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A Noção de Experiência em “O Narrador” de Walter Benjamin 

 

Resumo: 

  

A monografia terá como ponto principal a ser pesquisado a noção de experiência 

em “O Narrador”, obra de Walter Benjamin, para que se possa esclarecer a importância 

de tal noção para a nossa própria relação com sua obra e com nossa época atual. Para 

tanto, duas etapas se mostram necessárias para este empreendimento: o estudo e o 

desenvolvimento dos conceitos de experiência (Erfahrung) e de vivência (Erlebnis), em 

um primeiro momento; e o estudo e o desenvolvimento dos conceitos de informação, 

narrativa e romance, em um segundo momento. Ao final, mostra-se que Walter 

Benjamin passa longe de um tom nostálgico de outras épocas em que a experiência 

funcionava de forma diferente, tom este que somente aparenta estar presente em sua 

obra. Relacionando os capítulos da monografia, pretende-se elucidar que o autor coloca 

as variações e a importância de cada época para a análise e percepção das condições de 

possibilidade da experiência atual por outros vieses. Com isso, ele problematiza 

mudanças históricas, artísticas, sociais e culturais de forma a abranger as possibilidades 

revolucionárias de uma época, expondo que a experiência é menos uma completude de 

sentido do que um inacabamento essencial que visa um fechamento. Tal fechamento, 

entretanto, não significa completar algo definitivamente, mas sim um processo de 

realização infinita. 
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INTRODUÇÃO 

 

A monografia investiga a noção de experiência em Walter Benjamin. Para tanto, 

terá como base a obra de 1936, intitulada “O Narrador: Considerações Sobre a Obra de 

Nikolai Leskov”. Duas etapas se mostram necessárias para este empreendimento: o 

estudo e o desenvolvimento dos conceitos de experiência (Erfahrung) e de vivência 

(Erlebnis), em um primeiro momento; e o estudo e o desenvolvimento dos conceitos de 

informação, narrativa e romance, em um segundo momento. 

Cabe salientar que a noção de narrativa estará presente em todo o trabalho (e não 

somente no capítulo 2), sendo relacionada com a noção de experiência para que assim 

se possa elucidar a variedade de conceitos interpenetrados aqui. A narrativa é, por 

Benjamin, considerada um dos meios de comunicação em que a experiência enquanto 

Erfahrung mais está presente. Nela, a transmissibilidade acontece através de histórias 

narradas oralmente, em que há a troca de experiências entre o contador e o ouvinte. 

Outros meios de comunicação, como veremos, se afastam dessa noção de experiência. 

Por exemplo, o romance e a informação. No romance, a experiência ainda se encontra, 

porém, de outra forma por conta das modificações que a modernidade infligiu nas 

relações do indivíduo com o meio, com a comunidade e com a tradição. O tipo de 

experiência presente no romance é Erlebnis (vivência). Já a informação se afasta 

completamente da experiência. A novidade constante e a explicação dos 

acontecimentos, que retiram todo o trabalho do indivíduo de interpretar os fatos, fazem 

da informação um meio de comunicação extremamente pobre em experiências. 

A experiência entendida como Erfahrung significa, através de seu radical farh, 

“atravessar uma região durante uma viagem” (GAGNEBIN, 2009, p. 58). Próximo de 

simplesmente acumular conhecimentos durante um percurso, a noção de Erfahrung se 

liga, no entanto, à transformação e à modificação possibilitadas pelo atravessar. Já a 

noção de vivência (Erlebnis) se encontra vinculada a uma vivência individual que não se 

liga à comunidade, fazendo vacilar a troca de experiências possibilitada pelo narrar.  

Ao final da monografia, procuramos mostrar que Walter Benjamin passa longe 

de um tom nostálgico de outras épocas em que a experiência funcionava de forma 

diferente, tom este que somente aparenta estar presente em sua obra. Relacionando os 

capítulos anteriores desta monografia, pretende-se elucidar que Benjamin coloca as 
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variações e a importância de cada época para a análise e percepção das condições de 

possibilidade da experiência atual por outros vieses. Com isso, ele problematiza 

mudanças históricas, artísticas, sociais e culturais de forma a abranger as possibilidades 

revolucionárias de um momento histórico, expondo que a experiência é menos uma 

completude de sentido do que um inacabamento essencial que visa um fechamento; 

isto, entretanto, não significa completar algo definitivamente, mas sim um processo de 

realização infinita. 
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1 - A noção de experiência (Erfahrung) e a noção de vivência (Erlebnis). 

 

A investigação da noção de experiência em Walter Benjamin requer uma 

atenção à pluralidade que é vinculada a sua escrita e a seu pensamento. Antes de ser 

considerada um conceito fechado em si mesmo, tal noção versa com as diversas 

transformações sociais e culturais da percepção, da memória, do tempo e das condições 

de possibilidade que uma época oferece. Não à toa, divide-se este capítulo da 

monografia em três subpartes, para que se possam explorar as diversas questões que aí 

estão implicadas. Pode-se adiantar um pouco e colocar que a vivência, noção que 

aparenta ser afastada da de experiência, somente o é em relação à noção de experiência 

enquanto Erfahrung. Isto é, a vivência, como se verá a frente, é um tipo de experiência 

característica principalmente da época moderna. 

A noção de aura, presente em outra obra sua1, é considerada não um conceito, 

mas sim um contraste para se investigar o advento da técnica vinculada à arte. De forma 

semelhante a noção de experiência, explorada em “O Narrador”. Tal noção de 

experiência não se encontra nesta obra de forma fechada e visando um esclarecimento 

último do que seja seu conceito. Antes, tal noção é relacionada com diversas outras para 

poder se ver o que através desta relação crítica se pode entender por experiência. Assim, 

Benjamin cria constelações onde explora as diversas possibilidades, fazendo com o que 

aparenta ser a mais longínqua das questões se torne algo essencial para sua crítica 

histórica. 

 

1.1 - A noção de experiência (Erfahrung) 

 

 “A experiência que passa de boca em boca é a fonte a que recorrem todos os 

narradores. E, dentre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem 

das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos” (BENJAMIN, 2012. 

p.214). A experiência enquanto Erfahrung se dá através de uma comunicabilidade e de 

uma transmissibilidade baseadas na tradição. Longe de se pautar somente na pura 

                                                           
1 A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica 
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objetividade do que foi recebido, faz parte da Erfahrung a ligação entre quem diz e 

quem recebe um ensinamento segundo a comunidade de experiências de sua época. Isto 

é, quanto menos algo é passado de forma explicada, mais o que foi passado pode ser 

considerado como experiência por aquele que o recebeu, mais sua vida será modificada 

por uma sabedoria prática.  

 A experiência entendida como Erfahrung significa, através de seu radical farh, 

“atravessar uma região durante uma viagem” (GAGNEBIN, 2009, p. 58). Este radical 

tem a ver com as mudanças e os perigos relacionados ao percurso. E nisto podemos 

enfatizar que a experiência é ligada tanto ao seguir um caminho quanto a ser modificado 

por este mesmo caminho. Portanto, próximo de simplesmente acumular conhecimentos 

durante uma viagem, a noção de Erfahrung se liga, no mais, à transformação e à 

modificação possibilitadas pelo atravessar. 

 No que se refere à tradição em relação à Erfahrung, a comunidade participa 

ativa e produtivamente nesta questão, acumulando saberes e os transmitindo. O acumulo 

de saberes aqui é diferente da pura justaposição e da acumulação no sentido linear de 

progressividade. O acumulo proposto é relacionado a sedimentação, que por sua vez é 

relacionado a tradição. A experiência tradicional gira em torno do conjunto de pessoas 

de uma comunidade, de uma área e até mesmo de uma época pode ser compartilhado. 

Pode-se dizer, com isso, que há uma sedimentação seguida por uma transmissibilidade 

de saberes práticos que remetem e se relacionam com a comunidade de falantes e 

ouvintes. 

“O senso prático é uma das características de muitos narradores natos. (...) Tudo 

isso aponta para o parentesco entre esse senso prático e a natureza da verdadeira 

narrativa. Ela traz sempre consigo, de forma aberta ou latente, uma utilidade. 

Essa utilidade pode consistir por vezes num ensinamento moral, ou numa 

sugestão prática, ou também num provérbio ou norma de vida – de qualquer 

maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos aos 

ouvintes.”(BENJAMIN, 2012, p.216) 

 Benjamin, aqui, considera a experiência tradicional2do ponto de vista do 

indivíduo ao mesmo tempo com uma memória individual e coletiva. Para tanto, o 

                                                           
2 Experiência tradicional entendida aqui como Erfahrung. 
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conteúdo de tal experiência é ligado de forma prática entre os membros de uma 

comunidade. Com a ajuda de outro texto de sua autoria, intitulado “Experiência e 

Pobreza” podemos ter uma noção de como um saber prático pode ser transmitido 

através de uma narrativa em que pouco ou nada se explica: 

“Em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que, no leito de 

morte, revela a seus filhos a existência de um tesouro oculto em seus vinhedos. 

Bastava desenterrá-lo. Os filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígio do 

tesouro. Com a chegada do outono, porém, as vinhas produzem mais que 

qualquer outra na região. Só então compreenderam que o pai lhes havia 

transmitido uma certa experiência: a felicidade não está no ouro, mas no trabalho 

duro.” (BENJAMIN, 2012, p. 123) 

Através disto, os filhos que receberam tal sabedoria puderam, ao final, modificar 

seu próprio meio. Os filhos, neste conto, de início não entenderam o que o pai havia 

lhes transmitido. Isto, pois, faz parte da Erfahrung enquanto narrativa a não explicação 

de seu conteúdo, do ensinamento que se pretende transmitir. É através do trabalho que 

tiveram em procurar o que da narrativa do seu pai tinha como valor, que puderam colher 

os frutos através do tempo e incorporar tal narrativa à vida e, em seguida, repassá-la. A 

paciência e o tempo aqui foram fundamentais para o entendimento do que na narrativa 

do pai havia de ensinamento. Foi através de seu trabalho em escavar as terras, em 

procurar o tesouro prometido pelo pai que só ao final perceberam que tal tesouro era o 

próprio trabalho na terra, resultando em uma produção rica. Nesta questão, podemos 

considerar o trabalho artesanal relacionado à noção de Erfahrung, pois todo o processo 

que o envolve se relaciona a dedicação monótona, contínua, e segundo um tédio do 

artesão e do aprendiz que trabalham. 

 Neste sentido, a vida, na narrativa, é trabalhada não somente pela voz, mas 

também pelas mãos. O artesanato - trabalho que Benjamin associa à narrativa – deixa as 

marcas da mão do artesão no objeto trabalhado. Assim, a experiência não é totalmente 

deslocada daquele que a diz ao se narrar algo. Porém, a partir deste narrar, já não 

pertence à pessoa que narra o que foi narrado. A partir do momento em que 

conseguimos dispor em palavras aquilo que experienciamos, passa a pertencer à 

humanidade a semente do contar. Exploraremos mais esta questão no segundo capítulo 

desta monografia ao expormos a noção de narrativa. 
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Há, segundo Benjamin, três figuras que representam o transmitir, como também 

o receber: o marinheiro, que escuta e leva consigo narrativas de terras distantes para 

outras terras; o camponês, que permanece em seu solo e colhe o que dali pôde 

aproveitar para o cultivo da transmissibilidade narrativa; e o artífice, que é uma mistura 

destas duas figuras anteriores, que tanto percorre terras distantes, como, por fim, se fixa 

em um lugar para plantar ali seus frutos. Eles representam a distância temporal e 

espacial que fazem parte da narratividade e que são vinculadas à experiência na vida. 

 Tais figuras envolvem uma forma de atenção que é focada e contínua. O tédio, 

aqui, corrobora o processo que a pessoa tem em se dedicar ao aprendizado, como, 

também, em transmiti-lo, expondo uma distensão psíquica. Segundo Benjamin: 

“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 onírico que choca os ovos da experiência. 

O menor sussurro nas folhagens o assusta. Seus ninhos – as atividades 

intimamente associadas ao tédio (...). Contar histórias sempre foi a arte de conta-

las de novo, e ela se perde quando as histórias não são mais 

conservadas.”(BENJAMIN, 2012, p.221) 

Temos, portanto, uma forma de vida monótona, pois o trabalho que remete a 

transmissão e o recebimento de experiências tradicionais envolve um ambiente em que 

o acúmulo, o tédio, a continuidade de ações, de estímulos, não são fragmentados, 

interrompidos a todo o tempo pela surpresa vinda dos “sussurros das folhagens”. A 

dedicação do artesão representa o trabalho contínuo, com uma atenção focada, 

característica de uma época, fazendo a figura do artesão se relacionar à noção de 

Erfahrung: quanto mais a atenção é fragmentada, violada a todo o momento por outros 

estímulos; quanto mais um acontecimento tem uma explicação, uma forma de se dizer 

que pouco requer o trabalho de quem o recebe; quanto menos necessitamos da 

comunidade para a troca de experiências, mais o sentido da Erfahrung se afasta do 

indivíduo. 

 As modificações históricas estimulam a mudança na própria noção de 

experiência. Por tanto, com o advento da modernidade, somos modificados em nossas 

relações. Nasce daí uma nova noção: a de Erlebnis (vivência). 

 



12 
 

1.2 - A noção de vivência (Erlebnis) 

 

Walter Benjamin, ao estudar Baudelaire, vê no último dos poetas líricos o ponto 

de partida para sua crítica à modernidade. Ao visitar sua obra, se depara com o 

indivíduo lançado em meio à multidão. A cidade, palco das relações modernas, oferece 

o que outrora não havia: a dificuldade de interpenetração entre coletivo e privado. Mais 

ainda: a industrialização exige que o trabalhador – antes personagem ocupado pela 

figura do artesão – tenha sua forma de trabalho automatizada. É ao trabalho 

automatizado que podemos relacionar também as formas de vida da modernidade. A 

quantidade de estímulos, a mudança excessiva dos meios, são expostas por Benjamin:  

“Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos 

encontrou-se desabrigada, numa paisagem em que nada permanecera inalterado, 

exceto as nuvens, e, debaixo delas, num campo de forças de torrentes e explosão 

destruidoras, o frágil e minúsculo corpo humano.” (BENJAMIN, 2012, p. 214) 

A guerra mundial foi, talvez, o ápice de tal transformação cultural. Ou pelo 

menos uma das principais pedras de toque, onde podemos observar as características da 

modernidade agindo de forma quase que constante: os soldados, segundo Benjamin, 

voltavam mudos, e não ricos em experiências. A guerra mundial nos mostra também a 

técnica superando a vida humana, a transformando e submetendo às mudanças radicais 

que mal se consegue assimilar por conta da velocidade com que ocorrem: 

“A Primeira Guerra manifesta, com efeito, a sujeição do indivíduo às 

forças impessoais e todo-poderosas da técnica, que só faz crescer e transforma 

cada vez mais nossas vidas de maneira tão total e tão rápida que não 

conseguimos assimilar essas mudanças pela palavra.” (GAGNEBIN, 2009, p. 

59) 

 Baudelaire se encontra em um momento anterior à Primeira Guerra. Todavia, 

suas questões vão ao encontro do que está presente nesta época. Sua poesia foi só 

posteriormente lida de forma abrangente. Isto não à toa: a sociedade moderna tem como 

característica os prazeres do sentido, de forma que a matéria por eles lida possa garantir 

este prazer. Baudelaire, sabendo bem disso, conta com leitores que têm sua capacidade 

de concentração abalada pela modernidade. Benjamin coloca que a capacidade de 
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concentração, outrora presente nos leitores de poesias líricas, é diminuída na 

modernidade por conta, como veremos mais a frente, de certas transformações sociais e 

culturais.  

Baudelaire, como poeta, oferece a seus leitores sua própria condição: isolados, 

fragmentados, com uma memória pobre e individual. Porém, longe de ser considerado 

seu conteúdo simplesmente perceptível, Baudelaire não apresenta de forma clara tal 

situação: em nenhum momento em suas poesias ele desenvolve o que considera como 

“cidade”, “multidão” de forma explícita. Estas questões estão implícitas em seus 

poemas. O leitor moderno as reconhece não através das palavras ditas de forma clara e 

objetiva: mas sim através de sua própria condição de indivíduo moderno. 

“Baudelaire contou com leitores que se veem em dificuldades perante a 

leitura de um poema lírico. O poema introdutório de As flores do mal dirige-se a 

eles. Com sua força de vontade, e portanto também com sua capacidade de 

concentração, não se vai longe. Esses leitores preferem os prazeres dos sentidos, 

estão familiarizados com o spleen (melancolia), que dá o golpe de misericórdia 

no interesse e na capacidade de percepção.” (BENJAMIN, 2015, p.105) 

Em um momento histórico em que os estímulos superam em quantidade os de 

outras épocas, o sistema sensorial demanda um esforço para a proteção do corpo e da 

mente humana. Lendo e analisando Freud3, Benjamin trabalha o conceito de choque 

para formular as modificações da percepção na sociedade. Tal choque ocorre quando na 

consciência, que serve como uma barreira que protege o aparato psíquico dos 

abundantes estímulos exteriores, ocorre uma brecha pela qual tais estímulos passam. A 

consciência os trabalha através da reflexão, diminuindo os efeitos traumáticos que daí 

podem derivar. Nisso, a experiência em sentido estrito4 que poderíamos obter é 

diminuída, pois se trabalha o acontecimento (estímulos, por exemplo) de forma que dele 

permaneça um caráter de vivência. A legitimação do choque enquanto experiência se dá, 

com isso, através da não organização pela consciência do acontecimento recebido. 

A defesa contra o choque, por outro lado, transforma o acontecimento em 

vivência. Isto é, quanto mais a consciência participa dos processos de apaziguamento de 

estímulos, mais o acontecimento tem um local isolado na memória, atribuindo, 

                                                           
3 A obra de Freud em questão se chama “Além do princípio do prazer” 
4 Experiência em sentido estrito significa aqui experiência enquanto Erfahrung. 
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conforme Benjamin coloca, um lugar temporal no plano do consciente, diminuindo sua 

força inicial em se fazer como experiência. Ou seja, mais a atenção se torna seletiva no 

que depurar para a proteção do aparato psíquico. 

Benjamin relaciona a teoria do choque com a memória involuntária e com a 

memória voluntária proustianas em “Sobre Alguns Motivos Em Baudelaire”. Para 

Proust, a voluntária retém somente poucos vestígios do acontecimento que nos ocorreu, 

sendo dificilmente incorporado à experiência. A memória involuntária, nesse caso, 

retém do acontecimento sua força, podendo ser revivida de forma complexa e quase que 

improvável. Ela depende dos objetos que só ao acaso nos atingem. Nos deteremos mais 

a frente sobre esta questão. 

O indivíduo, agora desenraizado da comunidade, vive em meio a uma multidão. 

Todavia, embora mais próximos de outros, mais isolados nos encontramos. Os 

mecanismos da cidade moderna garantem a mínima necessidade que temos do outro. 

Benjamin, citando Paul Valery, nos elucida: 

“’A sensação de depender dos outros, antes sempre estimulada pela necessidade, 

vai decaindo progressivamente no funcionamento sem atritos dos mecanismos 

sociais. Cada aperfeiçoamento desse mecanismo pressupõe a eliminação de 

determinados tipos de comportamento e de emoções’. O conforto isola. Por 

outro lado, aproxima mais do mecanismo aqueles que dele dispõe.” 

(BENJAMIN, 2015, p.127) 

Com a criação do palito de fósforo assim como outros mecanismos, segundo 

Benjamin, o indivíduo se afasta ainda mais da comunidade. Na época tradicional, havia 

uma participação coletiva na produção tanto de saberes quanto de produtos. A 

complexidade dos gestos e dos feitos que era exigida na manufatura e na criação de algo 

benéfico ao indivíduo fazia dele dependente da comunidade.  Seus gestos, agora, são 

simplificados, isto é, agora basta “um só gesto” para efetivar o que antes precisava de 

uma pluralidade. A diminuição da complexidade resultante de mecanismos cada vez 

mais fáceis de manusear demonstra também a sujeição do indivíduo à técnica. Isto 

reflete não só nos produtos de uma época, mas também na própria relação de pessoas na 

cidade moderna. 
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O indivíduo moderno é visto, assim como no conto de Poe sobre o “homem das 

multidões”, como a ligação entre “o momento selvagem e a disciplina. Seus transeuntes 

se comportam como se, adaptados a automatização, já só conseguissem se exprimir de 

forma automática” (BENJAMIN, 2015, p.130). Aqui, a defesa contra o choque se 

mantém. Os abundantes estímulos vindos da multidão e da própria vida moderna 

oferecem ao homem um mecanismo de atenção seletiva, em que ele possa apenas se 

orientar por si mesmo, atravessando um mar de pessoas e, caso esbarre em alguma, se 

desculpe de forma autômata.  

Tal defesa contra o choque reflete nossa própria condição de indivíduos 

modernos. Sem ela, cairíamos na surpresa e não saberíamos nos orientar por falta de 

uma sabedoria prática que era oferecida pela comunidade tradicional. Não à toa, 

Benjamin vê no trabalho especializado uma forma de automatização das relações. O 

tempo, ali, é abstrato e repetitivo. Característica também da modernidade. Nas fábricas, 

o ritmo de trabalho é constante. O que antes exigia uma especialidade, um 

conhecimento profundo sobre a forma como produzir algo, agora é trocado por uma 

automatização que não exige nenhuma especialidade. O trabalhador diante das 

máquinas obedece a um ritmo imposto a ele: “cada uma das operações do operário 

diante das máquinas não tem qualquer relação com a anterior, por que é a sua exata 

repetição” (BENJAMIN, 2015, p. 130). O trabalhador fabril não especializado, com 

isso, é fruto de um adestramento que substituiu o trabalho artesanal por um que se 

baseia na repetição de gestos e feitos, não havendo qualquer trabalho profundo que exija 

da pessoa uma aprendizagem. A técnica, como já dito mais acima, submete a vida 

humana às suas próprias exigências. A experiência, assim, se degrada conforme a 

automatização mais se reflete em nossos modos de vida, pois menos precisamos de um 

saber prático para nos guiar. Assim, mais a experiência aqui se faz como vivência. 

Baudelaire, em seu poema O Relógio, é citado por Benjamin. Neste poema, 

temos um tempo artificial – isto é, o do relógio – que é ligado à forma de vida moderna. 

Além disso, este tempo, com seus ponteiros sempre lembrando a todos da inevitável 

repetição dos segundos, é relacionado ao jogo: 

“Recorda: o Tempo é sempre um jogador atento 

  Que ganha, sem furtar, cada jogada! É a lei 

  O dia vai, a noite vem; recordar-te-ei 
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  Esgota-se a clepsidra; o abismo está sedento”5 (BAUDELAIRE, 

1985, p. 313) 

 O indivíduo isolado se depara a todo o momento com sua própria condição: que 

a experiência de sua época foi degradada. Assim como no trabalho fabril automatizado, 

tal indivíduo, com seu tempo próprio, encontra somente a repetição. O tempo 

relacionado ao jogo nos mostra que cada jogada independe da anterior, assim como 

nossos instantes na vida moderna independem do antes e do depois. Neste sentido, o 

que antes, na época tradicional, tinha na comunidade um aparo, uma continuidade e uma 

ligação, na modernidade há a fragmentação: o isolamento se fez regra. 

 A experiência tradicional, com isso, se atrofia. As mudanças culturais, sociais, 

refletem na percepção, na memória e no tempo modificações que darão a “essência” da 

modernidade.  A vivência é, por isso, um tipo de experiência diferente da tradicional. 

Ela remete ao isolamento do indivíduo, à fragmentação da percepção, à abstração e 

repetição do tempo, à memória pobre e individual. Entretanto, a vivência ainda se faz 

experiência. E, com ela, novas possibilidades de relação se fazem presentes; novas 

oportunidades de modificação do nosso meio vêm à tona. Benjamin se refere a Proust 

como o escritor que tenta recriar artificialmente a experiência pelo viés da literatura. 

Nisso, estuda as noções de tempo, percepção e memória atreladas à noção de vivência 

da modernidade. 

 

1.3 - Tempo, percepção e memória 

Marcel Proust, autor estudado e lido com afinco por Benjamin, tem em sua obra 

À la recherche du temps perdu “a tentativa de reconstituir por via sintética a 

experiência” (BENJAMIN, 2015, p. 108). Modificando muitas vezes a noção que 

Bergson, em Matière et mémoire, tem de experiência relacionada à memória, Proust 

cunha a noção de mémoire involontaire como forma crítica à noção de mémoire pure 

bergsoniana. Não iremos nos deter na filosofia de Bergson. Enfatizaremos aqui somente 

o que dele podemos entender para a noção de memória proustiana.  

                                                           
5 O original em francês se encontra abaixo: 
“Souviens-toi que le Temps est um jouer avide 
  Qui gagne sans tricher, à tout coup! C’est la loi. 
  Le jour décroit; la nuit augment; souviens-toi! 
  Le grouffre a toujours soif; la clepsydre se vide.” 
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Proust critica a participação da consciência na memória involuntária. Mais do 

que isso: a consciência não tem lugar relevante nela. Será na mémoire volontaire que a 

inteligência, isto é, a consciência, poderá fixar os acontecimentos de forma que deles 

pouco se encontre de sua força inicial. A memória voluntária, desta forma, requer os 

acontecimentos retidos através do trabalho da consciência, diminuindo a efetividade 

com que tais acontecimentos nos impactam e nos modificam. A experiência que daí 

pode resultar, com isso, é considerada como vivência. A memória involuntária, por 

outro lado, retém do acontecimento sua força inicial. Ele pode ser revivido, entretanto, 

somente através do acaso. Isto é, a consciência, tendo uma mínima ou nenhuma 

participação na memória involuntária, não explora os acontecimentos através da 

memória de forma que possamos por vontade própria relembrarmos algo. Os 

acontecimentos dependem de objetos que só ao acaso nos atingem para serem 

rememorados. Citando Proust, Benjamin nos esclarece:  

“Por isso Proust não hesita em afirmar, em síntese, que o passado ‘está 

escondido, fora do domínio e do alcance da nossa inteligência, em algum objeto 

material [...] de que não suspeitamos. Depende do acaso encontrarmos esse 

objeto antes de morrermos, ou não o encontrarmos.’” (BENJAMIN, 2015, pp. 

108-109) 

Em uma entrevista concedida por Proust ao jornal Le Temps, em 1913, podemos 

perceber como ele considera a memória involuntária e a memória voluntária:  

“Para mim, a memória voluntária, que é sobretudo uma memória da 

inteligência e dos olhos, não nos dá, do passado, mais do que faces sem 

realidade; mas se um cheiro, um sabor, encontrados em algumas circunstâncias 

totalmente diferentes, despertam em nós, à nossa revelia, o passado, passamos a 

sentir o quanto este passado era diferente daquilo que acreditávamos lembrar, e 

que nossa memória voluntária pintava, como os maus pintores, com cores sem 

realidade. 

(...) acredito que é apenas às lembranças involuntárias que o artista 

deveria requisitar a matéria-prima de sua obra. Antes de mais nada, precisamente 

porque elas são involuntárias, que se formam por si próprias, atraídas pela 

semelhança de um minuto idêntico, elas são as únicas a possuir uma marca de 

autenticidade. Depois, porque nos trazem de volta as coisas numa dose exata de 
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memória e esquecimento e, enfim, uma vez que nos fazem experimentar a 

mesma sensação em uma circunstância completamente diferente, elas a liberam 

de toda a contingência(...).” (PROUST, 2012, pp. 511-512) 

Já vimos como o choque associado à memória corresponde, quando há 

resistência a ele, à noção de vivência. Por outro lado, o choque, quando não aparado 

pela consciência, faz com que o acontecimento tenha um local na memória involuntária. 

A vivência, neste caso, não está presente no acontecimento vinculado ao choque: “só 

pode tornar-se parte integrante da mémoire involontaire aquilo que não foi ‘vivido’ 

expressamente e em consciência, aquilo que não foi uma ‘vivência’ para o sujeito.” 

(BENJAMIN, 2015, p. 111). Neste sentido, a consciência se torna obsoleta quando há o 

choque no acontecimento, já que os estímulos associados a ele não encontram 

resistência da consciência e penetram na memória de forma inconsciente. Por isso, 

segundo Proust, somente objetos ao acaso podem “ativar” uma rememoração, pois a 

consciência não trabalha o objeto no momento do acontecimento e nem mesmo no 

momento em que eles são rememorados. 

Com o esclarecimento feito acima acerca das noções de memória voluntária e 

involuntária, pode-se comparar a época moderna e tradicional, e entender o impacto 

com o qual a modernidade afeta a memória. No mundo pré-moderno, por exemplo, a 

memória tinha maior força em seus traços individual e coletivo através das histórias 

narradas oralmente. Individual, pois o indivíduo, com suas experiências e formas de 

lidar com o mundo, grava os acontecimentos, as histórias narradas por outros em sua 

memória. Coletiva, pois os acontecimentos e as narrativas recebidas contêm o germe 

para novas oportunidades de transmissão de saberes e práticas, isto é, o indivíduo se 

torna parte integrante da comunidade através da transmissibilidade e aprendizado 

possibilitados pelo narrar. Por fim, ao mesmo tempo individual e coletiva, pois quem 

conta deixa sua marca quando a história for recontada por ele. Segundo Benjamin, a 

narrativa faz com que o acontecimento se integre “na vida do contador de histórias para 

passá-lo aos ouvintes como experiência. Por isso, o contador de história deixa na 

experiência as suas marcas (...)” (BENJAMIN, 2015, p.109). Em outro trecho, podemos 

também vislumbrar a companhia do narrador através do que foi narrado: “Quem escuta 

uma história está em companhia do narrador; mesmo quem a lê partilha dessa 

companhia.” (Benjamin, 2012, p 230) 
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A memória, na época tradicional, é associada à poesia épica. As histórias, aí, se 

conectam umas às outras através da tradição, formando uma continuidade. A 

rememoração, neste sentido, permite que o indivíduo se ligue a acontecimentos 

passados. Isto é, através da troca de experiências por uma comunidade, o que foi 

transmitido através de narrativas, em que a experiência enquanto Erfahrung está 

presente, se encontra com o que da comunidade anterior se experienciou. É na tradição, 

portanto, que a Erfahrung tem, junto à memória, uma continuidade: 

“A rememoração funda a cadeia da tradição, que transmite os 

acontecimentos de geração em geração. Ela corresponde à musa épica no sentido 

mais amplo. Ela inclui todas as variedades da forma épica. Entre elas, encontra-

se em primeiro lugar a encarnada pelo narrador. Ela tece a rede que em última 

instância todas as histórias constituem entre si. Uma se liga à outra, como 

demonstra todos os grandes narradores (...). Em cada um deles vive uma 

Scherazade, à qual ocorre uma nova história em cada passagem da história que 

está contando.” (BENJAMIN, 2012, p. 228) 

Benjamin expõe, com isso, a importância de uma memória contínua, não 

fragmentada. A transmissão de saberes práticos se dá, também, com a memória agindo 

de forma constante. Scherazade, personagem que fascinou o sultão Schariar em “As Mil 

e Uma Noites”6, contou com uma memória surpreendente para tal feito. O sultão, 

atormentado por uma traição de uma antiga esposa, decidiu se casar novamente e matar 

cada esposa após o nascer do dia. Entretanto, poupou a vida da personagem que se 

casou enquanto seu interesse se mantinha nas histórias narradas. Scherazade, na 

primeira noite, implorou ao sultão para que contasse sua última história às irmãs. O 

sultão, sem interesse no início, ficou completamente interessado com o passar do tempo. 

Assim decidiu ouvi-las até o final. Ela contava narrativas até o nascer do dia. Ao 

amanhecer, as interrompia lembrando ao sultão de sua inevitável condenação. Ele, 

contra seu próprio decreto, adiava a execução interessado no desenrolar e no final da 

história. Assim se repetiu: contando apenas com sua voz e sua memória, Scherazade 

conseguiu sobreviver e contou histórias por mil e uma noites. Ao final, sem mais 

histórias para contar, mostrou ao sultão que ao longo do tempo tiveram filhos. Embora 

                                                           
6 “Livro Das Mil e Uma Noites, vol.1” - 2005 
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as histórias tivessem acabado, uma nova geração pôde se deslumbrar com as narrativas 

contadas assim como ouvir os acontecimentos de seu nascimento. 

Mostra-se, assim, a continuidade e a ligação que a memória vinculada ao narrar 

tem quanto à tradição. A cada narrativa liga-se outra, assim como em cada geração a 

transmissão de histórias liga-se a outras gerações. Diferente da memória tradicional, a 

moderna age de forma fragmentada e individualmente em cada indivíduo. Já 

enfatizamos que a memória proustiana é, de certa forma, a memória da modernidade. 

Sua fragmentação se dá através também da própria noção de público e privado, em que 

os comportamentos de uma geração passaram a refletir a diferenciação entre uma vida 

individual e uma vida coletiva.  O indivíduo, na época tradicional, ligava-se à 

comunidade através de tradições e trocas de experiência. Na modernidade, o indivíduo 

encontra-se desenraizado, solitário frente aos abundantes estímulos que lhe impactam a 

todo momento. A memória, diante disso, conta com uma atenção seletiva, uma atenção 

que não se demora em um momento e que apenas reflete rapidamente sobre as coisas, 

caracterizando uma pobreza no aprendizado e na percepção. Isto é, a pluralidade de 

acontecimentos não se liga à vida através de uma sabedoria prática, pois a memória não 

dispõe de tempo e de uma atenção focada frente a tantos estímulos. Não à toa, Proust 

explora e cunha as noções de memória voluntária e involuntária. Embora a atenção 

seletiva participe da memória voluntária de forma constante, os acontecimentos que 

ultrapassam a barreira da consciência e se ligam na memória involuntária correspondem 

a uma possibilidade de experiência não marcada somente pela vivência.  

“A experiência vivida de Proust (Erlebnis), particular e privada, já não 

tem nada a ver com a grande experiência coletiva (Erfahrung) que fundava a 

narrativa antiga. Mas o caráter desesperadamente único da Erlebnis transforma-

se dialeticamente em uma busca universal: o aprofundamento na lembrança 

despoja-o de seu caráter contingente e limitado que, em um primeiro momento, 

tornara-o possível.” (GAGNEBIN, 2012, p. 15) 

Proust, assim, não “força” uma memória de sua infância e dos acontecimentos 

que lá ocorreram. Ele realiza, conforme Gagnebin observa, uma busca. Tal busca, 

através de um processo de lembrança e graças a acontecimentos vinculados a memória 

involuntária, procura analogias e semelhanças entre o passado e o presente: 
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“O golpe de gênio de Proust está em não ter escrito ‘memórias’, mas, 

justamente, uma ‘busca’, uma busca das analogias e das semelhanças entre o 

passado e o presente. Proust não reencontra o passado em si – que talvez fosse 

bastante insosso -, mas a presença do passado no presente e o presente que já 

está lá, prefigurado no passado, ou seja, uma semelhança profunda, mais forte do 

que o tempo que passa e que se esvai sem que possamos segurá-lo.” 

(GAGNEBIN, 2012, p. 15) 

O tempo e a percepção, em conjunto com a memória, correspondem à noção de 

experiência. Mais do que isso, eles formam os pilares que a ergue e a sustenta. Com as 

mudanças entre as épocas, muda-se, também, a forma com que a experiência se 

encontra na comunidade. Passaremos, agora, para a exposição das noções de tempo e 

percepção na época tradicional e na moderna. 

A antítese Tempo-Eternidade, outrora presente na época tradicional, encontra-se 

em declínio na modernidade. A percepção social da morte, através principalmente da 

figura do moribundo, foi pormenorizada frente à busca incessante do novo: 

“O fim da narração e o declínio da experiência são inseparáveis, nos diz 

Benjamin, das transformações profundas que a morte, como processo social, 

sofre no decorrer do século XIX, transformações que correspondem ao 

desaparecimento da antítese tempo-eternidade na percepção cotidiana – e, como 

indicam os ensaios sobre Baudelaire, à substituição dessa antítese pela 

perseguição incessante do novo, a uma redução drástica da experiência do tempo 

portanto.” (GAGNEBIN, 2009, p. 64) 

Na época tradicional, o moribundo era uma autoridade, um rei que tinha como 

trono seu leito de morte. Ali, juntavam-se pessoas interessadas em ouvir seus últimos 

momentos. Àquelas histórias narradas impregnavam-se a antítese tempo-eternidade. 

Sabia-se que o moribundo logo partiria para um plano desconhecido através da morte. 

Em seus últimos suspiros, deixaria como herança os frutos de uma vida inteira: sua 

história. Benjamin nos diz que “a morte é a sanção de tudo o que o narrador pode 

relatar. É da morte que ele deriva sua autoridade” (BENJAMIN, 2012, p. 224). Ainda 

segundo Benjamin, morrer era um acontecimento público na vida do indivíduo. Através 

disto, a possibilidade de transmissibilidade da narrativa e, portanto, da experiência 

compartilhada, tem um local também na figura do moribundo:  
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“Ora, é no moribundo que não apenas o saber e a sabedoria do homem, 

mas sobretudo sua vida vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias – 

assumem pela primeira vez uma forma transmissível. Assim como no interior do 

agonizante desfilam inúmeras imagens – visões de si mesmo, nas quais ele havia 

se encontrado sem dar-se conta disso -, o inesquecível aflora de repente também 

em suas expressões e olhares, conferindo a tudo o que lhe dizia respeito aquela 

autoridade que mesmo um pobre diabo possui, ao morrer, para os vivos em seu 

redor. Na origem da narrativa está essa autoridade.” (BENJAMIN, 2012, p. 224) 

A finitude da vida era partilhada por todos. A antítese tempo-eternidade tinha 

como possibilidade o compartilhamento de experiências. Era na morte – passagem para 

um plano desconhecido – que esta antítese mais se fazia valer. A percepção social que 

havia diante do moribundo fazia de sua vida um exemplar através da autoridade com 

que as histórias eram narradas. A tradição, ali, também encontrava seu lugar, pois o 

conhecimento e a sabedoria de uma geração anterior eram passados a uma nova. Com o 

moribundo representando o tempo contínuo - marcado também pela comunicabilidade 

de experiências de uma geração para outra e com o tédio, com sua atenção focada -, a 

experiência enquanto Erfahrung estava presente. Importante salientar ainda que o 

moribundo é uma figura que representa a antítese tempo-eternidade. A percepção, 

contínua e não fragmentada, da comunidade, era atrelada às histórias narradas e a 

tradição.  

A narrativa, com suas experiências, não tinha somente na figura do moribundo 

sua autoridade. Isto é, era no tempo e na percepção social que havia dele, que as 

narrativas tinham também uma importância enquanto saberes transmitidos entre 

gerações e através de um tempo contínuo. O moribundo representa a forma com que 

uma época percebia o tempo e os acontecimentos. Diferente era tal percepção na 

modernidade. Com a morte mais afastada do âmbito da comunidade, a antítese acima 

mencionada foi perdendo sua importância. A tradição, que antes tinha sua importância 

no compartilhamento de experiência entre gerações, cada vez mais foi afastada. O 

indivíduo moderno, desorientado por não partilhar de ensinamentos práticos com 

outros, se encontra isolado em meio a uma multidão. O moribundo não representa mais 

uma figura de autoridade, pois a morte, enquanto processo social que constituía a 

percepção da antítese tempo-eternidade, foi afastada por procedimentos higiênicos da 

época moderna: 
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“No decorrer dos últimos séculos, pode-se observar que a ideia da morte 

vem perdendo, na consciência coletiva, sua onipresença e sua força de evocação. 

Esse processo acelera-se em suas últimas etapas. Durante o século XIX, a 

sociedade burguesa produziu, com as medidas higiênicas e sociais privadas e 

públicas, um efeito colateral que inconscientemente talvez tivesse sido seu 

objetivo principal: permitir aos homens evitarem e espetáculo da 

morte.”(BENJAMIN, 2012, p. 223) 

Com isso, dá-se lugar a uma nova forma de percepção e de relação com o tempo 

e com os acontecimentos. A percepção fragmentada através também de uma atenção 

seletiva tem sua relação com um tempo abstrato e repetitivo típico da época moderna. 

Neste tempo, a consciência procura a todo o momento amortecer os choques. Benjamin 

vê no Spleen (melancolia)7 um dos momentos em que o homem mais está próximo de 

sua própria condição de indivíduo moderno. O tempo abstrato e repetitivo dos ponteiros 

dos segundos, das fábricas e, por fim, da própria vida moderna, nos cobre, conforme o 

verso de Baudelaire8, assim como os flocos de neve cobrem um corpo caído. A 

percepção do tempo, no entanto, só é aguçada para que mais possamos, através de uma 

atenção seletiva, amortecer os choques oriundos da vida moderna: “(...) no spleen a 

percepção do tempo aguça-se de forma sobrenatural; cada segundo encontra a 

consciência pronta para amortecer o seu choque” (BENJAMIN, 2015, p. 139). 

Tempo repetitivo e abstrato e percepção fragmentada através de uma atenção 

seletiva, portanto, representam o que da modernidade podemos atribuir também a 

vivência. A tradição, outrora presente nas camadas da sociedade, é descartada por uma 

busca incessante do novo na época moderna. Não à toa, os soldados voltavam mudos da 

guerra, pobres em experiências: não tinham um aparo vindo da comunidade através de 

saberes práticos com o qual pudessem se orientar frente às explosões de 

acontecimentos. A morte, na guerra, estava presente de forma constante. Entretanto, a 

figura do moribundo já estava morta antes mesmo da guerra. Isto é, a morte na guerra 

era mais um acontecimento traumático frente a tantos outros. Os acontecimentos 

                                                           
7 O spleen é traduzido como melancolia. Ele, em Baudelaire, significa uma das condições do indivíduo 
moderno. O indivíduo, na modernidade, se encontra isolado, com um imenso sentimento de tristeza 
perante à sociedade. Esta melancolia ocorre graças ao indivíduo isolado e pobre em experiências, não 
tendo com quem partilhar e nem com quem contar para um saber prático. O indivíduo, assim, 
desmotivado e desanimado, tem no tédio existencial (a melancolia) uma de suas condições de moderno. 
8 “E engole-me o tempo, minuto a minuto, 
     Tal como a neve imensa a um corpo enregelado” (BAUDELAIRE. 1985, p. 301). 
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vinculados a morte não oferecem mais uma sabedoria prática através da narrativa, pois a 

percepção, a memória e o tempo, atrelados a ela mudaram em sua essência: o indivíduo 

é incapaz de obter um aparo através de sabedorias práticas vindas de outras gerações, 

assim como é incapaz de compartilhar experiências de forma coletiva com a 

comunidade. Fruto de sua época, o moderno tem a novidade de forma quase que 

constante: através das fábricas, da industrialização, da cidade, entre outras. A 

informação, logo após o advento do romance moderno, substitui de maneira impactante 

a relação que a comunidade tinha com as narrativas. Benjamin vê nisso a decadência da 

experiência enquanto Erfahrung. 

 

2 - As noções de informação, narrativa e romance 

 

As formas narrativas ao longo das épocas trazem consigo diversas maneiras de 

comunicar um acontecimento. Exploraremos, neste capítulo, três principais formas de 

comunicação relacionadas por Benjamin em “O Narrador”: o romance, a informação e a 

narrativa. Dentre as três, como veremos, a narrativa é a forma de comunicação em que a 

experiência enquanto Erfahrung se encontra presente de maneira mais rica. O romance, 

por outro lado, se liga à noção de experiência enquanto Erlebnis. Seus leitores, na 

modernidade, se encontram isolados e impactados constantemente por abundantes 

estímulos, procurando aquecer suas vidas geladas através do “sentido da vida” 

prometido através da morte do herói da obra romanesca ou pela palavra “fim” escrita ao 

final de um romance. Já a informação é a forma que mais se afasta da noção de 

experiência e, consequentemente, mais se afasta dos dois tipos de comunicação 

anteriores. Ela se vale de explicações dos fatos através de um conteúdo que não se 

relaciona com outros e que contem em si uma maneira rápida de expor um 

acontecimento. Benjamin, expondo tais formas de comunicação, nos elucida o processo 

de transformação pelo qual sofreram essas formas ao longo das épocas: 

“Devemos imaginar a transformação das formas épicas segundo ritmos   

comparáveis aos que presidiram   à   transformação   da   crosta   terrestre   no   

decorrer   dos   milênios. Poucas formas de comunicação humana evoluíram mais 

lentamente e se extinguiram mais lentamente. O romance, cujos primórdios 
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remontam à   Antiguidade, precisou de centenas de anos para encontrar, na 

burguesia ascendente, os elementos favoráveis a seu florescimento. Quando esses 

elementos surgiram, a narrativa começou pouco a pouco a tornar-se arcaica; sem 

dúvida, ela se apropriou   de múltiplas formas, do novo conteúdo, mas não foi 

determinada verdadeiramente   por ele. Por outro lado, verificamos que com a 

consolidação da burguesia -  da qual a imprensa, no alto capitalismo, é um dos 

instrumentos mais importantes   -   destacou-se uma forma de comunicação que, por 

mais antigas que fossem suas origens, nunca havia influenciado decisivamente a 

forma épica. Agora ela exerce essa influência.   Ela é tão estranha à narrativa como 

o romance, mas é mais ameaçadora e, de resto, provoca uma crise no próprio 

romance. Essa nova forma de comunicação é a informação.” (BENJAMIN, 2012, p. 

202) 

Benjamin, assim, explora através das épocas tais noções para estudar e entender o 

declínio e as modificações que a experiência sofreu através dessas diversas formas de 

comunicação. 

 

 

2.1 - A noção de romance 

 

O advento do romance moderno, em Benjamin, é relacionado como um dos 

sinais do fim da narrativa tradicional. Uma das principais características que o separa 

dela é que ele clama por uma leitura solitária. Em sua composição ele evoca mais o 

caráter psicológico da personagem do que sua ligação com a comunidade passível de 

receber conselhos: “A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais 

falar exemplarmente sobre suas preocupações mais constantes e que não recebe 

conselhos e nem sabe dá-los” (BENJAMIN, 2012, p.216). Tal exposição está 

relacionada com a carência de experiências que atinge uma época: a moderna. Tamanho 

o desespero do leitor que, ávido por descobrir em suas leituras um “sentido da vida”, 

acaba por devorar o que lê – a substância lida, segundo Benjamin. 
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A vida, neste caso, é posta no romance contendo um fim que estrutura e oferece 

sentido à totalidade da vida da personagem. A morte, aí, oferece ao leitor a 

possibilidade de retirar um sentido para os acontecimentos sofridos e praticados pela 

personagem que substituirão a falta em sua própria vida: “O que atrai o leitor ao 

romance é a esperança de aquecer sua vida gelada com a morte descrita no livro” 

(BENJAMIN, 2012, p. 231). Com a palavra “fim” escrita ao final de uma obra desse 

gênero literário, o leitor se aquece com o fechamento definitivo ao se apropriar do 

“sentido da vida” oferecido por esta leitura.  

Como já vimos, o leitor do romance moderno é situado na época moderna. Lá, 

temos como característica o indivíduo solitário, sem o aparo da comunidade no que se 

refere a troca de experiências. Tal indivíduo lê o romance com uma esperança de ali 

encontrar um sentido que aqueça sua solidão. O leitor, ávido pelo desenrolar que o 

romance promete quanto a sua finalização, procura incessantemente este desenrolar na 

morte seja da personagem, seja da obra lida – sua finalização: 

“A frase diz que o ‘sentido’ da sua vida somente se revela a partir de sua 

morte. Mas o leitor do romance procura realmente homens nos quais possam ler 

o ‘sentido da vida’. Ele precisa, portanto, estar seguro de antemão, de um modo 

ou de outro, que participará de sua morte. Se necessário, a morte no sentido 

figurado: o fim do romance. Mas de preferência a morte verdadeira. Como esses 

personagens já anunciam que a morte já está a sua espera, uma morte 

determinada, num lugar determinado? É dessa questão que se alimenta o 

interesse absorvente do leitor pelo enredo do romance.” (BENJAMIN, 2012, 

p.231) 

É através de uma tensão que “segura” o interesse do leitor que este devora o 

romance, lendo-o em busca de uma explicação para o acontecimento fictício. As buscas 

da personagem que, assim como o leitor, é desorientada frente aos acontecimentos, 

impulsiona o indivíduo moderno a participar também da busca. Ao final, se espera que a 

personagem ofereça ao leitor um fechamento que sirva de exemplo para sua própria 

vida. Tal exemplo, porém, não é aquele moral que as histórias antigas possibilitavam, 

mas sim que se encaixe na vida solitária do leitor e sirva de sentido para sua vida. 

Assim, a questão da finitude está colocada no romance através do fechamento da obra e 

do “sentido da vida” associados a uma vivência individual do leitor. 
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O romance, segundo Benjamin, tem um fechamento que não permite à pergunta 

“o que aconteceu depois?” ser saciada. A partir do momento em que a palavra “fim” se 

encontra ao final de uma obra, o leitor passa a refletir sobre o sentido da vida exposto 

pelo romance. E é deste sentido da vida que sua vida se aquece. 

Quanto à carência típica da modernidade de experiências (Erfahrung), o 

romance se afasta da narrativa tradicional e expõe tal carência em sua estrutura e 

conteúdo. Esse gênero literário está desvinculado das narrativas orais, que eram ligadas 

a comunidade e tinham nela a possibilidade de sua transmissão. Ele é vinculado a 

imprensa e aos livros. Mesmo as modificações estruturais através do tempo – que 

resultam em novos meios de se articular uma obra romanesca em sua composição -, são 

por Benjamin associadas a uma insuficiência que mesmo as novas formas de romance 

têm quanto à transmissibilidade de experiências. O romance de formação, por exemplo, 

“ao integrar o processo da vida social de uma pessoa, justifica de modo extremamente 

frágil as leis que determinam tal processo. (...) a insuficiência torna-se acontecimento” 

(BENJAMIN, 2012, p. 218). 

Não podemos considerar isoladamente a posição de Benjamin sobre a noção de 

experiência junto ao romance. Ele atesta, em “O narrador”, a modificação que houve na 

composição e na recepção de uma época frente às obras quanto a pobreza de 

experiências oriunda dos romances. Porém, em um pequeno texto de sua autoria que se 

chama Romances Policiais em Viagem (In: Imagens de Pensamento: Sobre o Haxixe e 

Outras Drogas, 2013), ele dá um outro tom sobre a questão da relação do leitor com o 

romance no que tange à experiência, tom este que atesta as modificações que a 

experiência sofreu na modernidade: 

“Fiquemo-nos por aqui quanto ao que a leitura tem para oferecer ao 

viajante. Mas quanta coisa não oferece a viagem ao leitor! Em que outra situação 

ele se entrega tanto à leitura, a ponto de poder sentir que o destino do seu herói 

se mistura com o seu? Não será o seu corpo a lançadeira do tear que perfura 

incansavelmente, ao ritmo das rodas, a urdidura, o livro do destino do seu 

herói?”(BENJAMIN, 2013. P. 83) 

O leitor, neste caso, reconfigura a obra segundo o ritmo que a sensibilidade de 

sua época pode oferecer quanto à percepção de uma obra de arte. Não à toa, Benjamin 

utiliza tal imagem sobre o “ritmo das rodas” que influenciam “o tear” que reconfigura a 
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obra, assemelhando a leitura do romance moderno com a época moderna, já que esse 

“ritmo das rodas” é aquele em que a estação de trem e o trem asseguram aos viajantes: 

“Na diligência não se lia, tal como não se lia nos automóveis. A leitura em viagem está 

tão ligada ao trem como a espera nas estações” (Ibidem). 

Não podemos dizer que, com o advento do romance, a experiência tenha, 

necessariamente, sido descartada da relação do leitor/ouvinte com a obra. Mas sim que a 

própria noção de experiência tenha sido modificada nesta relação segundo as 

modificações perceptivas e sensitivas que uma época proporcionou. Já não falamos mais 

de uma relação necessária do leitor com a obra segundo parâmetros anteriores à 

modernidade, correndo o risco de fixar como regra antigas relações.  

 

2.2 - A noção de informação 

 

 A multiplicidade e a velocidade com que os acontecimentos na modernidade 

surgem e impactam o indivíduo, exigem que tais acontecimentos sejam rapidamente 

“absorvidos”. A distância espacial, outrora presente na figura do viajante que contava 

histórias de terras distantes, é drasticamente diminuída através dos relatos e notícias em 

jornais e outros meios de informação. Mais do que isso, a distância espacial - figurada 

em notícias de uma outra terra - encontra menos ouvintes que deem uma atenção a isso. 

Isto porque a informação exige, segundo Benjamin, uma verificabilidade imediata. 

Benjamin, citando Villemessant, o fundador do Figaro, nos esclarece: 

“Villemessant, o fundador do Figaro, caracterizou a essência da 

informação com uma fórmula famosa. ‘Para meus leitores’, costumava dizer, ‘o 

incêndio num sótão do Quartier Latin é mais importante que uma revolução em 

Madri’. Essa fórmula lapidar mostra claramente que o saber que vem de longe 

encontra hoje menos ouvintes que a informação que forneça um ponto de apoio 

para o que está próximo.” (BENJAMIN, 2012, pp.218-219) 

 A distância temporal, caracterizada por experiências e trocas entre gerações, é, 

também, descartada do âmbito da informação. A verificabilidade imediata exclui a 

distância para que a notícia possa ser facilmente assimilada. Para tanto, a informação – e 
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neste sentido ela se afasta tanto da narrativa quanto do romance – precisa ser, conforme 

Benjamin coloca, “compreensível em si e para si” (BENJAMIN, 2012, p. 219). A 

explicação de um acontecimento exige com que a informação o transmita de forma 

concisa e breve. Quanto mais um acontecimento é explicado, menos se exige do 

indivíduo um esforço de concentração e reflexão. Além do mais, o acontecimento 

através da informação exige uma forma que soe plausível.  

Os veículos de comunicação informativa oferecem uma construção estrutural 

que, dentro da transmissão e do impacto desejado, possam menos relacionar uma notícia 

com outra. A informação, com isso, exige que sua composição seja feita de maneira que 

mais se possa explicar um acontecimento dentro de um limite pré-estabelecido – o das 

colunas de jornais, por exemplo. Junto a isso, a novidade necessita ser presente de 

forma constante no conteúdo informativo. Não se lê jornais da semana passada – e nem 

do dia anterior -, por exemplo, com fins informativos. Segundo Benjamin: “A 

informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse momento, 

precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que se explicar nele” 

(BENJAMIN, 2012, p. 220).  

Em suma, a informação oferece explicações rápidas sobre acontecimentos, de 

forma que aquele que a recebe possa ter o mínimo de trabalho possível para sua 

assimilação. Com isso, pouco se aprende e pouco se transforma para se ter um 

crescimento político, artístico, histórico e social por parte de seu receptor, fazendo com 

que ele apenas seja levado sem que tenha uma reflexão sobre o que recebeu. A 

experiência, empobrecida e, de certa forma, eliminada dos veículos informativos, não se 

mantém junto ao leitor. Este é, de certa forma, objeto dos meios de comunicação 

jornalísticos:  

“Se fosse intenção da imprensa fazer com que o leitor incorporasse à 

própria experiência as informações que lhe fornece, não alcançaria seu objetivo. 

Seu propósito no entanto é o oposto, e ela o atinge. Consiste em isolar os 

acontecimentos do âmbito onde pudessem afetar a experiência do leitor. Os 

princípios da informação jornalística (novidade, concisão, inteligibilidade, e 

sobretudo falta de conexão entre uma notícia e outra) contribuem para este 

resultado do mesmo modo que a paginação e o estilo lingüístico.” (BENJAMIN, 

2015, p.109) 
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A informação faz com que o indivíduo menos participe de forma ativa dos meios 

e dos acontecimentos, menos se transformando através deste percurso. A solidão e o 

isolamento do leitor são agravados consideravelmente, pois ele sequer reflete sobre as 

notícias que a todo momento chegam de forma desconexa e já explicada. Enquanto a 

narrativa requer, como veremos, um esforço do leitor/ouvinte para desvendar seu 

significado, a informação já traz explicações em sua própria forma de se apresentar. As 

narrativas tradicionais continham em si uma força de preservação oriundas da não 

explicação dos fatos e dos acontecimentos. Uma história, neste sentido, preservava sua 

força e era recontada através de gerações. A informação, como já visto, sobrevive 

apenas enquanto é nova e imediatamente verificável.   

 

2.3 - A noção de narrativa 

 

 

“(...)A arte de narrar está em vias de extinção. (...) as ações da experiência estão 

em baixa” (BENJAMIN, 2012, pp.213-214). É o que podemos ler em O narrador, obra 

de Walter Benjamin. E isso não sem motivo: com o advento do capitalismo, o trabalho, 

o fluxo dos acontecimentos – muito mais acelerado que antes -, rompem com uma 

atenção que outrora se prestava ao outro: somos desligados e desenraizados da 

comunidade. A transmissibilidade, que no parágrafo 19 da obra supracitada é ligada à 

sabedoria - um conselho transmitido não se limita a um grupo ou pessoa -, é prejudicada 

por uma carência de experiências intrínseca à humanidade moderna.  

Nikolai Leskov, escritor russo do século XIX estudado por Benjamin e pretexto 

para o texto “O narrador”, pode nos dar um exemplo: em “A propósito de A sonata a 

Kreutzer” (In: A fraude e outras histórias, 2012), ele nos mostra a personagem de um 

velho escritor que, após receber uma mulher misteriosa em casa (que implorava por 

conselho), tem a paciência da escuta. Seu conselho, ali, não se esgota por uma 

explicação que ele pode dar aos fatos. Pelo contrário, tal personagem, através deste 

conselho, impulsiona a senhora a adentrar em sua própria problemática e a resolvê-la 

através de uma sabedoria prática. Com o continuar do conto, percebemos uma busca do 

próprio personagem pelo desenrolar que a vida da senhora teve. 
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Temos, com isso, a não explicação dos fatos e dos acontecimentos pela 

narrativa. O narrador participa da vida do ouvinte transmitindo experiências através de 

uma distância temporal e espacial9. O narrador, ainda, é aquele que dá conselhos aos 

ouvintes. Isto é, através do que podemos chamar de uma sabedoria prática, o narrador, 

longe de dar explicações sobre os acontecimentos aos seus ouvintes, ele os faz adentrar, 

conforme o conto de Leskov, em suas próprias problemáticas. Segundo Benjamin, 

“Aconselhar é menos responder a uma pergunta do que fazer uma sugestão sobre a 

continuação de uma história que está se desenrolando” (BENJAMIN, 2012, p.216). Para 

tanto, há a necessidade de verbalizar a situação que espera poder se aconselhar, isto é, a 

troca de experiências e o aconselhamento têm como necessidade “saber narrar a 

história” (BENJAMIN, 2012, p. 216). 

Em uma história escrita pelo próprio Benjamin chamada “El panuelo”, ele 

coloca a questão também da comunicabilidade exigida pela narrativa, assim como a 

sabedoria prática ligada a ela: 

“Contar no es sólo un arte, más bien es un rango, cuando no un cargo 

oficial, como en Oriente. Termina siendo un saber, así como a la inversa la 

sabiduría suele manifestarse como narración. Por eso el contador de historias es 

también alguen que sabe dar consejos. Y para recebirlo, uno mismo debe 

contarle cosas a él. Pero nosotros sólo sabemos lamentar nuestras 

preocupaciones y quejarnos, pero no contar.”10 (BENJAMIN, 2013, p.96) 

A sabedoria prática é ligada essencialmente à narrativa. Benjamin tem como 

noção de sabedoria “o conselho tecido na substância da vida vivida” (BENJAMIN, 

2012, p.217). Ou seja, as experiências transmitidas se ligam na vida do indivíduo e a 

modificam através do próprio trabalho deste em buscar o significado da história narrada, 

servindo tanto para sua vida quanto para situação em que se encontra. O senso prático, 

que Benjamin expõe como uma das características de muitos narradores natos, 

impulsiona tal sabedoria a adentrar na vida do ouvinte: 

“Tudo isso aponta para o parentesco entre esse senso prático e a natureza 

da verdadeira narrativa. Ela traz sempre consigo, de forma aberta ou latente, uma 

utilidade. Essa utilidade pode consistir por vezes em um ensinamento moral, ou 

                                                           
9 Já esclarecemos tais noções de distância mais acima, onde expomos que através das figuras do 
marinheiro, do camponês e do artífice, a distância espacial se dá através da troca de experiências 
oriundas de terras distantes; e a distância temporal se dá através da troca de experiência entre 
gerações. 
10 Não tive acesso ao trecho traduzido. Portanto, o deixarei no original. 
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numa sugestão prática, ou também num provérbio ou norma de vida – de 

qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos ao 

ouvinte.”(BENJAMIN, 2012, p. 216) 

 

Para tanto, a experiência tem de ter uma comunicabilidade, uma 

transmissibilidade, conforme a descrita acima, em que o narrador deve saber narrar a 

história. As histórias orais, com suas experiências transmitidas, são por Benjamin tidas 

como a fonte de muitos narradores. Nelas estão contidas formas que trazem consigo 

uma noção de tempo singular: o tédio participa constantemente das histórias narradas. O 

saber transmitir requer uma atenção focada e contínua, onde qualquer surpresa que 

interrompa bruscamente a atenção põe em risco o desenrolar e o aprendizado da 

história. O ouvinte tem de se entregar a história narrada de forma que não busque 

explicações dos acontecimentos ali contidos, assim como ter a paciência de explorar o 

conteúdo narrado para que possa, através do tempo, desenvolver um significado prático 

e retransmiti-lo. 

Quanto à não explicação dos fatos e dos acontecimentos das narrativas, 

Benjamin nos elucida que elas se assemelham, por isso, aos grãos de trigos 

armazenados em tumbas de antigos e que, mesmo através do tempo, ainda guardam 

consigo seu potencial germinativo. Ele nos reconta uma história de um antigo narrador: 

Heródoto. 

“Quando o rei egípcio Psamético foi derrotado e reduzido ao cativeiro 

pelo rei persa Cambises, este resolveu humilhar seu cativo. Deu ordens para que 

Psamético fosse posto na rua em que passaria o cortejo triunfal dos persas. 

Organizou esse cortejo de modo que o prisioneiro pudesse ver sua filha 

degradada à condição de criada, indo ao poço com um jarro, para buscar água. 

Enquanto todos os egípcios se queixavam e lamentavam com esse espetáculo, 

Psamético ficou silencioso e imóvel, com os olhos no chão; e, quando logo em 

seguida viu seu filho, conduzido pelo cortejo para ser executado, continuou 

imóvel. Mas, quando viu um dos seus servos, um velho empobrecido, na fila dos 

cativos, golpeou a cabeça com os punhos e mostrou sinais do mais profundo 

desespero.”(BENJAMIN, 2012, pp. 219-220) 

Ao longo das épocas, diversas pessoas tentaram desvendar o porquê de 

Psamético ter se desesperado somente quando seu antigo escravo passou pelo cortejo. 

Com soluções diversas, as pessoas se apropriaram da história, a retransmitindo depois. 
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A história mesma não apresenta nenhuma justificativa do porquê do desespero do rei 

somente naquela situação. Não havendo nenhuma explicação dos acontecimentos ali 

contidos, essa narrativa perdurou através das eras, guardando consigo seu potencial 

germinativo. 

Junto à não explicação dos fatos e dos acontecimentos, a narrativa traz também a 

não descrição psicológica das personagens, de forma que não há nas histórias uma 

explicação de caráter dos participantes dos contos. De um lado, não há uma análise 

psicológica das personagens, de outro, porém não menos importante, o ouvinte da 

história narrada deve, enquanto a escuta, “esquecer de si mesmo”. Isto é, o ouvinte deve 

praticar uma atenção e uma paciência que permite o desenrolar da história. Diferente do 

romance, em que o leitor busca incessantemente aquecer sua vida gelada através da 

morte do herói, a narrativa tem na paciência o porto para o sentido da história narrada.  

“Nada facilita mais a memorização das narrativas do que aquela sóbria 

concisão que as subtrai à análise psicológica. E quanto mais naturalidade com 

que o narrador renuncia às sutilezas psicológicas, tanto mais facilmente a 

história será gravada na memória do ouvinte, tanto mais irresistivelmente ele 

cederá à inclinação de reconta-la um dia. (...). Quanto mais o ouvinte se esquece 

de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido.”(BENJAMIN, 

2012, pp. 220-221) 

O tédio, noção já explorada anteriormente nesta monografia, deve ser praticado 

tanto pelo ouvinte quanto pelo narrador. O trabalho artesanal, possibilitador também 

desse tédio, é profundamente ligado e associado à narratividade. Segundo Benjamin, a 

narrativa é, também, uma forma artesanal de comunicação. O trabalho, desta forma, 

principalmente o trabalho artesanal, se relaciona com as histórias narradas de forma que 

ambos contribuam para a transmissibilidade narrativa e para sua elaboração. O artesão, 

ao produzir um produto, tem uma forma de trabalho especializada. Ele, em cada 

momento e etapa da criação, molda o produto através de um conhecimento passado 

entre gerações. Nisto, deixa ali as marcas de suas mãos. Neste sentido, ao relacionarmos 

o trabalho artesanal com a narrativa, podemos dizer que o narrador deixa suas marcas 

nas histórias narradas. Suas experiências individuais são vinculadas à narrativa e 

repassadas aos ouvintes. Por isso, sua vida individual – através de suas experiências – se 

torna coletiva, ligada e transmitida à comunidade através das histórias narradas.  

“A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio artesão – no 

mar, no campo e na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma forma 
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artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o ‘puro em si’ 

da coisa narrada, como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na 

vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim, imprime-se na narrativa 

a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso.” (BENJAMIN, 

2012, p. 221). 

 

As narrativas orais contam também com a gesticulação para a transmissibilidade. 

As mãos, neste sentido, configuram, junto à alma e aos olhos, o fio tecido da prática 

narrativa. Benjamin expõe que as mãos se referem ao que do trabalho manual – 

principalmente o artesanal – trabalham e sustentam, com seus gestos, o fluxo do que é 

contado. Assim, o narrador, através da alma, do olho e da mão, trabalha a matéria prima 

da experiência para modifica-la para si e para os outros. No que diz respeito ao 

narrador, Benjamin questiona, expondo a relação que se configura como artesanal entre 

o narrador e sua matéria, se “não seria sua tarefa trabalhar a matéria-prima da 

experiência – a própria e a alheia – transformando-a num produto sólido, útil e único?” 

(BENJAMIN, 2012, p. 239). 

Ao trabalhar a matéria da coisa narrada, muitos narradores partem de uma 

situação anterior ao próprio acontecimento que está sendo contado. Ali, se misturam e 

se tecem acontecimentos que, com o desenrolar da história, vão se ligando para formar a 

narrativa. O contar tem uma contextualização que não informa e muito menos explica, 

mas que traz o ouvinte para dentro da história narrada, fazendo, como já dito acima, ele 

“esquecer de si próprio” e memorizar a narrativa com mais facilidade Nisto se liga 

também a própria experiência de quem narra para ser transmitida ao ouvinte. Benjamin 

nos esclarece: 

“É uma inclinação dos narradores começar sua história com uma 

descrição das circunstâncias em que foram informados dos fatos que vão contar 

a seguir, isso quando não atribuem essa história simplesmente a uma vivência 

própria. (...). Assim, seus vestígios estão presentes de muitas maneiras nas coisas 

narradas, se não na qualidade de quem as viveu, ao menos nas de quem a relata.” 

(BENJAMIN, 2012, pp.221-222) 

Neste sentido, através do recontar uma narrativa, o narrador enriquece as 

histórias narradas, construindo camadas nas quais diversas experiências, tanto espaciais 

quanto temporais, formam uma história rica e complexa. Assim como Penélope, ao 

tecer seu sudário durante longos períodos, a narrativa conta com, a cada recontar, um 
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refazer o tecido da história narrada. Ali, se misturam as experiências dos diversos 

narradores que já contaram a história, modificando-as também através do fluxo e do 

trabalho com que o contador tece a narrativa. A experiência, desta forma, é enriquecida, 

pois liga tanto quem conta quanto quem ouve à tradição e à comunidade atual, através 

de sabedorias práticas. A narrativa, portanto, é a forma de comunicação em que a 

experiência enquanto Erfahrung mais se encontra presente.  

Por conta disso, trabalhamos e trazemos durante todo o percurso desta 

monografia a noção de narrativa. Fica, entretanto, a questão de como a experiência, 

modificada através das épocas, pode ainda se dizer experiência, mesmo que em outros 

termos. Sabemos que Benjamin coloca em “O narrador” a relação entre o declínio da 

experiência e o fim da narratividade tradicional. Todavia, a experiência enquanto 

Erfahrung que se modificou, como já dito, dando espaço para uma nova experiência: a 

vivência (Erlebnis). Nisto podemos perceber uma forma de inacabamento essencial que 

traz à experiência ainda uma riqueza: a possibilidade de modificar nosso meio através 

das experiências de nossa própria época, assim como a não cristalização da noção de 

experiência em um único e só conceito do que seja ela. A perda da auréola, conforme 

nos mostra Baudelaire, é um dos meios para que possamos reconstruir nosso meio 

através de outras formas. Exploraremos essas questões no próximo capítulo. 
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3 A noção de experiência Benjaminiana como inacabamento essencial 

 

Nas últimas páginas de “Sobre Alguns Motivos em Baudelaire”, Benjamin trata 

da “perda da auréola” (poema em prosa de “O Spleen de Paris” de Baudelaire), em que, 

a personagem, ao perder na rua, em meio à cidade e à multidão, a auréola que o 

diferenciava dos demais indivíduos de sua comunidade, encara isso como um alívio e, 

de certa forma, uma esperança de uma nova forma de vida. Importante aqui demonstrar 

como isso, levado para a relação da experiência como vivência, dá um novo ar para 

encararmos nossa própria condição: a de indivíduos modernos com uma experiência 

pobre e individual. A personagem, encarando de forma positiva a perda do peso que a 

ligava a uma outra época, passa a se relacionar com seu próprio meio com novos olhos: 

“O quê? Tu aqui, meu caro? Tu, num lugar reles? Tu, o bebedor de 

quinta-essências! Tu, o saboreador da ambrosia! Na verdade, há nisto qualquer 

coisa que me surpreende. 

- Meu caro, conheces o meu pavor dos cavalos e das viaturas. Há pouco, 

ao atravessar o boulevard a toda a pressa, e ao saltar na lama através desse caos 

movimentado onde a morte avança a galope de todos os lados ao mesmo tempo, 

a minha auréola, num movimento brusco, caiu-me da cabeça no lodo do 

macadame. Não tive coragem para a apanhar. Julguei menos desagradável 

perder as minhas insígnias do que partir os ossos. E depois, disse comigo 

mesmo, há males que vêm por bem. Agora posso passar incógnito, fazer más 

ações e entregar-me à crápula, como os simples mortais. E eis-me aqui, 

semelhante a ti, como vês! 

- Devias ao menos mandar anunciar a perda dessa auréola, ou fazê-la 

reclamar pelo comissário. 

- Por coisa alguma! Acho-me bem aqui. Só tu me reconheceste. Para 

mais, a dignidade aborrece-me. E também penso com satisfação que algum 

poetastro a vai apanhar e cobrir-se com ela impudentemente. Fazer alguém feliz, 

que alegria! E sobretudo um feliz que me fará rir!” (BAUDELAIRE, 1991, 

pp.131-132) 
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Vemos nisto a figura da personagem renunciando às tentações de tentar viver 

numa época que não a sua. Embora a noção de “auréola” pouco tenha a ver com a noção 

de “aura”, as duas podem ser relacionadas aqui para entendermos como os objetos 

podem ser revestidos por uma aura e como a modernidade figurou para a perda de tal 

aura através da reprodutibilidade das obras de arte. 

No texto “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (BENJAMIN, 

2015), Benjamin expõe que a autenticidade de uma obra vai além de seu valor enquanto 

obra de arte legítima, ou seja, que não é uma reprodução, uma falsificação, etc. Segundo 

Benjamin, há um “aqui e agora” da obra que assegura sua autoridade e sua inserção na 

tradição. A obra de arte autêntica, nesse sentido, tem uma existência única: ela é 

revestida por uma aura. 

“Mesmo na reprodução mais perfeita falta algo: o aqui-e-agora da obra 

de arte – sua existência única no lugar em que está. Mas é nessa existência única, 

e somente nela, que transcorre sua história. Essa existência compreende não só 

as alterações que a obra sofreu ao longo do tempo na sua estrutura física como 

também a sucessivas relações de posse pelas quais passou.” (BENJAMIN, 2015, 

p. 14) 

Tal era a concepção de obra de arte, segundo Benjamin, autêntica. Porém, com a 

modernidade se pode ver uma modificação na produção e na receptividade de um 

produto artístico. O nascimento de novas formas técnicas nessa época alterou a criação 

de obras de arte. Um anseio por aproximar as coisas para perto de nós, tanto em seu 

caráter espacial quanto no temporal, possibilitou o advento de novas técnicas. Dentre 

elas, a reprodutibilidade técnica na criação artística. 

“No século XIX a reprodução técnica atingiu tal grau, que não só abarcou 

o conjunto das obras de arte existentes e transformou profundamente o modo 

como elas podiam ser percebidas, mas conquistou para si um lugar entre os 

processos artísticos” (BENJAMIN, 2012, p.13) 

Como a autenticidade exige uma unicidade do objeto artístico, a obra de arte 

perde seu pertencimento à tradição em sua reprodutibilidade, pois “A técnica de 

reprodução (...) separa aquilo que foi reproduzido e o âmbito da tradição. Ao multiplicar 

a reprodução, ela substitui a existência única por uma existência serial” (BENJAMIN, 
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2012, p. 15). Com isso, o que Benjamin chama de valor de culto de uma obra de arte dá 

lugar ao que ele chama de valor de exibição.  

O valor de culto de uma obra é marcado por uma relação de “adoração”: um 

objeto de difícil visualização é revestido por um manto sagrado, ou seja, mais do que a 

visualização, ele tem seu valor relacionado à contemplação. Já o valor de exibição é 

relacionado com a possibilidade que uma obra tem para sua exibição. O objeto não mais 

tem uma distância intrínseca que dificulta sua visualização. Com a reprodução técnica, 

principalmente com o cinema, a forma de nos relacionarmos com as obras de arte muda 

também a maneira pela qual nos relacionamos com a arte. 

 O choque possibilitado pelo cinema nos liga a formas de relação típicas de 

nossa época. Podemos expor, assim, que tais modificações vão além do âmbito da arte, 

mas que a ela também pertencem11. Com tudo isso e também considerando a reprodução 

técnica rompendo com a distância que a obra de arte tinha das massas, ocorre um novo 

tipo de recepção, onde a obra de arte “penetra nas massas”. O cinema é forte quanto a 

essa questão. Segundo Benjamin, é através da distração que o cinema é recebido por 

elas. No outro polo está o acolhimento. Neste o espectador mergulha na obra e a tenta 

decifrar com um esforço intelectual. Na distração, Benjamin identifica uma recepção 

tátil da obra de arte. No acolhimento, uma recepção óptica. 

Através da recepção tátil há mais o costume do que a atenção, esta típica da 

recepção óptica. Visto que as mudanças sociais nos oferecem uma enorme quantidade 

de esforço para evitar o cansaço mental frente a novas tarefas, o cinema consegue 

trabalhar uma mobilização das massas através de sua estrutura. Segundo Benjamin,  

“(...) em tempos históricos de grandes mudanças, as tarefas que se 

apresentam ao aparelho receptivo humano não podem ser resolvidas por meios 

puramente ópticos, ou seja, pela contemplação. Elas só podem ser resolvidas 

gradualmente pela recepção tátil, pelo costume.” (BENJAMIN, 2012, p. 33)                                  

                                                           
11 Podemos discorrer aqui brevemente da importância que Benjamin dá à arte atrelada à política. A 
reprodutibilidade técnica serve de forma positiva para as transformações sociais que a arte tem em 
potencial: “Mas, a partir do momento em que o critério de autenticidade não mais se aplica à produção 
artística, também a função social da arte terá sido objeto de uma transformação radical. Em vez de se 
basear no ritual, ela terá agora outra práxis como seu fundamento: a política” (BENJAMIN, 2012. P. 18). 
Pode-se notar também como o cinema trabalha de forma positiva novas relações do homem com seu 
meio através da reprodutibilidade técnica, expondo novos modos de percepção do mundo: “O que 
caracteriza o cinema não é só a forma como o homem se representa diante das máquinas, mas como ele 
representa o mundo graças a essa máquina” (BENJAMIN, 2012, p. 28). 
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O cinema o faz tendo em sua estrutura também as possibilidades de choque para as 

massas distraídas, em que sua força política penetra nas massas de forma revolucionária. 

 Se colocarmos que a perda da auréola configura a emancipação do indivíduo do 

peso que a época tradicional trazia ao comparar ela com a moderna, o indivíduo, então, 

passa a ver de forma positiva sua própria condição de moderno. Não uma aceitação 

passiva, da qual simplesmente deixa-se levar sem nada fazer. Mas uma aceitação 

revolucionária, onde há a positividade através da transformação e superação da 

condição de moderno. A positividade em questão se dá através da tentativa deste 

indivíduo transformar a experiência de seu momento histórico em algo que figure um 

ganho. Isto é, temos a técnica em sua reprodutibilidade, por exemplo, através do cinema 

fazendo dos choques uma possibilidade de força política revolucionária, como já dito. 

Aí se dá uma aceitação revolucionária. Benjamin, ao tratar de Baudelaire no que diz 

respeito à aceitação revolucionária da própria condição de moderno, nos diz: 

“Ser presenteado com os encontrões da multidão é uma experiência que 

Baudelaire assinala, entre todas as outras que fizeram da sua vida aquilo que ela 

se tornou, como determinante e inconfundível. Nele apagou-se a ilusão de uma 

multidão com seus impulsos próprios, a sua alma própria, uma ilusão que 

deslumbrava o flâneur. Para tomar consciência mais aguda de sua infâmia, 

encara o dia em que até as mulheres perdidas, as excluídas, chegarão ao ponto de 

ditar a sua lei a uma vida regrada, de condenar a libertinagem e não deixar que 

mais nada prevaleça além do dinheiro. Traído por esses últimos aliados, 

Baudelaire invectiva a multidão, e o faz com a raiva impotente de alguém que se 

rebela contra a chuva ou o vento. É essa a natureza da vivência a que Baudelaire 

atribuiu a importância de uma experiência. Fixou o preço pelo qual se pode 

adquirir a sensação da modernidade: a destruição da aura na vivência do 

choque.” (BENJAMIN, 2015, p. 149) 

O moribundo, que na época tradicional tinha uma figura de autoridade frente às 

histórias narradas, perde sua auréola. Gagnebin nos diz, ao se referir a Benjamin, que 

“os agonizantes são aureolados por uma suprema autoridade que a última viagem lhes 

confere” (GAGNEBIN, 2009, p. 58). Tanto em “O narrador” quanto em “A obra de arte 

na era de sua reprodutibilidade técnica”, Benjamin trata da “perda da aura”. No 

primeiro, de certa forma, através do fim da narratividade tradicional. No outro, através 
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da reprodutibilidade técnica. Todavia, Benjamin não cai em uma nostalgia em “O 

narrador”. Antes disso, ele atesta, sim, o declínio da experiência enquanto Erfahrung. E 

nisso mostra os processos culturais, sociais e artísticos que participaram de tal declínio.  

Conforme o conto de Baudelaire sobre a perda da auréola, quem tentar pegar a 

auréola caída, símbolo de uma época passada, será, por ele, alvo de risos. Ficamos, 

então, com a possibilidade de criar novos caminhos a partir do que já temos para isso, 

sem recorrer ao passado, isto é, sem recorrer a formas de criação que não se relacionam 

mais com a época atual.  

Benjamin, ao estudar o romantismo alemão, investiga o desenvolvimento do 

conceito de crítica. Faz-se aqui necessário discorrermos brevemente sobre ele para 

entendermos como seu processo também influencia na noção de experiência como 

inacabamento essencial. Tal conceito de crítica não fora cunhado sem o auxílio de 

embates teóricos e filosóficos. A teoria da arte moderna leva em consideração dois lados 

teóricos que versam sobre a compreensão e a composição de uma obra de arte: o 

neoclassicismo e o pré-romantismo. Aquele fundamenta sua doutrina da arte em certo 

dogmatismo: a composição e a compreensão de obras de arte devem seguir diretrizes 

que têm seu fundamento na tradição. É através de regras – estas baseadas na arte greco-

romana clássica – que uma obra poderá ser composta e aceita no âmbito da arte. A 

tradição, aqui, supera a genialidade artística, oferecendo uma prescrição das 

composições dos produtos artísticos, donde o interesse no produto final do esforço do 

artista seja que ele possa ser considerado como arte. Por outro lado, o pré-romantismo 

desconsidera a prescrição da arte em prol da liberdade do artista em sua composição. O 

estatuto da obra de arte reside não nas suas regras de composição e compreensão 

segundo uma exatidão fundamentada na tradição, mas sim no “espírito” da obra de arte 

garantido pela liberdade que o artista, em sua composição, goza junto a obra. 

Analisando tal problemática com o auxílio de Kant, Pedro Duarte de Andrade expõe que 

“espírito é este essencial, garantido porque certa obra nada tem de censurável” 

(ANDRADE, 2009. p.146). Aqui, o gênio do artista supera as prescrições da tradição, 

levando sua criação não depender necessariamente de modelos classicistas pré-

estabelecidos para que seja considerada como arte. 

Tendo tal dualidade referente à questão da composição e recepção de uma obra 

de arte, os primeiros românticos fundamentaram sua crítica não em uma regra 
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prescritiva ou na subjetividade criativa do gênio artístico: o centro de suas reflexões é, 

neste caso, a obra de arte. Neste sentido, segundo Benjamin, 

  “(...) o conceito de crítica de Schlegel não conquistou apenas a liberdade 

com relação às doutrinas estéticas heterônomas – antes, ele possibilitou isto, 

apenas pelo fato de ter posto outro critério de obra de arte que não a regra: o 

critério de uma determinada construção imanente da obra mesma.”(BENJAMIN, 

2002. Pág. 77) 

 Esta construção leva em consideração uma própria teoria da arte, funcionando 

como um médium-de-reflexão, e a obra de arte, funcionando como um centro de 

reflexão. 

Todavia, esses dois planos não se distanciam um do outro, já que é na obra 

mesma que encontramos sua possibilidade de reflexão e sua garantia de pertencer ao 

médium-de-reflexão através da crítica. Assim, através da forma-de-exposição da obra, 

que está, de certo modo, ligado à sua finitude, a reflexão impulsiona a obra para o 

infinito da arte. O papel da crítica, neste caso, é reconhecer tal limitação da obra de arte 

e, ao mesmo tempo, através da reflexão, que é o desdobramento e a intensificação de 

uma obra, superá-la. Ou seja, a garantia de que uma obra de arte possa ser criticada 

repousa, de certa forma, em sua autolimitação e em suas ilimitadas possibilidades de 

reflexão. Não encontraremos fora das fronteiras da obra, ou seja, em regras exteriores de 

composição artística, e muito menos em julgamentos que determinam o valor de uma 

obra, o germe que possibilita sua crítica, pois é na obra mesma que repousa a 

oportunidade de seu desdobramento para o infinito da arte e o infinito da arte repousa, 

de certa forma, na obra. Por isso, não podemos dizer que o absoluto da arte, isto é, o 

médium-de-reflexão, seja algo abstrato a obra mesma. Ele participa da obra singular e, 

ao mesmo tempo, é o conjunto das obras de arte singulares que fazem parte do absoluto 

da arte. “(...) a Ideia e a obra não são contrários absolutos na arte. A Ideia é obra, e 

também, se esta vence a limitação de sua forma-de-exposição, a obra é Ideia” 

(BENJAMIN, 2002. Pág. 95). 

Podemos dizer, assim, que uma obra de arte oferece uma abertura em que cabe 

ao crítico e ao artista dar seu acabamento, sua sistematização. Porém, tal acabamento é 

infinito, dado a pluralidade de críticas que a própria obra possibilita. Através de sua 

dissolução no absoluto da arte, a obra adquire um autoconhecimento de si, pois, como a 
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obra implica já em si o germe da crítica, ela tende a obter graus de reflexão mais 

“elevados”. Ela é realização infinita através da crítica, obtendo um autoconhecimento 

que possibilita também novas reflexões. 

“A crítica é, então, de modo totalmente oposto à concepção atual de sua 

essência, em sua intenção central, não julgamento, mas antes, por um lado, 

acabamento, complemento, sistematização da obra, e, por outro, sua dissolução 

no infinito. (...) A crítica da obra é muito mais sua reflexão que, evidentemente, 

pode apenas levar ao desdobramento do germe crítico imanente a ela 

mesma.”(BENJAMIN, 2002. Pág. 83) 

Quanto a isso, podemos dizer que há uma historicidade referente à própria 

crítica, onde podemos inclusive falar de experiência neste âmbito. Embora Benjamin 

não desenvolva esta questão em seu livro “O Conceito de Crítica de Arte no 

Romantismo Alemão”, ele a trabalha em outros textos.  

Na noção de crítica, Benjamin expõe que ela não deve reter critérios exteriores a 

obra mesma para seu julgamento. Ela deve, sim, levar em consideração a pluralidade de 

críticas anteriores, já que estas pertencem a obra de arte enquanto graus de reflexão 

mais “elevados”, fazendo parte de seu autoconhecimento. Fazendo isso, ela não julga a 

obra, mas sim garante seu desdobramento e impulsiona a obra de arte singular para o 

absoluto da arte. A crítica, assim, torna-se um processo produtivo, e não simplesmente 

uma contemplação desinteressada. Neste sentido, podemos relacionar a questão da 

experiência. O crítico, ao fazer o processo acima, entra em contato, de certa forma, com 

o conjunto de críticas anteriores, ou seja, ele desenvolve através da forma-de-exposição 

da obra uma reflexão que, de certa forma, também é histórica. Ao garantir à obra de arte 

seu acabamento infinito, ele desenvolve também uma “autoconsciência histórica” da 

obra. Isto ocorre, pois, como uma obra de arte tem em si também o germe da crítica 

imanente, através da sua materialidade, nos possibilita a influência de nossa época na 

elaboração de sua crítica. Tanto o crítico quanto a obra saem modificados após sua 

relação, obtendo-se, por isso, uma experiência singular. 

Ao considerarmos a noção de experiência, vemos que Benjamin vê nela não um 

conceito fixo e fechado em si mesmo. A experiência, segundo ele, também tem uma 

historicidade. Temos, na época tradicional, a experiência enquanto Erfahrung. Nela, a 

profusão do sentido era partilhada e tecida através da transmissibilidade narrativa, onde 
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o ouvinte transformaria, se modificaria e, ao mesmo tempo, iria conservar a experiência 

oriunda da tradição. Nisto, a experiência obtinha uma forma de transmissão que 

assegurava sua profusão de sentido.  

Gagnebin notou a “abertura” que a narrativa tradicional tem enquanto possibilita 

a profusão de sentido. Todavia, ela ainda nos fez notar que tal abertura pode ir além da 

narrativa tradicional, fazendo com que participe da noção de experiência, de diferentes 

épocas, um inacabamento essencial: 

“O leitor atento descobrirá em “O narrador” uma teoria antecipada da 

obra aberta. Na narrativa tradicional essa abertura se apoia na plenitude de 

sentido – e, portanto, em sua profusão ilimitada; em Umberto Eco e, parece-me, 

também na doutrina benjaminiana da alegoria, a profusão do sentido ou, antes, 

dos sentidos, vem ao contrário, de seu não acabamento essencial.” 

(GAGNEBIN, 2012, p. 12) 

 A noção de experiência enquanto Erlebnis nos mostra a condição, como já visto, 

da modernidade e de seus indivíduos com uma percepção fragmentada, uma memória 

pobre e um tempo repetitivo e abstrato. Todavia, vimos que ainda é possível uma 

positividade ao transformar essa condição através também da aceitação revolucionária12, 

já que a vivência ainda se faz experiência. 

A experiência enquanto inacabamento essencial conserva a profusão de sentidos 

através de uma realização infinita. Podemos nos referir a experiência enquanto 

Erfahrung e enquanto Erlebnis. À noção de experiência, modificada através das épocas 

pelas influencias históricas, culturais e sociais, participa ainda a possibilidade de um 

modificar através do percurso percorrido. Para que isto ocorra, entretanto, a participação 

ativa do indivíduo também se faz necessária. 

 Benjamin, falando sobre a noção de Ideia em “O conceito de crítica de arte no 

romantismo alemão”, diz que o progredir no médium absoluto da arte não é um 

progredir no vazio. Nisto, há um processo de realização infinita em que o crítico 

desenvolve: 

                                                           
12 Chamo aqui de aceitação revolucionária o processo o qual o indivíduo aceita sua condição de 
moderno. Isto é, o indivíduo, ao aceitar sua pobreza de experiências, não se prendendo a nostalgias do 
passado, passa a se relacionar com seu meio de forma criativa. Ele cria através do que tem em mãos, ou 
seja, através do que sua época pode lhe oferecer. Isto de uma maneira positiva, conforme veremos 
nesta monografia. 
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“(...) não se trata de um progredir no vazio, de um vago sempre-poetar-melhor, 

mas, antes, de um desdobramento e de uma intensificação continuamente mais 

abrangentes das formas poéticas(...). Portanto, a progressividade não é de modo 

algum aquilo que se entente pela expressão moderna ‘progresso’, não é uma 

certa relação apenas relativa dos graus de cultura entre si. Ela é, assim como a 

vida inteira da humanidade, um processo de realização infinito e não um simples 

processo de devir” (BENJAMIN, 2002, Pág. 96). 

Aqui, trazemos tal processo de realização infinita como o esforço do indivíduo 

em participar ativamente da profusão de sentidos, isto também através da modificação 

que ele faz em seu próprio meio, fazendo, como no cinema, por exemplo, a técnica 

servir à humanidade, e não o contrário. A cada etapa realizada, não se conclui e muito 

menos se encerra algo. Apenas uma nova etapa, diferente da anterior, se apresenta. Tal 

etapa, entretanto, não se caracteriza, como dito, por um progredir no vazio. Ela encontra 

novas formas, diferentes das anteriores, porém que a estas se relacionam. A experiência 

como inacabamento essencial conserva, através das épocas, a possibilidade de ser 

modificada e trazer a profusão de sentidos ainda. Nela, há a possibilidade de 

modificação do acontecimento, o transformando em algo positivo para a comunidade. A 

comunidade, mesmo que completamente diferente da tradicional, necessita participar 

ativamente neste processo.  

Portanto, a experiência, entendida assim, significa não um conceito fechado em 

si mesmo: a experiência é menos uma completude de sentido do que um inacabamento 

essencial que visa um fechamento. Tal fechamento, entretanto, não significa completar 

algo definitivamente, mas sim um processo de realização infinita. Ambos – 

inacabamento essencial e realização infinita -, figuram o que podemos entender por 

experiência. Isto é, não há experiência sem pessoas modificadas por ela e que ajam para 

isso, assim como não há o processo de realização infinita sem que a experiência tenha 

um caráter aberto, que possa ser modificada pelos indivíduos e pela história. 
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Considerações finais 

 

O conjunto das obras de Benjamin, estudados aqui, trata da noção de experiência 

em diversos momentos históricos. Nisso podemos colocar que ele não se prende 

necessariamente somente a um significado do que seja experiência. A vivência, 

considerada como uma forma de experiência pobre e individual comparada à noção de 

experiência da época tradicional, não significa, necessariamente, uma pura 

negatividade. Vimos como Baudelaire, Proust e até mesmo Benjamin fizeram da 

vivência uma forma de modificar e construir seu próprio meio através de suas obras. Por 

isso, o esforço aqui feito foi para elucidar que a noção de experiência não se limita à 

época tradicional ou à moderna.  

A memória, o tempo e a percepção, como vimos, fundam e são os pilares da 

experiência. Através da relação desses três fatores, a experiência tem um caráter 

histórico, em que as mudanças sociais, culturais oferecem transformações na forma 

como ela se encontra através das diferentes épocas. Mesmo sendo mudada e diferente 

em diversos momentos históricos, a experiência mantém ainda sua possibilidade de 

profusão de sentidos, obtendo, por isso, seu inacabamento essencial. Faz parte da noção 

de experiência o inacabamento essencial, que possibilita a experiência agir, de formas 

diferentes, em diversas épocas. Atrelado a isso, a comunidade também é histórica e 

participa nas modificações que uma época oferece.  

O indivíduo, se relacionando com os acontecimentos de sua época através da 

noção de experiência de seu momento histórico, traz consigo a possibilidade de se 

modificar e mudar seu meio. Com isso, através de um sempre realizar diferente, ele 

atualiza a experiência de sua época, isto é, ele explora o que da experiência atual 

podemos obter para nos transformar e trabalhar nosso meio. Embora Benjamin não 

coloque explicitamente a noção de experiência enquanto inacabamento essencial, 

podemos a entender desta forma através do conjunto de suas obras. Esta monografia foi 

a tentativa de expor e de desenvolver essa questão. Todavia, muito ainda há para se 

percorrer. 
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