisas 

45 Cf. Gagnebin, Jeanne-Marie. História e narração em Walter Benjamin, op. cit., p. 66. 
4° Cf. Benjamin, Walter. O narrador. _ _, op. cit., p. 208, 209; e também Experiência e 
pobreza, op. cit., p. 115. 
'” ibidem, p. 215.
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pertinentes ao ritmo e às relações às quais os seres humanos estavam 
subordinados. Ao contrário de uma concepção que considere a morte como 
reguladora do fluxo do tempo, como expressão individual de um processo inscrito 
no âmbito coletivo, a modernidade produz uma privatização da morte, onde esta 
consagra a idéia do recolhimento, do ato de exceção, e portanto, da finitude. 
Benjamin lembra que as preocupações higienistas do século XIX cuidaram de 
desenvolver um conhecimento sobre a morte que, pelas instituição asilares - 

hospitais e sanatórios, que possibilitam o depuramento dos espaços privados da 
casa - talvez se tivesse tido a preocupação com desespetacularizar a morte”. 
“Em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que no momento da 
morte revela a seus filhos a existência de um tesouro enterrado em seus 
vinhedos. Os filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígio do tesouro. 
Com a chegada do outono, as vinhas produzem mais que qualquer outra região. 
Só então compreenderam que o pai lhes havia transmitido uma certa experiência: 
a felicidade não está no ouro, mas no trabalho.”"9 

No mundo renascentista o funeral já é, assim como o casamento, um 
espetáculo com papéis bem definidos, para homens e muIheres5°, mas ainda é, 
na vida pública, a “presença” dos ancestrais, cuja lembrança sen/e como pilar de 
coesão entre grupos familiaress' _ Também a morte punitiva era um espetáculo no 
mundo pré-moderno, e seu fim constitui-se como um fenômeno social importante 
para a economia corporal dos últimos séculos. Não é à-toa que as técnicas de 
suplício vão ser escondidas, perdendo o seu caráter de espetáculo, a partir do 
século XVII. O criminoso, supliciado como aquele que passa a estar isento do 
compromisso coletivo, ou, melhor dizendo, está sendo expurgado de tal contrato, 
é visto como espetáculo, como modelo que referenda, em sua exclusão, os 

4° ibiaem, p. 207. 
49 Cf. Benjamin, Walter. Experiência e pobreza, op. cit., p. 114. 
5° Cf. Roncière, Charles de la. A vida privada dos notáveis toscanos no limiar da 
Renascença. in: Duby, George (org.). História da vida privada: da Europa feuda/ à 
Renascença (vol. 2). São Paulo, Companhia das letras, 1992, p. 163- 310; cf. 
especificamente p. 299. 
5' ibidem, p. 254.
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costumes Iegitimados como válidos. Com sua penúria pública, insere-se no curso 
da eternidade, reconhecimento coletivo do que é, e do que não é, lei.52 

A imagem e a representação da morte no mundo moderno vão se dar, na 
obra de Benjamin, como contrapostos à concepção da morte como espetáculo. 
Em um primeiro momento, vai dizer respeito à banalização do efêmero, do mal, 
expresso, artisticamente, no futurismo; logo a seguir, como saída de um beco 
escuro o qual tornou-se a Modernidade, vai referir-se a uma resposta posta como 
alternativa a esta banalização: a partir da leitura de Baudelaire, o suicídio. 

A guerra, para Benjamin, é a apoteose fascista, a possibilidade de que os 
avanços da técnica preservem as relações de produção, que tenderiam a ser 
abolidos pela “mobilização das massas."53 

Pensando na guerra colonial da Etiópia, Marinetti escreve que 

“Há vinte e sete anos, nós futuristas contestamos a 
afirmação de que a guerra é antiestética _ . _ Por isso, 
dizemos: _ _ . a guerra é bela, porque graças às máscaras 
de gás, aos megafones assustadores, aos lança-chamas e 
aos tanques, funda a supremacia do homem sobre a 
máquina subjugada. A guerra é bela, porque inaugura a 
metalização onírica do corpo humano. A guerra é bela, 
porque enriquece um prado florido com as orquídeas de 
fogo das metralhadoras. A guerra é bela, porque conjuga 
numa sinfonia os tiros de fuzil, os canhoneios, as pausas 
entre duas batalhas, os perfumes e os odores de 
decomposição. A guerra é bela porque cria novas 
arquiteturas, como a dos grandes tanques, dos esquadrões 
aéreos em formação geométrica, das espirais de fumaça 
pairando sobre aldeias incendiárias, e muitas outras. . . 

Poetas e artistas do futurismo. . . lembrai-vos desses 
principios de uma estética da guerra, para que eles 
iluminem vossa luta por uma nova poesia e uma nova 
escultura.” 

Os futuristas, celebrando a tecnologia grotescamente, identificaram a 

autodestruição moderna, mas o fizeram de forma acrítica. Na glorificação da 
máquina como “higienizadora” de qualquer sensibilidade humana, pretenderam 

52 cf. Feuieauii, iviiehei. vigiar e punir. Peirópeiiâ, vezes, 1983, p. 14 e ss. 
53 Cf. Benjamin, Walter. A obra de arte _ . ., op. cit., p. 194-195.
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hipostasiar o indivíduo, transferindo para a tecnologia - “em si”- a direção da 

sociedade. Com isso, evidentemente, serviram à interesses políticos muito 

específicos, chegando mesmo ao instrumento artístico de justificação do fascismo 
italiano”. Em outro texto, Marinetti expressa de forma segura o espírito do 

futurismo, quando afirma que “. . _ nós intentamos a criação de uma espécie não- 

humana, na qual o sofrimento moral, a bondade do coração, a afeição e o amor, 

esses venenos corrosivos da energia vital, bloqueadores da nossa poderosa 

eletricidade corpórea, serão abolidos.”55 

Impossibilidade de narrar, hipostasia do ser, morte do corpo: ao mesmo 
tempo que se constitui uma história que muda a configuração da morte, também 
define diferentes papéis a serem desempenhados pelo corpo. Toda uma 
gestualidade incorporada à narrativa é agora desprezada, tornando os seres 

humanos mudos, também, corporalmente: 

“O papel da mao no trabalho produtivo tornou-se 
mais modesto, e o lugar que ela ocupava durante a 
narração está agora mais vazio. (Pois a narração, em seu 

54 Cf. Berman, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da 
modernidade. São Paulo, Companhia da letras, 1992; cf. especificamente p. 24-25. 
Também o italiano Antonio Gramsci, igualmente na critica ao fascismo, vai polemizar 
com o futurismo - que define, jocosamente, como “Um grupo de escolares, que fugiu de 
um colégio de jesuítas, fez um pouco de barulho no bosque mais próximo e foi trazido de 
volta sob a férula da guarda campestre” - Cf. Gramsci, Antonio. Literatura e vida 
nacional. Rio de Janeiro, Civilização brasileira, 1968; p. 154. Gramsci elabora sua 
análise refletindo sobre a necessidade de uma unidade da nação pela via de um projeto 
nacional-popular, que se realize, a partir dos subalternos, por uma unidade cultural como 
reforma intelectual e moral. Para tanto, vai desfiando as características da vida 
intelectual italiana: entre outros, falta de uma literatura popular italiana, dependência das 
traduções, falta de um teatro nacional, a predominância do catolicismo; todos problemas 
que não teriam sido devidamente enfrentados pela intelectualidade italiana, e que teriam 
nascido da posição da Itália frente às outras nações do continente, frente à 
universalidade do mundo moderno. O futurismo, também vai criticar a não-Modernidade 
italiana, mas , 

para Gramsci, não em seu ponto medular, na medida em que propõe um 
simples rompimento com o passado. Trata-se da necessidade de, segundo Gramsci, _ _ 

reconstruir as características fundamentais da vida cultural italiana e das exigências que 
são por ela indicadas e propostas para solução.” Ou seja, construir, a partir dos “de 
baixo”, um projeto de nação que unifique as expressões nacional e popular, que dê 
conta de reorganizar criticamente a história. lbidem, p. 61 e ss; citação na p. 64. Cf. 
também Chaui, Marilena de Souza. Seminários: o nacional e o popular na cultura 
brasileira. 2. ed. São Paulo, Brasiliense, 1984. 
55 Citado por Berman, Marshall, Tudo que é sólido _ . ., op. cit. p. 25.
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aspecto sensível, não e de modo algum o produto exclusivo 
da voz. Na verdadeira narração, a mão intervém 
decisivamente, com seus gestos, aprendidos na experiência 
do trabalho, que sustentam de cem maneiras o fluxo do que 
e dn‹›.)”* 

No futurismo, por sua glorificação insana da tecnologia, livrar-se dos 

“bloqueadores da nossa poderosa eletricidade corpórea” significa livrar-se do 

próprio corpo, que como “natureza daninha” deve ser, quando muito, instrumento 
desta tecnologia, subsumido a ela. Para Benjamin 

" ...nunca houve experiências mais radicalmente 
desmoralizadas que a experiência estratégica da guerra de 
trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a 
experiência do corpo pela guerra material e a experiência 
Ética pelos governantes. Uma geração que ainda fora a 
escola num bonde puxado por cavalos se encontrou ao ar 
livre numa paisagem em que nada permanecera inalterado, 
exceto as nuvens, e de baixo delas, num campo de forças 
de torrentes e explosões, o frágil e minúsculo corpo 
humano.”57 

Esta relação que cada indivíduo trava com a guerra, dificilmente 

incorporável à Experiência, que não conseguimos transformar em palavras - e 

então, que não podemos narrar -, proporcionaria um duplo processo de 
interiorização, determinado pela crescente substituição das certezas coletivas, 

onde a história pessoal vai, aos poucos, colocar-se no lugar da história comum.58 

Também Theodor Adorno, em suas amargas reflexões - elaboradas 

enquanto vivia as asperezas da Segunda Guerra - foi sensível à questão do 
encolhimento da Experiência: - 

“Já na guerra anterior, a inadequação do corpo 
humano às batalhas entre máquinas tornavam impossivel a 
experiência propriamente dita. [. . .]. A Segunda Guerra, [. . 

.] está tão distante da experiência quanto o 
funcionamento de uma máquina dos movimentos do 
corpo humano, o qual só em estados patológicos se 

5° Cf. Benjamin, Walter, O narrador . . _, op. cit., p. 221. 
57 Cf. a mesma citação em Benjamin, Walter, O narrador _ _ _, op. cit., p. 198; Idem, 
Experiência e pobreza, op. cit., p. 115. 
5° Cf. Gagnebin, Jeanne-Marie. História e narração em Wa/ter Benjamin, op. cit., p. 67- 
68. A instituição da psicanálise seria um dos indícios desse processo.
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assemelha àquele. Assim como a guerra não contém 
continuidade, história, nem um elemento “épico”, mas, de 
certa maneira, recomeça em cada fase do inicio, assim 
tampouco ela deixará atrás de si uma imagem permanente 
e insconscientemente conservada na memória. Por toda 
pate, em cada explosão, ela rompeu a barreira de proteção 
contra os estímulos, sobre a qual se forma a experiência, o 
intervalo de tempo entre o esquecimento salutar e a salutar 
recordação.5° A vida transformou-se em uma sucessão 
intemporal de choques, entre os quais se rasgam lacunas, 
intervalos paralisados. Contudo, nada seja mais funesto 
para o futuro do que o fato de que breve, literalmente, 
ninguém será mais capaz de pensar nisso, pois cada 
trauma, cada choque não superado, daqueles que retornam 
da guerra, é o fermento da futura destruição.”°° (grifo 
nosso) 

Contemporaneamente, a Guerra do Golfo representa um exemplo cabal da 
espetacularização da morte, desta vez em sentido high-tech. Segundo Habermas, 
a racionalização apresentada nas estratégias, e a presença da mída - impondo 
uma simultaneidade golbal à divulgação das informações -, mudaram 
sobremaneira o modo de percepção daquele evento bélico. As próprias 

reportagens, sobre controle e fazendo parte da estratégia militar de criar, um 
“espetáculo virtual”. 61 

“A guerra 'construida' mais pareceu um jogo de 
vídeo, o dobar de um programa eletrônico, que não oferece 
nenhuma resistência. E contra todas as espectativas, a 
realidade que apareceu depois não se mostrou sob o véu 
diáfano da censura. Até hoje as vítimas aparecem em 
contornos fantasmagóricos; é preciso especular sobre o seu 
número: terão sido cem mil? duzentos mil? ou mais? Sobre 
as atrocidades no caminho de fuga do Kwait para Basra, 
durante as horas em que o armistício era protelado, eu li 

uma única reportagem. Esse pequeno fragmento de 

5° “Para esquecer, primeiramente é preciso lembrar. Esquecimento sem recordação é 
recalque e retornará na forma de repetição e da barbárie.” Cf. Matos, Olgária Chain 
Féres. Desejo de evidência, desejo de vidência: Walter Benjamin. ln: Novaes, Adauto 
Novaes: O Desejo. 2. rei. São Paulo. Companhia das Letras, 1990, p. 283-306. Citação 
da p. 303. 
6° Cf._Adorno, Theodor W. Minima Moralia: reflexões a part/`r da vida danificada. São 
Paulo, Atica, 1992, p. 46. 
6' Cf. Habermas, Jürgen. Podemos considerar a Guerra do Golfo como o elemento 
catalisador de uma nova mentalidade na Alemanha? In: Passado como futuro. Rio 
de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1993, p. 19-40. Cf. especificamente as primeiras perguntas 
da entrevista concedida à Michael Haller.
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autenticidade, saído de pena de um repórter inglês, teve o 
efeito desertlâlhante a uma remlmscencia da Guerra dos 
Trinta Anos. 

Se a Modernidade reduz o espetáculo da morte, privatizando-o, e ao 

mesmo tempo promove a estetização da política, pelo espetáculo da guerra, 

mantém ainda uma outra forma de espetacularização, desta vez pós-mortem, 

correspondente aos novos ideais iluministas: não exatamente a morte, mas o 

corpo morto passa a ser objeto de admiração e fruição, ainda que de outro tipo, 
“científica”. É no âmbito do mundo moderno, e só nele, que seria possível passar 
da mera especulação sobre o funcionamento do corpo para uma percepção que 
fosse analítica, pormenorizada. A anatomia como ciência não pôde prescindir do 
nascimento de um pensamento analítico, sustentado pelo avanço das ciências da 
natureza, que daria origem à experimentação como métodosa. 

Os primeiros anfiteatros de anatomia surgem já no século )Nl, e com eles 
todo um debate, a partir do corpo morto e de sua geografia, sobre a legitimidade 
desta ou daquela vida, de forma a ficar definido qual dos cadáveres poderia ser, 
ou não dissecados. Assim, criminosos, e eventualmente, também estrangeiros 
poderiam ser alvos da ciência”. Coincidindo com a crescente instituição da vida 
pública, as dissecações tornaram-se espetáculos: na Holanda abriam-se cursos 
públicos de anatomia, e as Universidades atraíam, no século XVII, um grande 
número de espectadores para, em seus anfiteatros, assistirem às dissecações de 

62 lbidem, p. 21. A estetização da guerra acompanha, na verdade, os avanços 
tecnológicos da informação e da mida, uma vez que esta já estivera presente na 
Segunda Guerra, na figura dos repórteres e na confecção dos documentários de guerra. 
Cf. Adorno, Theodor W., Minima Moralia . . _, op. cit., p. 46-47. 
63 Cf. Zumthor, Paul. A Ho/anda no tempo de Rembrant. São Paulo, Companhia das 
letras, 1989; cf. especificamente p. 184 e ss; Cf. também Rupp, Jan C. C.. Michel 
Foucault, a política do corpo e a expansão da anatomia moderna. Physis: Revista de 
saúde coletiva. vol. 3, n. 2, p. 7-42, 1993; cf. especificamente p. 23: “No século XVII, os 
médicos se interessavam, antes de tudo, por conhecer o funcionamento do corpo (vivo) 
por meio da experimentação com bases heurísticas derivadas da física (mecânica) e da 
química. Nesse contexto, as experiências com animais vivos eram tidas como uma fonte 
necessária de conhecimento.” 
°“ lbidem, p. 31..
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cadáver.°5 Ao mesmo tempo desenvolveram-se técnicas de conservação de 

órgãos, o que proporcionou ao público culto holandês a possibilidade de formar 

coleções, e mesmo formar um esqueleto ou um empalhamento.°6 

Por dentro do debate específico da disciplina anatomia - onde são 

perguntados se a forma é a mesma do vivo e do morto, e onde se discutem as 

vantagens da vivissecção, -, desencadeia-se um outro, mais amplo, que diz 

respeito à ciência. Pergunta-se se esta deve ser pública ou privada, ou 

contrapõe-se a ciência à tradição pela legitimidade e o direito à um “sepultamento 
digno”67. Mas, para além disso, o discurso anatômico do século XVIII (e também 
dos predecessores) passa a compreender a morte como não-vida, como 
reconhecimento de um outro "estado", que cada vez mais livre do peso da 

tradição, permite a sua submissão aos imperativos de uma nova ordem, racional, 
cientifica, secularizada, que se impõe com força avassaladora. 

1.2.2. Resposta moderna à Modernidade: O Suicídio 
O suicidio, adverte Susan Sontag, não pode ser entendido como uma 

derrota do sujeito frente à realidade, mas, ao contrário: uma resposta da vitória 
heróica à derrota da vontade”. Lembre-se que Benjamin levou até às últimas 
conseqüências a vontade de vencer a derrota da vontadeôg: o suicídio, a grande 

65 Cf. Zumthor, Paul, A Ho/anda . . ., op. cit., p. 184. Zumthor lembra um quadro de 
Rembrant, de 1632, chamado Lição de anatomia. 
6° lbidem, p. 185; cf. também Rupp, Jan C. C. Michel Foucault . . ., op. cit., p. 30. 
67 lbidem, p. 30. 
6° Cf. Sontag, Susan. Sob o signo de Saturno. ln: Sob o signo de Saturno. Porto 
Alegre, LPM, 1986; cf. especificamente p. 102. 
69 Com a ocupação de Paris por tropas nazistas, a situação dos refugiados alemães e 
complicou muito. Benjamin. que era judeu e. pelo menos até certo ponto, comunista, 
teve na fuga a única alternativa. Com a queda da França e a Inglaterra ameaçada, eram 
poucas as esperanças, principalmente depois do tratado de não agressão assinado por 
Hitler e Stálin. Com um salvo-conduto para entrar na Espanha e um visto para os 
Estados Unidos - obtido por intermédio de Max Horkheimer, já exilado na América - 

Benjamin foi com um grupo de exilados até a fronteira franco-espanhola. Chegando à 
Port Bou, na Catalunha, o grupo foi informado de que, por uma decisão de não mais de 
vinte e quatro horas antes, sair da França sem uma autorização do governo 
colaboracionista de Vichi seria impossível. Deveriam, portanto. voltar a Paris, o que
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realização das paixões na Modernidade - em si essencialmente destruidora - 

atinge sua dimensão de extremo barbarismo ao tirar a vida de Benjamin na noite 

de 27 de setembro de 1940. Benjamin escreve: 

“As resistências que a modernidade opoe ao impulso 
produtivo natural ao homem são desproporcionais às forças 
humanas. Compreende-se que ele se vá enfraquecendo e 
busque refúgio na morte. A modernidade deve ater-se sob o 
signo do suicidio, sela de uma vontade heróica, que nada 
concede a um modo de pensar hostil. Este suicidio não é a 
renúncia, mas sim paixão heróica. E a conquista da 
modernidade no âmbito das paixões.”7° 

lnterromper o curso do mundo, interromper sua própria vida." O suicídio, 
como conquista moderna, não pode ser entendido como uma atitude privada, 
particularizada. Deve ser compreendido como alegoria que, expondo uma 
concepção revolucionária da modernidade, só pode ser entendida no contexto de 
uma filosofia da história. Nas Teses" sobre filosofia da história, Benjamin 

polemiza contra uma concepção de história que compreende o tempo como 
“homogêneo e vazio", típica do historicismo, e contra a “fé no progresso infinito”, 
do marxismo vulgar. “Antes que a centelha chegue à dinamite, é preciso que o 

pavio que queima seja cortado.”73 Era preciso parar o curso da história, antes 
que fosse tarde. Não é por acaso que nas Teses Benjamin escrevendo sobre a 

Revolução (aqui a francesa) indique o incidente da destruição dos relógios das 

significaria para Benjamin a deportação e a morte em um campo de concentração. O 
grupo, autorizado a pernoitar no posto, ainda dispunha de uma última possibilidade, que 
era atravessar a fronteira por umas colinas da região. Acometido por moléstias e 
sentindo-se fraco e incapaz de andar mais, não considerou viável atravessar a fronteira 
pelas montanhas, a noite.esta não pareceu uma alternativa viável. Antes de dormir, 
consumiu várias drágeas de morfina que trazia consigo, já prevendo um suicidio como 
última alternativa. 
7° Cf. Benjamin, Walter. Paris do segundo Império, op. cit., p. 74-75. 
71 Cf. Benjamin, Walter. Parque Central. In: Obras escolhidas (vol. Ill). 2. ed. São 
Paulo, Brasiliense, 1991. p. 151-181. Citação na parte 15, p. 160. 
72 Cf. Benjamin, Walter. Sobre o conceito de história. In: Obras escolhidas (vol. I). 

São Paulo, Brasiliense, 1985. p. 222-232. Cf. especificamente as páginas 228, 230 e 
231, teses 12, 15 e 16. A citação literal está na página 228. Estas Teses sen/iriam de 
introdução metodológica ao Trabalho das Passagens, e foram escritas em 1940 - um 
ano antes da morte de Benjamin-, sob o impacto da assinatura do tratado de não 
agressão entre Hitler e Stálin. Confira nota 1 deste capítulo. 
7° Cf. Benjamin, Walter. Rua de mão única. In: Obras escolhidas (vol. II). São 
Paulo, Brasiliense, 1987. p. 9-70. Citação na página 46 (Alarme de incêndio).
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torres de Paris em vários bairros, independentes entre si, e na mesma hora". 
Neste sentido é que Benjamin elabora uma crítica da Modernidade que não abre 
mão dos princípios modernos”, mas pensando-a do ponto de vista de sua 

transformação, busca, dentro dela, os mecanismos de superação de suas 

injustiças. 

Uma filosofia da história que seja auto-reflexiva deve ter como sujeitos 
aqueles cuja tarefa é explodir o continuum da história, as classes revolucionárias. 
“O sujeito do conhecimento histórico é a própria classe combatente e oprimida” 

diz Benjamin nas Teses". O suicídio, neste sentido, é a representação alegórica 
- e no caso de Benjamin, radicalmente prática! - da resistência a um tempo sem 
sujeito, mecânico. É a recolocação do sujeito da história, no lugar do sujeito à 

história. 

Novamente a morte, desta vez como redenção na tarefa do historiador, 
que deve presentificar os desejos não concretizados, as esperanças não 
realizadas: “O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é 

privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não 
estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de 
vencer.”77 

Daí a importância fundamental da melancolia: só o melancólico (aquele que 
como Benjamin rege-se sob o signo de Saturno) pode ser verdadeiramente 

revolucionário, aquele que não só rememora os fatos isoladamente, como o 

historicista o faria, mas esforça-se por presentificar os desejos não satisfeitos, as 
promessas não cumpridas pela história e não registradas pela historiografia 

74 Cf. Benjamin, Walter, Sobre o conceito de história, op. cit., p. 230. 
75 Como chama a atenção Michel Löwy em. A Escola de Frankfurt e a modernidade: 
Benjamin e Habermas. Novos Estudos. Cebrap, São Paulo, n. 32, março de 1992, p. 
119-127. 
7° Cf. Benjamin, Walter. Sobre o conceito de história, op. cit. Ver especificamente as 
p7áginas 228, 230 e 231, teses 12, 15 e 16. A citação literal está na página 228. 

lbidem, p. 224-225.
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oficial, e desta forma faz sobreviver a esperança. Somente o melancólico", como 
Baudelaire, pode ser verdadeiramente revolucionário. 

“A melancolia que surge nas páginas dos ensaios de 
Benjamin - depressões pessoais, desânimo profissional, a 
tristeza do marginalizado, a angústia em face de um 
pesadelo político e histórico - explora o passado para 
encontrar um objeto adequado, um emblema ou imagem na 
qual, como na meditação religiosa, a mente possa se mirar, 
na qual possa encontrar alivio momentâneo, ainda que 
apenas estético.[...] Psicologicamente, o impulso para a 
unidade assume a forma de uma obsessão com o passado 
e a memória."7° 

Fazendo a historicidade ocupar o lugar de critério legitimador outrora 

destinado à tradição e à narrativa, a Modernidade destroça a idéia de tempo 
como eternidade. No mundo moderno, em que o sólido se esfumaça e o ritmo é 
dado como um fetiche, para além da consciência dos homens, não há lugar para 
a reflexão e para a síntese da experiência acumulada, pois não se encontra 
espaço para o tédio, este “[. _ _] pássaro de sonho que choca os ovos da 
experiência."8° 

7° “O sp/een é o sentimento que corresponde à catástrofe em permanência.” Cf. 
Benjamin, Walter. Parque Central, op. cit., nota 5, p. 154 
7° Cf. Jameson, Fredric. Marxismo e forma: teorias dia/éticas da Iítertatura no século XX. 
São Paulo, Huicitec, 1985, p. 53. 
8° Cf. Benjamin, Walter. O narrador. . . , op. cit., p. 204.
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2. Cidade e Vivencia 

“Ele [Baudelaire] determinou o preço 
que é preciso pagar para adquirir a sensaçao do 
modemo: a desintegração da aura na vivência 
do choque." 

De forma complementar à Experiência, e ao mesmo tempo como sua 
antítese, a vivência é forma moderna em que se estabelecem relações. Esta, por 
sua vez, constitui-se como a relação que travam os indivíduos isolados com o 

mundo, aquela que precisa ser assimilada rapidamente, que não remete ao 

passado e à tradição, mas ao presente imediato, de forma a ser assumida, e não 
refletida. Enquanto o âmbito da Experiência seria o do traço cultural enraizado 

na tradição, a vivência situara-se a um nível psicológico imediato, sem a mesma 
significação.81 Os seres humanos modernos são treinados por relações que se 
estabelecem como vivência, em um mundo em que não há mais lugar para a 

Experiência. 

“Erlebnis” é a vivência do indivíduo privado, isolado; é 
a impressão forte, que precisa ser assimilada às pressas, 
que produz efeitos imediatos. 'Erfahrung é o produto do 
trabalho' - esquematizaria Benjamin na Trabalho das 
passagens - 'e Erlebnis é a fantasmagoria do ocioso.” Não 
podemos deixar de reconhecer que, nas condições atuais, 
estamos vivendo, com crescente intensidade, sob o signo 
da 'Er|ebn¡â'."°2 

É na cidade e no trabalho fabril que a vivência encontra seu locus 

privilegiado. Nela a narrativa vai sendo gradualmente substituída por outras 

formas de comunicação escrita, entre elas o romance e a informação. É só no 
âmbito da urbanidade que o romance” aparece como forma literária para o 

°' Cf. Lövvy, Michel. Walter Benjamin crítico do progresso: à procura da esperiência 
perdida. ln: Romantismo e messianismo. São Paulo, Edusp & Perspectiva, 1990, 
8.189-202; cf. especificamente p. 193. 
2 Cf. Konder, Leandro, Walter Benjamin: o marxismo da melancolia, p. 72. 
°3 O romance estanca o passado, faz eclipsar-se o movimento de continuidade, ao 
passo que a narrativa faz a pergunta pelo que pode vir a seguir, deixa a história em 
aberto (tema que será retomado, epistemologicamente, nas Teses). György Lukács, de 
quem Benjamin foi leitor a partir de 1924, identifica o romance como a expressão literária 
típica da burguesia ascendente. (Cf. Lukács, György. Nota sobre o romance. ln: 

Sociologia. São Paulo, Atica, 1981, p. 177-188).



grande público, publicação que se dá em um primeiro momento como folhetim, em 
partes que se sucedem nos periódicos, e para os quais os Iiteratos vão vender 

sua força de trabalho”. 

O leitor isolado coloca-se diante de um enredo cujo final já está pré- 

determinado, e cuja estrutura permite a rememoração. Na rememoração, o fim 
está de antemão pressuposto, a mensagem é irrenovável, uma vez que já se 
apresenta decantada. “A origem do romance e o indivíduo isolado, que não pode 

mais falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não 

recebe conselhos nem sabe dá-los"85. O leitor do romance, diz Benjamin, é um 
soI¡tário.°6 

Mais uma vez o tema da morte aparece com sua correspondente face 
moderna, privada, de ante-eternidade: “O que seduz o leitor no romance é a 

esperança de aquecer sua vida gelada com a morte descrita no livro."87 

Junto com o romance, a informação remete ao nascimento da imprensa, um 
dos instrumentos de consolidação da hegemonia burguesa. A informaçao é a 

forma de comunicação típica da relação mediada pela vivência, só tendo validade 
enquanto for recente, novidade.” 

Sobre ela Benjamin escreve: 

“Os jornais constituem um dos muitos indícios de tal 
redução [dos fatos exteriores integrarem-se à experiência 

“Para ele [Lukács] o romance é a forma de desenraizamento transcendental”, diz 
Benjamin em O narrador (op. cit). Segundo Lukács, Hegel é quem teria sintetizado de 
forma correta a questão: o mundo pré-moderno, onde ainda subsiste a indiferenciação 
entre individuo e sociedade, ofereceria os dados que pudessem ser expressos na 
epopéia, ao passo que as tensões da divisão social do trabalho só poderiam estar 
expostas no romance. “A história do romance é a história de uma luta heróica, que 
frequentemente trilha caminhos tortuosos, mas luta vitoriosa contra as condições 
desfavoráveis que a vida burguesa impõe à figuração poética." (Cf. Lukács, György. 
Nota sobre o romance, p. 179.) M Cf. Benjamin, Walter, Sobre o conceito de história, op. cit., p.24-6 

Cf. Benajmin, Walter, O narrador. . ., op. cit., p.201. ” |b¡dem,p.215. 
“Y Ibidem, p. 214. 
°° |r›¡aem,p.2o4. 
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do indivíduo]. Se fosse intenção da imprensa fazer com que 
o leitor incorporasse a propna experiencia as informaçoes 
que lhe fornece, não alcançaria seu objetivo. Seu proposito, 
no entanto, é o oposto, e ela o atinge. Consiste em isolar os 
acontecimentos do âmbito onde pudessem afetar a 
experiência do leitor. Os principios da informação 
jornalística (novidade, concisão, inteligibilidade e, sobretudo, 
falta de conexão entre uma noticia e outra) contribuem para 
esse resultado, do mesmo modo que a paginação e o estilo 
lingüistico.”°° 

A novidade exposta na informação é, na verdade, uma caricatura do novo. 
Para Frederic Jameson”, o jornal apaziguaria o choque da novidade em relação 
aos indivíduos, mas ao mesmo tempo pasteuriza-la-ia, no sentido da não 

incorporação desta na Experiência. Os modernos meios de informação não se 
inserem no âmbito da Experiência, mas no da vivência, “O extraordinário e o 

miraculoso são narrados com a maior exatidão, mas o contexto psicológico da 
ação não é imposto ao leitor. Ele é livre para interpretar a história como quiser, e 

com isso o episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na 
informação.”9' 

Na informação jornalística (poderíamos hoje dizer na televisiva e 

informatizada), o indivíduo atinge seu caráter noticioso, no romance, sua 
expressão como literatura. 

8° Cf. Benjamin, Walter, Sobre alguns temas _ . _ , op. cit., p.106-7. 
9° Cf. Jameson Frederic. Marxismo e forma. São Paulo, Huicitec, 198, p. 55-6. 
91 Cf. Benjamin, Walter, O narrador . . _, op. cit., p. 203.
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2.1. A Multidão da cidade como objeto de análise - e de espanto! 
“A multidão metropolitana despertava 

medo, repugnância e horror naqueles que a 
viam pela primeira vez. [...] A disciplina mal 

conseguia sujeitá-la.”92 

Em Sobre alguns temas em Baudelaire, Benjamin escreve: “A multidão - 

nenhum tema se impôs com maior autoridade aos literatos do século XIX - 

começava a se articular como público em amplas camadas sociais, onde a leitura 
havia se tornado hábito."93 

Nova configuração urbana, que permite o surgimento de multidões nas 
cidades, os literatos constituindo uma categoria profissional, um espaço público, 
novos hábitos: as capitais européias do século XIX são repletas de Modernidade, 

se configuram, em substancialidade, como qualitativamente diferenciadas em 
relação aos tempos de outrora. Indivíduo e sociedade se constituem numa 
dialética impensável poucos anos antes, de onde surgem novas funções sociais, 
novos hábitos, e sobretudo uma nova sensibilidade, uma outra percepção. 

A leitura benjaminiana da Paris do século XIX, como se sabe, é aquela 
que, filtrando os grandes literatos daquele século, narra as novas sensações que 
se apresentam aos humanos, o espanto que se apodera dos obsen/adores e as 
novas relações que passam a ser travadas sob as condições do capitalismo. em 
suma, a relação dos choques da vida moderna da cidade sobre os seus 

habitantes. Assim como o surgimento da pólis foi detidamente estudado pelos 
antigos, Charles Baudelaire, Edgar Alan Poe e Vitor Hugo não esconderam sua 
surpresa, seu espalhafato frente ao fenômeno avassalador que irrompe no século 
XIX. Foi através deles que Benjamin, ele mesmo um literato de século XX, fez a 

sua sempre singular incisão teórica para descortinar as figuras da Modernidade. 
O espanto que se apodera desses atentos observadores, que, como cronistas de 
sua época, e também como uma nova categoria social, documentam as novas 

92 Cf. Benjamin, Walter, Sobre alguns temas em Baudelaire. ln: Obras escolhidas 
švol. Ill). 2. ed. São Paulo, Brasiliense, 1991, p. 103-149; citacâo na p. 124. 
3 Cf. Benjamin, Walter, Sobre alguns temas . . _, op. cit., p.114.



relações que passam a ser travadas sob as condições do capitalismo, os choques 

da vida moderna da cidade sobre os seus habitantes. Mas se isso é verdade, 

também o é o fato de que fazem parte do epicentro da época, como o outro lado 

do mesmo conjunto de tensões, figuras do moderno, que são, contraditoriamente, 

complementares e resistentes ao Projeto de sociedade que se institui. O flaneur, a 

prostituta, o jogador, o colecionador, todos ao mesmo tempo que constituem a 

Modernidade, são ao mesmo tempo resistentes a ela. 

É bom que se localize, antes da discussão da análise benjaminiana, que, 
scricto-sensu, o fenômeno das multidões nada mais é do que a expressão 

concreta das novas relações sociais que se colocam no século XVIII já se 

instaurara como uma geografia pública onde a figura do estrangeiro invade as 

grandes capitais. Ele forma uma classe que ascende no Antigo Regime, os 

burgueses - que se constituem, em um primeiro momento, como trabalhadores do 
pequeno comércio e funcionários públicos - e causam estranheza nos habitantes 
mais antigos. 94 

A fisionomia das cidades se altera com a chegada dos estranhos. As 
praças, como lugares públicos, atingem, por diferentes motivos, novas 

caracterizações em Londres e Paris: elas devem deixar de ser o lugar onde as 
multidões se acumulam, ponto de encontro, para, com maior amplitude, serem 
locais de passagem. Ao mesmo tempo que se coloca esta nova perda - a do 

Centro urbano - não há organização hierárquica na ocupação do espaço urbano, 

o que acaba prejudicando a classificação e reconhecimento de cada um, a partir 

de sua posição de classe”. A nova demografia coloca questões até então 

impensadas, que exigiam a formulação de novos mecanismos de vida social: 

caracterizar o estranho, esquadrinhar seu deslocamento, como lidar com eles. 

São expulsos das praças de Paris - que não se constituem como lugares 
de convivência (focos), mas de passagem - todas as atrações (como os 

94 Cf. Sennett, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. São 
Paulo, Companhia das letras, 1991. 
°5 |b¡aem,p. 75-77.
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acrobatas), estalagens ou qualquer outra situação que aglomerasse as pessoas. 
. -z ›- 96 - ' ' 

Deveriam ser lugar de circulaçao . Neste sentido, as praças do final do seculo 

XVII são o prenúncio das galerias do século XIX, que vão ser tratadas por 

Benjamin. Só que as galerias já são construídas com o objetivo de ao mesmo 
tempo facilitarem a circulação de pessoas e colocar as mercadorias em 
exposição. 

Também Engels, em suas andanças de jovem abastado pela Inglaterra 

vitoriana, foi sensível ao fenômeno, ainda que seu olhar não seja exatamente o 

“maravilhado” dos literatos. Engels fala de Londres como um lugar onde todos 
lutam contra todos, onde a sensibilidade ficou limitada a tal extremo que os 
indivíduos isolados em seus próprios interesses conseguem, no máximo um 
acordo tácito de andar sempre pela direita, na tentativa de que as massas 
humanas não se cruzem.97 

“Esta enorme centralização, este amontoado de 3,5 milhões de seres 
humanos em um único lugar, centuplicou o poder destes 3,5 milhões de 
homens”,°8 diz Engels, sem deixar de completar: 

“Quanto aos sacrifícios que tudo isto custou, só os 
descobrimos mais tarde. Depois de pisarmos, durante 
alguns dias, as pedras das ruas principais, de a custo 
termos aberto passagem através da multidão, das filas sem 
fim de carros e carroças, depois de termos visitado os 
'bairros de má reputação' desta metrópole, só então 
começamos a notar que estes londrinos tiveram que 
sacrificar a melhor parte de sua condição de homens para 
realizar todos estes milagres da civilização de que a cidade 
é fecunda, que mil forças que neles dormem ficaram 
inativas e foram neutralizadas para que só algumas 
pudessem se desenvolver mais e fossem multiplicadas pela 
união com outras. Até a própria multidão das ruas tem, por 
si só, qualquer coisa de repugnante.”°° 

96 lbidem, p.75. 
97 Cf. Engels, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo, 
Global, 1985, p.35-36; cf. também Benajmin,WaIter, Paris do segundo Império, op. cit., p. 
54 e Sobre alguns temas _ _ ., op. cit., p.114. 
98 Cf. Engels, Friedrich. A situação. . ., op. cit., p.35. 
°° lbidem, p.35-36.
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2.2. Um certo desconforto: uma multidão que circula aos olhos de 
alguém que obsen/a 

A Modernidade é, aos olhos de Baudelaire, a junção do eterno e do 

transitório, do circunstancial e do permanente. “Trata-se [. . . ] de tirar da moda o 

que esta pode conter de poético no histórico, de extrair o eterno do transitório."'°° 

“[. _ .] o apaixonado pela vida universal entra na 
multidão como se isso lhe aparecesse como um reservatório 
de eletrecidade. Pode-se igualmente compará-lo a um 
espelho tão imenso quanto essa multidão; a um 
caleidoscópio dotado de consciência, que, a cada um de 
seus movimentos, representa a vida múltipla e Q encanto 
cambiante de todos os elementos da vida. E um eu 
insaciável do não-eu, que a cada instante o revela e o 
exprime em imagens mais vivas do que a própria vida, 
sempre instável e fugidia." ”'°1 

As grande galerias do Segundo Império, por onde circulam as multidões 
parisienses, constituem um mundo em miniatura. Nos ambientes de vidro e 

mármore, o comércio tem seu lugar de excelência. Mercadorias expostas, 

pessoas - compradores - que nela circulam com um andar ambíguo, uma vez que 
a Galeria é ao mesmo tempo, como meio termo, a casa familiar e a ruam. O 
encolhimento da vida privada dá-se por novos avanços tecnológicos: se o 

anoitecer distinguia o ambiente interno do externo, com a luz elétrica, a claridade 
incessante faz com que as pessoas se sintam, na rua, com que dentro de suas 
casas.'°3 Ao mesmo tempo em que o vidro expõe as mercadorias nas grandes 
galerias, num ato sentimental de privatização, a burguesia tenta humanizar as 
mercadorias dando a elas uma “casa": os estojos, capas e forros com que se 
cobriam os objetos caseiros.'°" 

'°° Cf. Baudelaire, Charles. O pintor da vida moderna, op. cit., p.173 e ss. 
1°* lbidem, p. 171. 
1°2 Cf. Benjamin, Paris do segundo império, op. cit., p.34-35. 1” lbidem, p. 43-44 e 47-8. 
1°* cf. Benjamin, walter, Parque central. |nz __ obras escolhidas (va/. ///). asd. sào 
Paulo, Brasiliense, 1991,p.151-184; cf. especificamente nota 20, p. 164.



As ruas da cidade abrigam o flâneur, personagem baudelaireano cuja 

morada, é uma Galeria. Observador atento, o flâneur é o contraponto do homem 
da multidão - personagem de Poe, que se mistura à multidão -, recusando-se a 

perder sua privacidade, a sucumbir ao ritmo da metrópole. “Que os outros se 

ocupem de seus negócios: no fundo, o indivíduo só pode flanar se, como tal, já se 
afasta da norma.”1°5 O ritmo da produção industrial, cuja monotonia nasce com 
seu aceleramento, que produz não mais que o eterno retorno ao mesmo, encontra 

na flâneur um opositor exempIar1°6: em seu ritmo, afirma que o progresso deveria 
seguir da tartaruga de estimação que leva, às galerias, a passear.'°7 

“A multidão é seu universo, como o ar é o dos 
pássaros, como a água, o dos peixes. Sua paixão e 
profissão é desposar a multidão. Para o perfeito flâneur, 
para o observador apaixonado, é um imenso júbilo fixar 
residência no numeroso, no ondulante, no movimento, no 
fugidio e no infinito. Estar fora de casa, e contudo sentir-se 
em casa onde quer que se encontre; ver o mundo, estar no 
centro do mundo e permanecer oculto ao mundo, eis alguns 
dos pequenos prazeres desses espíritos independentes, 
apaixonados, imparciais, que a linguagem não pode definir 
senão toscamente. O obsen/ador é um gprincipe que frui por 
toda parte do fato de estar incógnito. "1° 

Como um psicanalista do espírito urbano, Benjamin identifica no flâneur a 

antítese do ritmo moderno, buscando, pelo “desvio”, entender a “norma” da 
cidade. 

Pela relação do flâneur e das galerias, Benjamin sintetiza duas questões 
essenciais do século XIX: a mercadoria e os códigos da vida pública na multidão. 
E o faz um pelo outro, outro pelo um. Mesmo a figura singular do flâneur não 
consegue escapar: 

'°5 Cf. Benjamin, Walter, Sobre alguns temas . . _, op. cit., p.122. 
1°° Cf. Benjamin, Walter, Parque Central, op. cit., parte 31, p. 171. 
1°? Benjamin adverte que “Por algum tempo, por volta de 1840, foi de bom-tom levar 
tartarugas a passear pelas galerias. De bom grado, o flâneur deixava que elas lhe 
prescrevessem o ritmo de caminhar.” Cf. Benjamin, Walter, Sobre alguns temas _ . _, op. 
cit., p.122; cf. também Idem, Parque Central, supra citado. 
1°* Cf. Baudelaire, Charles. O pintor da vida moderna, op. cit., p. 170-171.
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“O flâneur é um abandonado na multidão. Com isso, 
partilha a situação da mercadoria. Não está consciente 
desta situação particular, mas nem por isso ela age menos 
sobre ele. Penetra-o como um narcotico que o indeniza por 
muitas humilhações. A ebriedade a que se entrega o 
flâneur é a mercadoria em torno da qual brame a corrente 
dos fregueses."1°° 

Também o escritor pede um espaço literário, e para além disso, um público 
leitor, na era do capitalismo encontra no máximo um espaço de trabalho 

assalariado, e um público consumidor. A participação de um escritor como 
Baudelaire no mercado das letras sempre foi muito ruim, com pouco retorno 

financeiro"°. “Baudelaire - escreve Benjamin - sabia como se situava, em 
verdade, o literato: como flâneur ele se dirige à feira; pensa que é para olhar, mas 
na verdade, já é para procurar um comprador.”1“ 

Um novo agrupamento social, que vai incorporar-se, ou mesmo ajudar a 

formar, uma burocracia comercial, vai sendo constiuída. Ainda que não mercantil, 
forma-se como de hábitos burgueses, é alfabetizada, o que possibilita a 

existência de um mercado de leitores.” 

Não só o escritor, nem somente os operários participam da lógica do 

capital que ora se vê imposta. A letra de Baudelaire está atenta para a prostituta, 
a quem compara o escritor (freqüentemente a si mesmo).“3 Fissuras e 

reconstituições econômico-socias são compreendidas no texto de Benjamin como 
íntima e mutuamente determinantes, de modo que não é possível desligar-se 
entre si a dinâmica económica e a constituição de uma “história social”. 

“Um dos arcanos que só com a cidade grande foi 

revelado à prostituição é a massa. A prostituição inaugura a 
possibilidade de uma comunhão mística com a massa. O 

:Ê Cf. Benjamin, Walter, Pags do segundo Império, op. cit., p.51-52. 
Ibidem,p.29. Em Parque entral, Benjamin escreve: “Em Baudelaire, o poeta declara 

pela primeira vez seu direito a um valor de exposição. Baudelaire foi o seu próprio 
empresário. A perde d'auréo/e afeta antes de tudo o poeta. Daí sua mitomania.” cf. 

Parque Central, op. cit., notas 11 a 13, p. 158-160; citação da p. 159. 
1" Cf. Benjamin, Paris do segundo Império, op. cit., p.30. "2 cf. sonnofl, Richard, 0 ooo/info. . ., op. oii., p. 73. 
“3 cf. Benjamin, Paris do segundo império, op. oii., p.s4-5. “3 ipidom, p29.
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surgimento da massa é, contudo, simultâneo ao da 
produção em massa. A prostituição parece conter ao 
mesmo tempo a possibilidade de sobreviver num espaço 
vital, onde mais e mais os objetos de nosso uso mais intimo 
se tornaram artigos de massa. Na prostituição das grandes 
cidades, a mulher se torna artigo de massa.” [...] “Em 
Baudelaire, a prostituição é o fermento que, em sua 
fantasia, faz crescer a massa das cidades grandes.” "4 

Desta forma, quando o comércio começa a se organizar nas grandes lojas, 
e as galerias (“forma clássica do interior sob o qual se apresenta o flâneur”) 

entram em decadência, também a flaneire há de decair também, transformando o 

flâneur em vinhateiro, agricultor. ou qualquer outra coisa."5 "Só a massa de 
habitantes, diz Benjamin, permite à prostituição estender-se sobre vastos setores 

da cidade. E só a massa permite ao objeto sexual inebriar-se com a centena de 
efeitos excitantes que exerce ao mesmo tempo.”"6 E ainda, para caracterizar a 

mercadoria como fantasmagoria, escreve: “Se a mercadoria tivesse uma alma - 

com a qual Marxm, ocasionalmente, faz graça -, esta seria a mais plena de 

“" cf. Benjamin, walter, Parque central, op. en., notas 17 e 18, p. 161 e 161-162 
“5cf. Benjamin, 1991,p.5o. "° cf. Benjam¡n,1991,p.53. "7 É interessante notar que à fantasmogaria da mercadoria (o fetiche) Marx oferece a 
lógica da Crítica da economia política; por sua vez, à rea/idade do capital em si, oferece 
o Espectro do comunismo (e da Revolução). O primeiro volume d'O Capital expõe como 
se processa o fetiche da mercadoria. Para Marx não há dúvida de que as atividades 
produtivas são “_ 

. . dispêndio de cérebro, nervos, músculos, sentidos, etc. humanos.” 
Além disso, o trabalho dos seres humanos adquire forma social. Os produtos do trabalho 
humano atingem sua forma social, são eles mesmos expressão de uma relação social, 
mas não é este o caráter que parecem ter sob a lógica do capital: “ O misterioso da 
forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos 
homens as caracteristicas sociasi do seu próprio trabalho como caracteristicas objetivas 
dos próprios produtos do trabalho, como propriedades naturais sociais dessas coisas e, 
por isso, também relfete a relação socialdos produtores com o trabalho total como uma 
relação social existente fora deles, entre objetos. Por meio desse quiproquó os produtos 
do trabalho se tornam mercadorias, coisas físicas metafísicas ou sociais. Assim, a 
impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo ótico não se apresenta como uma 
excitação subjetiva do próprio nen/o, mas como forma objetiva de uma coisa fora do 
olho. Mas, no ato de ver, a luz se projeta realmente a partir de uma coisa, o objeto 
externo, para outra, o olho. E uma relação física entre coisas fisicas. Porém, a forma 
mercadoria e a relação de valor dos produtos do trabalho, na qual ele se representa, não 
têm que ver absolutamente nada com sua natureza física e com as relações materiais 
que daí se originam. Não é mais nada que determinada relação social entre os próprios 
homens que para eles aqui assume a forma fantasmagórica de uma relação entre 
coisas.” Cf. Marx, Karl. O Capital: crítica da economia política (vol I, Livro Primeiro). São 
Paulo, Nova cultural, 1985, p. 70 e ss; citações nas p. 70 e 71.
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empatia já encontrada no reino das almas, pois deveria procurar em cada um o 

comprador a cuja mão e a cuja morada se ajustar.”"8 E, mais ainda, 

“O ambiente objetivo do homem adota, cada vez 
mais brutalmente, a fisionomia da mercadoria. Ao mesmo 
tempo, a propaganda se põe a ofuscar o caráter mercantil 
das coisas. [_ . . ] A mercadoria procura olhar-se a si mesma 
na face, ver a si própria no rosto. Celebra sua humanização 
na puta.” [. . _ ] Na forma que a prostituição assumiu nas 
cidades grandes, a mulher não aparece apenas como 
mercadoria, mas, em sentido expressivo, como artigo de 
massa. Isso se indica através do disfarce artificial da 
expressão individual a favor da profissional, que acontece 
por obra da maquilagem. Que este aspecto da puta tenha 
se tornado sexualmente determinante para Baudelaire, o 
testemunha, enflm, que suas múltiplas evocações da puta 
nunca têm o bordel como pano de fundo, mas, ao contrário, 
a rua.""° 

Multidão como compradora, como operária, como literatura, como massa 
em estado de êxtase: para além das análises econômico-política, filológica e 

estritamente literária empreendidas por Benjamin nos textos que expressam o 

século XIX, incluindo aí seus personagens mais recorrentes, seria o caso de 
destacar, o que, de um ponto de vista mais geral, perpassa como tema os escritos 
sobre Paris: a constituiçãoldesconstituição do indivíduo enquanto sujeito histórico. 
Na Modernidade, o que está em jogo é mais do que o controle da subjetividade 
dos cidadãos: é 0 controle subjetivo do indivíduo na multidão, esta nova 
figura que se coloca no interior das cidades, que possibilita a configuração 
de uma sensibilidade específica. 

"° cf. Benjamin, waiier, Paris de segundo impérie, ep. eii., p.52. “° cf. Benjamin, waiier, Parque central, ep. eii., notas 20, p. 164, e 33, p. 177.

43



2.3. Uma nova sensibilidade: percebendo um novo espaço, e 
nele desfiqurando se Q V

_ 

Benjamin trata com maestria do tema da nova figuração (que ele 

eventualmente chama de supressão) do indivíduo sob a civilização técnico- 

industrial, apontando diferentes situações, que, concorrendo sob o signo da perda 

da Experiência, determinam as novas relações que se estabelecem. É assim que 

o vemos localizar na Revolução francesa o nascimento de uma extensa rede de 
controles, que com rigor crescente, fôra estrangulando em suas malhas a vida 
civil.” Casas são numerados, indivíduos melhor identificados, seja pela fotografia, 

seja pela instituição da assinatura pessoal12°. A vivência, referindo-se ao 

indivíduo isolado, “na sua inefável preciosidade, mas também na sua solidão”, 
provoca uma dupla interiorização, psicológica e espacial. O indivíduo 

despersonalizado apropria-se de forma pessoal de tudo o que lhe é privado, e no 

sentido de deixar rastros em um mundo saturado de objetos lisos e que não 
deixam marcas, como o vidro e o aço, procura deixar suas marcas em objetos 
pessoais: iniciais num lenço, pequenos estojos que pretendem repetir no mundo 
dos objetos a moradia.12' 

O contraponto do flâneur no ato de diagnosticar os rumos da metrópole é o 

Homem na multidão, retratado por Edgar Alan Poe (traduzido para o francês e 

prefaciado por Baudelaire)122. A multidão citadina por onde circula o transeunte 

de Poe é retratada como sendo um lugar “onde até mesmo o horror se enfeita de 
esplendores."12° Contrariando Baudelaire, Benjamin diferencia o flâneur do 
homem na multidão: “Nele o comportamento tranqüilo cedeu lugar ao 
maníaco.”'24 

Enquanto caminha por entre a multidão de passantes, o flâneur, resiste o 

quanto pode à lógica moderna. Sobre ele, escreve Baudelaire: 

120 

121 

122 

123 
124 

Cf. Benjamin, Walter, Paris do segundo império, op. cit., p.45-46. 
Cf. Gagnebin, Jeanne-Marie. História e narração _ . ., p. 68. 
Cf. Poe, Edgar Alan. O homem na multidão. op. cit. 
Cf. Benjamin, Walter, Parque Central, op. cit., nota 30, p. 170. 
Cf. Benjamin, Walter, Sobre alguns temas . _ _, op. cit., p.121.



“A multidão é seu universo, como o ar é _o_ dos 
pássaros, como a água, o dos peixes. Sua paixao e 
profissão é desposar a multidão. Para o perfeito flaneur, 
para o observador apaixonado, é um imenso júbilo fixar 

residência no numeroso, no ondulante, no movimento, no 
fugidio e no infinito. Estar fora de casa, e contudo sentir-se 
em casa onde quer que se encontre; ver o mundo, estar no 
centro do mundo e permanecer oculto ao mundo, eis alguns 
dos pequenos prazeres desses espiritos independentes, 
apaixonados, imparciais, que a linguagem não pode definir 
senão toscamente. O obsen/ador é um principe que frui por 
toda parte do fato de estar incógnito.”125 

Ao olhar de Poe (que saboreia uma nova excitação, que me sobreviera 
ante o espetáculo de um oceano de cabeças, encapelado. 126) a multidão, diurna 

ou noturna, é de uma estranheza ímpar, “sombria e confusa”, além de 

conformada: 

“Se recebiam um encontrão de outros transeuntes, 
não se mostravam mais irritados; ajeitavam a roupa e 
seguiam apressados. Outros - e também esse grupo era 
numerosos - tinham movimentos desordenados, rostos 
rubicundos, falavam consigo mesmo e gesticulavam muito 
como se sentissem sozinhos exatamente por causa da 
incontável multidão ao redor. Se tivessem de parar no meio 
de caminho, repentinamente essa pessoas paravam de 
murmurar, mas sua gesticulação ficava mais veemente, e 
esperavam - um sorriso forçado - até que as pessoas em 
seu caminho se desviassem.”127 

125 

126 
Cf. Baudelaire, Charles, O pintor da vida moderna, op. cit., p. 170. 
Benjamin, Walter, Sobre alguns temas _ _ _, p. 119. Cf. também Poe, Edgar Alan. O 

homem da multidão. op. cit., citação da p_13. A tradução aqui utilizada não fala em 
excitação, mas em “emoção”: “_ 

_ _ um mar tortuoso de cabeças me enchia, (_ _ _ ) com 
uma emoção deliciosamente nova”. No original em inglês encontra-se o seguinte: “_ 

_ _ 

and the tumultuous seas of human head filled me, therefore, whit a delicious novelty of 
emotion.” (lbidem, p. 13). 
127 lbiem, p. 15 (no original: “Others, still a numerous class, were restless in treir 

movements, had flushed faces, and talked and gesticulated to themselves, as if feeling in 
solitude on acoount of the very denseness of the companny around. When impeded int 
heir progress, these people suddenly cased muttering, but redobled their gesticulations, 
and awaited, whit an absent and overdone smile upon lhe lips, teh course of the persons 
impeding them” ; cf. também Benjamin, Walter, Sobre alguns temas _ _ _, op. cit., p_120.
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A gestualidade confirma o isolamento dos passantes, que, no espanto que 
causam a Poe estão aprisionados em seus interesses privados, absurdamente 

_ 
12a 

uniformes em suas roupas e comportamentos. 

Como um “predador"129 urbano, o indivíduo na cidade vai fazer do olhar 
seu principal sentido, e da gestualidade sua mais importante expressão sensorial. 

Nenhum dos dois é aleatório: “À vivência do choque, sentida pelo transeunte na 

multidão, corresponde a “vivência” [e não Experiência] do operário com a 

máquina."13° 

A gestualidade na cidade é decisiva. Os novos avanços da técnica 

permitem que gestos muito simples disparem processos complexos. Ascender um 
fósforo, tirar um telefone do gancho, “clicar” uma máquina fotográfica: sobretudo 
este último gesto permite fixar uma imagem que seria, por sua rapidez, talvez 
impossível de ser divisada pelo olhar desarmadofm 

Na cidade, o olhar desarmado tem um preço. Há o choque com o 

transeuntem, a mulher que passam ( “um amor a última vista”134), as novas 

128 Cf. Benjamin, Walter, Paris do segundo Império, op. cit., p.49-50. 
129 Em que pese uma série de críticas que pode ser feita ao caráter reacionário da obra 
de Spengler, sua descrição do ser humano como predador em cujo olhar assume 
importância determinante, é exemplar: “A convergência dos olhos, dirigidos para frente e 
colocados paralelamente, equivale à concepção de mundo, tal como ela se apresenta 
para o homem. - a percepção de uma imagem, de algo que se estende perante o olhar. 
É um mundo constituído não só de cor e luz, mas essencialmente, de perspectivas mais 
ou mesnos distantes, de espaço, de movimentos no espaço , de objetos retirados em 
determinados lugares. Neste modo de olhar [...] reside, desde logo, a possibilidade de 
domínio. A imagem do mundo é a de um mundo circundante dominado pelos olhos." Cf. 
Spengler, Oswald. O homem e a técnica. 2. ed. Lisboa, Guimarães, 1993, p.53. 
13 Cf. Benjamin, Sobre alguns temas. . ., op. cit., ,p.126. 
13' Ibidem, p.124. 
'32 Ao qual Benjamin atribui a forma poética baudelaireana, o que motivou a dura critica 
da Adorno à primeira versão do texto A Paris do /egundo império (primeira versão do 
trabalho sobre a Paris de Baudelaire, parcialmente reescrito e publicado como Sobre 
alguns temas em Baudelaire), recusado para publicação na Revista de pesquisa social 
do Instituto de Frankfurt. Para Adorno , o texto seria pouco dialético por fazer uma 
analogia mecanicista entre infra-estrutura (relações econômicas) e super-estrutura 
(podução artística). Adorno escreve em carta para Benjamin, que seu texto estaria 
alojado “... no cruzamento da magia com o positivismo”. Cf. Adorno, Theodor. Anexo ll: 

Carta de Adorno à Benjamin, datada de 10 de novembro de 1938 (fragmentos 
escolhidos). ln: Gagnebin, Jeanne-Marie. A propósito do conceito de crítica em Walter
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condições de observação contínua (dadas, por exemplo, pela criação do 

transporte coletivo, que obriga as pessoas a se colocarem, por um longo tempo, 

frente a frente). O olhar, já se podia ler em Marx enquanto Benjamin escrevia 
sobre Paris'35, tornou-se uma construção social, na medida em que os seres 
humanos puderam produzir o objeto a ser olhado.'36 Por isso o olhar do flâneur é 

. . . , . 137 
o do observador, que circula e frui o fato de estar incognito. 

Da mesma forma, observador anônimo de Poe, toma a multidão como seu 
objeto, e paralisa seu olhar naquilo que lhe chama a atenção: “Com a testa na 

vidraça, estava deste modo ocupado em perscrutar a massa, quando de repente 
apareceu um rosto [_ . .] que imediatamente chamou e absorveu toda a minha 

atenção, por causa da absoluta idiossincrasia de sua expressão. [_ _ _] Me senti 
estranhamente desperto, maravilhado, fascinado.”138 

Por isso o olhar de quem quer identifacar a cidade e suas personagens 
deve ser detetivesco: 

Benjamin _ Revista Discurso. 2. sem/80, n. 13. 1983 p. 229-30; cf. também Adorno, 
Theodor. ln: Rouanet, Sérgio Paulo. Teoria crítica e psicanálise. Rio de Janeiro, Tempo 
brasileiro, 1981, p.134; e ainda Jay, Matin No entender de Hannah Arendt, as alterações 
na nova versão do texto, desta vez publicado pelo Instituto, devem-se mais às 
dificuldades financeiras do que essencialmente à concordância de Benjamin com as 
criticas de Adorno. “Para Benjamin, de qualquer forma, a mesada continuava a ser a 
única fonte possivel de renda, e depois da morte dos pais, para conseguir um estipendio 
mensal, ele se dispôs, ou pensou que se dispôs, a fazer muitas coisas: estudar hebraico 
por trezentos arcos mensais, se os sionistas achassem que isso lhes traria algum bem, 
ou pensar dialeticamente, com todos os adornos e mediações, por mil francos franceses, 
se não houvesse outra forma de fazer negócio com os marxistas.” Cf. Arendt, Arendt. 
Homens em tempos sombrios. São Paulo, Companhia das letras, 1987, p. 133-176. 
Citação da página 155. 
'33 Tema recorrente em Baudelaire, por exemplo no poema A uma passante. Cf. 
Benjamin, Walter, Paris do segundo império, op. cit., p.42. 
13" ibidem, p. 42 
135 Os Manuscritos econômicos e filosóficos de Marx, escritos em 1844, só foram 
publicados em 1932. Cf. Marx, Karl. Manuscritos econômico e filosóficos. ln: Fromm, 
Erich. Conceito marxista de homem. Rio de Janeiro, Zahar , 1983,p. 85-170. Para uma 
elucidativa interpretação dos Manuscritos, conferir Marcuse, Hebert. Novas fontes para a 
fundamentação do materialismo histórico. ln: Idéias sobre uma teoria crítica da 
sociedade. Rio de Janeiro, Zahar, 1972. p. 9-55. 
13° cf. Mam, Karl. Manuscritos _ _ _ , ap. cit., p.12o-121. 
'37 Cf. Baudelaire, Charles. O pintor da vida moderna, op. cit., p. 170-171. 
1” Cf. Poe, Edgar Alan. O homem na multidão, op. cit., p. 29-31.
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“Me veio então o ardente desejo de não perder o 
homem de vista - de saber mais sobre ele. Vestindo 
precipitadamente meu sobretudo e apanhando meu chapeu 
e minha bengala, me dirigi para a rua e abn caminho pela 
multidão na direção que o vira tomar; pois ele ja tinha 
sumido. Com alguma dificuldade finalmente o avistei, me 
aproximei e o segui de perto, mas cautelosamente, de modo 

.. ~ »139 a nao chamar sua atençao. 

Quer dizer, o olhar na cidade não ganha atenção de uma forma qualquer, 
mas pela produção histórica a qual ele está subordinado. “Com o olhar sagaz de 
conhecedor, ele escolheu os meios de produção e as forças de trabalho 

adequados para o seu negócio particular, fiação, fabricação de botas, etc.”“° 

O olhar atento, assim como a gestualidade específica, como já se sabe, 
não são aleatórios. Mas seriam, este olhar e também os outros sentidos, de fato, 
preparados? Talvez fossem, já em pleno século XIX ( e provavelmente ainda 

hoje), “treinados”. Os sentidos não são orientados para o reconhecimento, mas 
para a resposta imediata aos sinais. Para Max Horkheimer, a autopreservação do 
ser humano tornou-se dependente da rapidez de seus reflexos, o que teria 

acarretado uma perda brutal da espontaneidade, trocada pela disposição ao 

descarte de qualquer emoção que possa diminuir nossa acuidade às exigências 
das instruções e diagramas que nos rodeiam.“' 

Diferentes graus de liberdade estão envolvidos em 
conduzir um cavalo ou dirigir um automóvel moderno. [_ . .] 

Contudo, o acréscimoide liberdade trouxe uma mudança no 
caráter de liberdade. E como se as inúmeras leis, normas e 
instruções que devemos cumprir dirigissem o carro e não 
nós. [_ . _] Devemos manter os olhos na estrada e ficar 
prontos para reagir a cada instante com o movimento 
certo.”"2 

Em suma, os sentidos são treinados sob uma sensibilidade específica, 

determinada e necessária ao funcionamento do ritmo moderno, cuja dinâmica 

tem, como contraponto a perda de substância e do conteúdo no mundo do 

13° ibidem, p. 31-33. 
14° Cf. Marx, Karl, O Capital. . ., op. cit., p. 154. 
“1 cf. Horkheimer, Max. Eclipse da razão, pp. cit., p. 103-109. 
'42 ibidem, p. 109.

48



trabalho, assim como também no jogo: ambos estão desprovidos de memória, 
ambos constituem-se apenas como vivência, uma vez que cada gesto, tanto do 
trabalhador quanto do jogador, se repetem eternamente, nada tendo a ver com o 

anterior , nem posterior. Os elos da tradição estão quebrados, e com eles o 

conteúdo do trabalho”. Eis o ser humano moderno, aquele que é expropriado de 
sua Experiência. Sem o passado prenhe de Experiência, o fluxo do tempo é 

aquele do jogador e do trabalhor assalariado - um eterno recomeçar sem 
significado, onde quem designa seu fluxo é o ponteiro do relógio.1“ Há algo de 
comum nos vários comportamentos: as figuras em questão demonstram como o 
mecanismo, a que se entregam os jogadores dos jogos de azar se apossa deles, 
corpo e alma, de tal forma que, mesmo em sua esfera pessoal, não importando 
quão apaixonados eles possam ser, não podem atuar senão automaticamente.”“5 

Seria possível o “treinamento dos sentidos” para uma sensibilidade que 
fosse, como expressão de uma Nova barbárie, também emancipatória? Uma 
resposta, ainda que provisória, talvez pudesse ser encontrada novamente, no 
ensaio sobre a reprodutibilidade técnica e perda da aura. Sem sutilezas, mas com 
o “pensamento cru convertido em ação” 146, ali toma lugar um argumento que 
alude, sob o signo do declínio da aura, uma ampliação dos sentidos humanos 
pela recorrência à técnica, no caso, uma “técnica do olhar” ou ainda um “olhar 
técnico": “O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações 
exigidas por uma aparato técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua vida 
cotidiana. Fazer o gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto das 
inervações humanas - é essa a tarefa histórica cuja realização dá ao cinema o 
seu verdadeiro sentido."“7 

“3 Cf. Benjamin, Walter, Sobre alguns temas _ . _, op. cit., p. 127-30 '“ Ibiaem, p. 129-130. “S ibiaem, p. 128. 
14° Cf. a consideração de Benjamin sobre Brecht: “Há muitas pessoas que imaginam 
que um dialético é um amante de sutilezas [. . .] Os pensamentos crus, pelo contrário, 
deveriam fazer parte da teoria à prática [_ _ . ] um pensamento deve ser cru para se 
converter em ação.", citado por Arendt, Hannah. Walter Benjamin: 1892-1940, op. cit., 
.145. R" Cf. Benjamin, Walter, A obra de arte . _ ., op. cit., p.174.
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Este “sentido promíscuo"“°, o olhar, que divide, esquadrinha e localiza, 
torna-se o instrumento do distanciamento entre sujeito e objeto, ao mesmo tempo 
que proporciona a aproximação de ambos: Produzindo perdas no caráter de culto 

e unicidade, proporcionadas pela reprodutibilidade técnica, o sagrado 
transformado em profano na obra de arte não passa agora de um objeto a ponto 
de ser reproduzido, perdida sua autoridade original em relação ao ser humano. 

“O mágico presenra a distância natural entre ele e o 
paciente, ou antes, ele a diminui um pouco, graças a sua 
mão estendida, e a aumenta muito, graças à sua 
autoridade. O contrário acontece com o cirugião. Ele diminui 
muito sua distância com relação ao paciente, ao penetrar 
em seu organismo, e a aumenta pouco, devido à cautela 
com que sua mão se move entre os órgãos.”“° 

Ao mesmo tempo que a reprodutibilidade oferece possibilidades de 
aproximação de cada ser humano ao objeto antes cultuado como distante e 
inacessível15°, as novas técnicas de reprodução estão associadas à novas 
possibilidades de percepção humana, dadas pela aproximação máxima do objeto 
secularizado pelas formas contemporâneas de ampliação do olhar do ser 

humano: o cinema, para Walter Benjamin, e mais especificamente a relação que 
se pode estabelecer com a câmera, é dotado de potencialidades antes 

impensáveis: 

“O gesto de pegar um isqueiro ou uma colher nos é 
aproximadamente familiar, mas nada sabemos sobre o que 
se passa verdadeiramente entre a mão e o metal, e muito 
menos sobre as alterações provocadas nesse gesto pelos 
nossos vários estados de espírito. Aqui intervém a câmara 
com seus inúmeros recursos auxiliares, suas imersões e 
emersões, suas interrupções e seus isolamentos, suas 
extensões e suas acelerações, suas ampliações e suas 
miniaturizaçöes. [. . _] os múltiplos aspectos que o aparelho 
pode registrar da realidade situam-se em pane fora do 
espectro de uma percepção sensível normal.” 1 

14° Esta expressão é de Susan Sontag: “A vista é um sentido promiscuo. O ávido ohar 
sempre quer mais." Cf. Sontag, Susan. O amante do vulcão. São Paulo, Companhia das 
letras, 1993, p. 77. 
14° Cf. Benjamin, Walter, A obra de arte _ _ ., op. cit., p. 187. 
15° lbidem, p. 174 e ss. 
15' rbiaem, p. 189-190.
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No sentido da submissão da natureza, os sentidos só podem ser 

valorizados se, treinados, forem capazes não mais de reconhecer, mas de 
identificar e classificar.
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=II= 
É Q SGBRE A RELAÇÃO ENTRE HISTORIA 

SUJEITO E NATUREZA 
“Pode-se dizer que a loucura coletiva 

que hoje vagueia pelo mundo, desde os 
campos de concentração até as reações 
aparentemente inofensivas da cultura de 
massas, já estava presente em germe na 
objetivação primitiva, desde a primeira vez em 
que, calculadamente, o homem contemplou o 
mundo como presa.” 

(Max Horkheimer)



1. Aspectos da questão do trabalho para os antigos 
O trabalho, para os antigos, não comporta a dimensão política que lhe 

conferirá o mundo moderno, mas antes, ele é a garantia de que, livres da 

necessidade imposta pela Natureza -tarefa imposta aos subalternos de então - os 

cidadãos possam realizar (e realizar-se) (n)a política. 

Para os antigos, a questão do trabalho se coloca, talvez acima de qualquer 
outra coisa, como um fator diferencial entre a vida pública e a vida privada. No 
âmbito do público'52, interessa a liberdade conferida pelo afastamento máximo do 
mundo do trabalho, da necessidade imperiosa que sobre ele é colocada. Neste 
sentido, qualquer atividade que estivesse fora da Política, e que fosse destinada 

à sobrevivência e feita pelo esforço fisico, estaria no nível da animalidade, daí a 

expressão animal Iaborans, e o fato de Platão e Aristóteles considerarem os 
escravos como não-humanos (uma vez que suas atividades não os diferenciavam 
dos animais).153 Labor e consumo são o mesmo movimento do processo de 
metabolismo entre homem e natureza, e fazendo parte dele, o ser humano não 
deixa seu estado de naturalidade.15“ 

Laborar significava ser escravizado pela necessidade, escravidão esta que 
estava inerente às condições da vida humana. Pelo fato de serem sujeitos às 
necessidades da vida, os seres humanos só poderiam conquistar a liberdade 
subjulgando outros que eles, à força, submetiam à necessidade. A degradação do 
escravo era um rude golpe do destino, um fado pior do que a morte, por implicar a 

transformação do homem em algo semelhante a um animal doméstico.'55 

152 inversamente, coloca-se, então, uma privacidade pelo corpo e pelo labor (sua 
expressão mais completa). 
'53 Cf. Arendt, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro, Forense, 1981, p. 90. 
15" ibidem, p. 111. 
'55 lbidem, p. 94. Os antigos acreditavam na necessidade premente do trabalho escravo 
para a manutenção da vida. Para Aristóteles, “sem o necessário, nem a vida, nem a boa 
vida é possivel", e para satisfazer este "necessário", os antigos defendiam a escravidão. 
De qualquer forma, o escravo é do âmbito privado, da necessidade, e o senhor, do 
âmbito público, da liberdade. (lbidem, p. 95-6).



Expressando-se como atividade demiúrgica, o conceito de trabalho para 
Aristóteles coloca-se como quádrupla causalidade: uma causa motriz (o artesão), 
uma causa eficiente (a técnica e o trabalho), uma causa formal (a forma que o 

objeto encontrará) e uma causa final (a “razão” da existência do objeto). Como “A 
verdadeira causalidade do processo operatório reside não no artesão, mas fora 
dele, no produto fabricado"'56, a causa formal, já previamente definida, vai 

simplesmente ser - instrumentalmente - realizada, sendo, então, a causa motriz (o 
artesão), nada mais que os instrumentos de trabalho.'57 Para os gregos, a tônica 
do processo de transformação da natureza (trabalho) estava posta no resultado, 
ao passo que para os Modernos (sobretudo Marx) estava posta no processo, no 
trabalho em si - o trabalhador só é sujeito histórico na Modernidade (até porque 
esta era uma categoria inexistente antes disso).'58 Desta forma, não é o trabalho 
acumulado no produto que vai definir o valor que este possa ter, mas a 

exterioridade que este carrega, exclusivamente seu valor de uso."5° 

Para os antigos, se a Natureza é capturável, não é, no entanto, 

propriamente dominável, constituindo-se como exetrioridade a qual os artesãos 
devem adaptar-se.16° Neste sentido, o conhecimento das técnicas do trabalho 
circula dentro de uma tradição não rigorosa. Como um saber secreto, transmitido 
de geração à geração, este conhecimento garantirá uma operacionalidade , com 
suas ferramentas sobre o objeto, mas não o domínio sobre a matéria: o ritmo e o 
tempo são dados pelo objeto, é à ele, à ordem da natureza, o artesão estará 
submetido.16' Mais que isso, artesão (causa eficiente), como apenas molda uma 

15° Cf. Vernant, Jean-Pierre. Aspectos psicológicos do trabalho na Grécia antiga. In: 

Vernant, Jean-Pierre & Naquet, Pierre-Vidal. Trabalho e escravidão na Grécia antiga. 
Campinas, Papirus, 1989. p.34-41; cf. especificamente p.38. 
157 ibidem, p.3s-41. 

Cf. Arendt, Hannah. A condição humana, op. cit., p.105. 
Cf. Vernant, Jean-Pierre. Aspectos psicológicos. _ _, op. cit., p.41. 
Cf. Vernant, Jean-Pierre. Observações sobre as formas e os limites do pensamento 

técnico entre os gregos. In: Vernant, Jean-Pierre & Naquet, Pierre-Vidal. Trabalho e 
escravidão na Grécia antiga. Campinas, Papirus, 1989. p.42-65; cf. especificamente p. 
59. 
'61 Cf. Vernant, Jean-Pierre. Observações sobre. _ _, op. cit., p.59-60. 
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forma que já está previamente definida, não passa de parte da natureza, elabora- 

se como momento do metabolismo que a própria natureza já opera por si. 

“Para os antigos, o artesão é o homem que organiza 
uma matéria opaca ao espirito nela encarnando uma Forma, 
superior a seu espírito. A obra possui mais perfeição que o 
operário; o homem é menor que sua tarefa. Assim 
ultrapassado pela própria obra que fabrica, o artesão não 
comanda a natureza, submete-se às exigências da Forma. 
Não precisa, em seu trabalho, nem de espírito de iniciativa, 
nem de reflexão. Sua função e sua virtude, dirá Aristóteles, 
é obedecer." 152 

Talvez seja exagerada esta classificação da causa motriz como mera 
operacionalidade daquilo que já está posto. Afinal de contas, é o ser humano que 
é o artífece da coisa, é ele que, integrando as quatro causas, modifica - já 

havendo, portanto, uma forma de domínio - a matéria. De maneira talvez um 
pouco tênue, já haveria, nem que seja na representação de um artífece maior, 
uma “produção artificial”, diferenciada daquela posta pela Natureza. 

“No âmbito da produçao artificial, esta causa [motriz] 
representa assim um modo de carecimento, de necessidade 
instintiva a presenciar o ato individual de fabricação, 
assitindo ao momento nuclear da síntese da matéria e da 
forma. O que para marx garante a renovação e continuidade 
do trabalho, a transformação do ato individual num 
processo, aparece pois para Aristóteles como momento de 
conformação da própria coisa. E como as outras causas 
também desdobram um lado do desejo - a causa formal e a 
final manifestaram a função paradigmática privilegiada pelo 
platonismo, e a matéria deseja a forma como a fêmea 
deseja o macho -tudo fica permeado pela motricidade.”163 

De qualquer forma, é na Modernidade que estarão postas as bases 
políticas para uma possível reconsideração da causa motriz, em última análise, do 
estatuto epistemológico do trabalho, e da figura política do trabalhador. 

162 Cf. Vernant, Jean-Pierre. Observações sobre. . ., op. cit., p.64. Cf. Aristóteles, 
Política, 1277 b29. 
'63 Cf. Giannotti, José Arthur. O ardil do trabalho. ln: Trabalho e reflexão: ensaios 
para uma dia/ética da sociabilidade. São Paulo, Brasiliense, 1983, p. 80-125. Citação da 
p. 82.
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2. Trabalho & Natureza, Sujeito & Revolução em Marx 

2.1. A Modernidade de Marx 
Apesar da propalada “morte do man‹ismo”'64, ou talvez por isso mesmo 

Mar›‹, por diferentes olhares, tem sido considerado um teórico moderno. Marxistas 
clássicos, como Antonio Gramsci, críticos do marxismo, como Hanna Arendt, ou 
comentaristas contemporâneos, como Marshall Berman, concordam que Marx, no 
século XIX, contribuiu para o rompimento com a tradição de pensamento posta 
até então. 

Para Gramsci, ele mesmo um modernizador do marxismo, o materialismo 

histórico seria (ou deveria “vir-a-ser”) uma síntese moderna da vida 

contemporânea: 

“[. _ _] o Renascimento e a Reforma, a filosofia alema 
e a Revolução Francesa, o calvinismo e a economia 
clássica inglesa, o liberalismo laico e o historicismo [_ . _] A 
filosofia da praxis é o coroamento de todo este movimento 
de reforma intelectual e moral, dialetizado no contraste entre 
cultura popular e alta cultura. Ela corresponde ao nexo 
Reforma protestante mais Revolução Francesa: trata-se de 
um filosofia que é também uma política e de uma política 
que é também uma filosofia."1°5 

Além de promover a ruptura com o antigo, Marx teria sido um intérprete 
moderno de fenômenos sociais que trouxeram, em si, os germes de sua própria 

'64 Talvez não seja exagerado falar do exagero que é, e que tem sido, dizer que Marx, e 
com ele o marxismo, estaria morto. Trabalhos recentes têm tentado validar-se 
justamente pela Iápide com o nome de Marx, o que, por si só, já demonstra a 
fecundidade da obra e a necessidade de (re)estudá-la. Já em 1958 (portanto muito 
antes do “fim das utopias”), na introdução ao capitulo lll de A condição humana, Hannah 
Arendt, conhecida crítica do marxismo, escrevia: “Neste capitulo criticarei Karl Marx - o 
que é lamentável numa época em que tantos escritores, que antes buscaram seu 
sustento indo buscar, explícita ou tacitamente, inspiração na grande riqueza das idéias e 
visões marxistas, decidiram torna-se antimarxistas profissionais, sendo que um deles, no 
decorrer de tal processo, chegou a descobrir que o próprio Karl Marx não era capaz de 
sustentar-se a si mesmo, esquecendo momentaneamente as gerações de autores que 
Marx 'sustentou'." Cf. Arendt, Hannah. A condição humana, op. cit., p. 89. 
165 Cf. Gramsci, Antonio. Concepção dialética da história, op. cit., p. 106-107.



transformação. Um dos produtos modernos dessa alquimia é a classe 

trabalhadora, que deve historicamente, lançar-se à tarefa da construção da 

história, enquanto sujeitos que se formam pela vontade, pelo desejo e pela utopia. 
Por isso Gramsci destaca duas tarefas da filosofia da praxisz combater as 

ideologias modernas, formando sua classe de intelectuais, e educar as 

massas.” 

Para tanto - como tributário da Ilustração - o marxismo deveria livrar-se de 
sua face preconceituosa e supersticiosa, do retrocesso que significara (e que 
ainda significa) o marxismo mecanicista, vulgar.'67 

Marx teria, para Hanna Arendt, rompido com o antigo com um instrumental 
extraído da própria tradição: ao colocar o trabalho como categoria central da 
política, e a violência como o motor que realiza a história, o pensamento moderno 
teria rompido consigo mesmo, no sentido de derrubar a contemplação, antes 

colocada no centro da filosofia, e discurso de convencimento no trato, por 

intermédio da política, da coisa pública. 

“A glorificação da violência por Marx continha 
portanto a mais específica negação do /ógos, do discurso, a 
forma de relacionamento que lhe é diametralmente oposta 
e, tradicionalmente, a mais humana. A teoria das 
superestruturas ideológicas, de Marx, assenta-se, em última 
instância, em sua hostilidade antitradicional ao discurso e na 
concomitante glorificação da vioIência.”16° 

A hipótese de Marshal Berman é que Marx, para além de sua face já 
conhecida de modernizador (na política e na economia), teria sido também um 
dos grandes modernistas (na literatura) do século XIX. Para Berman, o intuito de 

166 lbidem, p. 104. 
1°? lbidem, p. 107 
16° Cf. Arendt, Hannah. Entre o passado e o futuro. 3. ed. São Paulo, Perspectiva, 
1992, p. 50. A análise de Hannah Arendt parece colocar Marx quase como um pensador 
anti-iluminista, o que é pelo menos questionável. No Dezoito Brumário, como se verá a 
seguir, ou no trabalho de marxistas contemporâneos, como Gramsci, a dimensão 
esclarecedora de Marx aparece com inegável força.
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Marx seria fazer com que as pessoas “sentissem” as questões, de forma que suas 
idéias seriam expressas através de imagens “intensas e e›‹travagantes"169: 

“Primeiro, Marx, falando um inglês desajeitado, mas 
convincente, em Londres em 1856'7°. 'As assim chamadas 
revoluções de 1848 foram apenas incidentes desprezíveis', 
ele começa, 'pequenas fraturas e fissuras na crista seca da 
sociedade européia. Mas denunciaram o abismo. Sob a 
superficie aparentemente sólida, deixaram entrever oceanos 
de matéria liquida, que apenas aguardam a expansão para 
transf‹1›7r1rnar em fragmentos continentes inteiros de rocha 
dura.” 

A pedra de toque move a análise empreendida por Berman é o texto do 
Manifesto Comunistam. Marx teria captado o espírito da Modernidade, e o teria 
expresso nas intensas imagens inscandescentes das primeiras páginas daquele 

texto (de car'ter eminentemente político, é bom que se diga) escrito com Engels. 
Nas imagens, o maravilhoso e o aterrorizante convivem lado a lado na 

constituição da sociedade burguesa e na possibilidade de sua superação. 

Marx foi extremamente atento à sensibilidade moderna, como aliás o foi a 

tudo aquilo que constitui o novo - talvez seja este o conceito que possa ser 

169 Cf. Berman, Marshal. Tudo que é sólido desmancha no ar. . ., op. cit., p. 19. 
17° Berman refere-se aqui à carta de Marx endereçada aos leitores de People's Paper. 
lbidem, p. 331. Cf. a tradução brasileira: Marx, Karl. Discurso pronunciado na festa de 
aniversário do People“s Paper. ln: Marx, Karl & Engels, Friedrich. Obras escolhidas (vol. 
I), São Paulo, Alfa-omega, s.d., p. 298-299. O trecho citado encontra-se no primeiro 
p7arágrafo. 

Cf. Berman, Marshal. Tudo que é sólido desmancha no ar. . ., op. cit., p. 18-19. A 
utilização de imagens da natureza para caracterizar a força das modificações da 
Modernidade é constante no século XIX. Citando Vitor Hugo, Benjamin escreve: “Com a 
multidão, a natureza exerce seu direito elementar sobre a cidade. Mas não é só a 
natureza que assim defende os seus direitos. Há uma passagem surpreendente em Os 
Miseráveis, onde o ondular da flresta aparece como arquétipo da existência da massa. 
'O que havia ocorrido nessa rua não seria surpreendido numa floresta; os altos frustes e 
a vegetação rasteira, as ervas, os galhos inextricavelmente enredados uns nos outros e 
o capim alto levam uma existência sombria; através do imenso formigar desliza 
sorrateiramente o invisível; 0 que está debaixo do homem distingue, através da névoa, o 
que está acima do homem.” Cf. Benjamin, Walter, Paris do segundo império, op. cit., p. 
57-58. Cf. também Bresciani, Maria Stella Martins, Londres e Paris no século XIX: o 
espetáculo da miséria, op. cit. 
172 Cf. Marx, Karl e Friedrich, Engels. Manifesto do partido comunista. in: Obras 
escolhidas (vol. 1). São Paulo, Alfa-omega, s.d., p.13-47.
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colocado como um dos seus principais elementos utópicos. No Manifesto 

Comunista, a Modernidade é retratada como movimento que, pelas mãos da 
burguesia, despojou, rasgou, revelou, e, enfim, revolucionou a esfera humanam; 
secularizou as relações sociais, submeteu o campo à cidadem; transformou o 

operário em apêndice da máquina.'75 Para Marx, a Revolução comunista 
apresenta, essencialmente, o novo (“Na sociedade burguesa, o passado domina o 

presente; na sociedade comunista é o presente que domina o passado.””6), e 

para que ele se torne possível, foi preciso que a Modernidade, que o encanta aqui 
e em outros textos, se desse como rompimento, como dissolução, auto- 

dissolução:m 

“Dissolvem-se todas as relaçoes sociais antigas e 
cristalizadas, com seu cortejo de concepções e idéias 
secularmente veneradas; as relações que as substituem 
tornam-se antiquadas antes de se ossificar. Tudo que era 
sólido e estável se esfuma, tudo o que era sagrado é 
profanado, e os homens são obrigados finalmente a encarar 
com serenidade suas condições de existência e suas 
relações recíprocas.”"° 

Marx aponta, no final do trecho acima, uma condenação à todos os seres 
humanos. É como se dissesse que há pouco ou nada a se fazer contra o fato de 
serem todos mordernos, mas que, cientes desse fato, há que por mãos a obra, e 
verter esta modernidade para os fins que possam interessar aos que se 
encontram no lado de baixo deste mundo que a tudo havia derrubado. A 
esperança de Marx é que este “desnudar” das condições de vida moderna possa 
culminar numa "obrigatoriedade", que levaria os trabalhadores a romperem com o 
frio que os encobre em sua história.” Neste sentido, na sociedade de classes, a 

1"' lbidem, p. 24. 1" ibidem, p. 25. "S ibidem, p. 27. "S ibidem, p.33. 
177 Cf. Berman, Marshal. Tudo que é só/ido desmancha no ar. . ., op. cit., p. 85-126. 
17° Cf. Marx, Karl e Friedrich, Engels. Manifesto . . _, op. cit., p.24. 
179 Cf. Berman, Marshal, Tudo que é só/ido desmancha no ar. . ., op. cit., 107. Berman 
continua: “O comunismo, quando chegar, será uma espécie de manto transparente, que 
ao mesmo tempo manterá aquecidos os que o vestem e deixará à mostra sua beleza 
desnuda, de modo que eles possam reconhecer-se e aos demais em seu pleno 
esplendor.” (lbidem, p. 107).
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burguesia - e sua produção necessária, o proletariado - teria universalizado a 

modernidade'8°. 

2.2. Trabalho e Natureza 

Marx ao mesmo tempo que retoma, supera certas premissas a respeito do 
trabalho já colocadas pelo mundo grego. Como foi visto poucas páginas atrás, 
para os gregos a tônica do processo de transformação da natureza (trabalho) está 

posta no resultado, mas para os Modernos (sobretudo Marx) ela está posta no 
processo, no trabalho em si.'°` a 

Interessa aqui verificar como opera a inversão feita por Marx, conforme 
aponata Hannah Arendtm, colocando o trabalho como centralidade da política - 

mas não só dela, mas das realizações humanas como um todo. 

N' O Capital, Marx escreve: 

“Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o 
homem e a Natureza, um processo em que 0 homem, por 
sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo 
com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria 
natural como corporalidade, braços e pernas, cabeça e 
mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma 
útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio desse 
movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-Ia, 
ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele 
desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo 
de suas forças ao seu próprio domínio.”1°3 

Como atributo exclusivamente humano, o trabalho, como Marx designa 
este “metabolismo” entre o ser humano e a Natureza, supõe uma consequência, e 

isso o diferencia da atividade desempenhada pelos animais.184 Esta 

18° lbidem, p. 117 e ss. 
1°* cf. Arend1,19a1,p.1o5. 
182 Cf. Arendt, Hannah. Entre o passado e o futuro. 2. ed. São Paulo, Perspectiva, 
1992, p. 47-48. 
“B Cf. Marx, Karl. O capital: crítica da economia política, op. cit., p. 149 
"tt lbiaem, p. 149-150.



consequência exprime-se, em primeiro plano, pela organização que os seres 

humanos emprestam a si mesmos, através de sua corporeidadefas 

É, portanto, um processo duplo: transformação da Natureza pelo ser 

humano, e constituição deste como tal, justamente pela subjetivação da Natureza 
transformada segundo sua vontade. Como tal é “[. . .] apropriação do natural para 
satisfazer necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre o 

homem e a Natureza, condição natural eterna da vida humana e, portanto, 
independente de qualquer forma dessa vida, sendo antes igualmente comum 
a todas as suas formas sociais.”'°6 (grifo nosso). 

O processo de “humanização da espécie” - de onde, afirma Marx , pode-se 
deduzir todo o desenvolvimento humanom - possibilitou uma autonomia 
fantástica aos seres humanos, que puderam produzir sua liberdade face às 
necessidades impostas pelo ambiente que lhe era hostil. É neste sentido que logo 
nas primeiras páginas dos Manuscritos, Marx escreve que 

“É justamente em seu trabalho exercido no mundo 
objetivo que o homem realmente se comprova como ente- 
espécie. Essa produção é sua vida ativa como espécie; 
graças a ela, a natureza aparece como trabalho e realidade 
dele. O objetivo do trabalho, portanto, é a objetificação da 
vida-espécie do homem, pois ele não mais se reproduz a si 
mesmo intelectualmente, como na consciência, mas 
ativamente e em sentido real, e vê seu próprio reflexo em 
um mundo por ele construído.”1`” 

1” cf. |v|ar×, Karl & Engels, Friedrich. A ideologia A/amâ. sào Paulo, Huioiiao, p. 27. me Cf. Marx, Karl. O capital . _ ., op. cit., p. 153. É importante que se destaque esta 
expressão de Marx, uma vez que no texto d'A Ideologia alemã lê-se que a Revolução 
comunista deve abolir o trabalho - modo anterior de atividade - ao mesmo tempo que 
supera as classes, as nacionalidades, etc. Marx (junto com Engels) parece referir-se ao 
trabalho alienado, e não exatamente a transformação da natureza. Cf. Karl Marx & 
Elgels, Friedrich, A ideologia alemã, p. 108. Esta contradição é destacada por Hannah 
Arendt, que pergunta: “Se o trabalho é a mais humana e a mais produtiva das atividades 
do homem, o que acontecerá quando, depois da revolução, 'o trabalho for abolido' no 
'reino da Iiberdade', quando o homem houver Iogrado emancipar-se dele? Que atividade 
produtiva e essencialmente humana restará?” Cf. Arendt, Hannah. Entre o passado e o 
futuro. São Paulo, Perspectiva, 1992, p. 51. 1" Cf. Marx, Karl. Manuscritos econômicos filosóficos de 1844, op. cit., p. 115. 
15° lbidem, p. 96-97. Também no sentido de celebrar a dominação da natureza pelo ser 
humano, Hegel vai distinguir o belo artistico como é superior ao belo natural, justamente
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Uma atividade orientada a um fim, seus meios, e o objeto a ser trabalhado, 
constituem os elementos do processo de trabalho. A Natureza externa aos seres 
humanos é o objeto geral do trabalho humano, é a fonte original de onde se extrai 
a riqueza, mas pode ser, ao mesmo tempo, meio de trabalho, sob o qual, 

produzem-se outros objetos de trabalho - quando, por exemplo, a terra é substrato 

para a agricultura, ou um animal é destinado à produção do estrume. Os produtos 
do trabalho humano podem ser consumidos, ou ainda servirem como objeto a ser 
retrabalhado - matéria-prima -, e objetivado em uma terceira forma: a uva, que 
como forma intermediária, mediatiza o percurso da semente ao vinho. 189 Podem, 
por fim, ser transformados em instrumentos para o domínio ainda mais alargado 
da Natureza, desde as facas de pedra até a mais moderna indústria. 

A tal ponto o controle sobre a Natureza deve ser operado - metabolismo 
humanizado -, que a não intervenção humana, em qualquer ponto do processo de 
trabalho, passa a determinar o retorno à “naturalidade”: “Uma máquina que não 
serve no processo de trabalho é inútil. Além disso, sucumbe à força destruidora 
do metabolismo natural. O ferro enferruja, a madeira apodrece. Fio que não é 

usado para tecer ou fazer malha é algodão estragado.”'9° 

Trabalho ardiloso, opera os diversos elementos da Natureza uns contra os 
outros, de modo que em conflito de suas potencialidades químicas e físicas, 
possam ser regulados para os fins pré-determinados.'91 Para além disso, 

transforma a Natureza em ínstrumentalidade. 

“No texto de Marx o trabalho ocupa o lugar da razão, 
reatando com a tradição hegeliana da Realphi/osophie. O 
trabalho é poderoso na medida de seu ardil. A introdução do 
meio-termo entre a atividade do sujeito e a resistência e as 
fintas do objeto permite ampliar de maneira insuspeirada a 
potência do trabalhador, que passa a ter parte da natureza 
a sua disposição. Ao trnaformar um pedregulho bruto de 

porque nele se coloca a indivíduo (Espírito), superior à natureza. (cf. Hegel, Georg 
\Nilhem Friedrich. Estética: a idéia e o ideal. ln: Os pensadores. São Paulo, Abril 
cultural, 1985, p. 77-206; cf. especificamente p. 95 e ss. 
189 Cf. Marx, Karl. O capital. _ ., op. cit., p.150-153. 
19° ibidem, p. 153. 
1°' ibidem, p. 15o.
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silex num instrumento de percussão, este o toma no sentido 
longitudinal, de forma a paroveitar ao máximo sua 
resistência; qualquer outra direção o Iascaria ou diminuiria 
seu efeito. [. . _] Ao converter um galho de árvore numa 
alvanca, transforma-o em braço indeformável em torno do 
qual faz girar um sistema de forças.”'°2 

De qualquer maneira, permanece o mote central, qual seja, a constante 
transformação da Natureza pelo ser humano, sua objetificação. O ser humano 
apropria-se do processo biológico em curso, e nele inscreve seu fim, deixa sua 
marca.'93 Natureza dominada é natureza transformada. 

Com a “visão diluidora"'94 típica de seus escritos, Marx exprime com 
absoluta vivacidade este “metabolismo” dialético entre ser humano e natureza, 
que, ao mesmo tempo que destrói e elimina a Natureza, a reconstrói em nov as 
possibilidades, humaniza-a: 

“O trabalho vivo deve apoderar-se dessas coisas, 
despertá-las entre os mortos, transformá-las de valores de 
uso apenas possíveis em valores reais e efetivos. Lambidas 
pelo fogo do trabalho, apropriadas por ele como seus 
corpos, aniamadas em exercer as funções de sua 
concepção e vocação, é verdade que serão também 
consumidas, porém de um modo orientado a um fim, como 
elementos constitutivos de novos valores de uso, de novos 
produtos, aptos a incorporar-se ao consumo individual como 
meios de subsitência ou a um novo processo de trabalho 
como meios de produção.”1°5 

No curso do processo civilizatório, não só a natureza é constantemente 
modificada, mas o seu conceito altera-se, sobremaneira, de acordo com cada 
época histórica.'96 Seria impensável uma natureza sem sujeito, e ao mesmo 
tempo, “uma natureza humana" despojada da construção histórica. 

1” Cf. Giannotti, José Arthur. O ardil do trabalho. ln: Trabalho e reflexão; ensaios 
para uma dialética da sociabilidade. São Paulo, Brasiliense, 1983, p. 80-125; citação na 

_ 87. R” ibidem, p. ss. W Esta expressão é utilizada por Marshal Berman. Cf. Tudo que é sólido . . ., op. cit., p. 
89 e ss. 
1” Cf. Marx, Karl, O capital. _ ., op. cit., p. 153. 
196 Cf. Horkheimer, Max, Origens da filosofia burguesa da história, op. cit., p. 39.
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“Os homens não são apenas um resultado da 
história em sua indumentária e apresentação, em sua figura 
e seu modo de sentir, mas também a maneira como vêem e 
ouvem é inseparável do processo de vida social tal como 
este se desenvolveu através dos séculos. Os fatos que os 
sentidos nos fornecem são pré-formados de modo duplo: 
pelo caráter histórico do objeto percebido e pelo caráter 
histórico do órgão perceptivo. Nem um nem outro são 
meramente naturais, mas enformados pela atividade 
humana, sendo que o indivíduo se auto percebe, no 

. momento da percepção, como perceptivo e passivo.”1°7 

Ao conceituar como “natural” algo que o circunda, o ser humano o faz em 
contraste com o social, e a praxis humana acaba por determinar a natureza do 
objeto percebido, não sendo mais possível distinguir-se o que pertenceria à 

natureza inconsciente ou à atividade histórica dos seres humanosfga 

Se a Natureza é (também) trabalho humano, e sua dominação objeto de 
júbilo, há que se salientar a crítica marxiana, que destinando-se à condição 
histórica à qual o trabalho é submetido sob a ordem econômico-social capitalista - 

na forma de trabalho alienado - identifica, na relação dos seres humanos com a 

Natureza, uma regresšãd à animalidade, _ . na medida em que seu corpo 
inorgânico, a natureza, é afastado dele.”199 No processo do trabalho sob a ordem 
do capital, o trabalhadoí' trabalha sob o controle de outro, e, além disso, o 
produto do trabalho é propriedade não dele, mas do capitalista.2°° Afasta-se da 
sua Natureza duplamente, primeiro no que toca à sua objetivação primordial, a 
capacidade e o ato de transformar a Natureza; segundo na sua subjetivação 
objetiva, a Natureza transformada, impregnada de si. 

Para Marx a solução estaria na superação da propriedade privada dos 
meios de produção, por onde então, os seres humanos superariam o estado de 
animalidade, dando amplas chances à consecução de suas potencialidades. 

197 Cf. Horkheimer, Max. Teoria tradicional e teoria crítica. ln: Os pensadores (Adorno e 
Horkheimer). São Paulo, Abril cultural, 1989, p. 31-68; citação da p. 39. 
19° ibidem p. 4o. 
19° Cf. Marx, Karl. Manuscritos econômicos filosóficos de 1844, op. cit., p. 97. 
2°° Cf. Marx, Karl, O capital. . ., op. cit., p. 154.
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“A substituição da propriedade privada é, pois, a 
emancipação completa de todas as qualidades e sentidos 
humanos. Ela é essa emancipação porque essas 
qualidades e sentidos tornaram-se humanos, tanto sob o 
ponto de vista subjetivo quanto sob o objetivo. O olho 
tornou-se um olho humano quando seu objeto passou a ser 
um objeto humano, social, criado pelo homem e a este 
destinado. Os sentidos, portanto, tornaram-se diretamente 
teóricos na prática. Eles se relacionam com a coisa em 
atenção a esta, mas a própria coisa é uma relação humana 
objetiva consigo mesma e com o homem, e vice-versa. A 
necessidade e a fruição, portanto, perderam seu caráter 
egoísta, e a natureza perdeu sua mera utilidade pelo fato de 
sua utilização ter se tornado utilizaçao humana.” 

Não seria fora do industrialismo, no entanto, que as possibilidades de 
emancipação humana obteriam sua definitiva consecução, uma vez que, para 
Marx, apesar de seu efeito desumanizante, seria na moderna indústria - 

expressão máxima do domínio da natureza - que estariam colocadas as bases 
para a emancipação humana. A propriedade privada seria, pois, um “momento 
necessário” que, cumprida sua função civilizatória, deveria ser superada.2°1 

No Manifesto, junto com Engels, Marx escreve: 

“As forças produtivas de que dispõe não mais 
favorecem o desenvolvimento das relações de propriedade 
burguesa; pelo contrário, tornaram-se por demais poderosas 
para essas condições, que passam a entravá-las; e todas as 
vezes que as forças produtivas sociais se libertam desses 
entraves, precipitam na desordem a sociedade inteira e 
ameaçam a existência da propriedade burguesa.”2°2 

É preciso, no entanto - adverte Marx - que as armas que a burguesia teria 
forjado para sua morte, sejam manuseadas por um agente, uma vez que por si 
pouco poderiam fazer. Estes agentes seriam os proletários, os operários 

2°1 Cf. Marx, Karl, Manuscritos _ . ., op. cit., p. 124 e 116-117. Este é um ponto de vista 
que aparece também no Manifesto, onde Marx e Engels apontam o caráter 
extraordinariamente revolucinário desempenhado pela burguesia, mas que, pelas 
contradições que lhe seriam próximas, deveria ser agora superado por uma nova 
Revolução, de caráter proletário. Cf. Marx, Karl e Friederich, Engels. Manifesto do partido 
comunista, op. cit., e capitulo II deste trabalho. 
2” Cf. Marx, Karl & Elgels, Friedrich, Manifesto do partido comunista, op. cit., p. 26.
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modernos.2°3 É no trabalho, e na forma correspondente que a “essência humana” 

assume, na ordem econômico-social capitalista, as condições para sua 

superação. 

Marx não deve ser aligeiradamente entendido, no entanto, como só 
apologista do industrialismo - sob um ponto de vista, a versão até então mais 
avançada do “metabolismo” - apesar de crente do poder transformador das forças 
produtivas2°4. Parece haver em Marx muito mais a percepção de que para uma 
devida fruição da Natureza, seria preciso compreendê-la, “dominá-la”, por onde 
então se pudesse construir a liberdade como resposta às necessidades na 

Natureza identificadas.2°5 

2” ibidem, p. 26 
2°" No Prefácio, pode-se ler que “Ao chegar a uma determinada fase de 
desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade se chocam com as 
relações de produção existentes, ou, o que não é senão a sua expressão jurídica, com 
as relações de propriedade dentro das quais se desenvolveram até ali. De formas de 
desenvolvimento das forças produtivas, essas relações convertem-se em obstáculos 
para elas. E se abre, assim, uma época de revolução social. Ao mudar a base 
econômica, revoluciona-se, mais ou menos rapidamente, toda a imensa superestrutura 
erigida sobre ela.” Cf. Marx, Karl. Prefácio à “Introdução à crítica da economia politica. ln: 

Marx, Karl & Engels, Friedrich. Obras escolhidas (vol. I). São Paulo, Alfa-ômega, s.d., p. 
300-303; citação na p. 301. 
2°5 Sob um ponto de vista evidentemente distinto do apresentado por Marx, Norbert 
Elias expressa um sentimento que, até certo ponto, confirma a hipótese aqui 
apresentada. “Hoje em dia, muitos homens das sociedades mais desenvolvidas 
divinizam a natureza. No entanto, dificilmente dificilmente o fariam se tivessem de viver 
na natureza não domesticada pelos seres humanos. Visto não terem plena consciência 
do papel que o trabalho dos homens, tanto o trabalho fisico como o cientifico, 
desempenhou para lhes tornar suportável a processo da natureza, no meio da qual eles 
vivem, pensam segundo uma escala de valores invertida. Fecham os olhos ao facto de 
que, para os homens, o mais importante neste mundo, pelo menos enquanto não formos 
alvo de uma chuva de meteoros, não é propriamente físico, o processo pré-humano da 
natureza. O mais importante para os homens são os próprios homens. Eles podem 
domesticar e embelezar a natureza selvagem, ou, também, estropiá-la.” Cf. Elias, 
Norbert. A condição humana. Difel & Bertrand, Lisboa & Rio de Janeiro, s.d., p. 16-17.
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2.3. Revolução e razão 

Se as grandes tranformações promovidas pela burguesia são glorificadas, 
também são identificadas como instituintes - e ao mesmo tempo frutos - de um 
movimento contraditório: as máquinas podem diminuir os sofrimento humano, mas 
o aumentam; o domínio sobre a Natureza é cada vez maior, mas o preço pago é a 

subordinação da imensa maioria â uns poucos; as descobertas da ciência não 
correspondem à sua socialização enquanto conhecimento.2°6 “Este antagonismo 
entre a indústria moderna e a ciência, de um lado, e a miséria e a decadência, de 
outro; este antagonismo entre as forças produtivas e as relações sociais da nossa 
época é um fato palpável, esmagador e inconvertível.”2°7 Lembre-se, antes de 
mais nada, que Marx não se contenta em ser moderno, mas quer provocar uma 
erupção na própria modernidade. 

Marx indica que só a Revolução proletária, eruptiva no seio da 
Modernidade, poderia, de fato, criar o novo. Não se trataria, explica Marx, de 
simplesmente lamentar este estado de coisas, ou de querer desfazer-se dos 
progressos técnicos - o que, segundo ele, geraria uma regressão política 

correspondente -, mas de perceber que, para uma solução de fato, bastaria que 
meios de produção passassem definitivamente para as mãos dos operários, os 
verdadeiros responsáveis pela produção : “Sabemos que, para fazer trabalhar 
bem as novas forças da sociedade, basta tão-somente que estas passem às mão 
de homens novos; sabemos que tais homens novos são os operãrios.”2°8 
(grifo nosso). 

Como se faz esta Revolução, por onde se cria o novo? Tentando entender 
a contra-revolução, Marx escreve, no início dos anos cinqüenta do século 

passado, O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte2°9, onde nos oferece 

2°° Marx, Karl. Discurso pronunciado na festa de aniversário do People's Paper, op. cit., 
E. 298-299. °7 ibidem, p. 299. 
2°” ibidem, p. 299. 
2°° Cf. Marx, Karl. O Dezoito brumário de Luis Bonaparte. ln: Os pensadores. São 
Paulo, Abril, 1974, p. 329-410.



fundamentais indicações de sua concepção de história e do seu conceito de 

Revolução. São por demais conhecidas duas sentenças que se encontram nos 
primeiros parágrafos do texto: 

“Hegel observa em uma de suas obras que todos os 
fatos e personagens de grande importância na história do 
mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu- 
se de acrescentar: a primeira vez como tragédia, a segunda 
como farsa. [_ _ _ ] Os homens fazem sua própria história, 
mas não a fazem como querem; não a fazem sob 
circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que 
se defrontam diretamente, Iegadas e transmitidas pelo 
passado. A tradição de todas as gerações modas oprime 
como um pesadelo o cérebro dos vivos.” 1° 

A partir dessas duas premissas, Marx elabora sua análise sobre a 

Revolução, mais especificamente no sentido das diferenças que esta 

apresentaria, nas suas versões burguesa e proletáría. Mar›‹já destacara algumas 
características do processo revolucionário em outros textos. Como já foi 

rapidamente, no Manifesto e no Prefácio, por exemplo, o proletariado já aparecia 
como a “classe verdadeiramente revolucionária", capaz de desencadear o 

processo de irrupção violenta que poria fim ao domínio burguês, seguindo o 

curso esperado das coisas, a partir da radicalização da contradição entre forças 
produtivas e relações de produção (as primeiras tornando-se de formas de 
desenvolvimento para entraves das segundas).2" 

Não é exatamente esse o caminho seguido no Dezoito Brumário, onde 
Marx faz a distinção entre a revoluções burguesas, já aontecidas, e a revolução 
proletária, na aurora do porvir. Enquanto burguesa, a Revolução francesa lembra 
a Roma antiga, necessida espelha-se nela para poder dar conteúdo e força à 

seus atos: 

“[. _ _] por menos heróica que se mostre hoje esta 
sociedade, foi não obstante necessário heroísmo, sacrifício, 
terror, guerra civil e batalhas de povos para torná-la uma 
realidade. E nas tradições classicamente austeras da 

21° ibidem, p. 335. 2" Cf_ Marx, Karl. Prefácio à “Introdução à critica da economia politica”, op. cit., p. 301; 
Marx, Karl & Elgels, Friedrich, Manifesto do partido comunista, op. cit., p. 26.
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República romana, seus gladiadores encontraram os ideais 
e as formas de arte, as ilusões de que necessitavam para 
esconderem de si próprios as limitações burguesas do 
conteúdo de suas lutas e manterem seu entusiasmo no alto 
nível da grande tragédia histórica. [. . .] A ressurreição dos 
mortos nessas revoluções tinha, portanto, a finalidade de 
glorificar as novas lutas e não a de parodiar as passadas; 
de engrandecer na imaginação a tarefa a cumprir, e não de 
fugir de sua solução na realidade; de encontrar novamente 
o espírito da revolução e não de fazer seu espectro 
caminhar novamente.” 12 

A Revolução burguesa persegue o êxtasem e o entusiasmoz” - a 

novidade, diria Walter Benjamin. invocando forças passadistas, “[. . .] logo 

atingem o auge, e uma longa modorra se apodera da sociedade antes que esta 
tenha aprendido a assimilar os resultados de seu período de lutas e embates.”215 

A Revolução proletária, ao contrário, procura o novo. Para tanto, não seria mais 
tributária do passado, mas, na verdade, teria que com ele romperm: 

“A revolução social do século XIX nao pode tirar sua 
poesia do passado, e sim do futuro. Não pode iniciar sua 
tarefa enquanto não se despojar de toda veneração 
supersticiosa do passado. As revoluções anteriores tiveram 
que lançar mão de recordações da história antiga para se 
iludirem quanto ao próprio conteúdo. A fim de alcançar seu 
próprio conteúdo, a revolução do século XIX deve deixar 
que os mortos enterrem seus mortos. Antes a frase ia além 
do conteúdo; agora é 0 conteúdo que vai além da frase.”217 

Para Marx, poderia-se dizer, a Revolução proletária - como de resto toda a 

política - não poderia ser feita sob um romantismo qualquer incorporado na idéia 
abstrata de povo, mas deve ser obra de uma classe que se torna sujeito da 
história. Não seria, no entanto, um ato impensado, desprovido de reflexão. O 
caráter revolucionário do coup de main de 1948, apesar de surpreendente, teria 

212 Cf. Marx, Karl. O Dezoito brumário de Luís Bonaparte, op. cit., p. 336. 
2"' ibidem, p. 338. 
21" Cf. Ribeiro, Renato Janine. A última razão dos reis: ensaios sobre filosofia e política. 
São Paulo, Companhia das letras, 1993, p. 134 e ss. 
215 Cf. Marx, Karl. O Dezoito brumário de Luis Bonaparte, op. cit., p. 337-338. 
21° Rompido o elo com o passado, o presente - visando o futuro - impor-se-ia de forma 
avassaladora, clamando por ser realizado. No Manifesto, lê-se: “Na sociedade burguesa, 
o passado domina o presente; na sociedade comunista é o presente que domina o 
passado.” Marx, Karl & Elgels, Friedrich, Manifesto do partido comunista, op. cit., p. 33. 
17 Cf. Marx, Karl. O Dezoito brumário de Luís Bonaparte, op. cit., p. 337.
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sido facilmente substituído pelo coup de tête de 1851, porque teria prescindido 

do peso reflexivo, do trabalho da racionalidade, de uma análise que “de lição em 
lição” o precedesse, para que pudesse se tornar, de fato, mais que um arranhão 
na estrutura social.” A Revolução proletária seria, em Marx, uma grande 
façanha da razão, não só como cálculo e método, mas como crítica e 

libertadoram, instituinte de uma Razão revolucionária. 

“]. _ _] as revoluções proletárias, como as do século 
XIX, se criticam constantemente a si próprias, interrompem 
continuamente seu curso, voltam ao que parecia resolvido 
para recomeçá-lo outra vez, escarnecem com impiedosa 
consciência as deficiências, fraquezas e misérias de seus 
primeiros esforços, parecem derrubar seu adversário 
apenas para que este possa retirar da terra novas forças e 
erguer-se novamente, agigantado, diante delas, recuam 
constantemente ante a magnitude infinita de seus próprios 

21° lbidem, p. 337. É importante lembrar que nas Teses sobre Feuerbach, Marx afirma: 
“Os filósofos se limitaram a ínterpretaro mundo de diferentes maneiras; o que importa é 
transformá-Io.” Cf. Marx, Karl. Teses sobre Feuerbach. ln: Marx, Karl & Engels, Friedrich: 
A ideologia alemã ( l - Feurbach). 4. ed. São Paulo, Huicitec, 1984, p. 11-14; citação na 
p. 14. Sobretudo a luz de outros textos marxianos, e mesmo daqueles que enriqueceram 
o marxismo neste século, não é possível uma interpretação literal da frase. Nem Marx 
parou de interpretar o mundo, nem disse que bastaria transformã-lo, sem que houvesse 
a dita interpretação. 
21° Cf. Ribeiro, Renato Janine. A última razão dos reis: ensaios sobre filosofia e politica. 
São Paulo, Companhia das letras, 1993, p. 135 -141. lbidem, p. 337. Neste sentido, a 
Revolução proletária haveria de ser, necessariamente, um processo longo e lento, 
pontuado por momentos de Violência - mas não necessariamente de força bruta e 
derramamento de sangue - que marcam os pontos de ruptura. “Afinal, a dialética 
entende que as instituições, no caso burguesas, têm um potencial ao mesmo tempo de 
reporem-se e de concorrerem para sua própria supressão; a luta revolucionária consiste 
em acentuar decisivamente esta segunda potencialidade, e destruir a primeira.” O 
comentário vai mais longe, e baseado (também) no Prefácio de Engels (1895) á Guerra 
civil na França, pretende mesmo uma interpretação da Revolução muito próximo ao que 
Gramsci chamou de “guerra de posição": “[. . _] para que se produza a classe operária 
enquanto sujeito racional, é preciso que ela disponha de tempo, de circulação de idéias, 
de tudo o que a democracia institui, e que tende a se revelar incompatível com a visão 
leninista ou maoísta da revolução comunista como guerra, a cargo respectivamente do 
revolucionário profissional e disciplinado ou do exército guerreiro. A ultima ratio dos reis 
não é a mesma razão que, para Marx, se realiza na revolução proletária.” lbidem, p. 139- 
140. Não é esta a interpretação de Hannah Arendt: “A violência é, tradicionalmente, a 
ultima ratio nas relações entre nações e, das ações domésticas, a mais vergonhosa, 
sendo considerada sempre a característica saliente da tirania. [. . _] Para Marx, ao 
contrário, a violência, ou antes a posse de meios de violência, é o elemento constituinte 
de todas as formas de governo; o Estado é o instrumento da classe dominante por meio 
do qual ela oprime e explora, e toda a esfera da ação politica é caracterizada pelo uso 
da violência.” Cf. Arendt, Hannah, Entre o passado e o futuro, op. cit., p. 49.
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objetivos, até que se cria uma situação que torna impossível 
»220 qualquer retrocesso [_ . .]. 

Frutos do imenso trabalho intelectual empreendido por Marx, suas análises 
sobre o trabalho, a natureza e o sujeito histórico que os transforma - e que faz a 

Revolução -, obtiveram a concordância - ao menos parcial - e aprofundamento 
dos frankfurteanos da primeira geração, fundadores da “Teoria Crítica da 
Sociedade" 22'. Em seus trabalhos da década de trinta, ancorados firmemente - 

ainda que não exclusivamente - no materialismo histórico, Horkheimer e Marcuse, 
entre outros, debruçaram-se sobre os desafios postos pelo seu tempo, 
empreendendo análises filosóficas que, se em parte devem ser entendidas como 
datadasm, permanecem como instigante convite à releitura da obra de Marx. 

22° Cf. Marx, Karl. O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte, op. cit., p. 338. 
2” A “Teoria Crítica da Sociedade” é o nome genérico que assume o conjunto da 
produção intelectual de um grupo multidisciplinar que se reúne na Alemanha a partir da 
década de vinte, para pensar, inicialmente, a história e situação da classe trabalhadora 
européia. Este grupo, cujos principais destaques são Max Horkheimer, Theodor Adorno, 
Herbert Marcuse e Walter Benjamin, vai constituir, ao longo de meio século, aquela que 
ficou conhecida como “Escola de Frankfurt”. Originário em uma “Semana de estudos 
marxistas”, promovida na forma de seminário, a “Escola” se articulou, durante as cinco 
décadas seguintes, essencialmente em torno do “Instituto de Pesquisas Sociais", criado 
em 1923. Sobre a história e conteúdo temático da “Escola”, cf. Assmann, Selvino José. 
Escola de Frankfurt: uma superação do materialismo histórico? Revista de ciências 
humanas. Florianópolis/UFSC. vol. 3, n. 6, p. 19-34, 1984; Assoun, Paul-Laurent. A 
Escola de Frankfurt. Lisboa, Dom Quixote, 1989; Freitag, Barbara. Teoria critica: ontem e 
hoje. 4. ed. São Paulo, Brasiliense, 1993; Jay, Martin. La imaginación dia/éctica: una 
historia de la Escuela de Frankfurt. Madrid, Taurus, 1989; Matos, Olgária Chain Féres. A 
Escola de Frankfurt: luzes e sombras do Iluminismo. 2. ed. São Paulo, Moderna, 1993; 
Slater, Phil. Origem e significado da Escola de Frankfurt: uma perspectiva marxista. Rio 
de Janeiro, Zahar, 1976. 
2” No Prefácio para a Reediçäo, de 1968, de seus textos escritos na década de trinta, 
Horkheimer explica porque hesita na divulgação do livro, que deve-se “_ 

. _ em grande 
parte, à convicção de que um autor só deveria publicar reflexões que ele pudesse 
endossar sem resen/as.”(p. 1) Segundo Horkheimer, alguns aspectos seriam 
determinantes para esta hesitação seriam, entre outros, a “integração” do proletariado e 
a doutrina do diamat como instrumento de dominação no socialismo real. Há que se 
ponderar, no entanto, que a situação politica em que o Prefácio foi escrito - tensão entre 
as antigas RFA e RDA - remetem a pensar em muito limites para se elogiar a “teoria de 
Marx e Engels”. Cf. Chacon, Valmireh. A tragédia de Frankfurt: da sociologia à filosofia 
da cultura, numa sociedade massificada. ln: Comunicação/2. Rio de Janeiro, 
Tempo brasileiro, 1970, p. 11-36; cf. especificamente p. 23.
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Para o jovem Horkheimer, o capitalismo impediria o emprego máximo de 
todas as potencialidades físicas e intelectuais dos seres humanos, uma vez que 
estas estariam subordinadas a interesses de classe, o que, ao contrário do que já 
seria ossível su erar rovoca a enúria e o individualismom Para além desse P P - P 
quadro, a Teoria crítica ofereceria uma outra compreensão do indivíduo, ao que 
Horkheimer o öe o ensamento crítico, ue contrariaria tanto a idéia de um P P 
indivíduo isolado, quanto daquele diluído em uma generalidade abstrata: 

“ Ao contrário, ele considera conscientemente como 
sujeito a um indivíduo determinado em seus 
relacionamentos efetivos com outros indivíduos e grupos, 
em seu confronto com uma classe determinada, e, por 
último, mediado por este entrelaçamento, em vinculação 
com o todo social e a natureza. Este sujeito não é pois um 
ponto, como 0 eu da filosofia burguesa; sua exposição 
(Darstellurzléq) consiste na construção do presente 
histórico.” 4 

Também Herbert Marcuse, em sua interpretação dos Manuscritos, alude à 

superação da sociedade de classes como condição fundamental de realização, 
pelos seres humanos, daquilo que seria sua essência, a sua universalidade típica: 
o trabalho, que no âmbito do capitalismo seria o gerador do “não-homem".225 

Para o jovem Marcuse, a natureza é condição prévia da existência humana, 
a qual deve ser apreendida e transformada em órgãos da vida humanam, para 
agir neles e por meio deles. O ser humano não estaria na natureza, ou esta seria 
o seu mundo exterior, mas, ao contrário, “_ 

. _ o homem é natureza."227 Escreve 

223 Cf. Horkheimer, Max. Teoria tradicional e Teoria crítica, op. cit., p. 48. 
2” lbidem, p. 46. 
225 Marcuse, Herbert, Novas fontes para a fundamentação do materialismo histórico, op. 
cit., p. 23 e ss. 
2” Max Horkheimer expressa com perfeição este pensamento: “Em relação a isso 
poder-se-ia inverter a frase: as ferramentas são prolongamentos dos órgãos humanos, 
na frase: os órgãos são também prolongamentos das ferramentas.” Cf. Teoria tradicional 
e teoria critica, op. cit., p. 40. O frankfurteano refere-se, provavelmente, ao seguinte 
trecho do Manifesto: “O crescente emprego de máquinas e a divisão do trabalho, 
despojando o trabalho do operário do seu caráter autônomo, tiraram-lhe todo atrativo. O 
produtor passa a um simples apêndice da máquina e só se requer dele a operação mais 
simples, mais monótona, mais fácil de aprender.” (cf. Marx, Karl & Engels, Friedrich, 
Manifesto do partido comunista, op. cit., p. 27) 
227 Cf. Marcuse, Herbert, Novas fontes . . ., op. cit., p. 23-24.

72



Marcuse: “Onde quer que a natureza se encontre na história humana, ela é 

'natureza humana”, ao passo que o homem é 'natureza humana'."228 

Ou seja, com outra organização política, que subvertesse a lógica do 

capital, o trabalho humano - dominação da natureza - tornar-se-ia emancipatório. 

22° ibiaem, p. 24.
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3. Antonio Gramsci: retomando o tema natureza & 
história 

Também na obra de Antonio Gramsci podem ser lidos alguns elementos 
que dão conta de uma concepção de Natureza. Interessante é perceber que 

Gramsci trata da questão do ponto de vista “interno” ao sujeito. Uma das 
preocupações centrais do pensamento gramsciano é aquela referente ao conceito 

de ser humano, que para ele é, como está escrito na famosa nota Que é 0 
homem?22°, um tornar-se, um “vir-a-ser” construído por si mesmo, “um processo 
dos seus atos".23° 

Neste sentido, cada indivíduo seria a síntese das múltiplas relações 

travadas, dos seres humanos entre si, e destes com a Natureza. Gramsci, como já 
houvera feito Marx, pontua que é de forma "ativa”, por meio do domínio da técnica 
e do trabalho que se dá o contato com a Natureza.” Situando no universo da 
praxis estas relações, adverte que estas “São ativas e conscientes, ou seja, 

correspondem a um grau maior ou menor de inteligibilidade que delas tenha o 

homem individual. Daí ser possível dizer que cada um transforma a si mesmo, se 
modifica, na medida em que transforma e modifica o conjunto de relações de que 
ele é o ponto central.”232 Aquilo que tornaria os seres humanos um gênero 
unitário não pode ser buscado em qualquer caracterização biológica, mas nas 
relações sociais que se estabelecem, nos diversos momentos da história, como 
resposta ao curso das necessidades impostas pela Natureza. Portanto, a 

“Natureza humana”, para Gramsci, é e só pode ser, um devenir, o conjunto das 
relações sociais que ele estabelece.233 

Pensando no ser humano como uma construção política, e na 
suba/ternidade como uma condição a ser superada, Gramsci vai fazer sua análise 

229 Cf. Gramsci, Antonio. Concepção dialética da história, op. cit., p. 38 e ss. 
23° Ibidem, p. 38. 
231 Ibidem, p. 39. 2” ibidem, p. 4o. 2” lbidem, p. 41-44.



do industrialismo, e, por ela, pensar o caminho da construção de um novo ser 
humano. 

O industrialismo de modelo fordista é como se apresenta, de forma mais 
atualizada, a relação de dominação ser humano-Natureza ao tempo de Gramsci. 
Não é somente por ser o mais avançado, o que consegue mais largos resultados, 
que o fordismo é objeto de estudo por parte de Gramsci, mas pelo tipo de ser 
humano que forja. É, para além de um conjunto de atividades mecanizadas, o 

próprio Espírito do Tempo, “[. . .] uma ação real que modifica tanto o homem 
quanto a realidade exterior (cultura real) [. . . 

]”234 

Para Gramsci, seria válida e necessária uma nova concepção do modelo 
de “racionalização do trabalho”, tal como havia sido preconizada nos “Princípios 

da administração científica”, de Taylor. Para este, tratava-se, nas palavras de 
Gramsci, de “[. _ _ ] desenvolver ao máximo, no trabalhador, as atitudes maquinais 
e automáticas, romper o velho nexo psicofísico do trabalho profissional 

qualificado, que exigia uma determinda participação ativa da inteligência, da 
fantasia, da iniciativa do trabalhador, e reduzir as operações produtivas apenas 
ao aspecto físico maquinal."235 Não seria este novo modelo, no entanto, 

propriamente original, mas um desdobramento superior do processo de 
dominação da Natureza, que romperia com “humanidade e espiritualidade 

puritanas” do artesanato, para, a partir do próprio processo do trabalho, criar um 
novo humanismo.2°6 

Este novo “humanismo” envolveria, essencialmente, uma outra forma dos 
seres humanos Iidarem consigo mesmos, com sua Natureza interna. Exigiria, por 
exemplo, a necessidade de disciplinamento corporal também fora da indústria: a 

lei seca nos Estados Unidos, e a necessidade de uma ética sexual, centrada em 
relações que sejam correspondentes, e não contrapostas, à produtividade como a 

regulação dos instintos sexuais e a instituição da família monogâmica, entre 

2” Cf. Gramsci, Antonio. Maquiavel, a politica e o Estado moderno, op. cit., p. 401. 
235 ibiaem, p. 397. 
23° rbidem, p. 397.
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outras. Referindo-se ao “puritanismo” apregoado por Ford, Gramsci desvenda-lhe 

o verdadeiro interesse: "[. _ .] a verdade é que não é possivel desenvolver o novo 
tipo de homem solicitado pela racionalização da produção e do trabalho, 

enquanto o instinto sexual não for absolutamente regulamentado, não for também 
ele racionalizado.”237 

Sem qualquer resquício de romantismo, Gramsci argumenta que o 

“conteúdo humano do trabalho” não seria e›‹tirpado pelo processo de 
mecanização máxima dos atos motores, mas proporcionaria, ao contrário, um 
aumento de liberdade, uma “segunda Natureza”: 

“Quando o processo de adaptação se completou, 
verifica-se então que o cérebro do operário, em vez de 
mumificar-se, alcançou um estado de liberdade completa. 
Só o gesto fisico mecanizou-se inteiramente; a memória do 
oficio, reduzido a gestos simples repetidos em ritmo intenso, 
'aninhou-se' nos feixes musculares e nervosos e deixou o 
cérebro livre para outras ocupações. Da mesmo forma que 
se caminha sem necessidade de refletir sobre todos os 
movimentos necessários para mover sincronizadamente 
todas as partes do corpo, assim ocorreu e continuará a 
ocorrer na indústria em relação aos gestos fundamentais do 
trabalho; caminha-se automaticamente e, ao mesmo tempo, 
pode-se pensar em tudo aquilo que se deseja."23° 

Neste sentido, continua Gramsci, por mais que o industrial pudesse querer 
o contrário, o operário continuaria com sua “humanidade", continuando, depois da 
adaptação com muito mais possibilidades, a pensar.239 

Parece, à primeira vista, não haver diferença entre o disciplinamento para o 
trabalho proposto pelo taylorismo e aquilo que Gramsci defende como a criação 
de um ser humano de novo tipo. Qual seria, sob este aspecto, a diferença entre o 

ser humano forjado pelo fordismo, e aquele que Gramsci pretende que assuma o 

seu devir histórico? 

2” |b¡dem,392. 
2” lbiaem, p. 404. 
23° ibidem, p. 404.
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A resposta parece localizar-se na política, como quase sempre ocorre 
quando se trata de Gramsci. Todas as mudanças na sociedade teriam ocorrido 
pela pressão coercitiva que uma classe exerce sobre a outra, seja na forma 

brutalizada, seja do ponto de vista de ideologias de persuassão e consentimento, 

sem as quais não seria possível a criação de seres humanos aptos a novas 
estruturas civilizatÓrias.2"° Este aparato coercitivo, exercido por uma classe, ou 
representantes dela, sobre toda a sociedade, com suas crises de legitimidade, 
deveria ser, na perspectiva de transformação desta sociedade, substituído por 

outro, exercido intra-classe, passando a ser autocoerção e autodisciplina2“", 

transformando o ser humano em “verdadeiro filósofo”. De qualquer forma, a 

hegemonia continua tendo o seu locus na fábrica.” 

Neste sentido, a dominação da “Natureza interna” do ser humano, como 
requisito mais avançado para o domínio da “Natureza externa”, aparece em 
Gramsci como substrato de qualidade política. “A coletividade deve ser entendida 
como produto de uma elaboração de vontade e pensamento coletivos, obtidos 
através do esforço individual concreto, e não como resultado de um processo fatal 
estranho aos indivíduos singulares: daí, portanto, a obrigação da disciplina 

anterior, e não apenas da disciplina externa e mecânica."2"3 

Nada de improvisação, “genialismo”, diletantismo ou falta de disciplina. 

Para Gramsci o aprendizado passa necessariamente pela incorporação de uma 
rígida disciplina, que possa levar cada um a superar-se, atingindo um nível 

superior de humanidade.” Questão que será sobremaneira importante quando 
da análise do fenômeno educativo, : 

“[. . _] é [_ . _] certo que será sempre necessário que 
ela [ a criança] se fatigue a fim de aprender e que se 
obrigue a privações e limitações do movimento fisico, isto é, 
que se submeta a um tirocínio psicofísico. Deve-se 

24° Ibidem, p. 393. 
241 lbidem, p. 395. Daí a importância fundamental dos Intelectuais orgânicos. 
242 

Cf., especificamente, Gramsci, Antonio, Maquiavel, a política e o Estado moderno, 
op. cit., p. 381. W Cf. Gransci, Antonio, Os intelectuais e a organização da cultura, op. cit., p. 168. 
24" ibiaem, p. 167.
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5 |b¡c|em, p. 133- 

convencer a muita gente que o estudo é também um 
trabalho, e muito fatigante,com um tirocinio particular 
próprio, não só muscular-nervoso mas intelectual: é um 
processo de adaptação, é um hábito.”2"5
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4. A Escola de Frankfurt em sua “segunda fase”: o ardil 
da razão como Iudibrio da natureza 

“Normal é a mort:e.”2“° 

Adorno e Horkheimer, dois dos mais destacados componentes da “Teoria 
Crítica da Sociedade” em sua segunda fase”, inscrevem sua reflexão na crítica 
radical ao conceito de razão, identificando o processo de constituição da 
humanidade como um contraditório caminho que, ao mesmo tempo que produz 
elementos para a emancipação e sobrevivência da espécie, determinou-lhe os 
mecanismos de dominação e exploração de si mesma. 

Em suas origens, nos seus primórdios, os seres humanos apreendiam o 

real mitologicamente, o que, em si, já se constituía como esclarecimento, na 
medida em que de alguma forma já se colocava o desejo de interferir e dominar, 
compreendendo a regularidade dos fenômenos. O instrumento essencial de 
apreensão do real era mágico, onde o ser humano primitivo repetia a natureza no 
sentido de, buscando a identificação com os poderes nela ocultos, aplacar a fúria 
do desconhecido, que uma vez antropomorfizado, tornava-se passível de sofrer o 
domínio humano.” 

“[. . .] quanto mais se desvanece a ilusao mágica, 
tanto mais inexoravelmente a repetição, sob o título da 
submissão à lei, prende o homem naquele ciclo que, 
objetualizado sob a forma da lei natural, parecia garanti-Io 
como um sujeito livre. O princípio da imanência, a 
explicação de todo acontecimento como repetição, que o 
esclarecimento defende contra a imaginação mítica, é o 
principio do próprio mito.”2"9 

Para Adorno e Horkheimer, o Esclarecimento também é, de certa forma 
mitológico, na medida em que um procedimento científico, repetido sob as 

246 Cf. Adorno, Theodor W. Minima Moralia, op. cit., p. 47. 
247 A “segunda fase” da Escola de Frankfurt é aquela que se inicia no final dos anos 
trinta, nos Estados Unidos, para onde boa parte dos membros do “Instituto” emigrou 
durante a Segunda Guerra. 
24° Cf. Adorno, Theodor & Horkheimer, Max, Dia/ética do escalrecímento, op. cit., p. 22. 
249 - 

Ibidem, p. 26.



mesmas condições - tanto quanto o mesmo feitiço, repetido inúmeras vezes para 
a divindade -teriam o mesmo resultado. Estariam aí, já colocadas, as bases para 

que o poder exercido com o objetivo de superar a subjugação à Natureza, se 
voltasse contra os seres humanos, numa época em que a intervenção máxima na 
Natureza não pôde evitar uma regressão dos processos históricos à mera 
condição de naturaIidade.25° 

A história estaria diante de um paradoxo que, de origem imemorial, se 
coloca de forma incontestável na Modernidade: a dialética da razão. No projeto do 
Esclarecimento, o significado das coisas está vinculado exclusivamente à sua 
operacionalidade, à funcionalidade dos procedimentos técnicos, à eficácia. Para 
isso, tudo deve ser reduzido ao único - mas não a “unidade do diverso", como na 
a dialética marxiana - e antes, ao número, para que possa tornar-se identificável e 

comparável. Indistinto, o mundo pode ser dominado. 

“Até mesmo aquilo que não se deixa compreender, 
a indissolubilidade e a irracionalidade, é cercado por 
teoremas matemáticos. Através da identificação 
antecipatória do mundo totalmente matematizado com a 
verdade, 0 esclarecimento acredita estar a salvo do retorno 
do mítico. Ele confunde pensamento e a matemática. Desse 
modo, esta se vê por assim dizer solta, transformada na 
instância absoluta [...] O procedimento matemático tornou- 
se, por assim dizer, o ritual do pensamento. Apesar da 
autolimitação axiomática, ele se instura como necessário e 
objetivo: ele transforma o pensamento em coisa, em 
instrumento, como ele próprio o denomina [...] O que 
aparece como triunfo da racionalidade objetiva, a submissão 
do todo ante ao formalismo lógico, tem por preço a 
subordinação obediente da razão ao imediatamente 
dado.”251 

O processo do Esclarecimento, em suas etapas - cujo ápice é a era da 
ciência e da tecnoloiga -, guarda a inexorável direção do domínio da Natureza, da 
transformação desta em mero objeto. Como tal, não só pretende o domínio da 

25° Cf. Duarte, Rodrigo Antônio de Paiva. Mímesís e Raciona/idade: a concepção de 
domínio da natureza em Theodor W. Adorno. São Paulo, Loyola, 1993. 
25* cf. Adorno, Theodor & Horkhoimor, Ma×, Dia/éfioa oo osoa/rooimomo, op. on., p. 37- 
8.
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natureza interna aos seres humanos, mas também a redução destes a mera 
naturalidade, Iegitimando então a sujeição à qual eles se submetem. 

Para Adorno e Horkheimer, Natureza desencantada, submissa aos 

imperativos de um ser humano que se coloca, perante ela, na posição de 

senhorio, significa racionalidade corrosiva. Não interessa procurar a verdade da 
Natureza, mas, antes, que se descubra sua operacionalidade, que se reduza-a 

ao número, dando-lhe condições de ser calculada, ordenada e manipulada.252 

Transformada mais em meios do que em fins pelo desenvolvimento histórico da 
produção253, a Natureza, como objeto de conhecimento, torna-se substrato de 
dominação, e nesta circunstância pen/ersa adquire sua unidade. O ardil da razão 
é, em última análise, ludibrio da Natureza. 

Abrindo mão da verdade em favor da operacionalidade, a razão, como 
instrumento de dominação da Natureza humana e extra-humana, neste longo 
processo que é o da própria condição de existência da espécie, não pôde ver sua 
própria marca neste processo de objetivação254, não pôde perceber-se enquanto 
fruto do trabalho do sujeito na constituição do conceito de Natureza. As palavras 
de Horkheimer expressam com exatidão a condenação à qual a humanidade 
estaria submetida a partir desta “cisão” entre ser humano e Natureza, dada pelo 
conhecimento: “Pode-se dizer que a loucura coletiva que hoje vagueia pelo 
mundo, desde os campos de concentração até às reações aparentemente 
inofensivas da cultura de massas, já estava presente em germe na objetivação 
primitiva, desde a primeira vez em que, calculadamente, o homem contemplou o 

mundo como presa."255 

Ligando, como já fizera Benjamin nas Teses, o progresso à barbárie, 

Adorno e Horkheimer procuram os extremos do paradoxo: A banalização do mal 
na sociedade contemporânea estaria de tal forma arraigada, que, apesar de 

252 

253 
Ibidem, p. 19 e ss. 
Cf. Horkheimer, Max, Eclipse da razão, op. cit., p. 113. 

2” Ibidem, p. 187. 
2” Ibidem, p. 187.
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injustificável do ponto de vista da razão, seria ela mesma fruto de uma 
racionalidade ligada à dominação.256 A máxima kantiana que prometia a 

emancipação do ser humano de sua menoridade, que havia nele se tornado 
“quase uma natureza”, pela via da razão iluminista257, estaria, senão condenada, 
ao menos dependente de um reconhecimento de seus limites. 

Para Adorno e Horkheimer, não seria o caso, no entanto, de abrir mão da 
razão ou do rigor no pensamento, como se caracterizaria uma crítica regressiva, 
mas do direito da razão ser objeto de si própria, de poder negar-sem. Na 
Dialética do Esclarecimento, advertem: “Sua inverdade [do Esclarecimento] não 
está naquilo que seus inimigos românticos sempre lhe censuraram: o método 
analítico, o retorno aos elementos, a decomposição pela reflexão, mas sim o fato 
de que para ele o processo está decidido de antemão.”259 Sem abandonar a 

razão, mas e›‹traindo-lhe o caroço emancipatório, poderia ser exercida, inclusive, 
uma auto-crítica que denunciasse suas arbitrariedades. Denunciar seus próprios 
limites, dirá Horkheimer, em Eclipse da razão: 

“Agora que a ciência nos ajudou a superar o medo 
do desconhecido na natureza, somos escravos das 
pressões sociais em relação à própria construção de nós 
mesmos. Quando somos instados a agir 

25° lbidem, p. 157. 
2” Cf. Kant, Immanuel. Resposta à pergunta: o que é o Iluminismo? ln: A Paz 
pserpétua e outros opúsculos. Lisboa, Edições 70, s.d., p. 11-19. 

“A negaçao, exerce um papel crucial na filosofia. Ela tem dois gumes: uma negação 
das pretensões absolutas da ideologia dominante e das exigências impetuosas da 
realidade A filosofia na qual a negação é um elemento não deve ser igualada ao 
cepticismo. Este usa a negação de um modo formalista e abstrato. A filosofia leva a sério 
os valores existentes, mas insiste em que eles se tornem parte de um conjunto teórico 
que revela a sua relatividade. Visto que sujeito e objetivo, palavra e coisa, não podem se 
integrar sob as condições atuais, somos levados, pelo principio da negação, a tentar 
salvar as verdades relativas do naufrágio dos falsos principios fundamentais. As escolas 
de filosofia cépticas ou positivistas não vêem sentido algum em conceitos gerais que 
valessem a pena serem salvos. Esquecendo a sua própria parcialidade, caem em 
contradições insolúveis. Por outro lado, o idealismo ou racionalismo absoluto insiste, 
acima de tudo, no significado eterno dos conceitos e normas gerais sem levar em conta 
as suas origens históricas. Cada escola confia igualmente em sua própria tese e é hostil 
ao método de negação inseparavelmente ligado a qualquer teoria filosófica que não pare 
arbitrariamente de pensar em algum ponto do seu desenvolvimento.” Cf. Horkheimer, 
Max, Eclipse da razão, op. cit., p. 194. 
25° Cf. Adorno & Horkheimer, Dialética do Esclarecimento, op. cit., p. 37.
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independentemente, clamamos por modelos. sistemas, 
autoridades. ,Se por evolução científica e progresso 
intelectual queremos significar a libertação do homem da 
crença supersticiosa em forças do mal, demônios e fadas, e 
no destino cego - em suma, a emancipação do medo - 

então a denúncia daquilo que atualmente se chama de 
razão é o maior sen/iço que a razão pode prestar.”2°° 

A razão só poderia superar o antagonismo entre si e a Natureza quando 
pudesse perceber aquilo que lhe é intrínseco e inseparável, sua “naturalidade” - 

sua tendência para a dominação -, que paradoxalmente a afasta da Natureza. 261 

“A razão subjetiva instrumentaliza ou [_ . . ] a natureza como pura vitalidade ou a 

deprecia como força bruta, em vez de considerá-la como um texto a ser 

interpretado pela filosofia que, se for corretamente lido, revelará uma história de 
sofrimento infinito. Sem conter a falácia de igualar natureza e razão, a 
humanidade deve tentar conciliá-las."262 Só assim uma reconciliação entre razão 
e Natureza poderia ser aspirada: quando a primeira reconhecesse seus limites 
em relação à última e a si mesma. Para Adorno, só nestas circunstâncias o 
verdadeiro progresso poderia ser atingido. 

“Progresso significa: sair do encantamento, também 
daquele do progresso que é ele mesmo natureza, por uma 
humanidade cônscia da sua própria naturalidade e capaz de 
põr termo à dominação que impõe à natureza, através da 
qual prossegue a da própria natureza. Nessa medida se 
poderia dizer que o progresso se dá no ponto em que 
termina.”2°3 

Evidentemente, não seria de uma suposta “Natureza humana”, perversa 
por si mesma - ou boa por si -, que emergiria o “árido” domínio dos seres 
humanos com a Natureza, mas das relações sociais que estes estabelecem entre 
si: 

“Assim como os ataques das nações imperialistas ao 
resto do mundo devem ser explicados na base de suas lutas 
internas e não em termos do seu caráter nacional, o ataque 

260 Cf. Horkheimer, Max, Eclipse da razão, op. cit., p. 198. 
2°* lbidem, p. 138. 2” lbidem, p. 137. 
263 Cf. Adorno, Theodor W. Progresso. Lua Nova: revista de cultura e política. Marco 
ZerolCedec, n. 27, p. 217-236. Citação nas p. 224-225.
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totalitário da espécie humana em relação a tudo que se 
exclui dela mesma deriva mais das relaçáäes inter-humanas 
do que de qualidades inatas do homem.” 4 

No sentido da redução humana à mera naturalidade, que os diversos 
racismos seriam produzidos, como uma “naturaIização”, como um retrocesso 
universalizado à particularidade e à violência banalizada.2°5 A diferença passa a 

não ser mais identificada como socialmente produzida, mas num movimento 
regressivo, é reposta como questão racial (assim como os nazistas valorizavam 
os animais, sugerindo uma relação mais próxima com uma “raça” animal do que 
com uma abjeta “raça” humana). 

Negando a lógica que obriga a escolher entre dois caminhos perversos, 
nas Minima Moralia, Adorno escreve: 

“Um dos elementos básicos da dominação é remeter 
ao campo dos inimigos por causa da simples diferença todo 
aquele que não se identifica com ela: não é por acaso que o 
catolicismo é apenas o termo grego para a palavra latina 
totalidade, que os nacional-socialistas realizaram. Ela 
significa a equiparação do diferente, seja um 'desviante', 
seja alguém de uma outra raça, uma adversário. O nacional- 
socialismo atingiu aí a consciência histórica de si mesmo: 
Carl Schmitt definia a essência do que é político diretamente 
pelas categorias de amigo e inimigo. O progresso em 
direção a uma tal consciência faz sua a regressão ao modo 
de comportamento da criança que ou gosta de uma coisa, 
ou a teme. A redução a priori à relação amigo-inimigo é um 
dos fenômenos originais da nova antropologia. A liberdade 
seria não a de escolher entre preto e branco, mas a de 
escapar à prescrição de semelhante escolha.”2°° (grifo 
nosso) 

O que se dá é produção social do racismo. que bem poderia ter escolhido o 
negro ou o índio, uma vez que é intercambiável na fabricação de suas vítimas. No 
contexto alemão da primeira metade do século, a figura privilegiada, foi o judeu, o 
“povo eleito” a ser perseguido.” 

264 Cf. Horkheimer, Max, Eclipse da razão, op. cit., p. 119-120. 
265 Cf. Adorno, Theodor & Horkheimer, Max, Dialética do esclarecimento, op. cit., p. 158. 
26° Cf. Adorno, Teodor. Minima moralia, op. cit., p. . 

2°? Cf. Adorno, Theodor & Horkheimer, Max, Dialética do esclarecimento, op. cit., p. 160.
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“A cegueira expressa-se, também de modo mais 
geral, numa situação em que os traços humanos e extra- 
humanos no mundo administrado não são mais passíveis de 
distinção um do outro: seres humanos são reprimidos, 
perseguidos e até mesmo exterminados, como se ai se 
tratasse de mero prolongamento da milenar - e, tacitamente, 
unaninememente aceita - exploração da natureza.”2°° 

Ao invés de perceber a figura do “burguês” industrialistazôg - que 
aparentemente compartilhava com os operários as lides do trabalho produtivo - 

como seu explorador, os subalternos descarregavam ira contra a injustiça sofrida 
sobre os comerciantes - em grande parte judeus. 

“O trabalho produtivo do capitalista - não importa se 
justificava seu lucro como salário do empresário, como no 
liberalismo, ou como vencimentos de diretor, como hoje em 
dia - era a ideologia que encobria a essência de conforto de 
trabalho e a natureza rapinante do sistema econômico em 
geral. [. . _ ] O comerciante é o oficial de justiça para o 
sistema inteiro e atrai para si o ódio voltado aos outros. A 
responsabilidade do setor de circulação pela exploração é 
uma aparência socialmente necessária”27° 

Para além do domínio da Natureza "externa", transformada pela trabalho - 

garantia da constituição e sobrevivência da espécie -, interessa ao projeto do 
Esclarecimento, o domínio da Natureza “interna” dos indivíduos, do seu aparato 
instintual. “A história dos esforços humanos para subjugar a natureza é também a 
história da subjugação do homem pelo homem. O desenvolvimento do conceito de 
ego reflete essa dupla história.”27' 

Ao mesmo tempo que se torna presa, a Natureza torna-se objeto a ser 
escondido, degredado às profundezas de um passado que longe de afastar-se de 

26° Cf. Duarte, Rodrigo Antônio de Paiva. Mímesis e Raciona/idade. . ., op. cit., p.75. 
26° Figura que será, aliás, requerida por Antonio Gramsci, como símbolo da estrutura 
“mais racional” do industrialismo americano. Para Gramsci, o industrialismo de tipo 
americano exigiria uma “composição demográfica racional”, sem “classes totalmente 
parasitárias", ao contrário do estabelecido na Europa, ainda por demais aristocrático, 
tradicional e patrimonialista. (Cf. Gramsci, Antonio, Maquiavel, . . ., op. cit., p. 377-378. 
Onde Gramsci vê um entrave ao desenvolvimento das forças produtivas, Horkheimer e 
Adorno observam uma certa reificação do potencial da luta de classes, na medida do 
deslocamento do foco de oposição econômica. 
27° Cf. Adorno, Theodor & Horkheimer, Max, Dialética . . _, op. cit., p. 162-163. 
271 Cf. Horkheimer, Max, Eclipse . . ., op. cit., p. 116.
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nós, permanece como ameaça de retorno ao primitivismo. Tocar e cheirar, 

sentidos que remontam a uma natureza perdida, são clamores de uma revolta 
contra a civilização. São, antes de tudo, relações entre sujeito e algo que poderia 
ser chamado de pré-objeto que, ainda que primitivas, remetem a uma ligação que 
não subjulga o segundo em relação ao primeiro, que trata de não objetificá-Io, e, 

portanto, de (ainda) não dominá-lo.272 

“Nas ambíguas inclinações dos prazeres do olfato 
sobrevive ainda a antiga nostalgia pelas formas inferiores 
da vida, pela união imediata com a natureza ambiente, com 
a terra e o barro. De todos os sentidos, o ato de cheirar - 

que se deixa atrair sem objetualizar - é o testemunho mais 
evidente da ânsia de se perder no outro e com ele se 
identiflcar. Por isso o cheiro, tanto como percepção quanto 
como percebido (ambos se identificam no ato), é mais 
expressivo do que,/f`/os outros sentidos. Ao ver, a gente 
permanece que a gente é, ao cheirar, a gente se deixa 
abson/er. Ao civilizado só se permite o abandono a 
semelhante prazer quando o interdito é suspenso por uma 
racionalização a sen/iço de fins real ou aparentemente 
práticos.”27 

Negação do pensamento e negação do prazer - e perdendo a capacidade 
de ser negatividade - são atributos necessários à divisão burguesa do trabalho, 
que formam a auto conservação do Eu, onde essa 

“... tanto mais [...] força a auto-alienação dos 
individuos, que têm que se formar no corpo e na alma 
segundo a aprelhagem técnica. Mas isso, mais uma vez, é 
levado em conta no pensamento esclarecido: 
aparentemente, o próprio sujeito transcendental do 
conhecimento acaba por ser suprimido como a última 
reminiscência da subjetividade e é substituído pelo 
trabalho tanto mais suave dos mecanismo automáticos 
de controIe.”27" (grifo a.f.v.). 

272 Questão que será retomada por Adorno na Teoria estética, onde a Arte aparecerá 
como instância onde a relação sujeito-objeto volta a se dar como similaridade, e não 
como estrenheza e afastamento. 
2” Cf. Adorno, Theodor & Horkheimer, Max, Dialética . _ ., op. cit., p. 171-172. 2" ibidem, p. 41.
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É neste contexto, o da produção de um indivíduo a ser dominado em sua 
“Natureza interna”, pelo fim de sua mediação reflexiva, que Adorno e Horkheimer 
localizarão, como será visto mais adiante, sua análise crítica à Mímesís.
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5. Modernidade e Esquerda: Filosofia da história em 
Walter Benjamin 

"As estrelas representam em Baudelaire 
a imagem ardilosa da mercadoria. São o 
sempre igual em grandes massas.“275 

“É muito importante que o 'novo' em 
Baudelaire não preste nenhuma contribuição ao 

,, 276 progresso. 

Também para Walter Benjamin a Modernidade, para além de si mesma, 
deve criar o novo. Na sua surpreendente - e alquímica - filosofia da história, que 
compreende a Modernidade pelo viés de um marxismo extremamente revigorado, 
Benjamin ao mesmo tempo que extrai da Modernidade seus elementos de análise, 
retribui-lhe uma leitura não só original, mas saturada de novas categorias de 
análise. Com os pés e o olhar no marxismom, Benjamin busca em Baudelaire - 

e em Proust e Forieur - os elementos de sua leitura da história. 

275 Benjamin, Walter. Parque Central. ln: Obras escolhidas (vol. Ill). 2. ed. São 
Paulo, Brasiliense, 1991. p. 151-181. citação à parte 5, p. 154. 
27° ibidem, nora 4o, p. 177-178. 2" Benjamin seria, em nosso entendimento, essencia/mente, mas não exclusivamente, 
um autor marxista. Seria empobrecer o melhor marxismo, não incluir Benjamin entre os 
mais originais e instigantes marxistas deste século, colocando uma obra tão vasta e 
abrangente, numa posição secundarizada no universo marxista. Mais preciso seria, 
certamente, dizer da originalidade do marxismo benjaminiano, que ao mesmo tempo que 
trata de temáticas clássicas, lhes dá direções inesperadas, interpretações inovadoras, 
que só vêm a oxigenar o materialismo histórico como teoria social critica. O materialismo 
de Benjamin anda na contramão do cientificismo da ll Internacional, bate de frente com a 
social-democracia alemã e também com o stalinismo. Flávio Koethe aponta, no entanto, 
uma interpretação mais recente da obra de Benjamin que o afastaria do marxismo. 
Koethe refere-se a uma suposta ênfase ao que chama de “periodo idealista” da obra 
benjaminiana, mais influenciado pela mística judáica, em detrimento daquilo que seria a 
resultante do seu “progresso". Koethe acerta quando afirma que esta ênfase ao suposto 
não-marxismo de Benjamin favorece ao conservadorismo, e é compreensível na relação 
de forças que então se colocava - e que ainda hoje se coloca. Apenas é preciso dizer 
que a complexidade da obra de Benjamin não pode ser reduzida a dois periodos 
distintos, mas deve ser entendida como um processo de construção teórica que é 
expressão da conjuntura em vigor, contendo idas, vindas e, constantemente, novas 
sinteses, suportando e incorporando diversas vertentes teóricas. Para Koethe, “A 
recepção regressiva, o que efetivamente se visa não é combater o marxismo apenas 
enquanto mera teoria. O marxismo compreende uma teoria e uma práxis suficientemente 
sólidas para apontar e superar eventuais falhas de Benjamin e assumir o progresso



Para Benjamin, assim como já sabia Marx, se o Moderno é o rompimento 
com o Antigo, ele, por si, não cria o novo. Se para Marx o novo é a sociedade 
comunista, que se opõe não só ao capitalismo como a todas as outras 

organizações sociais precedentes, para Benjamin o novo é o oposto e a 

superação do sempre-igual.278 Sempre-igual é o reino da mercadoria, que 
submete a multiplicidade à unidade fetichizada; a eterna repetição dos mesmos 
gestos dos trabalhadores, no (mesmo) ritmo determinado pela máquina, o vai e 

vem dos transeuntes. Benjamim escreve: 

“No trato com a máquina, os operários aprendem a 
coordenar seu 'próprio movimento ao movimento uniforme, 
constante, de um autõmato'. Com estas palavras obtém-se 
uma compreensão mais nítida acerca da natureza absurda 
da uniformidade com que Poe pretende estigmatizar a 
multidão. Uniformidade da indumentária, do comportamento 
e, não menos importante, a uniformidade dos gestos."27° 

O sempre-igual é, no entanto, para além destas manifestações, algo que se 
sintetiza como a história da barbárie.2°° Cada evento histórico, para Benjamin, é 
como “eterno retorno” ao mesmo, um como artigo de massa. 281 “A teoria do 
eterno retorno [é] como um sonho sobre as monstruosas descobertas iminentes 
no terreno da técnica de reprodução.”282 

teórico que ele representa. Benjamin nunca se livrou completamente do seu 'elemento 
místico”, mas soube aproveitá-Io para melhor se exprimir.” Cf. Koethe, Flávio. Poesia e 
proletariado: ruínas e rumos da história. ln: Benjamin, Walter: Sociologia, São Paulo, 
Atica, 1985, p. 7-27. Citação na p. 8. 
27° Cf. Benjamin, Walter, Parque Central, op. cit., nota 33, p. 173. 
279 Cf. Benjamin, Walter, Sobre alguns temas em Baudelaire, op. cit., p. 125. 
28° Assim como Benjamin, também Adorno identificará barbárie como o universo do 
mesmo: “Mas mesmo que as coisas tenham sido sempre assim [. . .], a eternidade do 
horror manifesta-se no fato de que cada uma de suas novas formas ultrapassa a 
anterior. O que perdura não é o quantum invariável de sofrimento, mas a evolução deste 
rumo ao inferno: este é o sentido de falar de uma intensificação dos antagonismos. [. . _] 

O horror consiste em que ele [o genocídio] permanece sempre o mesmo - a persistência 
da 'pré-história - realizando-se, porém, sempre de maneira diferente, imprevista, 
excedendo todas as expectativas, sombra fiel das forças produtivas a se 
desenvolverem.” Cf. Adorno, Theodor W., Mínima Mora/ia, op. cit., p. 204-205. 
281 Cf. Benjamin, Walter, Parque Central, op. cit., nota 9, p. 156-157. Benjamin busca 
agui uma interpretação do conceito de Nietzsche. 
2° ibidem, nota 31, p. 171.
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Para Benjamin, a história, como a eterna repetição da barbárie, é como um 
caleidoscópio, que mesmo com muitos giros, permanece subsumido, ainda que 
com várias configurações, a uma ordem. “Os conceitos dos dominantes formam 
sempre o espelho ao qual se realizava a imagem de uma 'ordem'. - O 
caleidoscópio [revolucionariamentelj deve ser destroçado. 283 

Desta forma, a história é, não só a história da luta de classesm, mas antes 
de qualquer outra coisa, uma sucessão de catástrofes285, que constituem a 

inexorável face do progresso. Na tese 9286, Benjamin escreve: 

“Há um quadro de Klee que se chama Angelus 
Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se 
de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão 
escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo 
da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido 
para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de 
acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula 
incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa aos nossos 
pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e 
juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do 
paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele 
não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele 
irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, 
enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa 
tempestade é o que chamamos progresso.”2°7 

A história é, neste sentido, algo que poderia ter sido diferente, mas que 
não pôde realizar-se como tal devido à dominação imposta. Por ela o mundo 
estendeu-se em ruínas. Por mais que queira justiçar o passado nele mesmo, o 

Anjo é inexoravelmente impelido para o futuro. Desta forma, só é possível redimir 

233 Benjamin, Walter. Parque Central, op. cit., nota 5, p. 154. 2” Cf. Marx, Karl & Engels, Friedrich, Manifesto do Partido Comunista, op. cit., p. 21. 
235 Em uma anotação prévia às “Teses” Benjamin obsen/a: “A catástrofe é o continuum 
da história”. Cf. Lövvy, Michael. A Escola de Frankfurt e a modernidade: Benjamin e 
Habermas. Novos Estudos. Cebrap, São Paulo, n. 32, março de 1992, p. 119-127. 
citação da p. 120. 
28° Para Adorno e Horkheimer, a história universal, como realidade paranóica, 
transforma-se “na executora de catástrofes e decadências inevitáveis”. O “Anjo da 
história” representa, na Dialética do Esclarecimento, a figura, não redimida, do 
dominador: “O anjo com a espada de fogo, que expulsou os homens do paraiso e os 
colocou no caminho do progresso técnico, é o próprio símbolo desse progresso.” Cf. 
Adorno, Theodor & Horkheimer, Max, Dialética do Esclarecimento, op. cit., p. 178 e 168. 
2°? Cf. Benjamin, Walter. Sobre o conceito de história, op. cit., tese 9, p. 226.
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o passado pelo presente. Se não é, colecionando os fatos do passado que este 

será redimido, talvez pela fidelidade ao presente, ele encontre sua salvação.2°8 

Na crença no progresso reside a crítica que Benjamin dirige a social- 

democracia alemã e também ao stalinismo. Para Benjamin, o progresso da 

técnica e do conhecimento não é, necessariamente, correspondente ao progresso 
da humanidade, da mesma forma que não é automático e independente dos seres 
humanos. Ao contrário, é repleto de regressões justamente por ser obra 
humana.2°9 

A este conceito de progresso, que acredita que é preciso nadar na corrente 
da história - o progresso técnico29° - corresponde uma concepção de tempo, que 
Benjamin chama de “homogêneo e vazio”, que coleciona fatos de forma linear, 
cronológica, adicionando cada acontecimento em um curso necessário. Neste 

sentido, não é possível, como para o historicismo, a idéia de uma história 

universal considerada univocamente, sem direito à manifestação de seus pontos 
regressivos. 

“O historicismo culmina legitimamente na história 
universal. Em seu método, a historiografia materialista se 
distancia dela talvez mais radicalmente que de qualquer 
outra. [_ _ _] Seu procedimento [da história universal] é 
aditivo. Ela utiliza a massa dos fatos, para com eles 
preencher o tempo homogêneo e vazio. Ao contrário, a 
historiografia marxista tem em sua base um principio 
construtivo. Pensar não inclui apenas o movimento das 
idéias, mas também sua imobilização. [. _ .] Nessa estrutura. 
ele reconhece o sinal de uma imobilização messiânica dos 

28° Cf. Gagnebin, Jeanne-Marie. Walter Benjamin: os cacos da história. 2. ed. São 
Paulo, Brasiliense, 1993, p. 69. 
28° Cf. Benjamin, Walter. Sobre o conceito de história, op. cit., tese 8, p. 226, tese 10, p. 
227, tese 13, p. 229. 
29° “O conformismo, que sempre esteve em seu elemento na social-democracia, não 
condiciona apenas suas táticas politicas, mas também suas idéias econômicas. E uma 
das causas do seu colapso posterior. Nada foi mais corruptor para a classe operária 
alemã que a opinião de que ela nadava com a corrente. o desenvolvimento técnico era 
visto como o declive da corrente, na qual ela supunha estar nadando. Daí .só havia um 
passo para crer que o trabalho industrial, que aparecia sob os traços do progresso 
técnico, representava uma grande conquista politica. A antiga moral protestante do 
trabalho, secularizada, festejava uma ressurreição na classe trabalhadora alemã.” 
lbidem, tese 11, p. 227.
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acontecimentos, ou, dito de outro modo, de uma 
oportunidade revolucionária de lutar por um passado 
opr¡mido."2°1 

A este conceito de história, Benjamin opõe um materialismo histórico vivo, 
que longe de supor - e esperar - o rompimento da estrutura social por qualquer 
tipo de mecanicismo, procura o rompimento da história pelos seus sujeitos 

concretos. Para isso, Benjamin elabora o conceito de agoridadem. 

“A história é o objeto de uma construção cujo lugar 
não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado 
de 'agoras'. Assim, a Roma antiga era para Robespierre um 
passado carregado de 'agoras', que ele faz explodir do 
continnum da história. A Revolução francesa se via como 
uma Roma ressurreta. Ela citava a Roma antiga como a 
moda cita um vestuário antigo. A moda tem um faro para o 
atual, onde quer que ele esteja na folhagem de 
antigamente. Ela é um salto de tigre em direção do 
passado. Somente, ele se dá numa arena comandada pela 
classe dominante. O mesmo salto, sob o livre céu da 
história, é o salto dialético da Revolução, como o concebeu 
Marx.”2°° 

Em Marx, como foi visto294, a Revolução burguesa cita o passado para que 
possa ter conteúdo, e a Revolução proletária deve criar o novo, livrando-se do 
passado. Explodir o continuum da história, esta tarefa das classes oprimidas e 

combatentesm, só é possível redimir o passado se a consciência de que ele 
ainda está presente, como barbárie. Só se pode “abandonar” o passado quando 
este for definitivamente redimido; antes disso, sua presença na memória é a única 
garantia do desejo revolucionário. 

Como se sabe, freqüentemente Benjamin utiliza-se de motivos teológicos 
para melhor exprimir suas concepções. Na verdade parece ser esta uma “teologia 

291 Cf. Benjamin, Walter. Sobre o conceito de história, op. cit., tese 17, p. 231. 
292 A tradução de Jetztzeit por agoridade é proposta por Haroldo de Campos, como 
manutenção em permanência dos fragmentos do passado no presente, quer dizer, 
“tempo do agora”. Cf. Matos, Olgária Cahin Féres, Desejo de evidência, desejo de 
vidência, op. cit., p. 304. 
2” Ibidem, tese 14, p. 229-230. 
29" Conforme o item 2 deste capitulo. 
2” Cf. Benjamin, Walter. Sobre o conceito de história, op. cit., teses 15 e 16, p. 230- 
231.8
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secularizada”, e, para além disso, uma preocupação em manter o caráter utópico 
do marxismo, combalido pelas teses da Segunda Internacional. Desta forma, na 
Tese 1, aparece a figura de um fantoche que joga xadrez, e que, sempre vitorioso, 
é guiado pelas mãos de um mestre, que não ousa mostrar-se, escondido debaixo 
da mesa. O fantoche será capaz de enfrentar qualquer desafio, desde que tome a 

seu serviço o mestre-anão escondido: ele é a teologia.2°6 

Neste sentido, captar o presente, no sentido de transformá-Io, significa 

verificar em que ponto e como ele corresponde a uma época anterior. Só assim é 

possivel agorizar o presente, e não mantê-lo como um horizonte vazio; só podem 
aparecer os “estilhaços messiânicos”297, onde cada instante do tempo presente 
deve ser “a porta estrita pela qual [pode penetrar] o Messias."29“ 

O Messias - a Revolução - não vem apenas como salvador, lembra 

Benjamin, mas como vencedor do Anti-Cristo (o sempre-igual, a barbárie).299 

A verdadeira ruptura se dá pela presentificação dos desejos e utopias não 
alcançados pelas gerações passadas. Só a presentificação daquilo que foi 

barbaramente aniquilado pela história dos vencedores, pode redimir o passado 
oprimido. 

“O passado traz consigo um indice misterioso, que o 
impele à redenção. Pois não somos tocados por um sopro 
do ar que foi respirado antes? Não existem, nas vozes que 
escutamos, ecos de vozes que emudeceram? Não têm as 
mulheres que cortejamos irmãs que elas não chegaram a 
conhecer? Se assim é, existe um encontro secreto, marcado 
entre as gerações precedentes e a nossa. Alguém na terra 
está à nossa espera. Nesse caso, como a cada geração, 
foi-nos concedida uma frágil força messiânica para a 
qual o passado dirige um apelo. Este apelo não pode ser 
rejeitado impunemente. O materialismo histórico sabe 
disso.”3°° (grifo nosso) 

29° Ibidem, tese , p. 222. 
297 Ibidem, tese 1 (apêndice), p. 232. 
2” Ibidem, tese 2 (apêndice), p. 232. 
2” lbidem, p. 224. 
3°° Ibidem, tese 2, p. 223.
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O “salto dialético” da Revolução deve ser dado na direção do passado.3°' 
Neste sentido, a filosofia da história deve ser reminiscência, imposta não do ponto 

de vista do indivíduo isoladamente, mas do ponto de vista de uma solidariedade 
de classe que faz viver, pela recordação3°2, o passado dos oprimidos.3°3 “O dom 
de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do 
historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o 

inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer.”3°4 

Benjamin estabelece uma inversão fundamental quando responsabiliza o 

presente não só pelas gerações futuras mas também pelas gerações passadas. A 
recusa à barbárie e o espírito de sacrifício “[. _ _] se alimentam da imagem dos 
antepassados escravizados, e não dos descendentes liberados.”3°5 

Na verdade, em Benjamin, há uma indicação, pela via da solidariedade 
histórica, de uma necessidade preemente de salvação do presente, do universo 
da barbárie que está longe de ser um “estado de exceção”3°6 (no contexto 

benjaminiano, o fascismo, fruto e expressão da síntese entre o progresso técnico 
e regressão social). Redimir o passado significa a elaboração da história concreta 
do hoje, reestabelecida enquanto conexão com o ontem, romper as barreiras que 

3°* ibiaem, tese 14, p. 230. 
3°: É curioso que Benjamin aqui lembra Platão, quando trata do conhecimento como 
remininscência. Benjamin, no entanto, trata do conceito colocando-o do ponto de vista 
de classe, das relações coletivas. Cf. Platão. Fédon. ln: Os pensadores. São Paulo, 
Nova cultural, 1991. p.55-126; cf. especificamente p. 98 e ss. 
3°3 Cf. Benjamin, Walter. Sobre o conceito de história, op. cit., tese 6, p. 224. Segundo 
Jürgen Habermas, “O que Benjamin tem em mente é a noção sumamente profana de 
que o universalismo ético tem também de levar a sério toda a injustiça já cometida e, 
como é evidente, irreversível; é a noção que existe uma solidariedade dos que nasceram 
mais tarde com aqueles que os precederam, com todos aqueles que alguma vez tenham 
sido porventura lesados na sua integridade física ou pessoal por acção do Homem, e de 
que essa solidariedade só pode se testemunhada e posta em prática através da 
rememoração. A força Iibertadora da memória não deve servir aqui, como se verificou 
desde Hegel até Freud, para resgatar o poder do passado exercido sobre o presente, 
mas sim resgatar uma dívida do presente para com o passado: 'Porque é irrecusável 
toda a imagem do passado que ameaça desaparecer com qualquer presente que nela 
se não reconhece reflectido' (tese 5)." Cf. Habermas, Jürgen. O discurso filosófico da 
Modernidade, op. cit., p. 25. 
3°* ibiaem, p. 224-225. 
3°5 Cf. Benjamin, Walter. Sobre o conceito de história, op. cit., tese 12, p. 229. 3* ibidem, p. 226.
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impedem a realização dos desejos do tempo presente, articular a Experiência 

como reelaboração da história concreta.” 

“Só ela [a Revolução] é capaz, por se alimentar das 
forças de rememoração, de restaurar a experiência perdida, 
abolir o “Inferno” da mercadoria, romper o circulo maléfico 
do lmmergleíchen, libertar a humanidade da angústia mítica 
e os individuos da condição de autõmatos. Ao reconciliar de 
novo o homem com a natureza, a revolução mundial 
estabelecerá a sociedade sem classes, forma secularizada 
da era messiânica, do paraiso perdido/reencontrado. A 
revolução não é a continuação do “progresso” mas sua 
interrupção, e a atualização da Erfahrung pré-histórica e/ou 
pré-capitalista.”3°° 

Se compreendessem a história como barbárie, como o triunfo dos 
vencedores3°9, talvez os seres humanos - sobretudo os oprimidos, chamados a 

serem os combatentes da história31° - se preocupassem em realizá-la de outra 
forma, intervertendo o seu curso, para “escová-la a contrapelo."3" 

“ 
[. . .] todos os bens culturais que ele [o materialista 

histórico] vê têm uma origem sobre a qual ele não pode 
refletir sem horror. Devem seus esforços nao somente ao 
esforço dos grandes gênios que os criaram, como à con/éia 

3°? Habermas articula um ponto de vista similar a este: “A reparação anamnésica de 
uma injustiça que não se pode de facto anular, mas que, pelo menos, se pode 
virtualmente minorar pela rememoraçäo, integra o presente no contexto comunicacional 
de uma solidariedade histórica universal. Esta anamnese constitui o contrapeso 
descentralizador contrariando a perigosa concentração da responsabilidade que a 
moderna consciência de época, orientada exclusivamente para o futuro, colocou nos 
ombros de um presente problemático, que está como que imobilizado por um nó.” Cf. 
Habermas, Jürgen, O discurso. _ ., op. cit., p. 26. 
3°* Cf. Löwy, Michel. Distante de todas as correntes e no cruzamento dos caminhos: 
Walter Benjamin. ln: Redenção e utopia: o judaísmo Iíbertárío na Europa Central. 
São Paulo, Companhia das Letras, 1989, p. 85-110. Citação da p. 106. 
3°9 Segundo Adorno, “Quando Benjamin dizia que a história foi escrita até o presente 
do ponto de vista dos vencedores e teria de ser escrita do ponto de vista dos vencidos, a 
isso dever-se-ia acrescentar que o conhecimento decerto tem que apresentar a infausta 
linearidade da sucessão de vitórias e derrotas, mas também deve se voltar para o que 
não se inseriu nessa dinâmica e ficou no meio do caminho - por assim dizer os residuos 
e pontos sombrios que escaparam à dialética. E da essência do vencido aparecer em 
sua impotência como inessencial, marginal, ridiculo. O que transcende a sociedade 
dominante não é só a potencialidade desenvolvida por ela, mas também aquilo que não 
se enquadrou nas leis do movimento da história.” Cf. Adorno, Theodor W., Mínima 
Mora/ia, op. cit., p. 133. 
31° Cf. Benjamin, Walter. Sobre o conceito de história, op. cit., p. 228. 3” ibidem, p. 225.
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anônima dos seus contemporâneos. Nunca houve um 
monumentom de cultura que não fosse também um 
monumento de barbárie. E assim como a cultura não é 
isenta de barbárie, não o é, tampouco, o processo de 
transmissão da culturafm 

“interromper o curso do mundo - esse era o desejo mais profundo em 
Baudelaire.”3“ Ser revolucionário, parando o curso do tempo, significa tocar o 

“alarme de incêndio": 

“A permanência ou o fim de um desenvolvimento 
cultural de três milênios são decididos pela resposta a isso 
[como se dá o embate entre proletariado e burguesia]. [. _ _] 

E se a eliminação da burguesia não estiver efetivada até o 
momento quase calculável do desenvolvimento econômico 
e técnico (a inflação e a guerra de gases o assinalam), tudo 
está perdido. Antes que a centelha chegue à dinamite, ë 
preciso que o pavio que queima seja cortado.”315 

Para uma outra relaçäo com a Natureza 

“[. _ _] a técnica não é a dominação da 
Natureza: é a domina§o da relação entre 
Natureza e humanidade." 16 

Como já foi visto, Marx, Gramsci e mesmo os frankfurteanos da primeira 
geração, em sua juventude, tinham uma perspectiva positiva do domínio da 

312 Utilizamos aqui a expressão “monumento”, e não “documento", reafirmando a 
tradução que vem sendo citada, de Sérgio Paulo Rouanet. Outras traduções das Teses, 
como a de Flávio Koethe (de Benjamin, Walter, Sociologia, op. cit., p. 157), utilizam a 
segunda expressão. Optamos pela primeira pela diferenciação feita por Olgária Matos: 
“Existe uma diferença entre monumento e documento. O monumento é algo produzido 
para ficar, faz pane da memória oficial celebrativa; o documento é aquilo que 
permaneceu malgrado ele mesmo.” Cf. Matos, Olgária Chain Féres. Desejo de evidência, 
desejo de vidência: Walter Benjamin, op . cit. p. 302. 
313 Cf. Benjamin, Walter. Sobre o conceito de história, op. cit., p. 225. 3" Cf. Benjamin, Walter, Parque Central, op. cit., parte 15, p. 160. 
3” Cf. Benjamin, Walter. Rua de mão única, op. cit., p. 45. 
31° Cf. Benjamin, Walter. Rua de mão única. op. cit., p. 69.
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Natureza, em suas dimensão “interna” e “externa” ao ser humano. A exceção 
ficaria por conta de Walter Benjamin, um dos primeiros marxistas deste século a 

fazer a crítica da tecnologia.” Mesmo tendo, em vários momentos, “louvado” a 

dominação da Natureza, o fez de forma a perceber-lhe as contradições internas, 

as regressões que lhes são intrínsecas. Ponto de vista, aliás como foi visto, 

fortemente desenvolvido por Adorno e Horkheimer em sua “segunda fase”. 

Nas Notas do Trabalho das passagens (Passagenarbeit), Benjamin liga a 

abolição da exploração do ser humano ao fim da exploração da Natureza.” À 
visão exploratória do trabalho, equiparada à excessiva dominação da natureza, 
Benjamin opõe Fourier: 

“Já são visíveis, nessa concepção, os traços 
tecnocrãticos que mais tarde vão aflorar no fascismo. Entre 
eles figura uma concepção da natureza que contrasta 
sinistramente com as utopias socialistas anteriores a março 
de 1848. [_ . _] Segundo Fourier, o trabalho social bem 
organizado teria entre seus efeitos que quatro luas 
iluminariam a noite, que o gelo se retiraria dos pólos, que a 
água marinha deixaria de ser salgada e que os animais 
predatórios entrariam a sen/iço do homem. Essas fantasias 
ilustram um tipo de trabalho que, longe de explorar a 
natureza, libera as criações que dormem, como 
Virtualidades, em seu ventre. Ao conceito corrompido de 
trabalho corresponde o conceito complementar de uma 
natureza, que segundo Dietzegen, 'está ali, grátis'.”3'° 

Mais uma vez analisando a morte,32° da Natureza e da espécie na guerra, 
muitos anos antes das Teses, Benjamin já identificara o caráter potencialmente 
perverso da técnica, que se coloca em escala planetária. “Massa humanas, 
gases, forças elétricas foram lançados ao campo aberto, correntes de alta 

freqüência atravessam a paisagem, novos astros ergueram-se no céu, espaço 

3" Cf. Löwy, Michel. Alarme de incêndio: a crítica da tecnologia em Walter Benjamin. In: 
Romantismo e messianismo: ensaios sobre Lukács e Benjamin. São Paulo, 

Edusp/Perspectiva, 1990, p. 203- 213. Cf. especificamente p. 206. 
3"* Cf. Lövvy, Michel. Walter Benjamin crítico do progresso: a procura da experiência 
çerdida, op. cit., p. 200. 
1° Cf. Benjamin, Walter. Sobre o conceito de história, op. cit., tese 11, p. 228, 

32° Cf. capítuIo1 deste trabalho.
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aéreo e profundezas marítimas ferveram de propulsores, e por toda parte 

cavaram-se poços sacrificiais na Mãe Terra.”32' 

Contra isso, Benjamin evoca um outro modelo de ser humano, finalmente 
libertado: uma vez tendo desencantado a natureza, tornar-se-ia seu cúmplice, e 

não seu dominador, estaria com ela reconciIiado.322 Neste sentido, a técnica, 

longe de ser necessariamente regressiva - mas longe também de estar fora da 
sua história -, deveria tornar-se não mais a dominação da natureza, mas a 

prevalência do controle da relação ser humano-natureza. 323 

321 Cf. Benjamin, Walter. Rua de mão única, op. cit., p. 68-69. 
322 Cf. Benjamin, Walter, O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, op. 
cit., p. 215. 
323 Cf. Benjamin, Walter. Rua de mão única. op. cit., p. 69.
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= III= 

RÀCIONALIDADE E MIMESIS 

“Se uma vanessa ou uma esfinge, que 
comodamente poderia ter alcançado, zombasse de 
mim com vacilações, oscilações e flutuações, 
então teria querido dissolver-me em luz e em ar a 
fim de me aproximar da presa sem ser notado e 
poder dominá-Ia. E esse desejo se fazia tão real, 
que Iufavam sobre mim, que me irrigavam, cada 
agitar e cada oscilar de asas, pelos quais me 
apaixonava. Entre nós começava a se impor o 
antigo estatuto da caça: quanto mais me achegava 
com todas as fibras ao inseto, quanto mais 
assumia intimamente a essência da borboleta, 
tanto mais ela adotava em toda a ação o matiz da 
decisão humana, e, por fim, era como se sua 
captura fosse o único preço pelo qual minha 
condição de homem pudesse ser reavida.” 

(Infância em Berlin por volta de 1900)



1. Notas sobre a questão da Mímesis no pensamento de 
Platão 

O conceito de Mímesis, no pensamento de Platão, pode ser entendido 
como uma resposta à pergunta acerca do caráter pedagógico que esta “função” 

humana poderia ter. Para ele, a Mímesis, como imitação e representação, teria 
um papel - ora positivo, ora negativo - na formação do indivíduo, idéia que 

remete, ao mesmo tempo, ao conceito de conhecimento e ao projeto de sujeito 
político propostos por Platão. 

Neste sentido, em A República, a Mímesis é, ao mesmo tempo, entendida 
como um instrumento de formação dos Guardiães (Livro Ill), mas também como 
expressão e produção do engano, do falso conhecimento e do afastamento dos 

seres humanos do melhor de si (Livro X). Neste sentido, seu principais artífices, 
os poetas, não teriam lugar e seria expulsos da República platônica. 

De forma muito esquemática, é possível dizer que em Platão existe uma 
hierarquia de saberes, que vai do sensível ao inteligível, de forma que o 

conhecimento dado pelos sentidos nada mais é, como mostra a Alegoria da 
caverna, que fonte de erro, combinação de enganos e sombras disformes, 

distantes da Iuz.324 

“A caverna-prisão é o mundo das coisas visíveis, a 
luz do fogo que ali existe é o Sol, e não me terás 
compreendido mal se interpretares a subida para o mundo 
lá de cima e a contemplação das coisas que ali se 
encontram com a ascensão da alma para a região 
inteligível; [. . _] Seja como for, a mim me parece que no 
mundo inteligível a última coisa que se percebe é a idéia do 
bem, e isso com grande esforço; mas, uma vez percebida, 
forçoso é concluir que ela é a causa de todas as coisas 
retas e belas, geradora da luz e do senhor da luz no mundo 
visível e fonte imediata da verdade e do conhecimento no 
inteligível; e que há de tê-la por força diante dos olhos quem 
deseje proceder sabiamente em sua vida privada ou 
pública." 25 

3” Cf. Platão, A República (diálogos Ill). Rio de Janeiro, Globo, s.d., p. 253 e ss. 
3” Cf. Platão, A República (diálogos Ill), op. cit., p. 256-257.



Vejamos o Fédon326, a narrativa dos últimos momentos vividos por 

Sócrates antes de cumprir sua pena bebendo cicuta. o diálogo com seus 
discípulos e amigos, trata de questões importantes do ideário piatõnico, o 

conhecimento como reminiscência e a doutrina das idéias - por onde andam as 
questões da hierarquia de conhecimentos (incorpóreo e sensível), a separação do 

corpo e da alma, os conceitos de dialética e de natureza. Neste diálogo, aparece 

a necessidade do controle e do disciplinamento das sensações corpóreas, 

nocivas à inteligibilidade, fontes do engano.°27 

“Assim, digo, o que os amigos do saber não ignoram 
é que, uma vez tomadas sob seus cuidados as almas cujas 
condições são estas [acorrentada ao corpo e submersa na 
ignorânciaj, a fllosofia entra com doçura a explicar-lhes as 
suas razões, a libertá-las, mostrando-lhes para isso de 
quantas ilusões está inçada o estudo que é feito por 
intermédio dos olhos, tanto como o que se faz pelo ouvido e 
pelos outros sentidos; persuadindo-as ainda a que se livrem 
deles, a que evitem deles sen/ir-se, pelo menos quando não 
houver imperiosa necessidade [_ . .]" 

2° 

Conhecer é participar da essênciam, e pela filosofia, e só por ela, é que 
seria possível alcançar esta participação. 

[_ _ .] recomendo-lhes que se concentrem e se voltem 
para si, não confiando em nada mais que em si mesmas, 
qualquer que seja o objeto de seu pensamento. Que não 
creiam enfim senão no próprio testemunho desde que 
tenham examinado bem o que cada coisa é na sua 
essência e que se persuadam de que as coisas que são 
examinadas por meio de um intermediário qualquer nada 
possuem de verdadeiro, e pertencem ao gênero do sensível 
e do visível, enquanto o que o que elas vêem pelos seus 
próprios meios é inteligível e, ao mesmo tempo, invisíve|!”33° 

326 Cf. Platão. Fédon. ln: Os pensadores. São Paulo, Nova cultural, 1991. p.55-126, p. 
88 e ss. 
3” “Que se diga que sem osso, sem músculos e outras coisas eu não poderia fazer o 
que me parece, isso é certo. Mas dizer que é por causa disso que realizo as minhas 
ações e não pela escolha que faço do melhor e com inteligência - essa é uma afirmação 
absurda.” lbidem, p. 105. 
3” lbidem, p. 88. 
3” lbidem, p. 107-108. 
33° lbidem, p. as. 
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A posição secundarizada do corpo e dos sentidos na hierarquia do 
conhecimento fica ainda mais visível, entre outras passagens, no desdém 

socrático ao choro dos seus discípulos por sua morte. Se a alma liberta do corpo 

ascende ao Hades - lugar das idéias perfeitas, livre do peso dos sentidos, que só 

por “fraqueza e indolência” poderíamos não alcançarw -, não haveria o que 

lamentar. Logo depois de beber o veneno, vendo seus discípulos chorando, 

Sócrates exclama: “Que estais fazendo? [ _ . .] Que gente incompreensível! Se 
mandei as mulheres embora, foi sobretudo para evitar semelhante cena, pois 

segundo me ensinaram, é com belas palavras que se deve morrer. Acalmai-vos, 
vamos! dominai-vosl” (grifo nosso). Ao que Fédon, o narrador dos últimos 

momentos de Sócrates, coloca: “Ao ouvir esta linguagem, ficamos envergonhados 

e contivemos as lágrimas.” 332 

Neste contexto assume grande relevância, para Platão, a ginástica. Em sua 
proposta político-pedagógica, esta é incorporada com insuspeita importância 
como atributo para a formação de cada indivíduo, sempre tendo em mente a 

subordinação do corpóreo ao incorpóreo. Uma pergunta que Sócrates poderia ter 
feito a Gláucon - um dos discípulos com quem dialoga em A Repúbica - 

, seria 

acerca da importância da ginástica para o corpo: como poderia ser aquela 

importante para este, se o último, em si, só responderia por subordinação à alma? 

Justamente porque (infelizmente?) é pelo corpo que se chega à alma, e 

para que esse não se torne um impecilho ao desenvolvimento desta, é que deve 
ser “educado”. A alma receberia os estímulos da ginástica e da música, dando 
guarida, respectivamente, aos dois princípios da natureza humana: o filosófico e 

o impetuoso. 333 Caso contrário, um ou outro tomaria por demais a condição de 
humanidade de cada indivíduo, tornando-o ou um “fraco guerreiro” - amolecendo 
e aniquilando a impetuosodadem - ou fará com que tal indivíduo termine por “[. _ 

.] odiar a Filosofia e as Musas, [tornando-se] incivilizado, sem usar jamais a 

3” lbidem, p. 118. 3” ibidom, p. 126. 
33° cf. P|a1âo,A República (diálogos ///), op. sit.. p. 122 s ss. 
33'* ibidom, p. 123. 

102



linguagem para persuadir, mas tentando, como os animais ferozes, conseguir 

tudo pela força e pela brutalidade; viverá afundado na mais torpe ignorância, 
_ , - I1335 
msenslvel a tudo que for graça e harmonia. 

Como de qualquer forma, não é possível que se dê, para além dos 

sentidos, qualquer processo pedagógico - onde aliás se encaixa a importância da 

ginástica - Platão, no Livro lll da República toma como tema de análise uma das 
manifestações mais marcantes da “superestrutura” do mundo grego, qual seja, a 

poesia. 

Na formação dos Guardiães, Platão primeiro preocupa-se com a natureza 
da temática abordada pelos poetas, muitas vezes eivada das mais diversas 

paixões°°6, ou ainda recheada de mentiras.°37 Só seria admissível se estes 

tratassem de “imitar”, em suas poesias e narrações, o justo, sob pena de que 

“[. . _] se nossos jovens ouvirem a sério tais histórias 
em vez de Ievá-las em brincadeira como seria justo, raros 
serão os que considerem semelhantes ações indignas de si 
mesmos, uma vez que não passam de homens mortais; 
tampouco tratarão de refrear qualquer impulso que lhes 
venha de dizer e fazer o mesmo. Muito ao contrário, diante 
do menor contratempo se entregarão a longos trenos e 
lamentações, sem se envergonharem nem demonstrar 
qualquer domínio próprio.”33° 

Há dois tipos de narrativa para Platão, a narrativa simples, aquela onde o 

Poeta não se oculta atrás de quem quer que seja, não sai de si para ocupar a 

posição de nenhum personagem, mas relata as ações deste; e a narrativa 

imitativa, onde o Poeta assume e dramatiza as personagens no relato de seus 
atos. 339 A primeira há de prevalecer sobre a segunda, e, de qualquer forma, a 

última deve condenar as imitações que não convenham a uma boa formação, 

3” Ibidem, p. 123-124. 
3” lbidem, p. 91 
3” lbidem, p. 96. Só aos governantes da cidade, em benefício dos cidadão, era 
autorizada a mentira. lbidem, p. 92. 3” lbidem, p. 91. 
3” lbidem, p. 97-99. 
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aquelas que de alguma forma, afastam os indivíduos da razão, os tornam sem 

temperaça e os aproximam da paixão e da Natureza. 

“Por outro lado [_ _ .] há uma espécie de gente que 
se inclina a contar tudo, e quanto menos valem, menos 
escrúpulo têm em fazê-lo. Nada consideram indigno de si 

mesmo e, portanto, não há coisa que não se abalancem a 
imitar seriamente e em presença de um auditório numeroso. 
lmitarão por exemplo, como antes diziamos, o trovão, o 
bramar dos ventos e o pipocar dos gragaitas, sond de toda 
classe de intrumentos e até vozes de cães, ovelhas e 
pássaros. Sua arte converte-se assim numa simples 
imitação de ruídos e gestos, com uma parte narrativa muito 
reduzida."34° 

Em contraposição a isso, não só entre os Poetas, mas entre todos os 
artistas devem ser buscados aqueles 

“[. . _] cujos dotes naturais os levam a investigar a 
verdadeira essência do belo e do gracioso; destarte os 
jovens crescerão numa terra salubre, sem perder um só dos 
eflúvios de beleza que cheguem aos seus olhos e ouvidos, 
procedentes de todas as partes, como se uma aura 
vivificadora os trouxesse de regiões mais puras, induzindo 
nossos concidadãos desde a infância a imitar a idéia do 
belo, a amá-la e a sintonizar com ela.”3'" (grifo nosso) 

É preciso que se tome muito cuidado com as imitações, uma vez que não é 

desejável que os Guardiães, nem qualquer outro inidividuo, se torne um imitador, 
uma vez que não é possível, senão aos falsários, que alguém possa dedicar-se a 

mais de um ofício de forma consistente.” Até porque, pergunta Platão a 

Adimanto, “Não tens observado que quando se pratica a imitação durante muito 
tempo e desde a meninice ela acaba por se converter num hábito e numa 
segunda natureza, infiltrando-se no corpo, na voz e no próprio modo de 
pensar?”3"'3 

À pergunta que houvera feito Adimanto, se afinal das contas, deve-se ou 
não, admitir a tragédia e a comédia na cidade, Platão responde de forma 

34° |b¡aem,p.1o3. 
“I lbidem, p. 11o. 
342 lbidem, p. 100-101. 
3” lbidem, p. 100. 
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enigmática, e mais que isso, de forma incompleta, dizendo que o próprio diálogo 

argumentativo levará à resposta.344 Resposta que finalmente encontrará sua 

expressão definitiva no Livro X, onde o tema da Mímesis como imitação terá sua 

crítica mais contundente. 

É neste contexto que se coloca a crítica platônica à Mímesis, à produção 

de um conhecimento - que ele considerará “falso” - correspondente aos sentidos, 
e não exatamente à razão. 

O primeiro nível onde se localiza a crítica que Platão dirige aos poetas, e 

dentre eles a Homero, “o poeta por antonomásia”345, refere-se ao tipo de 

conhecimento que os Poetas transmitem, de ordem imitativa em segundo grau. 

“Segundo Platão, o poeta não é homem de saber, no 
sentido filosófico da palavra, nem sequer de verdadeira 
opinião, no sentido dos pragmáticos não filosóficos, mas 
imita a vida na medida em que a multidão a considera boa e 
formosa. A sua obra é o o reflexo dos preconceitos e ideais 
dominantes, mas falta-lhe a verdadeira arte de medida, sem 
qual não é possível sobrepor-se à aparência.”3"° 

Como artífeces secundários, copiando as "idéias", os seres humanos 
fazem-as presentes, ainda que sempre de forma imperfeita. Os poetas, assim 
como os pintores - como artífices de imagens -, produziriam uma cópia da cópia 
material -já elaborada, como imperfeição, a partir da idéia perfeita e original -, e 

desta forma, incitariam os sentidos a uma imagem que, de forma muito distante, 
partilhava da verdade das idéias. Seriam, pois, artífices “terciários”. Para Platão, 

a verdadeira idéia de “cama”, fabricada por Deus, expressar-se-iam apenas de 
forma imperfeita no objeto “cama”, feito pelo carpinteiro, e de forma ainda mais 

desigual, baseada na apreensão aparente, quando um pintor - ou um poeta -, 

fizesse dela tema de sua obras". 

344 lbidem, p. 99-100. 
345 Cf. Jaeger, Werner VV|lheIm, Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo, 
Martins Fontes, 1995, p. 980. 
34° lbidem, p. 985. 3" cf. Platão, A Repúb/íoâ (diâ/ogos ///). Rio de Janeiro, Globo, so., p. 359 e ss. 
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“Bem longe da verdade está, pois, o imitador; e, ao 
que parece, se pode fazer todas as coisas é porque nao 
alcança senão uma pequena parte delas, parte essa que e 
um mero fantasma. Por exemplo: um pintor poder pintar um 
sapateiro, um carpinteiro ou qualquer outro artesao, sem 
nada entender das artes desses homens; e, se hábil no seu 
mister, poderá enganar as crianças e os néscios mostrando- 
lhes de longe o quadro de um carpinteiro e fazendo-lhe crer 
que estão vendo um carpinteiro de verdade.”34° 

Esta concepção crítica da Mimesis, de certa maneira inaugura em nossa 
tradição a repulsa a toda forma de engano, simulacro e ilusão ligada às artes e à 

ingenuidade dos ouvintes.” Esta crítica também se coloca no Sofista35°, onde 
Platão defende a idéia de que só se pode copiar fielmente se se fazem as 

relações de largura, comprimento e profundidade iguais à idéia, situação 

impossibilitada pela pintura, mas possível ao marceneiro que de fato copia, por 
exemplo. Trabalhando com o simulacro, a pintura, não há como ser diferente, 
proporciona o engano. 

Questionando o caráter pedagógico de Homero - que não teria, na 

verdade, instituído nem sistema de vida, nem discipulato, e tampouco teria 

contribuído com alguma modificação prática na vida de qualquer cidade -, Platão 

põe em dúvida o fato do poeta conhecer todos os temas a que alude em sua obra, 
uma vez que, se de fato fosse conhecedor, jamais se contentaria em esboçá-los 
como imitação, e em lugar de fazê-los como verdade.35' 

"[. _ _ ] podemos dizer que o poeta não sabe fazer 
outra coisa senão imitar; valendo-se de nomes e locuções, 
aplica certas cores tomadas às diferentes artes, e assim faz 
crer a outros que julgam pelas palavras, como ele, que se 
expressa com muito acerto quando fala com metro, ritmo e 
harmonia sobre a arte do sapateiro, sobre estratégia ou 
qualquer outro assunto - tão grande é o fascínio que 

31° lbidem, p. 363-364. 
34° “llusão, brilho, regressão, passividade, infância, irracional, eis alguns dos termos- 
chave que reaparecem nas críticas da mímesis, na arte e divertimento, desde Platão e 
até as nossas discussões sobre a Rede Globo.” Cf. Gagnebin, Jeanne-Marie. Do 
conceito de Mímesis no pensamento de Adorno e Benjamin. Perspectivas: revista de 
ciências sociais. Unesp, vol. 16, 1993, p. 67-88; Citação da p. 70. 
35° Cf. Platão. Sofista. ln: Os pensadores. São Paulo, Nova Cultural, 1991, p. 127-196; 
cf. especificamente p. 150-153. 
35' cf. Platão, A Repúb/rca. . ., op. cn., p. 365-367. 
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possuem essas coisas! Pois deves ter notado, e nao poucas 
vezes, o aspecto insignificante que assumem as narraçoes 
dos poetas quando despidas das corešszctue lhes empresta a 
Música e recitadas em prosa simples.” 

Há ainda uma questão de fundo ainda mais radicalmente colocada no 

pensamento platõnico, e que o faz balisar a crítica da poesia. A poesia trágica 
faria exacerbar a parte mais frágil e negativa da alma, aquela mais fácil de ser 

imitada e reconhecida pelo grande público°53: qual seja, aquela que daria a lugar 

aos prantos e lamentações, ao aflorar das emoções, deseducando todo o esforço 

humano posto no sentido de educar os sentimentos. “Afrouxando a vigilância da 
razão” a poesia liberaria em cada ser humano as paixões humanas mais nocivas 
à produção do indivíduo correlato à República platõnica, fazendo a alma ser 

governada pelos sentidos, e não pela razão.354 

A crítica de Platão estende-se para além da poesia trágica, e atinge 

também a comédia: 

“E não se pode afirmar o mesmo do cômico? Há 
certos gracejos que teriamos vergonha de dizer, e no 
entanto, quando os ouvimos numa cena de comédia, ou 
mesmo em particular, nos regozijamos e não sentimos 
nenhuma revolta diante de sua incoveniência. O caso da 
piedade repete-se aqui, pois damos soltas àquele prurido de 
rir que continhamos em nós com a razão, temendo passar 
por chocarreiros, e não nos apercebemos de que ao 
fortalecê-lo assim nos deixamos arrastar freqüentemente 
por ele no trato ordinário, até nos convertemos em 
farsantes.”355 

Se para Platão a poesia e, de uma maneira geral, os artistas, são 

instrumentos e artífices do engano, e da liberação daquilo que há de pior nos 

352 Ibidem, p. 167. 
353 

“[. . _ ] um desses elementos, o irritável, fornece abundante e variado material à 
imitação, ao passo que o caráter reflexivo e tranqüilo , sendo sempre semelhante a si 
mesmo, não é fácil de imitar nem de apreciar quando imitado, mormente nas reuniões 
festivas, quando uma multidão heterogênea se congrega ao teatro. Os sentimentos 
representados, com efeito, seriam completamente estranhos para essa gente.” Ibidem, p. 
372. 
35" Ibidem, p. 371e ss. Daí a importância, volte-se a destacar, da ginástica, 
disciplinadora dos sentidos para garantia do bom governo da razão. 
355 lbidem, p. 374. 
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seres humanos para Aristóteles constituem-se como instâncias do conhecimento, 

da ação humana que produz e representa semelhanças. 

É impossível resistir à tentação de confrontar o trecho acima com duas 

passagens emblemáticas de Eclipse da razão, e Dialética do esclarecimento, onde 

Horkheimer e Adorno aludem à “liberação” dos instintos pela dramatização das 

lideranças fascistas, com o objetivo de refuncionalizar a “revolta da natureza” nos 

sentido da dominação política : 

“O uso maligno do impulso mimético explica certos 
traços de demagogos modernos. Eles são descritos 
freqüentemente como atores canastrões. Pode-se pensar 
em Goebbels. Aparentemente ele foi uma caricatura do 
comerciante judeu cuja liquidação advogava. Mussolini 
lembrava uma prima donna de província ou um sargento da 
guarda numa ópera cômica. A bagagem de manhas e 
astúcias de Hitler parece ter sido roubada de Carlitos. Seus 
gestos abruptos e exagerados lembram as caricaturas de 
homens fortes nas antigas comédias de Chaplin.”35° 

“Sua representação [do Führer] realiza 
substitutivamente e em imagem o que é vedado a todos os 
demais na realidade. Hitler pode gesticular como um 
palhaço; Mussolini pode arriscar notas erradas como um 
tenor de província; Goebbels pode falar com a fluência do 
representante comercial judeu que ele exorta assassinar; [. . 

.] O fascismo também é totalitário na medida em que se 
esforça por colocar diretamente a sen/iço da dominação a 
própria rebelião da natureza reprimida contra essa 
dominação.”357 

Se Horkheimer e Adorno criticam o fascismo - na falsa síntese que este 
elabora entre história e natureza, na emergência do impulso mimético -, o fazem 

no sentido da recusa radical a uma sociedade que produz a irracionalidade, que 
hipostasia o sujeito na medida em que impede sua mediação reflexiva com o real. 
De certa forma, retomam Platão, uma vez que este também pretenderia uma 
sociedade racional, pensando o Indivíduo como uma República: se esta deve ser 
governada pelos filosófos, aquele deve ter sobre si o domínio da razão. 

3” Cf. Horkheimer, Max, Eclipse da razão, op. cit., p. 130. 
3” Cf. Adorno, Theodor & Horkheimer, Max, Dialética . . _, op. cit, p. 172. 
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Evidentemente, a questão do duplo caráter da razão 
- como emancipação, 

mas também como regressão - não estava posta como problema para Platão, 

aparecendo o domínio da natureza interna ao ser 
humano como prerrogativa 

fundamental em seu projeto político. Como foi visto, esta não é a 
perspectiva de 

Adorno e Horkheimer, para quem é preciso, de fato, restituir à 
razão seu caráter 

crítico - de negatividade -, para que possa exercer qualquer imperativo 

emancipatório, mas é preciso fazê-lo nos limites da própria razão, 
buscando a 

reconciliação efetiva entre história e natureza, e, nela, a 
verdade “Quanto mais 

complicada e mais refinada a aparelhagem social, econômica e 
científica, para 

cujo manejo do corpo já há muito foi ajustado pelo sistema de 
produção, tanto 

mais empobrecidas as vivências de que ele é 
capaz.”358 

358 Cf. Adomo, Theodor & ltomlleiiiler, Mazt. Dialética _ . _, oo. ‹.|t., ¡›,47_ 
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2. No entroncamento entre razão e política: mímesis 
como dominação no pensamento de Adorno e 

Horkheimer 
“O indivíduo resistente se oporá a 

qualquer tentativa pragmática de conciliar as 
exigências da verdade e as in'acionalidades da 
existência. (Max Horkheimer) 

2.1. Impulso mimético e sociedade administrada 
O tema da Mímesis no Pensamento de Adorno e Horkheimer atinge 

dimensões sombrias, não encontradas, por exemplo, na obra de Benjamin. A 
capacidade mimética, que fora vital na formação da identidade, tanto da espécie 
quanto do indivíduo, ainda no mundo primitivo, teria seu sentido não só atrofiado 
ao longo da história humana, como já mostrara Benjamin, mas assumiria, 

modernamente - no âmbito da sociedade administrada - um importante papel no 
projeto de dominação. 

O mimetismo é um comportamento atávico no ser humano. Nos momentos 
de perigo, o animal responde aos estímulos do meio adaptando-se a ele. Como 
um camaleão, os seres humanos obedecem a estímulos biológicos que 
determinam, em certos instantes, uma adaptação imóvel à natureza ambiente.359 

“Mas, ao mesmo tempo que o móvel se aproxima do 
imóvel, a vida mais evoluída da mera natureza, a primeira 
se aliena desta, pois a natureza imóvel [. . _] só ê capaz da 
relação mais exterior, a espacial. O espaço é a alienação 
absoluta. Quando o humano quer se tornar como a 
natureza, ele se enrijece contra ela. A proteção pelo susto é 
uma forma de mimetismo. Essas reações de contração no 
homem são esquemas arcaicos da autoconservação: a vida 
paga o tributo de sua sobrevivência assimilando-se ao que é 
morto.”°°° 

35° Cf. Adorno, Theodor & Horkheimer, Max, Dialética do Esclarecimento: fragmentos 
filosóficos. Rio de Janeiro, Zahar, 1985, p. 168. 
°°° lbidem, p. 168.



Se os impulsos miméticos são os primeiros mecanismos de aprendizagem 
infantil, por onde as crianças travam contato e apreendem os primeiros elementos 
culturais identificados aos pais - gestos, modos de andar, sentir, falar ou julgar -, 
não cessam na idade adulta. Permanecem como vestígios, ainda que passem, 
paulatinamente, a ser subordinadas à educação racionalw _ 

Renunciar ao impulso mimético em favor da racionalidade - 0 que 
sintetizaria, ao menos em parte, a civilização - significou a formação do Eu, da 
diferença entre ser humano e natureza, o que não se deu sem que um pesado 
tributo fosse pago. Os seres humanos constroem, já neste momento, uma (pré) 
subjetividade, na medida em que, diferenciando-se da natureza, percebem-lhe o 
caráter de necessidade a eles imposto, e como tal, potencializam, mas não 
necessariamente realizam, a contrução de liberdade. Perceber o jugo da 
Natureza sobre si, os limites da humanidade sobre a violência da contingência, é, 
ao mesmo tempo, dominar a regularidade do ambiente, exercício astucioso da 
razão, Iatu sensu, dominação. 

Como renunciar aos impulsos, não conferiu aos seres humanos a 
realização de sua potencialidades, a promessa de emancipação subjacente ao 
domínio máximo da natureza. Desta forma, o impulso mimético, reprimido, teria 

permanecido vivo, ao menos potencialmente, à espreita, “[. . .] pronto para 
emergir como força destrutiva.”362 

A regressão mimética não deve, no entanto, ser caracterizada como 
simples reprodução do antigo impulso primitivo materializado 

contemporaneamente. Adorno e Horkheimer escrevem: 

"lnicialmente, em sua fase mágica, a civilizaçao 
havia substituído a adaptação orgânica ao outro, isto é, o 
comportamento propriamente mimético, pela manipulação 
organizada da mimese e, por fim, na fase histórica, pela 
práxis racional, isto é, pelo trabalho. A mimese incontrolada 
é proscrita. O anjo com a espada de fogo, que expulsou os 
homens do paraíso e os colocou no caminho do progresso 

361 Cf. Horkheimer, Max, Eclipse . . _, op. cit., p. 125-6. 
362 lbidem, p. 127. 
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técnico, é o próprio símbolo desse progressom. O rigor com 
que os dominadores impediram no curso dos séculos a seus 
próprios descendentes, bem como as massas dominadas, a 
recaída em modos de vida miméticos - começando pela 
proibição de imagens na religião, passando pela proscrição 
social dos atores e dos ciganos e chegando, enfim, a uma 
pedagogia que desacostuma as crianças a serem infantis - 

é a própira condição da civilização. A educação social e 
individual reforça nos homens seu comportamento 
objetivamente enquanto trabalhadores e impede-os de se 
perderem nas flutuações da natureza ambiente. Toda 
diversão, todo abandono, tem algo de mimetismo. Foi se 
enrijecendo contra isso que o ego se forjou. E através de 
sua constituição que se realiza a passagem da mimese para 
a reflexão controlada. [...] A técnica efetua a adaptação ao 
inanimado a serviço da autoconsen/ação, não mais como a 
magia, através da imitação corporal da natureza externa, 
mas através da automatização dos processos espirituais, 
isto é, através de sua transformação em processos cegos. 
Com seu triunfo, as manifestações humanas tornaram-se ao 
mesmo tempo controláveis e compuIsivas.”°°4 

Para Horkheimer, a história da civilização ocidental poderia ser descrita 
como o percurso de crescimento do Ego, na medida em que este interioriza a 

ordem social erigida sob as relações de poder concernentes à cada época 
histórica. O Ego constrói-se, como se sabe, pelas múltiplas identifiações que 
elabora, administrando ao mesmo tempo, dentro do indivíduo, as pulsões internas 
(do ld), e as pressões externas (da sociedade) filtradas pelo Superego. Como 
instância mediadora, o Ego torna-se o agente da “voz interior”, substituto da força 
brutasõs como princípio da dominação, ordenador da vida do indivíduo.°°° 

363 Adorno e Horkheimer aproximam-se bastante da “Tese 9” de Walter Benjamin, 
onde a imagem do Anjo e da espada de fogo também aparecem. Cf. Benjamin, Walter. 
Sobre o conceito de história, op. cit., p. 226. 
364 Cf. Adorno, Theodor & Horkheimer, Max, Dialética . . _, op. cit, p. 168-9. 
365 Corresponde ao surgimento do pensamento de tipo filosófico o aparecimento de um 
ideal de autocontrole - um “espírito” necessário para a vida pública instaruada no interior 
da Pó/is -, conhecido por sophrosyne: “...um dominio completo de si, um constante 
controle para submeter-se a uma disciplina comum, o sangue frio necessário para refrear 
os impulsos instintivos que correriam o risco de perturbar a ordem geral da formação.”°°5 
Cf. Vernant, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. 2.ed. São Paulo, Difel, 1984, 
p. 44. 
36° Cf. Horkheimer, Max, Eclipse da razão, op. cit., p. 117. Segundo Jürgen Habermas, 
“Com tal ato (ludibrio da natureza) se constrói em persistente Ego e assim se consegue 
força sobre uma natureza inanimada. O Ego adquire sua forma íntima de organização, 
na medida em que ao reprimir o amofo em si, a natureza intima, aflm de forçar a 
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Neste sentido, a família burguesa assumiu, pelo menos em primeiro 

momento, um papel decisivo na produção de personalidades funcionais à ordem 
burguesa, ao mesmo tempo individualistas - identificadas com a imagem 
autoritária do pai - e ao mesmo tempo submissas à ordem inelutável da 
autoridade do mercado.367 

A família burguesa, em sua função pedagógica primordial, a de subjetivar 
nos indivíduos que forma o autoritarismo burguês como “segunda natureza”, deve 
sofrer, pela crescente complexificação social (industrialização, desemprego 
estrutrural, inserção das mulheres no mercado de trabalho, etc.), as contradições 
que lhe são inerentes, do processo sócio-histórico no qual está iserida. Segundo 
os frankfurteanos, esta crescente diminuição da força coercitiva da família, 

colocara em questão o processo de identificação com a figura paterna. Isto teria 
levado os indivíduos, no processo de construção do Ego - agora fragilizado pela 
falta do alter original - não só à substituição identitária com outras figuras, que 
passariam a representar a “paternidade” - lideranças política, artistas, esportistas, 
etc. -, representantes de forças sociais que lhe impingiriam a obediência cega. 

“ A educação de caracteres autoritários para a qual 
ela é qualificada com base em sua própria estrutura 
autoritária não pertence às manifestações passageiras, mas 
à estabilidade relativamente permanente. No entanto, 
quanto mais esta sociedade, em consequência de suas leis 
imanentes, se aproxima de um estado critico, tanto menos a 
familia pode fazer justiça a este respeito à sua tarefa. [...] 

antenatureza externa. Nesta relação de autonomia e domínio da Natureza lateja a 
triunfante consciência do Iluminismo, cuja certeza íntima é posta em questão por 
Adorno.” Cf. Habermas, Jürgen. Odisséia da Razão na Natureza. ln: Chacon, Valmireh 
(org.): Humanismo e comunicação de massa (Comunicação 2). Rio de Janeiro, Tempo 
brasileiro, 1970, p. 65-80; citação na p. 68. 
3°” Cf. Rouanet, Sérgio Paulo. Teoria crítica e psicanálise. Rio de Janeiro, Tempo 
Brasileiro, 1986, p. 122-125. De todas as intituições, a familia seria, para Horkheimer, a 
que exerceria função fundamental de, pelo poder patriarcal, ensinar os indivíduos à 
lógica da submissão, determinando que conheçam, como ordem natural, estes 
mecanismos independentes de qualquer ordem social. Na medida em que a família vai 
perdendo, com a instituição da ordem burguesa, o seu caráter de unidade de produção, 
mantém, no entanto, a relações econômicas internas de dependência ao pátrio poder do 
dinheiro, o que mantém o aprendizado, inconsciente, dos filhos ao tipo de relação 
marcada pelo autoritarismo. Cf. Horkheimer, Max, Autoridade e familia. ln: Teoria 
crítica I. São Paulo, Perspectiva & Edusp , 1990. 
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[daí resulta que] o Estado se ocupe da educação para a 
autoridade em maior grau que antes e que ele pelo menos 
encurte o tempo de que dispunha tanto a família quanto 
também a igreja. Todavia, esta nova condição obedece, 
tanto quanto o tipo de Estado autoritário que produz, a'um 
movimento mais profundo e certamente irresistível. E a 
tendência originária da própria economia para a dissolução 
de todos os valores e instituições culturais que a burguesia 
criou e manteve vivos. Os meios para proteger e 
desenvolver este todo cultural entram cada vez mais em 
contradição com seu próprio conteúdo. Embora a forma da 
família seja afinal consolidada pelas novas medidas, ela 
perde, no entanto, com a descrescente importância da 
média burguesia, todo o seu poder espontâneo, apoiado no 
livre trabalho profissional do homem.” 8 

Horkheimer escreve: “A mudança de papel dos pais, através da 
transferência crescente de suas funções educacionais para a escola e para os 
grupos sociais que vem se realizando na vida econômica moderna, é responsável 
em grande parte pelo gradual desaparecimento da resistência individual às 
tendências sociais predominantes.”369 O Ego enfraquecido, carente do duplo 
processo de identificaçãoldiferenciação, vê diminuída as suas possibilidades de 
reflexão37° _ 

Personificando o líder em cada indivíduo, por força da intermediação do 
Ego, estaria dada a submissão aos vários princípios ordenadores de uma 
sociedade. O que teria possibilitado, pela expropriação do insconsciente 

através de um controle social que perpetua a dependência”37', a dominação 
nazista. 

36° ibidem, p. 235. 
36° Cf. Horkheimer, Max, Eclipse da razão. . ., op. cit., p. 125. "° ibidem, p. 120 e ss. 3" lbidem, p. 127. 
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2.2. “Mímesis segunda” e dominação 

As grandes religiões - como o Cristianismo e o Judaísmo - no domínio do 
sagrado, e as grandes Revoluções, no domínio do político, teriam tido, para 

Adorno e Horkheimer, um importante papel na constituição do sujeito adaptado 
às circunstâncias de dominação de si mesmo. Elas teriam ensinado a cada um, 
por diferentes caminhos, a necessidade de se dominarem. As primeiras pelo 
consolo do transcendente, as segundas pela esperança de liberdade que 
trazem.” Para a crítica frankfurteana, no entanto, os nacionalismos modernos 
não teriam tido sucesso na mesma empreitada, possibilitando o nascimento de 
patologias sociais. Caso exemplar é o do nacional-socialismo, produtor, na 
esteira da ordem iluminista, de um novo mecanismo de submissão: a adesão do 
indivíduo ao sistema não mais pela coerção do Ego, que, mediando a força do 
Superego, controlaria os impulsos primitivos; importa agora liberar os impulsos 
até então reprimidos. 

“A sociedade global aparece como um exército de 
libertação que penetra, triunfalmente, em território ocupado, 
oferecendo sua alforria às populações escravizadas. O Ego 
é deposto, e o Superego, mandatário pouco confiável, 
perde seus poderes de representação. O ld está livre. Com 
uma pequena condição - a de obedecer, cegamente, à 
sociedade global. Le roi est mort; vive le roi. As forças do 
Desejo são desencadeadas, com a condição de colocarem 
sua liberdade a serviço do Todo. O indivíduo, reduzido a 
seu ld, identifica-se sem dificuldade com esse Todo, que o 
manipula de forma tão cientifica que a manipulação torna-se 
invisível.”373 

O controle e a determinação subjetiva dos indivíduos não se restringiu a 
suprimir a rebeldia de uma natureza inconformada, mas tratou de incorporar esta 
rebeldia como forma de dominá-la. O recurso ao mimetismo, como manifestação 
regressiva de uma natureza solapada, subjugada e desabrigada do trabalho 
reflexivo - que por sua vez não trouxe consigo a promessa de felicidade, implícita 

na cisão entre ser humano e Natureza - não só teria sido provocado por aqueles 

3” ibiaem, p. 126-7. 
3" Cf. Rouanet, Sérgio Paulo. Teoria crítica e psicanálise. op. cit., p. 126.



que racionalizaram a barbárie, como também teria servido para que esta servisse 
aos propósitos políticos então em voga: a sujeição da massa aos imperativos de 
um projeto imperialista, travestido de conflito entre raças. 

Se a atividade política é, em última instância, a disputa pelo poder, é pela 
tirania que os homens aprendem a dominar a sua natureza, e por meio das 
diversas instituições das quais fazem parte que eles incorporam o potencial 

autoritário, necessário para a assimilação do modo de ser típico e necessário 
para a manutenção da ordem burguesa. Ora, se pelas instituições os homens 
civilizam-se, é pelo encolhimento destas que a revolta da natureza pode emergir, 
e é neste quadro que se torna necessário, no processo de dominação, a 

incorporação da regressão mimética. 

Fazendo valer a revolta da natureza contra a civilização, a ordem social faz 
desaparecer a instância reflexiva do Sujeito, provocando uma identificação 

imediata, e não mais mediatizadas" com o ambiente. Resta apenas o mimetismo, 
de onde o controle da Natureza interna é transferido apenas para a instância 
política, e, nesta nova medida, torna-se avassaladora a submissão das massas. 

Se o trabalho do conceito e da reflexão fica prejudicado pelo gradual 

desaparecimento da capacidade de negaçãom, de resistência àquilo que é 
predominante na sociedade, não cabendo outra opção que a regressão mimética, 
esta não se dá por outro motivo que não a auto-conservação, tal como o primitivo 
fazia na magia, ou como a criança faz em relação àqueles objetivos e ações com 
os quais trava conhecimento. Esta auto-conservação dar-se-ia pela 

3" “Só a mediação, pela qual o dado sensorial vazio leva o pensamento a toda 
produtividade de que é capaz e pela qual, por outro lado, o pensamento se abandona 
sem resen/as à impressão que o sobrepuja, supera a mórbida solidão em que está presa 
a natureza inteira. Não é na certeza não afetada pelo pensamento, nem na unidade pré- 
conceptual da percepção e do objeto, mas em sua oposição refletida, que se mostra a 
possibilidade da reconciliação." Cf. Adorno, Theodor & Horkheimer, Max, Dia/ética . _ ., 

op. cit., p. 176. 
3” “Com a enfermidade do indivíduo, o aparelho intelectual aguçado do homem atua de 
novo contra os homens como a arma cega da pré-história animal, que ele nunca deixou 
de ser para a espécie, ao se voltar contra todo o resto da natureza.” lbidem, p. 177. 
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Individualidade enfraquecida, pela identificação imediata a um poder a que não se 
teria forças para questionar. 

A “segunda mimese” é o mecanismo que, aproveitando todas as 
instâncias reprimidas pelo processo civilizatório, libera-as, promovendo uma falsa 
reconciliação entre ser humano e natureza. Citando Vitor Hugo, Horkheimer 
indica que o riso e o descontrole, são sempre motivados no fascismo, como um 
incentivo à crueldade. A multidão que ri, nos comícios hitleristas, espelha o 
domínio do insanom. Este elemento regressivo é liberado como mimese 
segunda, autorizada com a condição de ser funcioanlizada para a dominição, 
para impedir o trabalho do conceito. De forma semelhante, mas de forma inversa, 
o medo e o terror expressos na face do torturado - expresso na face dos judeus 
perseguidos - faz lembrar as reações arcaicas em relação à natureza, recordando 
o estado de natureza bruta, o que acaba gerando um terror ainda maior dos 
dominadores.377 

“O sentido das fórmulas fascistas, da disciplina ritual, 
dos uniformes e de todo aparato pretensamente irracional é 
possibilitar o comportamento mimético. Os simbolos 
engenhosamente arquitetados, próprios a todo movimento 
contra-revolucionário, as caveiras e as mascaradas, o 
bárbaro rufar dos tambores, a monótona repetição de 
palavras e gestos são outras imitações organizadas de 
práticas mágicas, a mimese da mimese.”37° 

Esta “segunda mimese”, que lida com a liberação do impulso reprimido, o 
faz de maneira a provocar uma regressão coletiva: ela se baseia de início a uma 
recusa irracional, naturalizada, que remonta às reações dos animais, expressa no 
anti-semitismo. Como já foi visto, e como se lê na Dialética do esclarecimento, o 
anti-semitismo produz a figura “abjeta” do judeu, na medida em que se torna 
necessário um inimigo onde possa ser canalizado todo o ódio e toda repulsa à 

37° Cf. Horkheimer, Max, Eclipse da razão, op. cit. p. 128. 3" cf.Ad‹›rno,Th‹-z‹×i‹›r& Hor|‹he¡mer,Ma›‹, Diaíéfica. _ .,<›p.‹z¡t, p. 170-1. 3" Ibidem, p. 172. 
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civilizaçãom. O anti-semitismo é o resultado de uma falsa projeção, incorporada 
na questão de um retorno à natureza primitiva, a questão da raça: 

“Ele é o reverso da mimese genuína, profundamente 
aparentada ã mimese que foi recalcada, talvez o traço 
caracterial patológico em que esta se sedimenta. Só a 
mimese se torna semelhante ao meio ambiente, a falsa 
projeção torna o mundo ambiente semelhante a eIe.[. _ _] Os 
impulsos que o sujeito não admite como sus e que, no 
entanto, lhe pertencem são atribuídos ao objeto: a vítima em 
potencial. Para o paranóico usual, sua escolha não é livre, 
mas obedece às leis de sua doença. No fascismo, esse 
comportamento é adotado pela política, o objeto da doença 
é determinado realisticamente, o sistema alucinatório torna- 
se a norma racional do mundo, o desvio a neurose.”°°° 

Nos comícios nazistas, a gestualidade caricaturizadora dos judeus 

promovida por Göbbels e Hitler, “autorizando” uma manifestação hilária livre de 
censura, gerava, pela identificação imediata das massas - sem a intermediação 
reflexiva e conceitual - um comportamento regressivo, necessário à consecução 
do projeto político do nazismo. Neste sentido, Horkheimer adverte que 

“Seu efeito [das lideranças nazistas] sobre a 
audiência parece se dever em parte ao fato de que ao exibir 
impulsos reprimidos eles parecem estar batendo de frente 
com a civilização e patrocinando a revolta da natureza. Mas 
seus protestos de maneira alguma são verdadeiros ou 
ingênuos. Não se esquecem jamais do propósito de sua 
representação. Seu objetivo constante é atrair a natureza 
para que ela se junte a forças de repressão, pelas quais a 
própria natureza será esmagada.”3“ 

Ocorreria uma dupla mimetização: por um lado, imitando os judeus, as 

lideranças nazistas “liberariam” as instâncias primitivas da massa conduzida aos 
comícios; de outro, apresentavam-se a si mesmos e a seus modelos ideológicos 
como o padrão a ser imitado - sobretudo corporalmente -, por onde então uma 
consciência desprovida de reflexão identificar-se-ia fácil e imediatamente. 

37° lbidem p. 159-63. 
38° Ibidem, p. 174. 
3°' Cf. Horkheimer, Max, Eclipse da razão, op. cit., p. 130. 

118



No culto ao existente, o esforço de resistir ao desejo pelo autocontrole se 
torna necessário não mais para reprimir os impulsos, mas para não reprimi-los. 
O difícil é transgredir a norma, e não observá-Ia: pois sua observância é facilitada 
por todos os automatismos de uma repressão tão abrangente que não é mais 
percebida como repressão.” Quer dizer, por representar uma economia da 
energia psíquica, o processo de identificação imediata, não refletida, com o 

existente, racionaliza a irracionalidade da decomposição do Eu ao qual o 

indivíduo se entrega. 

Para Horkheimer, o fascismo, teria sido a expressão da união diabólica 

entre razão e natureza ...”382, uma vez que pela revolta da natureza por ele 
impulsionada, teria acontecido a formalização da razão. A exacerbação do Ego 
fez com que o instituído se formalizasse, cristalizando-se,uma vez que o sujeito 
abre mão da construção da subjetividade, fruto da mediação equilibrada com a 

Sociedade. Não haveria mais devir, vir-a-ser, e o indivíduo diluído no 
estabelishment formalizado, tornaria-se um sujeito cindido, sem alteridade. Não 
haveria possibilidde de re-conhecimento. Horkheimer escreve: “A moral é 
evidente: a apoteose do ego e o princípio da auto-conservação como tal 

culminaram com a insegurança posterior do indivíduo, com sua completa 
negação.”383 

Digno de nota é que a perseguição aos judeus ( o povo “eleito como mal 
absoluto") não trouxe nenhum benefício do ponto de vista econômico para a 

população alemã384. O fracasso de argumentos racionaisass, gera, para a 

dominação das massas um apelo ao inconsciente, que promete a emergência da 
natureza reprimida, mas que na verdade o faz para perpetuar sua dominação. 

3” ibidem, p. 133. 3” ibidem, p. 133. 
384 Ibidem, p. 133. Cf. ambém Adorno, Theodor & Horkheimer, Max, Dialética . _ _, op. 
cit, p. 159 
385 “Para um homem que é capaz de diferenciar entre verdade e realidade, como 
sempre fizeram as principais religiões e sistemas filosóficos, existem milhares que nunca 
foram capazes de superar a tendência para regressar a seus impulsos miméticos e 
outros impulsos atávicos.” Cf. Horkheimer, Max, Eclipse da razão, op. cit., p. 130. 
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Numa sociedade superficialmente civilizada, o trato pela racionalidade não pode 
ser tão eficaz quanto o recurso aos impulsos primitivossaô. A volta do mimetismo 
se coloca no apoio das massas ao sempre o mesmo, ao que está colocado como 
status quo. A imitação é uma reverência àquilo que está posto. Neste sentido, a 

Indústria cultural, a produção da desindividualização e da indiferenciação 

tomariam o lugar do Egow. 

3” lbidem, p. 131. W Cf. Rouanet, Sérgio Paulo. Teoria crítica e psicanálise. op. cit., p. 127. 
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3. A Mímesis como conhecimento e linguagem: Walter 
Ben'|amin 

Na obra de Walter Benjamin também há o tratamento do conceito de 
Mímesis, reelaborado a partir de sua peculiar filosofia da história, e colocado de 
forma muito mais otimista do que para Adorno e Horkheimer. Compreendido por 
diversos ângulos, trabalhado em alguns textos de forma direta, em outros de 
forma indireta, e até mesmo latente, pode se dizer que este é um tema 
fundamentalmente constituinte do seu pensamento. Além da dimensão categorial 
que lhe é subjacente, que Benjamin provavelmente busca na episteme 
renascentista, a Mímesis compõe, como foi visto no capítulo anterior, uma 
instigante leitura do Dezoito Brumário. Por ser parte da filosofia da história, tal 

como Benjamin alinhavou no conjunto de seus escritos, mas que expressou 
metodologicamente nas Teses, não é nada surpreendente que sejam citados - 

convocados - elementos que remontam para uma episteme renascentista para o 
entendimento do tempo presentes”. 

Vale a pena, ao menos, situar esta episteme, tal como Michel Foucault a 
descreve em As palavras e as coisas3°9: Foucault indica que até o século XVI o 
conhecimento das coisas dava-se, na forma de sua classificação, sobretudo pela 
identificação das semelhanças entre elas : “Não há semelhança sem marcas, mas 
é preciso identificá-Ias"39°. 

introduzindo o tema, escreve: 

“Até fins do século XVI, a semelhança desempenhou 
um papel construtivo no saber da cultura ocidental. Foi ela 
que orientou em grande parte a exegese e a interpretação 
dos textos: foi ela que organizou o jogo dos símbolos, 
permitiu o conhecimento das coisas visíveis e invisíveis, 
guiou a arte de as representar. O mundo enrolava-se sobre 
si mesmo: a terra repetindo o céu, os rostos mirando-se nas 

3” Esta indicação devo à leitura de Rouanet, Sérgio Paulo, Édipo e anjo . _ ., op. cit., p. 
137 e ss. 
35° Cf. Foucault, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências 
humanas. trad. de Antônio Ramos Rosa. Lisboa, Portugália, s.d., p. 34 e ss. 
3°° lbidem, p. 4647.



estrelas e a erva envolvendo nas suas hastes os segredos 
que eram úteis aos homens. A pintura imitava o espaço. E a 
representação - que fosse um prazer ou uma lição - 

oferecia-se como uma repetição: teatro da vida ou espelho 
do mundo, tal era o titulo de toda linguagem, a sua maneira 
de se anunciar e de formular o seu direito de falar.”3°1 

As coisas seriam, entre si, simpáticas ou antipáticasm, e tal como o 

homem as identificava que fossem, as quatro diferentes similitudes (conveniência, 
emulação, analogia e assimilação) completavam-se, aumentando a afinidade dos 
objetos conforme passavam de uma a outra. Assim, a conveniência referia-se à 

proximidade ou não (à vizinhança) de um objeto a outrom e a emulação diria que 
os objetos se defrontam como espelhos, rivais, envolvendo-se mutuamentem. 

Por sua vez, 

“O espaço das analogias, é, no fundo, um espaço de 
irradiação, Por todos os lados o homem é envolvido por ele; 
mas esse mesmo homem, inversamente, transmite as 
semelhanças que recebe do Mundo. Ele é o grande foco 
das proporções - o cetro em que as relações vêm apoiar-se 
e a partir do qual se refletem de novo.”3°5 

Por fim, a assimilação daria conta propriamente da simpatia (ou não) entre 
dois objetos. De qualquer forma, é no ser humano que se localiza o ponto fulcral, 
o modelo e a mediação onde as similitudes são produzidas°96, idéia que Benjamin 
vai retomar com toda a força em sua filosofia da história. Em última análise, 

seriam as semelhanças uma produção conceptual, ou pelo menos uma 
identificação, no curso da natureza, de elementos semelhantes de qualquer forma 
remetidos a um sistema de referências prévio. 

3°' rbidem, p. 34. 
3°* rbidem, p. 42-43. 3” rbidem, p. 36-7. 
394 Ibidem, p. 39. “S ibidem, p. 42. 
°°° lbidem, p. 41. 
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Vamos verificar primeiro como o tema aparece em alguns textos 

especialmente “marxistas"3°7 de Benjamin, referentes àquela fase em que, como 
se costuma afirmar, teria acontecido uma maior determinância do materialismo 
histórico em seus escritos. São eles A doutrina das semelhanças e A capacidade 
mimética.398 A aproximação da temática passa ainda por outros dois textos, a 

respeito da história dos brinquedos: Brinquedo e brincadeira: obsen/ações sobre 

uma obra monumental e História cultural dos brinquedos. 

A produção das similitudes, para Benjamin, deve ser entendida como um 
processo que constitui um conhecimentos”. Interessa, portanto, identificar na 

Mímesis seu aspecto metodológico, epistêmico, de apreensão e interpretação do 
real - enquanto semelhanças. Benjamin chega a especular se haveria alguma das 
“funções superiores” humanas que não seja co-determinada pela “faculdade 

mimética”. Neste sentido, ontogeneticamente a criança repetiria a história humana 
(filogênese), a saber, através das brincadeiras infantis, representaria - mais, 

portanto, que simples imitação - pessoas e objetos."°° Conhecer e reconhecer, 

pela representação, constituir-se-iam como o movimento de construção da 
identidade pela apreensão do mundo objetivo sobre o qual se posiciona."°' É 

397 Esta localização é importante uma vez que estou excluindo dois textos onde o tema é 
tratado, Da linguagem em geral e da linguagem do tradutor, de 1916, e A tarefa do 
tradutor, de 1921. Cf. Gagnebin, Jeanne-Marie. Do conceito de Mímesis no pensamento 
de Adorno e Benjamin. Perspectivas, vol. 16, p. 79, 1993. 
39° Cf. Benjamin, Walter. A doutrina das semelhanças. ln: Obras escolhidas (vol. I) 

São Paulo, Brasiliense, 1985. p. 108-113; e também A capacidade mimética. ln: Chacon, 
Valmireh (org.): Humanismo e comunicação de massa (Comunicação 2). Rio de Janeiro, 
Tempo brasileiro, 1970. p. 48-52. 
39° Segundo comentaristas da obra de Benjamin, o conceito de mímesis em Benjamin, 
no sentido de produzir semelhanças, seria seria tributário de Aristóteles. Cf. Gagnebin, 
Jeanne-Marie. Do conceito de Mímesis no pensamento de Adorno e Benjamin. 
Perspectivas, vol. 16, 1993, p. 67-88; cf. também Rouanet, Sérgio Paulo. Édipo e anjo: 
itinerários freudianos em Walter Benjamin. Rio de Janeiro, Tempo brasileiro, 1981, p.124. 
“°° cf. Benjamin, walter, A capacidade . _ ., p.1os. 
“ol Neste sentido é digno de destaque a defesa que Benjamin faz do teatro de Brecht. O teatro 
brechtiano defende que não se coloque simplesmente uma exposição dos fatos, mas 
que nele a sociedade seja representada em suas tensões. Neste sentido, a própria 
interpretação se estruturaria como tensão dialética, na medida em que o gesto possa vir 
a ser elemento de recriação constante do texto. Cf. Benjamin, Walter. O que é teatro 
épico: um estudo sobre Brecht. ln: Obras escolhidas (vol. I). 4. ed. São Paulo, 
Brasiliense, 1985, p. 78-90. Em outro estudo, também baseado em Becht, Benjamin cita 

123



neste sentido que as crianças conseguem, pela mediação do brinquedo e do jogo, 

estabelecer um processo de reconhecimento do mundo circundante, seja na 

relação com os pais, seja na identificação das diversas situações sociais 

circundantes. Os adultos produzem os brinquedos conforme uma concepção de 
criança produzida historicamente, à qual as crianças respondem - e não apenas 
imitam - com determinadas brincadeiras que podem, ou não, coincidir com as 
expectativas postas sobre elas. Benjamin escreve: 

“O mundo perceptivo da criança está marcado pelos 
traços da geração anterior e se confronta com eles; o 
mesmo ocorre com suas brincadeiras. é impossivel situá-las 
num mundo de fantasias, na terra feérica da infância pura 
ou da arte pura. Mesmo quando não imita os utensílios dos 
adultos o brinquedo é uma confrontação - não tanto da 
criança com o adulto, como deste com a criança. Não são 
os adultos que dão em primeiro lugar os brinquedos às 
crianças? E, mesmo que a criança consenle uma certa 
liberdade de aceitar ou rejeitar, muitos dos mais antigos 
brinquedos (bolas, arcos, rodas de penas, papagaios) de 
certo modo terão sido impostos à criança como objeto de 
culto, que somente graças à sua imaginação se 
transformaram em brinquedo."4°2 

Ao mesmo tempo que é capaz de combinar os mais diferentes elementos, a 

criança extrai similitudes de coisas muito simples, configurando significados de 
pequenos fragmentos de madeira ou pedra. Muitas vezes os brinquedos podem 
representar muito mais para as crianças do que aquilo que poderia, a princípio, 
parecer aos adultos. De qualquer forma, não é o brinquedo que determina a 

brincadeira, mas o contrário: a brincadeira (ação da criança sobre o mundo) que 
mimetiza (no sentido de reconhecimento) a realidade, não o brinquedo4°3. 

a expulsão dos poetas da República platônica para indicar, justamente, a importância 
dos artistas enquanto constantes recriadores da cultura. Cf. Benjamin, Walter. O autor 
como produtor. Conferência pronunciada no Instituto para o Estudo do Fascismo, em 27 
de abril de 1934. ln: Obras escolhidas (vol. I). 4. ed. São Paulo, Brasiliense, 1985, 
p. 120-136. 
“°2 cf. Benjamin, Walicr. Brinquedo c brincadeira in; obras escolhidas (vol. l). 

São Paulo, Brasiliense, 1985. p. 249-253; cf. especificamente p. 250. 4” cf. Benjamin, walter. História cultural do brinquedo. ln; obras escolhidas (vol. 
I). São Paulo, Brasiliense, 1985. p. 244-248; cf. especificamente p. 246-7. 
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Não se trata, no entanto, de entender a criança como dotada de um saber 
apriorístico, “naturalizado", mas de reconhecer que o conhecimento do mundo se 
constrói no embate com ele. A criança recria"°" as experiências que lhe são 

significativas, atribuindo-lhes sentidos que só são válidos na medida em que se 
constituem como mediação da relação ser humano/mundo. Além disso, Benjamin 
critica duramente a construção dos brinquedos baseada em critérios oriundos do 
“humor” subalterno, que impõe tamanhos distorcidos aos diversos brinquedos: à 

criança foi reconhecida a seriedade desde que no século XIX já se percebia que 
era qualitativamente inteligente, não apenas um adulto em miniatura4°5. 

Se a Mímesis é caracterizada como uma forma de. conhecimento 
ontogenético - e que perdura para além da infância -, ela também o é como 
componente da filogênese humana. 

Na magia, atividade mimética primitiva, o ser humano assemelha-se à 

natureza, para, identificando-se com os poderes nela ocultos, ludibriá-Ia, dominá- 
la. A criança repete, em seu crescimento, o percurso humano de afirmação do Eu 
frente à natureza, o processo de identificação necessário para que a aproximação 
com a natureza permita torná-la objeto. Em uma bonita passagem de suas 
lembranças de infância, sobre uma coleção de borboletas, Benjamin escreve: 

“Se uma vanessa ou uma esfinge, que 
comodamente poderia ter alcançado, zombasse de mim 
com vacilações, oscilações e flutuações, então teria querido 
dissolver-me em luz e em ar a fim de me aproximar da presa 
sem ser notado e poder dominá-la. E esse desejo se fazia 
tão real, que Iufavam sobre mim, que me irrigavam, cada 
agitar e cada oscilar de asas, pelos quais me apaixonava. 
Entre nós começava a se impor o antigo estatuto da caça: 
quanto mais me achegava com todas as fibras ao inseto, 

"°" Benjamin localiza a importância do duplo sentido da palavra spie/en, que quer dizer, 
em alemão, brincar e representar; o sentido da reidentificação se aproximaria do 
significado da narração - como elemento de coesão entre os adultos - ambas formas de 
localização e reconhecimento da identidade construída ao longo da história. Cf. 
Brinquedo e brincadeira, p. 253 e também cap. II deste trabalho. 
"°5 Cf. Benjamin, Walter. Brinquedo e brincadeira, p. 251. Sobre o tema da 
compreensão da criança como um ser de inteligência qualitativamente diferenciada do 
adulto, ver Ariès, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara, 1981. 
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quanto mais assumia intimamente a essência da borboleta, 
tanto mais ela adotava em toda a ação o matiz da decisão 
humana, e, por fim, era como se sua captura fosse o único 
preço pelo qual minha condição de homem pudesse ser 
reavida.”4°° 

Constantemente pode-se encontrar motivos místico-teológicos na obra de 

Benjamin, inclusive nos textos ora em discussão, mas permanece a leitura 

historicizada do marxista, ainda que de forma heterodoxa e às vezes 

surpreendente. Quando Benjamin alude às semelhanças que se encontram à 

nossa volta, e que muitas vezes, no atual estágio civilizatório, não mais 

identificamos, pondera no sentido de que estas correspondências naturais só são 
importantes se despertarem no ser humano a faculdade mimética que lhe é 

concernente, e que, nem as forças miméticas, nem seus objetos permanecem os 
mesmos no curso do tempo, já “... que com a passagem dos séculos a energia 
mimética, e com ela o dom da apreensão mimética, abandonou certos espaços, 
talvez ocupando outros.”“'°7 

Assim como a história não se repete, também não é possível que uma 
semelhança seja percebida duas vezes: nenhum dos objetos será o mesmo, e, no 
máximo constituirão uma outra similitude, ainda que esta possa guardar 

semelhanças com aquela. É assim que, tratando do conhecimento astrológico - 

especificamente a conjunção de dois astros -, Benjamin vai dizer que a percepção 
da semelhança se dá em um momento único, “como um relampejar”, e que por 
mais sofisticados que sejam os instrumentos, não poderá jamais ser 

reproduzido.4°8 A partir do exemplo da astrologia, Benjamin levanta o conceito de 
semelhança supra- -sensível: não é a simples imitação ou reprodução do real 

406 Cf. Benjamin, Walter, Infância berlinense . _ _, p. 81 (Caçando borboletas). 'W Cf. Benjamin, Walter. A doutrina das semelhanças, op. cit., p.109. Como se sabe, os 
seres humanos, na construção de sua história, passam pelo processo de 
descentramento, de onde vão construindo sua identidade, tanto subjetiva, como 
enquanto espécie - na diferenciação que estabelecem com a natureza - seja sua, 
interna, seja a circundante, externa. Esta processo de diferenciação é dado como 
dominação da natureza. O ser humano, na expressão de Horkheimer, contemplou o 
mundo, de forma calculada, como presa. Cf. Horkheimer, Max. Eclipse da razão, op. cit., 
p. 187. Nas notas do capítulo ll deste trabalho encontra-se a citação completa 
4°° Cf. Benjamin, Walter. A doutrina das semelhanças, p.110. 
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exposta como espelho, mas tarefa de reconhecimento que similariza e identifica 

situações de forma a produzir novas semelhanças. 

A Mímesís como reconhecimento e produção de semelhanças com a 

natureza, passa a sobreviver através de um espaço de intermediação, algo que 
possa permitir o conhecimento não mais como identificado diretamente - 

corporalmente, onde os movimentos da dança seriam exemplares - com o meio 
circundante, mas que o autorize a dar-se de forma elaborada: da mimetização 
corporal como âmbito de reconhecimento, os seres humanos passam à produção 
de linguagem. Pela construção das figuras onomatopaicas, mas não só por elas, 
poderiam ser constituídas semelhanças identificáveis ao objeto significante. 

Exemplo maior é aquele consagrado à linguagem, que passa a guardar em 
torno de si significantes diferentes com o mesmo significado, processo que se 
estende do falado ao intencionado, e de ambos em relação à síntese lingüística, 
formando um “arquivo de semelhanças”. “E o faz de modo sempre novo, 

originário, irredutível.”4°9 É a representação lingüística de um conceito que, 

extraído da materialidade, é dela superador, mantendo sua concretude e abrindo 
a possibilidade de abstração, de construção do conceito. Espaço de construção, 
portanto, do sujeito e da história. 

O que o conceito de semelhança supra-sensível evoca é o fato da Mímesís, 
da produção de similitudes, ser algo não dado como natural, mas histórico, 

voluntário, fruto do fazer humano objetivado na tentativa do reconhecer e produzir 
saben 

Benjamin trabalha ainda, sob o conceito de semelhança supra-sensível, 
com uma dupla concepção de leitura, que por um lado guarda uma dimensão 
mágica, e por outro uma semiótica. A primeira se refere ao substrato da Mímesís, 
aquilo que é, antes de qualquer comunicação, expressão de uma síntese, 

“intenção fundada”, e sob o qual surge a segunda, a dimensão de diálogo. Esta, 
ao contrário da primeira, e da qual emerge, sugere um patamar técnico. “O 

4°” ibidem, p.11o-111. 
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contexto significativo contido nos sons da frase é o fundo do qual emerge o 
. - ~ »410 

semelhante, num instante, com a velocidade do relampago. 

Os “dois extratos da leitura” só se tornam manifestos por uma atividade que 
supere a superfície do texto, que, como os primitivos, possa fazer uma dupla 
leitura: não só dos astros ou das vísceras dos animais, mas também, por eles, do 
futuro. Se estas semelhanças não se localizam mais nestes rituais, mas migraram 
para as runas, e delas para a linguagem, trata-se de compreender o “arquivo 

completo de semelhanças supra-sensíveis” nela localizado, e por ela atingir a 

clarividência. Trata-se de perceber os desígnios de uma história ainda a ser 

descoberta, inacabada; é o desejo de um leitor que se rebela com as conclusões 
de evidência e finitude. Enfim, um leitor que não crê na história oficial, mas busca, 
nas “semelhanças” a redenção: “O dom de despertar no passado as centelhas da 
esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os 
mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer."“"' 

“Sabe-se que era bem maior o círculo vital que num tempo aparecia como 
governado pela lei da similitude: tal lei governava tanto o microcosmo, quanto o 

macrocosmo ..."'"2 Assim como o da Narrativa, o “encolhimento” da capacidade 
mimética deve ser compreendido no quadro conceptual em que a Modernidade é 
lida por Benjamin: produtora de barbárie, a Modernidade não deixa de ser, 
contraditoriamente, secularização, força avassaladora que arrasa crenças, que 
tira a autoridade do sobrenatural. Não é mais pela leitura da posição dos astros, 
das vísceras de animais ou das danças que se pode identificar semelhanças que 
ordenem o mundo. Utopicamente, a “leitura do que nunca foi escrito” tornar-se-ia 
supérflua, no reino messiânico ou _ _ _ na sociedade socialista! Neste mundo o 

estado paradisíaco estaria reconstituído: “A nomeação adamítica está tão longe 
de ser jogo e arbítrio, que somente nela se confirma a condição paradisíaca, que 

“° ibidem, p.112. 
41' Cf_ Benjamin, Walter. Sobre o conceito de história, p. 224-225. 
412 Cf_ Benjamin, Walter, A capacidade mimética, p. 49. 
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não precisava ainda lutar contra a dimensão significativa das palavras.”'"3 “A tal 

ponto o idioma seria a etapa suprema do comportamento mimético e o mais 

perfeito arquivo de similitudes imateriais: um ambiente ao qual emigrariam, em 
resíduos, as mais antigas forças de produção e recepção miméticas, até liquidar 

as forças mágicas"“'°. 

Benjamin escreve ainda: 

“Nessa perspectiva, a linguagem seria a mais alta 
aplicação da faculdade mimética: um medium em que as 
faculdades primitivas de percepção do semelhante 
penetraram tão completamente, que ela se converteu em 
medium em que as coisas se encontram e se relacionam, 
não diretamente como antes, no espirito do vidente ou do 
sacerdote, mas em suas essências, nas substâncias mais 
fugazes e delicadas, nos próprios aromas. Em outras 
palavras: a clarividência confiou à escrita e à linguagem as 
suas antigas forças, no correr da história.”“5 

Estas questões são correspondentes ao caráter utópico'"6 presente na 
Modernidade (vide a nova barbárie, tratada no primeiro capítulo). A “leitura do 
que nunca foi escrito” tornar-se-ia supérflua no reino messiânico ou . _ . na 
sociedade socialista! Neste mundo o estado paradisíaco estaria reconstituído: “A 
nomeação adamítica está tão longe de ser jogo e arbítrio, que somente nela se 

4” Cf. Benjamin, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo, Brasiliense, 
1986; cf. espeficicamente p. 59. 4” ibidem, p. 52. “S ibidem, p. 112. 
416 O caráter utópico-revolucionário da Modernidade é fruto de um materialismo que se 
alimenta de elementos teológicos e românticos. A construção da utopia, em seu caráter 
de romantismo revolucionário, cosistiria em buscar as relações entre o passado pré- 
capitalista e o porvir pós-capitalista, numa tensão dialética que possa pensar a 
experiência de liberdade também na harmonia arcaica (cf. Löwy, Michel. Redenção e 
utopia: o judaismo libertário na Europa central. São Paulo, Companhia das letras, 1989, 
p.103). Sobre as múltiplas influências sofridas por Benjamin, Jürgen Habermas fez o 
seguinte comentário: “Não foi por nenhum amor ao segredo, como relata Adorno, que 
Benjamin manteve seus amigos afastados uns dos outros. Somente numa cena 
surrealista, poderiamos imaginar Sholem, Adorno e Brecht reunidos num simpósio 
amistoso em torno de uma mesa redonda, debaixo da qual Breton ou Aragon agacham- 
se, enquanto Wyneken permanece junto a porta, para debaterem sobre 'espirito da 
utopia' ou 'o espirito como protagonista da alma.” (Cf. Habermas, Jürgen. Crítica 
conscientizante ,ou salvadora - A atualidade de Walter Benjamin. ln: Sociologia. 2. 
ed. São Paulo, Atica, 1990, p. 169-206; cf. especificamente p. 171. 
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confirma a condição paradisiaca, que não precisava ainda lutar contra a 

dimensão significativa das palavras.”4" 

Há ainda um outro texto, não traduzido no Brasil, em que Benjamin avança 
e esclarece alguns pontos rapidamente tratados naqueles a que fizemos 

referência. Trata-se, na tradução espanhola, de EI problema de la sociologia de/ 
lenguajem, publicado em 1935. Em que pese o comentário de Rouanet, de que o 

artigo teria pouca importância teóricam, o fato é que nele Benjamin reconstitui a 

trajetória de várias teorias da linguagem, polemizando com abordagens 

positivistas, e ao mesmo tempo debatendo com teóricos de inspiração materialista 
como Olivier Leroy nas suas assertivas com respeito à nomeação, por parte dos 
esquimós, das diversas formas em que a neve se configura na natureza, o que 
estaria relacionado à necessidade que esta natureza lhe apresentam - e 

Nikolaus Marr, que vincula o desenvolvimento e propagação das línguas indo- 

européias à dinâmica de apropriação de códigos pelas classes e estamentosm _ 

Mais interessante para a presente análise são os pontos em que Benjamin 
alude a Vygótskym e a Delacroixm -encontrando no primeiro a idéia de que a 

linguagem se constitui como a integração de inteligência e gestualidade, e no 
segundo a concepção de que a sociedade é pressuposto para a existência da 
linguagem, que passa a ser considerada como construção- e fundamentalmente 
as considerações de Richard Paget e Marcel Jousse, nas quais o texto parece 

alcançar sua síntese. 

4” Cf. Benjamin, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo, Brasiliense, 
1986; cf. espeficicamente p. 59. 
41° Cf. Benjamin, Walter. El problema de la sociologia del lenguaje. ln: Imaginación 
ysociedad: I/uminaciones I. Madrid, Taurus, 1993. p. 157-94. 
"19 Cf. Rouanet, Sérgio Paulo. Édipo e anjo: itinerários freudianos em Walter Benjamin. 
Rio de Janeiro, Tempo brasileiro, 1981, p.120. 
42° cf. Ben¡am¡n,Wa|1er, Ei problema . . ., p.1ôô-167. 
*'21 lbidem, p.17o-172. 
“'22 ibidem, p.1s4-185. 
"23 iniciem, p.1sô-187. 
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Para Pagetm, a linguagem é 0 exercício de gesticulação dos instrumentos 

da fala: o elemento fonético estaria fundado no mímico-gestual. Na 

correspondência teórica com Jousse"25, Benjamin refere-se a uma economia na 
gesticulação laringo-bucal, uma vez que, com menor esforço, a comunicação 

processada (na síntese entre o gesto e o produto dele - o som) se daria de forma 

mais efetiva que na meramente gestual. O gesto seria, desta forma, uma estrutura 
mediatizadora entre a natureza e a fala. 

Da análise de Paget se extrai que não se dá exatamente uma simples 
onomatopeização quando da formação da linguagem, mas uma articulação do 
aparato lingüístico que deriva da mímica corporal, pela percepção dos 

movimentos corporais em consonância aos sons que se combinam com eles. As 
gestualidades do sorriso ou do tomar sopa, uma vez identificadas como 
produtoras de som, seriam primeiro sussurradas, depois declamadas. “Seu 

elemento fonético é o portador de uma comunicação cujo substrato originário era 
um gesto expressivo".426 A linguagem não seria mais que o instinto do 
movimento expressivo mímico por meio do corpo."427 

Benjamin, como já fizera dois anos antes em A capacidade mimética, 
exemplifica o processo citando Mallarmé: a dança seria, por excelência, 

expressão mimética, representando não uma pessoa, mas uma espada, uma flor 
ou outras figuras, que se quisessem representarfza 

Para além dos textos em que o tema da Mímesis aborda a linguagem, seja 
em sua forma ritual, lúdica ou de expressão comunicativa, Benjamin mais uma vez 
adota-o como leitura do real, metodologia: é na elaboração de sua análise da 
Modernidade. 

Benjamin escreve: 

42" lbidem, p.1s9 e ss. 
"25 lbidem, p.19o. 
42° Ibidem, p.191. 
427 Cf. Paget, citado por Benjamin, loc. cit. 
42° Cf. Benjamin, Walter, Sobre el problema _ . _, p.192. 
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“As particulas da multidão descrita por Poe executam 
uma mimese semelhante do 'movimento febril da produção 
material' junto com as formas de comércio pertinentes. A 
descrição de Poe prefigura o que mais tarde o Lunapark - 

que transforma o homem do povo em um cômico - realizou 
com seus brinquedos oscilantes e diversões análogas. Em 
Poe, as pessoas se comportam como se só pudessem se 
exprimir reflexamente. Essa movimentação tem um efeito 
ainda mais desumano porque em Poe, se fala apenas em 
seres humanos.”42° 

Teriamos então duas formas de Mímesis, a primeira relacionada à 

percepção consciente e criadora das correspondências e das semelhanças supra- 

sensíveis, portanto, representação; a segunda, como nas análises de Adorno e 

Horkheimer, regressiva, típica da privação de Erfahrung, relacionada ao caráter 

reflexo e adaptativo dos seres humanos. 

“A mimesis autêntica, objeto de um sistema social 
futuro, permitiria uma percepção consciente das 
correspondências no espaço e no tempo, e um esforço 
autônomo de identificação com a natureza: uma mimesis 
liberta do mito, em que o homem não fosse mais forçado a 
tornar-se semelhante a seu meio, e gudesse reencontrar-se 
livremente com um mundo fraterno.” ° 

Aqui a Modernidade é expressão mimética do sempre-igual 

(immergleichen), condenação, conjunto de escombros, tal como se lê nas Teses. 
É neste aspecto que a teoria da Mímesis de Benjamin encontra correspondência 
na crítica à razão instrumental, tal como foi formulada por Adorno e Horkheimer. 

A necessidade de controle do comportamento da multidão de 
trabalhadores, requisito fundamental para o funcionamento do capitalismo, fica 
sobremaneira qualificada no sentido da própria lógica em que a razão se 

especifica. Como expressão do processo civilizatório ao qual o homem submete 
a natureza circundante e a sua própria natureza interna, a racionalidade é 

expressão de instrumentalidade, perdendo seu caráter emancipatória para tornar- 
se meio de dominação, eclipse do sujeito e da sua autonomia. 

42° Cf. Benjamin, Walter, Paris do segundo Império, p. 50. 
43° Cf. Rouanet, Sérgio Paulo, Édipo e anjo . . ., p. 127 
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1. O encolhimento da Experiência na Cultura Corporal: 
notas sobre a instituição do Esporte moderno 

Como foi visto até agora, a corporeidade organiza-se de diferentes formas 
na Modernidade. Um novo trato para a questão do corpo morto, esquadrinhado 
cientificamente pela anatomia; o fim da espetacularização do suplício, ao mesmo 
tempo em que se dá o início da espetacularização dos corpos mutilados pela 

guerra; a diminuição da gestualidade pelo encolhimento da narrativa; uma nova 
dinâmica para os movimentos no trabalho mecanizado./Tudo isso correspondendo 

a sensibilidades específicas no âmbito da cidade, onde os sentidos devem passar 
a identificar sinais, e comandar os músculos em respostas a perguntas que não 
devem gerar surpresa - uma vez que o reconhecimento de sinais poderia 

significar perda de tempo. 

Uma outra forma de organização da corporeidade, correspondente 

àquelas já citadas, e que também rompe com a tradição, é caracterizada pela 
instituição do Esporte moderno. Se na história da humanidade as práticas 

corporais constantemente estiveram presentes, é no advento do mundo moderno 
que passam a estruturar-se de forma autônoma, desligando-se, sobretudo, do 
universo ritualista a que geralmente estavam ligadas. 

No mundo medieval, por exemplo, a gestualidade está intimamente ligada à 

performance poéticam, onde todos os sentidos eram chamados à decodificação 
de um texto. Como culturalmente condicionado, já era o gesto compreendido em 
seu significadomz “Poderíamos, com prudência, de modo voluntariamente 

aproximativo, evocar uma gramática ou, mais justamente, uma retórica do gesto, 
mantendo ou superando uma palavra. Entre as figuras que ela encadeia e 

combina, a suspensão provisória do movimento, a imobilidade repentina, não é a 

431 Assim como na Antigüidade, também no mundo medieval a poesia é 
essencialmente declamada, sendo daí a importância fundamental dos gestos em sua 
associação com a voz. 
432 Cf. Zumthor, Paul. A letra e a voz: a "literatura medieval”. São Paulo, Companhia 
das Letras, 1993, p. 240 e ss. 
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menos eficaz . _ . tanto quanto entre os signos da voz. Como forma mais 

evocativa e mais facilmente controlável, a mímica corporal - como expressão da 

ironia, mas não só dela - chegava mesmo a predominar, nos jograis, em relação 

ao cantofm 

Ao aparato gestual dos declamadores corresponde uma outra forma de 

expressão corporal, que encontrando suas raízes no período paleolítico da 

história humana,435 presentifica-se também no mundo medieval/A dança, seja ela 

expressão de ritos pagãos ligados à agricultura, ou vinculada à liturgia católica, 

ou ainda, como reelaboração cortês dos modelos anteriores, espalhou-se, como 

atividade recreativa, entre os nobres.” Apesar da reprovação clerical, a dança 

experimentou um considerável crescimento, disseminando-se tanto na vida 

privada quanto na pública, inclusive com a instituição de escolas.” Mesmo a 

dança de caráter religioso, nunca deixou de ter sobre si a suspeição 

ecIesiástica.”8 

Em um trecho que faz recordar os escritos de Walter Benjamin sobre a 

Mímesis como capacidade de produzir semelhançasm, Paul Zumthor escreve: 

43° ibidem, p. 243. 
4°* ibidem, p. 244. 
"35 Apesar da escassez documental, é possivel afirmar que já no paleolítico se 
colocavam formas de dança, provavelmente relacionadas ao culto de animais - como 
predadores, os seres humanos da daquele periodo encontravam-se em alto grau de 
dependência da caça. No período neolítico, já é possível se supor a existência de formas 
dançadas relacionadas cerimônias funerárias ou de combate. Há ainda a hipótese da 
existência de danças totêmicas, sugeridas por pinturas rupestres, onde os participantes 
aparecem vestidos de animais. Importante é perceber a característica mimética presente 
nas práticas corporais dançadas do mundo primitivo. Além do uso de vestimentas que 
lembram animais, no neolítico, ainda no paleolítico e no mesolítico se coloca como muito 
importante a utilização de máscaras de animais - situação que, de mais a mais, perdura 
até o século XVIII, quando a maquilagem vai substituir a máscara na representação 
ritualista. (Cf. Bourcier, Paul. História da dança no Ocidente. São Paulo, Martins Fontes, 
1987, p. 1-18.) 
436 Cf. Zumthor, Paul. A letra e a voz. _ ., op. cit., p. 246-247. 
"37 lbidem, p. 247. Cf. também Zumthor, Paul. A Holanda no tempo de Rembrandt, op. 
cit., p. 202. 4” cf. Bourcier, Paul. História da dança no ocidente, op. cit., p. 46-47. 
43° Cf. Benjamin, Walter, A capacidade mimética, op. cit. e Doutrina das semelhanças, 
op. cit., e ainda o capitulo Ill deste trabalho. 
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“Supõs-se haver nessas práticas alguma 
sobrevivência mítica muito antiga, a necessidade anrmista 
de uma reprodução de movimentos do céu. Talvez. Pelo 
menos elas implicam claramente um sentimento difuso da 
ritualidade do universo. O homem dança, mas ainda mais a 
mulher, exaltando em gesticulações sua feminilidade; os 
anjos dançam; os demônios; no século XV a própria morte 
se porá a dançar _ _ 

_”“° 

Como se sabe, a dança passa, modernamente, por um crescente processo 
de tecnificação e desportivizaçãow, onde o caráter ritualista de sua prática tem 

sido diluído em favor da performance tecnicamente mais avançada. Não seria fora 
de propósito supor a relação entre este processo e dois outros: o encolhimento 

da gestualidade narrativa - correspondente à atividade artesanalm - e a maior 

vinculação da atividade poética à escrita, que elimina a necessidade da presença 

física - e, portanto, um compartilhamento mais efetivo da Experiência - da figura 
do declamador. 

Também outras práticas corporais além da dança, como os jogos, 

encontravam-se, até aproximadamente metade do século passado, no núcleo de 
outras atividades com propósitos diferentes daqueles relacionados à concorrência 
- característica típica do mundo e do esporte - expressão hegemônica da cultura 
corporal - modernos. Assim, atividades religiosas ou ligadas ao trabalho, incluíam, 

em suas festas, jogos e outras atividades estamentais ligadas ao corpo. 

Importante é destacar que nos jogos e outras atividades corporais 

anteriores ao período moderno, a concorrência e a competição já estavam 

44° Cf. Zumthor, Paul. A letra e a voz. _ _, op. cit., p. 247. 
“1 A dança permaneceria, no entanto, como um dos espaços do movimento humano 
onde o interesse por sua prática estaria centrado, fundamentalmente, na expressão. “o 
interesse condutor do conhecimento na Dança, na sua forma original, é com a 
EXPRESSAO de movimentos. A subjetividade do se-movimentar se torna objeto de 
vivência alegre e prazeirosa pela dança. [_ _ _ ] A racionalidade que modela o pensar, 
sentir e agir do Homem nas sociedades modernas afasta-o da 'unidade primordial de 
Homem-Mundo”, na definição de M. Merleau-Ponty [_ _ _ ]_ Pela dança, podemos dizer, ele 
se reaproxima , dessa unidade.” Cf. Kunz, Elenor. Transformação didático-pedagógica 
do esporte. Ijuí, Unijuí, 1994, p. 83-86. Citação da p. 86. 
"42 Cf. Benjamin, Walter, O narrador. _ _, op. cit. e o capítulo I deste trabalho. 
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presentes mas constituíam no entanto, apenas um entre outros elementos 

constituintes das atividades.” 

“Nos exercicios estamentais tratava-se mais, por 
exemplo, do exercitar-se em atividades e habilidades que 
eram realmente avaliadas, mas muito mais com categorias 
como 'bom”, “ruim”, ou 'adequada'. O aprender de 
movimentos adequados, habilidades e formas de agir, os 
objetivos da saúde e da capacidade corporal estavam aqui 
num primeiro plano, e não tão fortemente a comparação de 
performances. Com os séculos XVII e XVIII resultou - a 
partir da Inglaterra - uma mais forte racionalidade do 
rendimento e uma mais forte expansão do comportamento 
competitivo no esporte.”“" 

A Festa de São Martinho, na Holanda, por exemplo, abrigava nos anos mil 
e seiscentos, corridas de canoas com até quinhentos participantes conduzindo 
chulapas a remo ou a vela. Mais do que o prêmio, interessava a simples 

emulação, onde os neerlandeses pudessem mostrar sua força e resistência. 

Ficavam quites, vencedor e perdedor, pelo simples pagamento de uma bebida do 
segundo para o primeiro.“5 

Hav.a, ainda na Holanda, um jogo que lembra as antigas formas de relação 
ser humano-natureza determinadas pela prática mimética de aproximar-se da 

Natureza para, no seu ludibrio, dominá-la: “Na ilha deTerschelling, que as focas 
atingiam em sua migrações sazonais, os camponeses, disfarçados, misturavam- 
se às familiares brincadeiras desses animais, atraíam-nos para bem longe da 
margem, e depois se lançavam sobre eles e os capturavam."“6 

Se estas atividades, que englobam as práticas corporais populares - como 
o futebol -, e estamentais - como o tiro, a equitação e a ginástica - vêm constituir 

443 Cf. Grieswelle, Deflet. A gênese do esporte moderno. In: Sportsoziologie. 
Stuttgart, Kohlhammer Urban-Taschenbücher, 1978, p. 56-67. Utilizamos aqui uma 
versão, digitada, feita pelo Prof. Valter Bracht. 
"44 lbidem, s.p. Cf. também Oro, Ubirajara. Motricidade humana e esporte convencional. 
Revista de Ciências humanas. Florianópolis, vol. V, n. 8, p. 17-31; cf. especificamente p. 
23. “5 Cf. Zumthor, Paul. A Holanda no tempo de Rembrandt, op. cit., p. 199. 
44° lbidem, p. zoo. 
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.. . . 447 f I 

a gênese do esporte moderno ja a partir do seculo XVII , e no seculo XIX que 

passam a ter uma dimensão extremamente ampliada alastrando-se, nas palavras 
_ u . .. . ,. 44s 

de Eric Hobsbawn, como um mcendio pelo mundo. 

A ascendente cultura esportiva também vai contribuir para a definição do 
conceito de tempo na França do século passado. Como aponta Eugen Weber, foi 
uma pretensão da Revolução francesa racionalizar o tempo, não conseguindo, no 
entanto, que este perdesse sua subordinação aos imperativos locais, 

comunitários, onde ainda era grande a importância do relógio de sol. Somente 

com o advento do transporte entre cidades surgiu, de fato, a necessidade de se 

contarem os minutos. Quanto aos segundos, foram os esportes e as competições 

esportivas que, a partir da última década do século, sugeriram a necessidade de 

contá-los.” 

A grande disseminação das atividades corporais esportivizadas está 

vinculado ao caráter urbano que se instaura como requisito paralelo e necessário, 
ao surgimento da burguesia. Fortemente motivada pela preocupação de 
distinguir-se como classe, a burguesia buscará no esporte, associado com outras 
duas grandes providências - a segregação residenciaI"5° e a educação escolar - 

justamente esta função diferenciadora. Um dos exemplos marcantes deste 

fenômeno é o tênis, esporte que nasce nos subúrbios burgueses já adaptado à 

realidade dos espaços urbanos. Além disso, esta modalidade esportiva vem a se 
constituir um importante veículo de promoção de relacionamentos entre jovens 
dos diferentes sexos - o que é sobremaneira facilitado por este ser um esporte 

W Cf. Grieswelle, Deflet. A gênese do esporte moderno, op. cit., s.p. 
44° Cf. Hobsbawn, Eric. A era dos impérios 1870-1914. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1988, p. 255. 
44° Cf. Weber, Eugen. França fin-de-siècle. São Paulo, Companhia das Letras, 1988, p. 
89-90. 
45° Já no século XIX, os trabalhadores londrinos agrupavam-se em bairros periféricos da 
cidade, sobretudo naquele conhecido como East End. (o nome da localidade dispensa 
maiores comentáriosl) Cf. Bresciani, Maria Stella Martins. Londres e Paris no século X/X: 
o espetáculo da pobreza. 6. ed. São Paulo, Brasiliense, 1990, p. 49 e ss. Cf. também o 
clássico estudo de Friedrich Engels, A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, op. 
cit., p. 35-92. 
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bissexual -, alargando os espaços sociais onde circulam membros de uma mesma 
classe."51 

As novas práticas corporais esportivizadas reproduzirão, naquele 

momento, as antigas práticas populares, ou as diversas manifestações 

originalmente afeitas à aristocracia - então dedicada a prática de atividades que a 

mantivessem afastadam do mundo do trabalho, caracterização que a burguesia 
buscará para si.453 

É neste contexto que o jovem Engels, inconformado pelas condições de 
vida dos trabalhadores ingleses, apontará, mesmo que de forma discreta, a 

questão das práticas corporais como um dos elementos expropriados aos 
trabalhadores de manufatura que se transformaram em proletários.“54 

"51 Cf. Hobsbawn, Eric. A era dos impérios. . ., op. cit., p.257. 
452 A mentalidade aristocrática do esporte é expressa pela criaçao do Comite Olímpico 
Internacional, no final do século passado, largamente integrado por aristocratas, e tendo 
como seu primeiro presidente o Barão de Cobertin. Esta mentalidade expressa-se, por 
exemplo, no fair-play. O verdadeiro cavalheiro só se preocupa em vencer conforme as 
regras estabelecidas, afastando-se da vulgar busca da vitória a qualquer preço. A 
preocupação estava, pelos aristocratas e burgueses, centrada também na formação de 
jovens aptos a ocuparem por futuras posições de liderança, de onde as características 
oriundas do esporte - coragem, determinação, etc - poderiam, então exercer forte 
influência (Cf. Bourdieu, Pierre. ?Cómo se puede ser deportista? ln: Sociología y 
cu/tura. México, Grijalbo, 1990, p. 193-214; cf. especificamente p. 197 e ss.) Sobre esta 
última questão, cf. Weber, Eugen, França. . ., op. cit., p. 272-273. Procurando manter o 
caráter do “jogo limpo”, a aristocracia estigmatizava todo aquele que praticasse o esporte 
de forma profissional. O profissionalismo no esporte, como qualquer outra atividade 
laboral, é considerado, pelo olhar aristocrático, como inferioridade. Um exemplo da 
importância que a aristocracia atribuía ao amadorismo é a cassação das medalhas do 
americano Jim Thorpe, vencedor do pentatlo e do decatlo nos Jogos Olímpicos de 
Estocolmo (1912). Thorpe foi acusado de ter participado, mediante remuneração, de 
algumas partidas de baseball. Cf. Vieira Cunha, Manuel Sérgio. Heróis olímpicos do 
nosso tempo. Lisboa, Compendium, 198?, p. 22-24. 
"53 Cf. Hobsbawn, Eric. A era dos impérios, op. cit., p. 255 e ss. 
45" Engels parece ter sido um entusiasta das práticas corporais: “O jovem Engels é uma 
figura atraente. Era alto e esbelto, com cabelos castanhos e olhos azuis brilhantes e 
penetrantes. Ao contrário de Marx, homem macambúzio e obstinado, era flexível, ativo, 
cheio de vida. Em Bremen divertia-se esgrimando e andando a cavalo; certa vez 
atravessou o rio Weser a nado quatro vezes seguidas.” Cf. Vlfilson, Edmund. Rumo à 
Estação Finlândia: escritores e atores da história. 3. rei. São Paulo, Companhia das 
Letras, 1987, p. 128. 

139



“Assim, os trabalhadores viviam uma existência em 
geral suportável e levavam uma vida honesta e tranqüila, 
em tudo piedosa e honrada; a sua situação material era 
bem melhor do que a dos seus sucessores; não tinham 
necessidade de se matarem de trabalhar, não faziam mais 
do que desejavam e, no entanto, ganhavam para as suas 
necessidades e tinham tempo livre para um trabalho são no 
jardim ou no campo, trabalho que era para eles uma forma 
de descanso, e podiam, por outro lado, participar nas 
distrações e jogos dos seus vizinhos; e todos esses jogos, 
malha, bola, etc., contribuíam para a manutenção da sua 
saúde e para o seu desenvolvimento fisico.”455 (grifo 
nosso) 

Descrevendo a degradação causada pela submissão do ser humano à 

máquina, que condena o trabalhador “a deixar enfraquecer todas as forças 

físicas e morais neste aborrecimento”, Engels lembra, mais uma vez, que este 
estado de coisas “não deixa nenhum lugar à atividade física [nem] ao exercício 
dos músculos".45° A reivindicação de Engels é no sentido da restituição de algo 
que já fizera parte do horizonte de vida dos operários, e que deixa de fazer 
justamente pelas condições de vida impostas pela modernização do trabalho."57 

Este gradual encolhimento da Experiência vinculado à corporeidade, que 
retira os seres humanos de suas antigas relações - e afasta-os do universo da 
tradição - cria novas situações, qualitativamente diferentes. A imposição de 
formas seculares de organizar a corporeidade, expressão dessa “nova barbárie” 
supõe um processo de racionalizaçao da práticas corporais. Característico desta 
nova situação é o desenvolvimento de sistemas e métodos de treinamento, 

455 Engels, Friedrich, A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, op. cit., p. 12. 
45° ibidem, p. 199. 
"57 No contexto das relações que a Modernidade instaura, as práticas corporais 
secularizadas também passam a fazer parte da vida dos operários, sofrendo, no 
entanto, uma reinterpretação que a coloca sob novas bases Elas significam, segundo 
Pierre Bourdieu, uma das únicas possibilidades de ascensão social para as crianças das 
classes dominadas. Bourdieu escreve: “[. _ .] el mercado desportivo representa para el 
capital físico de los chicos lo mismo que el hacer carrera en los concursos de belleza y 
en las profesiones posibles gracias a ellos - recepcionista, etcétera - para el capital físico 
de las chicas.” (Cf. Bourdieu, Pierre. ?Cómo se puede. _ ., op. cit., p. 207). As classes 
populares parecem, além disso, identificar-se com os esportes vinculados ao caráter de 
força como o boxe, o halterofilismo e o rugby. lbidem, p. 207-209; cf. também Bourdieu, 
Pierre. Programa para uma sociologia do esporte. ln: Coisas ditas. São Paulo, 
Brasiliense, 1990, p. 207-220; cf. especificamente p. 208. 
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fracionamento dos exercicios, construção de aparelhos para otimizar e mensurar 

as performances, etc.458, enfim, meios de racionalizar e secularizar ao máximo as 
atividades: “Trata-se aqui, em contraposição às formas de ação relativamente 
arbitrárias/casuais, não planejadas e determinadas pela tradição, de formas de 
ação orientadas na relação meios-fins, calculadas, e correspondentemente 
planejadas.”“59 (grifo nosso). 

Racionalização, no sentido da relação meios-fins é uma característica 

essencial da razão iluminista, tal como foi analisada por Max Horkheimer. 

“Mas a força que basicamente torna possiveis as 
ações racionais é a faculdade de classificação, inferência e 
dedução, não importando qual o conteúdo específico 
dessas ações: ou seja, o funcionamento abstrato do 
mecanismo de pensamento. Este tipo de razão pode ser 
chamado de razão subjetiva. Relaciona-se essencialmente 
com meios e fins, com a adequação de procedimentos a 
propósitos mais ou menos tidos como certos e que se 
presumem auto-explicativos. Concede pouca indagação 
de se os propósitos como tais são racionais. [. _ .] A 
razão tornou-se algo inteiramente aproveitado no processo 
social. Seu valor operacional, seu papel no dominio dos 
homens e da natureza tornou-se o único critério para avaliá- 
la. Os conceitos se reduziram a síntese das características 
que várias espécies têm em comum.”"°° (grifo nosso) 

45° Cf. Grieswelle, Deflet. A gênese do esporte moderno, op. cit., 
45° lbidem, s.p. A partir da segunda metade do século passado já começa, na Inglaterra, 
a utilização de métodos inten/alados de treinamento. Cf. Tubino, José Manoel Gomes. 
Metodo/ogia científica do treinamento desportivo. 5. ed. São Paulo, Ibrasa, 1984, p. 36. 
Grosso modo, estes métodos, muito aperfeiçoados no século seguinte, consistem em 
fracionar distâncias e cumprir intervalos entre os estímulos. 
46° Cf. Horkheimer, Max. Eclipse da Razão. Rio de Janeiro, Labor, 1976, p. 11-12 e 29. 
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2. Racionalização do corpo e Iudibrio da Natureza 
O sentido da preponderância dos meios em relação aos fins pode ser 

observado no conjunto de conhecimentos sobre o corpo - e sobre o seu 

funcionamento - que vão sendo elaborados no final do século passado e no início 
deste. Se a anatomia pensa o corpo a partir da sua morte, os novos 
conhecimentos são desenvolvidos tendo em mente o corpo em movimento, e, 

mais que isso, os meios de melhor dominá-lo. 

O domínio da Natureza interna ao ser humano é, como foi visto, uma das 
prerrogativas essenciais da formação do Eu, mas com ele desenvolve-se, 

concomitantemente, a idéia do senhorio do ser humano sobre uma Natureza 
desprovida de significado, subserviente. No dominio da razão instrumental, 

dominar a Natureza significa a capacidade de nela interferir. Não é diferente - 

mas, ao contrário, é justamente aí que se encontra uma de suas grandes 
manifestações - com a metodologia do treinamento desportivo. 

Através de toda gama de conhecimentos que compõe o processo do 
treinamento desportivom - de onde se destacam a biomecânica, a fisiologia e a 

psicologia -, a aplicação dos princípios metodológicos, dos meios e dos métodos 
do treinamento, pretende a consecução de modificações mais ou menos 
permanentes no organismo humano. Mediante estimulações ao organismo com 
determinado ritmo, espera-se que ocorra uma adaptação fisiológica ou técnica 
superior. Estas modificações devem proporcionar uma melhoria na presteza das 
qualidades físicas necessárias à performance de um determinado desporto. 

461 “A ciência exerce um papel fundamental no processo de mercadorização do 
esporte, não só por conseguir materializá-lo através da tecnologia, como porque atua no 
sentido de aumentar sua produtividade. Possibilita, através da produção e aplicação dos 
conhecimentos cientificos, o aumento do rendimento e da performance que o tornam 
mais atraente ao consumo.” Cf. Silva, Ana Márcia. Esporte espetáculo: a mercadorização 
do movimento corporal humano. Florianópolis, CED/UFSC, 1991. (dissertação de 
mestrado). 
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Se nos estados patológicos da humanidade o ser humano parece dar vida 
à máquinam, a redução do corpo a mero objeto - que não só é passível de 
conhecimento, mas o é justamente porque precisa ser dominado - o reduz à 

condição de maquinismo. As práticas corporais parecem só atingir algum sentido, 
sob as condições de racionalização máxima, “[. . _] em função de um 
conhecimento abstrato dos efeitos de um exercício que é, como no caso da 
ginástica, freqüentemente reduzido a uma série de exercícios abstratos, 

decompostos e organizados em referência a um fim específico e erudito (por 
exemplo, 'os abdominais') [. _ 

.]"46° Para Bourdieu, estas questões dão conta de 
uma mentalidade que procura satisfação no próprio esforço, desde que este 
suponha uma gratificação posterior em função do sacrifício feito.464 

Para Max Horkheimer, 

“[. . .] uma atividade só é racional [segundo o ponto 
de vista da razão formalizada] quando serve a outro 
propósito, como, por exemplo, a saúde ou o descanso, que 
ajude a recuperação da energia produtiva. Em outras 
palavras: a atividade é simplesmente um instrumento, pois 
retira o seu significado apenas através de sua ligação com 
outros fins. [. _ .] As crianças podem imitar o pai que era 
dado a longos passeios, mas se a formalização da razão 
tiver progredido bastante, eles poderão pensar que já 
cumpriram o suficiente a obrigação para com o corpo 
realizando um série de exercicios sob o comando de uma 
transmissão radiofõnica. Nãoré mais necessário nenhum 
passeio para ver a paisagem. E assim o próprio conceito de 
paisagem, tal como é experimentado por um andarilho, 
torna-se arbitrário e sem significado. A paisagem degenerou 
completamente em paisagismo.""°5 

Não é exclusiva do treinamento desportivo a premissa de que o corpo 
objetualizado deve ser alvo de intervenções na esfera das práticas corporais.jUm 
corpo dominado é um corpo modifioável, e esta é a base que sustenta também as 
práticas terapêuticas que surgem a partir do século IXX. Também aí permanece a 

idéia de que as práticas corporais devem manter-se como meios relacionados a 

462 
463 

Cf. Adorno, Theodor W. Minima Moralia, op. cit., p. 46. 
Cf. Bourdieu, Pierre. ?Como se puede. . ., op. cit., p. 211. 

*'°“ ibidem, p. 212. 
"65 Cf. Horkheimer, Max. Eclipse da Razão, op. cit., p. 45-46. 
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fins, desta vez com a clara preocupação de, junto com outras providências 

medicinais, barrar toda sorte de “degenerações".466 

“Durante a primeira metade do século, [a correção é] 
mecânica; depois, de 1851 em diante, o modelo energético 
proposto pela termodinâmica leva à evolução das imagens 
de corpo. Este aparece como um sistema de forças, em 
seguida como um motor; o importante já não é moldá-lo, 
mas adestrá-lo. A noção de exercicio sai da esfera militar; 
uma ginástica que objetiva conferir ao corpo sua máxima 
potência “penetra aos poucos em todas as ordens 
coletivas. 7 (grifo nosso) 

Voltando ao esporte, vejamos alguns elementos do treinamento desportivo, 
que possam dar alguns indicativos de como, em sua dinâmica interna, se dá a 

relação ser humano-natureza. 

Na preocupação em adquirir uma “adaptação superior” do organismo, 
localiza-se um dos principais princípios do treinamento desportivo, o da 
sistematização.” Este princípio obedece a uma lógica constante de organização: 
a ciclicidade. O processo do treinamento deve ser organizado de tal forma que os 
estímulos se repitam de forma intercalada a períodos de repouso. "69 

4* Cf. Corbin, Alain. Bastidores. ln: Perrot, Michele (org.) História da vida privada: da 
Revolução francesa a primeira guerra (vol. 4) São Paulo, Companhia das Letras, 1991, 
p. 608-611. 
4°? Ibidem, p. sos. 
46° Há vários outros, que pelas limitações do trabalho não serão discutidos. De acordo 
com o estudo clássico coordenado por Gerhardt Schmolinsky, os principios seriam: 
versatilidade, promoção da saúde, utilidade (especificidade), clara consciência, 
repetição, sistematização, durabilidade, gradualidade (relação volume & intensidade) e 
influência da idade. Cf. Schmolinsky, Gerhardt. Atletismo. Lisboa, Estampa, 1982, p. 
24-38. Os dois primeiros princípios estariam mais relacionados a um certo “cuidado” com 
os atletas, no sentido de se colocar em primeiro lugar um contato amplo das 
modalidades esportivas (o que seria essencial no sentido do conhecimento da cultura 
corporal, ainda que este princípio seja importante também para a aprendizagem, mais 
tarde, da especificidade técnica do desporto a ser especializado) e a presen/ação da 
saúde. Como pode ser observado no dia a dia dos esportes, não faz sentido, para a alta 
competição, qualquer outra coisa que não leve à melhoria da prestação esportiva e da 
conseqüente espetacularização, pouco ou nada importando o que será feito dos atletas. 
Cf. Kunz, Elenor. Transformação didático-pedagógica do esporte, op. cit., sobretudo o 
excurso “As dimensões inumanas do esporte de rendimento” (p. 43-56); cf. também 
Silva, Ana Márcia. Esporte espetáculo . . _, op. cit., cap. 2 e 3. 
46° Cf. Matveiv, Lev. O processo de treino desportivo. Lisboa, Horizonte, 1981; 
Zakharov, Andrei & Gomes, Antônio Carlos. Ciência do treinamento desportivo. Rio de 
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“Um ciclo de treinamento é a distribuição das cargas totais e das cargas 
máximas em períodos semanais, mensais, de uma fase do treino, de um período 
ou de um ano."”° Esta forma de organizar o treinamento determina todo o 

processo, mesmo na sessão diária - como é o caso dos vários tipos de 
treinamento intervalado - e na programação plurianual - onde há anos de maior 
sobrecarga, intercalados com outros de descanso relativo. 

As cargas de treinamento devem ser gradualmente aumentadas, 
aproximando-se cada vez mais da carga máxima. A relação entre os estímulos e 

os intervalos deve ser, no entanto, extremamente bem controlada, uma vez que 
um descanso suficiente impede o organismo de recuperar-se do estímulo anterior, 
podendo gerar, mais cedo ou mais tarde, alterações de comportamento, 
dificuldades técnicas e físicas, baixa prestação competitiva e alterações somático- 

funcionaisfm 

“Num atleta bem treinado, a carga máxima actua do 
mesmo modo que uma única carga forte, que primeiro faz 
baixar o nivel geral, ou seja, a capacidade realizativa 
normal. O organismo necessita então de uma período maior 
de repouso para regressar ao estado inicial por processos 
adaptativos e para entrar num período ainda mais dilatado 
de recuperação na fase chamada de 
'supercompensação'.”m 

A fase de supercompensação é assim chamada porque espera-se que o 

organismo, ao seu final, e antes do estímulo subseqüente, atinja, do ponto de 
vista morfo-fisiológico, uma condição superior àquela anterior. Se um organismo 
é submetido a qualquer tipo de stress por um período contínuo, ele acaba por 
adaptar-se. 

Janeiro, Palestra, 1992, p. 233-288.; Schmolinsky, Gerhardt. Atletismo, op. cit., p. 33-37 
e 137-147. ”° lbidem, p. 33. 4" Cf. Dick, Frank W. L'importanza dei processi di recupero e di rigenerazione all'interno 
delI'aIlenamento sportivo. Atleticastudi (ITA), Anno XIX, n. 3-4, mag.-ago., 1988, p. 333- 
339. 
472 Schmolinsky, Gerhardt. Atletismo, op. cit., p. 34. 
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O processo do treinamento, em certo sentido, não é mais do que um 
processo permanente de adaptação à carga. Um estímulo, perturbando a 

homeostase do organismo, provoca, por parte do corpo, uma série de 

mecanismos de recomposição. Para que se mantenha um nível de estimulação 
adequado e, no sentido da sobrecarga, crescente, é preciso que o processo do 
treinamento seja cada vez mais complexificadofm No treinamento de resistência 
geral, por exemplo, aumentam as reservas de glicogênio muscular e gordura 
intracelular, a capilarização periférica e os volumes cardíaco sangüíneo, entre 
outras modificações importantes. Todas estas modificações, dadas como 
respostas a estímulos, são muito importantes para a melhoria da prestação 
competitiva.” 

Mais do que dominar a Natureza, o processo de treinamento desportivo 
supõe mesmo um ludibrio, por parte do ser humano, da sua própria Natureza. O 
corpo como objeto a ser dominado, passa a ser controlado no sentido de nele ser 
provocado um adestramento interno”. Submetido a determinadas situações, o 

organismo responde de forma prevista e necessária aos estímulos. Só que não se 
trata, ou não deveria tratar-se, de um maquinismo que só possa responder 

473 Cf. Weinck, Jürgen. Manual de treinamento esportivo. 2. ed. São Paulo, Manole, 
1986. 
473 Schmolisky, Gerhardt. Atletismo, op. cit., p. 34. 
474 lbidem, p. 58-62. Cf. também Ghorayeb, Nabil. Coração de atleta. Modificações 
fisiológicas x supertreinamento e doenças cardíacas. Arquivos brasileiros de cardiologia. 
n. 2, vol. 64, fev/1995, p. 161-166. 
475 Outros exemplos deste adestramento interno, seriam a "dieta de supercompensação”, 
que Iudibriando o organismo na privação de glicogênio, eleva a assimilação de 
carboidratos em cerca de vinte e cinco por cento; o “treinamento em altitude”, que 
colocando um elemento da Natureza, o relevo, contra outro, a produção de hemoglobina, 
provoca o incremento da capacidade aeróbica e da resistência necessária às corridas de 
fundo; os vários tipos de “doping", que não são menos lógicos à dinâmica do 
treinamento desportivo do que qualquer dos seus outros elementos - o doping também 
corresponde à uma concepção que vê a Natureza como “gratuidade". Sobre estes três 
temas (e/ou outros correlatos), obviamente com interpretações que não vão no mesmo 
caminho que as aqui expostas, confira, respectivamente, Horta, Luis. Alimentação no 
desporto. 3. ed. Lisboa, Xistarca, 1988; Costa, Ricardo Vivacqua C. Avaliação 
cardiorrespiratória de atletas para competições em grandes altitudes. Arquivos brasileiros 
de cardiologia. n. 2, vol. 64, fev/1995, p. 183-186; Gambetta, Vern. New trends in trainig 
theory. New studies in Athletics. Anno IV, n. 3, 3. tril1989, p. 7-10. 
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automaticamente, mas de um corpo vivo privado de qualquer outra função que, de 
alguma forma, coloque em risco sua submissão absoluta. 

É sintomático que Walter Benjamin, para falar da relação entre ser humano 
e máquina, aluda, na década de trinta, ao atleta Paavo Nurmi. Quase que como 
em uma previsão do que viria a ser o esporte nos anos seguintes, Benjamin 
escreve: “O esporte só conhece, num certo sentido, os testes naturais. Ele 

executa tarefas impostas pela natureza, e não por um aparelho, salvo casos 
excepcionais, como o do atleta Nurmi, de quem se dizia que 'corria contra o 
relógio'.”"6 

A ciclicidade das cargas, o ritmo, a estimulação cada vez mais intensa no 
sentido de uma adaptação superior, a previsibilidade dos resultados, tudo isso 
denota um objeto a ser dominado. Se o domínio da natureza interna é um dos 
fundamentos da civilização, é bem verdade que tranformou-se, pela 

“naturalização” do ser humano, em exploração da natureza. “A natureza 

desqualificada - lê-se na Dialética do Esclarecimento - torna-se a matéria caótica 
para uma simples massificação” "77 

47° Cf. Benjamin, Walter. A obra de arte. _ _, op. cit., p. 178. 
477 Cf. Adorno, Theodor & Horkheimer, Max, Dia/ética do Esclarecimento: fragmentos 
filosóficos, op. cit., p. 24-25.~ 
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Notas finais: temas para debate 

Uma questão que salta aos olhos, uma vez terminado o texto, é aquela a 

respeito da necessidade, ou do desejo, da reconciliação entre Ser humano e 

Natureza. Para Horkheimer, esta seria, essencialmente, uma tarefa da filosofia. 

“A filosofia auxilia o homem a refrear seus temores, 
ajudando a linguagem a preencher sua função mimética 
genuína, sua missão de refletir as tendências naturais. A 
filosofia se identifica com a arte ao refletir as paixões 
através da linguagem, transferindo-as assim para a esfera 
da experiência e da memória. Se a natureza tem a 
oportunidade de refletir-se no domínio do espírito, adquire 
uma certa tranqüilidade pela contemplação da própria 
imagem. Este processo está no âmago de toda a cultura, 
particularmente na da música e das artes plásticas. A 
filosofia é o esforço consciente para unir lodo o nosso 
conhecimento e penetrar dentro de uma estrutura lingüística 
em que as coisas são chamadas pelos seus nomes 
corretos.”"° 

Reconciliação com a natureza significa, para os frankfurteanos, 

reconciliação do Ser humano consigo próprio, situação que só pode ser dada pelo 
reconhecimento dos limites da Razão. Ela só é possível, no entanto, na denúncia 
da falsa reconciliação: reduzindo o Ser humano a mera naturalidade de objeto a 

ser dominado, a razão instrumental promove a desejada unificação , 
só que o faz 

como barbárie. Seu custo é a hipostasia do Sujeito e a anulação da reflexão 
crítica. Sua decorrência é perda da capacidade de reagir, como negativídade, às 
pretensões de absolutização da realidade.” 

Neste sentido, não é pela via de qualquer concepção irracionalista que a 

reconciliação se torna possível, mas pela sobrevivência do pensamento 
independente, daquele que é, supostamente, o opositor da Natureza.“° 

Neste sentido talvez seja possível a construção de uma Razão que seja 
revolucionária. Da mesma forma que o " Messias” não vem só como salvador, 

"78 Cf. Horkheimer, Max, Eclipse da Razão, op. cit., p. 190. 
47° ibidem, p. 194. 
48° rbidem, p. 138. 
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mas como “vencedor do Anti-Cristo”"8', a Razão revolucionária só pode existir 

por meio de uma Educação que coloque para si, como tarefa essencial, a luta 
contra a barbárie. “Para a educação, a exigência que Auschwitz não se repita é 

primordial. Precede de tal modo quaisquer outras, que, creio, não deva nem 
precise ser justificada. [. _ . ] Justificá-Ia teria algo de monstruoso em face da 
monstruosidade que ocorreu.”4°2 Que se lembre, aqui, de Benjamin: a barbárie 
não é nenhum “estado de exceção”, mas “regra geral".483 

Os temas da cultura corporal, e, mais especificamente, os da cultura 

esportiva, como foi visto, são, no sentido da prevalência de uma relação 

autoritária, dominadora e exploratória da Natureza humana, privilegiados. A 
superação desta situação não se dá, no entanto, por qualquer recaída 

irracionalista, mas, ao contrário, pela garantia do primado da Razão crítica e da 
mediação reflexiva entre Ser humano e mundo. 

Neste sentido, é preciso que a teoria negue a prática, afaste-se dela para 
garantir a possibilidade que se “nade contra a corrente”4°4, que se “escove a 

história a contrapelo”"°5: “[. _ .] uma verdadeira praxis revolucionária depende da 
intransigência da teoria em face da inconsciência com que a sociedade deixa que 
o pensamento se enrijeça.”"86 Não há campo de intervenção pedagógica onde a 

relação teoria & prática esteja mais bem resolvida do que no Treinamento 
desportivo. Desta forma, para uma prática transformadora, a teoria não pode estar 
“unida” à prática, mas ambas devem ser, entre si, correspondentes, numa relação 
que mantenha, em seu núcleo, a mediação reflexiva. 

A cultura esportiva, incorporada a um projeto racional-revolucionário, não 
poderia deixar de ser objeto de estudo e reflexão teórico-prática. É preciso ter o 

481 Cf. Benjamin, Walter. Sobre o conceito de história, op. cit., tese 6, p. 224. 
"82 Cf. Adorno, Theodor W. Educação após Auschwitz. ln: Sociologia. São Paulo, 
Ática, 1990, p. 33-45. Citação da p. 33. 4” Cf. Benjamin, Walter. Sobre o conceito de história, op. cit., tese 8, p. 226. 
484 Ibidem, tese 11, p. 227. 4” ib¡dem,1eâe 7, p. 225. 4” Cf. Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max. Dialética do Esclarecimento . . _, op. cit., 
p. 51. 
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cuidado no entanto, de esclarecer o Esclarecimento, de nele perceber, ao mesmo 
tempo as possibilidades de reconciliação e os imperativos que o levam a ser 

produtor de barbárie. 

Uma indicação importante, de como se poderia pensar esta situação, nos é 

fornecida por Adorno. Na Teoria Estética, Adorno ele indica um outro conceito de 
mimesis, que associado a arte, restitui-lhe o caráter emancipatório, de produção 

de um saber. A mimesis seria uma forma da arte aproximar-se da Natureza, mas 
não de dominá-la, de domesticá-Ia ou anulá-la; na arte residiria , ainda, 

possibilidade de um conhecimento que, não autoritário, reconhece seus próprios 
limite-5.487 

Talvez a Educação física também pudesse ter a mesma relação com os 
elementos da cultura corporal, sobretudo com os esportes. Uma aproximação não 
autoritária seria mimética, no sentido de que fosse presentificar a cultura 

acumulada. Neste sentido, o âmbito da Experiência poderia ser recolocada, não 
como diletantismo irracionalista, mas como apropriação da história concreta por 
cada Sujeito. O domínio da Natureza interna - do corpo - seria transformado em 
domínio da relação com o corpo - e com o movimento corporal. 

O esporte parece ser, muitas vezes, um mimetismo, uma “mimese 
segunda", dada pela identificação imediata e irracional. A técnica é colocada 
como um fetiche, um “algo em si mesmo”, muitas vezes incorporado nos ídolos de 
ocasião - situação que interessa à manutenção da ordem de coisas, uma vez 
eclipsada a capacidade reflexiva. Contra este mimetismo, uma outra mimesis, 
aproximativa: “A actual perda de experiência poderia, segundo seu aspecto 
subjectivo, coincidir com o recalcamento amargo da mimese, que deveria ter-se 
transformado. [ . _ _] Mas o comportamento estético não é nem mimese imediata, 

"87 Cf. Adorno, Theodor W. Teoria Estética. Lisboa, Edições 70, 1982, p. 77 e ss. Sigo, 
a partir daqui, as orientações do texto de Gagnebin, Jeanne-Marie, O conceito de 
mímesís no pensamento de Adorno e Benjamin, op. cit., p.83-85. 
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nem mimese recalcada, mas o processo que ela desencadeia e no qual se 
mantém mod¡ficada."488 

488 Cf Adorno, Theodor W., Teoria Estética, op. cit., p. 364. 
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