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caminhadas pela cidade. O professor Detlev Schöttker, que conheci na UFF quando 
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RESUMO 

 

LUGÃO, Juliana Serôa da Motta. “…uma ou outra expedição às profundezas da 
memória”: Arquivo, fotografia, memória e modos de escrita em Crônica Berlinense e 
Infância em Berlim por volta de 1900, de Walter Benjamin. Niterói, 2019. 180f. Tese 
(Doutorado em Estudos de Literatura) – Programa de Pós-Graduação em Estudos de 
Literatura, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2019. 

 

Estudos filológicos, a crítica genética e a paulatina publicação da edição crítica das 
obras de Walter Benjamin, em Werke und Nachlaß [Obra e Espólio], colocam em 
xeque textos antes considerados estabelecidos e demandam novas propostas para 
compreender o pensamento do autor e descrever sua poética. O trabalho parte da 
leitura analítico-crítica dos textos que compõem o material de espólio relacionado 
a Crônica Berlinense e Infância em Berlim por volta de 1900, dando relevo à 
dimensão poética da escrita de Walter Benjamin. Ao escrever suas memórias, Walter 
Benjamin constrói um material em que a escrita autobiográfica não tem o papel de 
preencher a lacuna entre experiência e lembrança nem de descrever as recordações no 
nível do menor detalhe. Sua escrita, antes, apresenta processos e efeitos do lembrar. 
Nas anotações que compõem Crônica Berlinense, estão presentes lembranças e 
reflexões sobre a memória, ao passo que evidências fotográficas emergem das 
lembranças em Infância em Berlim por volta de 1900, tendo o autor assim engendrado 
dois textos fragmentários distintos, cada um demandando uma leitura própria, ainda 
que inseparável da leitura do outro, tal um rébus. A um só tempo Walter Benjamin 
escreve suas lembranças e coloca o ato de lembrar em cena, apresenta-o. A fotografia 
se torna, nesses textos, a poética da memória: é estratégia de escrita e elemento que 
ativa as lembranças. Considera-se que a leitura a partir do arquivo seja aquela mais 
adequada para o conjunto de escritos do autor e para analisar o processo de criação 
desses textos e compreendê-los. Acompanham o trabalho, ainda, exercícios de 
tradução dos escritos do autor e reflexões sobre a tarefa de traduzi-lo. 
  
Palavras-chave: Walter Benjamin, Infância em Berlim por volta de 1900, Crônica 
Berlinense,  Fotografia, Memória, Arquivo, Edição, Tradução. 
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ABSTRACT 

 

LUGÃO, Juliana Serôa da Motta. “…expeditions into the depths of memory”. 
Archive, Photography, Memory and Writing in Walter Benjamin´s Berlin Chronicle 
and Berlin Childhood around 1900. 180p. Doctorate Dissertation (Doutorado em 
Estudos de Literatura) – Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura, 
Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2019. 

  
  
The definitive status of Walter Benjamin´s texts are challenged by most recent 
philology studies field, including literary studies and genetic editing, alongside the 
publication of new collection of Walter Benjamin´s Work, Werke und Nachlaß. 
Therefore, new forms of understanding the author´s thought and poetics are now in 
demand in the field of Walter Benjamin Studies. More prominence to Benjamin´s 
poetics and literary contribution is given by this research, by analyzing the texts that 
form the Berlin Chronicle and Berlin Childhood around 1900´s estate. In writing his 
own memoirs, the author demonstrates that it is not the purpose of his 
autobiographical texts to fill the gap between experience and memory or describe the 
content of memories faithfully and in detail, but rather to present processes and effects 
of remembering. Benjamin notes memories and reflections on memory in 
his Chronicle and uses a (more prominent) photographic language in Childhood, 
engendering two different fragmentary texts, each deserving specific, though 
inseparable, readings. Walter Benjamin writes his recollections, but also creates, 
literarily, texts about the act of remembering – or a verbal staging of such act. 
Photography becomes, here, the poetics of memory: it is a strategy of writing, but it is 
also what triggers one to remember. I will argue that clues for the transformation of 
the texts that belong to the 350-page myriad of the Berliner Kindheit Nachlaß lie 
within the texts themselves and reading the archive is the most appropriate 
methodology to understand them under new light. This research is also written from 
the translator-critic perspective, thus bringing reflections on the task of translating 
along the analytical work. 
 
Key-words:  Walter Benjamin, Berlin Childhood around 1900, Berlin Chronicle, 
Photography, Memory, Archive, Editing, Translation. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS 
 

Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína 

Caetano Veloso 

 

Walter Benjamin, a fotografia na literatura, ou o tema da fotografia na obra de 

Walter Benjamin são temas largamente abordados nas Ciências Humanas. O livro 

Infância em Berlim por volta de 1900 também já foi objeto de muitos artigos e 

comentários na bibliografia brasileira. Se fosse apresentado a um público mais amplo, 

decerto o material se ressentiria de uma apresentação panorâmica sobre vida, obra e 

produção intelectual do autor. Entretanto, busco aqui realizar uma leitura que persiga 

caminhos, se não inéditos, que merecem maior atenção da recepção benjaminiana já 

estabelecida no Brasil.  

Este trabalho se dedica a uma abordagem de Walter Benjamin privilegiando 

as peculiaridades literárias de sua escrita para além de uma prosa filosófica e da 

discussão dos conceitos de que trata a obra do autor. Benjamin, sem dúvida um crítico 

cultural arguto, é, antes de tudo, dono de uma escrita sofisticada e atenta ao fazer 

artístico, literário, da palavra. Hannah Arendt percebe esse entre-lugar ocupado pelo 

escritor: Walter Benjamin, “sem ser poeta, pensava poeticamente” 1 (grifo meu). 

Contribuíram para a recepção brasileira, sem dúvida, dois de seus primeiros grandes 

divulgadores, Sérgio Paulo Rouanet e Jeanne Marie Gagnebin, os dois do campo da 

filosofia. Uma filosofia apaixonada pela literatura, a bem dizer. E também Haroldo de 

Campos, crítico e poeta. Não se trata, aqui, portanto de negar o lugar fronteiriço entre 

a escrita filosófica e literária que Benjamin ocupa (espaço tensionado pelo qual se 

interessava muito, como provam a sua tese sobre o Romantismo de Iena  e os escritos 

sobre Goethe), mas de procurar contribuir para novas possibilidades de recepção do 

autor, especialmente no espaço de Estudos de Literatura. Apresentar, enfim, um 

suplemento ao comentário já existente sobre o autor, no sentido da leitura de Silviano 

Santiago para o suplemento derridiano, uma adição, um “significante disponível que 

																																																								
1 “Was Benjamin so schwer zu verstehen war, ist, daß er, ohne dichter zu sein, dichterisch dachte” (A 
frase é de Hannah Arendt, “Walter Benjamin”, publicado na pela primeira vez na revista Merkur em 
1968, tendo servido de prefácio à coletânea de textos do autor intitulada Illuminations, por ela 
organizada em língua inglesa e publicada em 1969.). 
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se acrescenta, […] fornecendo um excesso necessário”2. 

A literatura em prosa curta do autor, privilegiada aqui, responde à difusão e à 

popularização da técnica da fotografia. Tendo como pano de fundo para este trabalho a 

hipótese de que tenha havido no século 20 uma resposta literária ao advento da 

fotografia, é intenção desta pesquisa tratar Benjamin como parte desse círculo de 

autores, de que, no âmbito da língua alemã, fazem parte Kafka, Robert Musil, 

Gottfried Benn, R. M. Rilke, Ernst Jünger, Siegfried Kracauer entre outros. A forma 

breve tem seu lugar garantido na filosofia com a tradição do fragmento e do aforisma, 

mas também é notável sua presença na literatura em prosa na virada do século 19 para 

o século 20 na Alemanha, onde o gênero da Kurzprosa se desenvolveu sem igual. Na 

literatura brasileira, Flora Süssekind mostra movimento análogo no panorama que cria 

em O cinematógrafo das letras (1987). Aqui ajustamos o foco na atenção à urdidura 

da escrita, decerto uma marca da produção textual de Walter Benjamin.  

A força motriz e núcleo das reflexões a serem apresentadas se encontra no 

complexo de textos Crônica Berlinense/ Infância em Berlim por volta de 1900, 

conjunto de textos autobiográfico-memoriais — que põe em questão as classificações 

segundo esses gêneros — de caráter experimental e, defende-se aqui, fotográfico. Os 

textos revelam uma sensibilidade para o que significaria a nova técnica para o 

cotidiano burguês, e, pode-se dizer, talvez sejam mais inovadores e provocadores do 

que as importantes contribuições dos ensaios que refletem diretamente sobre a 

fotografia. Assim, a partir de Crônica Berlinense e Infância em Berlim por volta de 

1900, buscarei jogar luz sobre a formulação de pensamento contida na experimentação 

literária do autor.  

 No caso dos objetos de análise de que se parte aqui, com exceção das 

anotações à tradução feita por João Barrento e publicada no Brasil pela editora 

Autêntica (Benjamin, 2013), não se encontra na bibliografia brasileira nenhum 

trabalho que mapeie o problema filológico que apresenta a Infância em Berlim por 

volta de 1900. Prova de que se trata de fato de um problema, dos mais enigmáticos, é o 

recém-lançado Walter Benjamin Digital, página eletrônica que disponibiliza parte dos 

fac-símiles dos manuscritos que compõem o que o leitor conhece como o livro 

Infância em Berlim por volta de 1900 — a página, por sua vez, é apenas um 

complemento à edição crítica em dois volumes, lançada em fevereiro de 2019, para um 
																																																								
2	Cf. Silviano Santiago, Glossário Derrida, 1976, p.88 
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livro que até então, para o leitor brasileiro, consistia em setenta páginas de um 

volume-coletânea – ainda que conte com duas versões. Giorgio Agamben, em ensaio 

introdutório às suas traduções dos textos de Benjamin sobre Baudelaire, cuja 

descoberta e acesso em primeira mão estão entre as histórias que parecem das mais 

emocionantes para um pesquisador que se dedique a um autor, escreve que não há 

sentido em realizar uma edição histórico-crítica fora da língua original das obras. Sem 

discordar do autor, defendo a importância de que a recepção especializada possa, no 

entanto, discutir os aspectos da obra que só se dão a ver e se prestam à análise em 

edições desse tipo.  

 

Dos caminhos da pesquisa 

“O livro é uma montagem controlada nos menores detalhes, que me 

possibilitou articular o passado e o presente, que me permitiu espaço para reflexões 

sobre lembrar e esquecer e que me custou tanta reflexão quanto escrever as frases”. A 

declaração aqui transcrita é de Monika Maron, sobre seu livro Pawels Briefe (1999), 

obra que escolhi analisar em minha pesquisa de Mestrado no programa de Literatura, 

Cultura e Contemporaneidade na Puc-Rio. Pawels Briefe é um livro que se encontra 

no limiar de autobiografia e ficção, um movimento comum à literatura de testemunho 

de segunda e terceira geração. Na obra, Monika Maron recria a história de sua família 

passando por três gerações: a de seu avô, Pawel, a de sua mãe, Hella, e a própria. O 

texto, que incorpora fotografias de acervo pessoal, flerta com a autobiografia ao 

mesmo tempo em que sua construção e linguagem não se afastem de uma obra 

ficcional. Maron engendra uma transição suave entre documentos, fotografias e cartas 

para as invenções da narradora, sugerindo que toda reconstrução do passado requer 

algum nível de ficção. Em Pawels Briefe, a inserção de fotografias determina o ritmo 

da narrativa, e garantem a possibilidade de se escrever-inventar uma memória daquilo 

que não foi vivido. 

Os temas tratados ali decerto comparecem a esta pesquisa, em especial o 

encontro entre fotografia e literatura, as questões em torno dos limites e possibilidades 

da escrita autobiográfica e, em certa medida, o trabalho com o arquivo. Se Maron 

tencionava manter sua obra no limite entre autobiografia e ficção, nesta pesquisa me vi 

diante do Walter Benjamin que recusa a autobiografia e sequer fala em ficção no caso 

dos textos abordados, mas de uma escrita “necessária”. As fotografias, inseridas em 
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Pawels Briefe, documentos que desestabilizavam a ficção e desafiavam a própria 

narrativa de Maron, não chegam como reproduces ao texto de Walter Benjamin: elas 

precisam ser lidas – e desaparecem pouco a pouco. 

Não passam despercebidas as coincidências de que Maron e Benjamin são 

berlinenses que se viram exilados pela contingência histórico-política da ascensão do 

nazismo, a Segunda Grande Guerra e suas consequências para a Alemanha, nem que a 

descrição que Maron dá para seu livro, transcrita no início desta seção, poderia ter 

saído de uma carta de Benjamin. As coincidências, entretanto, só se revelaram durante 

a escrita desta abertura do trabalho e trazê-las à tona tem tão somente o objetivo de 

evidenciar um percurso de formação desta pesquisa e não o de anunciá-las como objeto 

de reflexão e análise. 

Walter Benjamin, pelos temas que lhe são caros em seus escritos e sua 

difundida leitura no Brasil, já constava de minha bibliografia. Na pesquisa que se 

encerrou em 2012 tive certeza de que não se terminava ali o estudo dos escritos do 

autor, que decidi enfrentar como objetos desta pesquisa, já apostando na possibilidade 

de uma leitura poética de sua obra - inicialmente apenas com Infância em Berlim. Já 

nas fases iniciais, por uma nota de rodapé do conhecido ensaio de Jeanne Marie 

Gagnebin “A criança no limiar do labirinto”, descobri a explosão do pó de Magnésio, 

explosão disparadora desta pesquisa. E somente depois de diversas temporadas na sala 

de leitura do Walter Benjamin Archiv localizada na Luisenstraße 60, revelava-se um 

outro escritor e, assim, escolhi apresentá-lo para essa leitura a partir do que, então, 

passei a considerar ser a tônica de sua obra, o arquivo e as múltiplas vozes que 

compuseram o que hoje se entende como obra de Walter Benjamin. Lá, o espólio se 

encontra separado em seções de acordo com seus primeiros organizadores ou 

guardiões. Como os documentos se encontram digitalizados para consulta, o 

pesquisador demora a perceber os caminhos percorridos pelos materiais que busca (se 

foram armazenados primeiro em Frankfurt, Paris ou Moscou, se faziam parte da 

coleção pessoal de algum dos vários destinatários de suas cartas, que muitas vezes 

acompanhavam manuscritos), revelando, assim, que mesmo a leitura do arquivo 

apresenta todo tipo de limitações, a principal delas temporal. Difícil resistir a 

desvendar todos os documentos, rasuras, na esperança de um lampejo de pesquisa ou, 

preciso admitir, uma descoberta ainda por fazer. Se descobrir novos materiais, como 

aconteceu com Giorgio Agamben, parece impossível, as horas imersa na sala de leitura 
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do Walter Benjamin Archiv decerto trouxeram grande parte das reflexões que 

apresento aqui. 

 

Da Estrutura do Trabalho 

Parto, aqui, da leitura com o mínimo possível de mediações dos escritos de 

Walter Benjamin para formular as questões, tentar fundamentá-las e ensaiar respondê-

las. Isso porque entendo que o autor apresenta tanto artística quanto criticamente as 

questões que lhe interessam. Para começar a me apropriar das palavras do autor, o 

procedimento de ler e responder com Walter Benjamin é delicado e “[n]unca escrevi 

com tanto risco de fracasso” (30.01.1928) e “ninguém poderá dizer que facilitei as 

coisas para mim" (23.4.1928) (GB IV, p. 321; 366). 

Em lugar de epígrafes, reproduções dos manuscritos deverão iluminar os 

passos reflexivos de cada um dos capítulos. Alguns autores, em especial 

comentadores, aqueles que também se dedicam a fazer da obra de Walter Benjamin 

ponto de partida e de chegada, ajudam a construir o argumento no texto, e, ao final de 

cada um, apresento uma pequena coleção à benjaminiana, inspirada no ultimo capítulo 

de Susan Sontag em Sobre fotografia, dedicado a Walter Benjamin. Inspirada de certa 

forma também no próprio autor, que colecionava citações aos milhares - como é o 

caso, sabe-se pela correspondência, da gênese de A origem do drama barroco alemão, 

para não insistirmos sempre e de novo no exemplo evidente de Passagens. Trago, 

assim, uma coleção de trechos que assombram, iluminam ou desafiam as hipóteses ao 

longo da pesquisa. Em Rua de mão única, Walter Benjamin inclui, pouco antes do fim, 

como se esquecidas pelo caminho, algumas QUINQUILHARIAS – nada dispensáveis, 

como pode fazer crer o título do aforisma: a primeira das quinquilharias, por exemplo, 

é a frase bastante lembrada por quem escreve sobre a arte benjaminiana de citar: 

“Citações em meu trabalho são como salteadores no caminho, que irrompem armados 

e roubam ao passeante a convicção” (2012a, p.62). As nossas quinquilharias, seja pelo 

tempo de elaboração da escrita, seja pela economia do texto, não se deixaram inserir 

no corpo do argumento construído.  

Se a intenção de construção for bem sucedida, os capítulos se apresentam nas 

mesmas molduras que as fotografias de álbuns antigos, em que são presas em cada 

uma de suas extremidades diagonais com uma cantoneira: ordenadas, e (mal) afixadas 

ao suporte, de modo que aquele que busca o álbum pode retirá-las, reordená-las ou 
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mesmo anotar legendas em suas lacunas. Minha moldura: em uma ponta a epígrafe, o 

manuscrito e, na outra, algumas quinquilharias colecionadas. Na versão impressa 

apresentada à banca, reproduzi os manuscritos na melhor qualidade possível em 

tamanho original, criando assim uma epígrafe material para cada capítulo e criando a 

sensação do mergulho nas profundezas dos arquivos. Nesta versão, disponível ao 

grande público, incluo miniaturas desses manuscritos e o endereço eletrônico onde 

podem ser consultados em alta resolução. 

O percurso de leitura que apresento aqui conta com cinco capítulos. Já no 

primeiro, coloco-me diante da tarefa de ler a produção textual de Walter Benjamin a 

partir de seu espólio e arquivo. A partir de um movimento de abertura do arquivo e 

desdobramento do espólio, mostra-se como a obra de Walter Benjamin tal como a 

conhecemos hoje é, em grande parte, fruto do trabalho de editores com interesses 

diversos na publicação. “O que é obra e o que é espólio em Walter Benjamin?”, 

seguiremos a pergunta feita por Detlev Schöttker em um artigo sobre a coleção Werke 

und Nachlaß [Obra e espólio], que se apresenta como edição histórico-crítica, não sem 

trazer novos problemas para a leitura e, por conseguinte, à crítica.  

A leitura do arquivo literário de Walter Benjamin, vertiginosa, será 

interrompida por uma pequena iluminação: o encontro com da escrita do autor com a 

fotografia – hipótese de que partiu essa pesquisa há quatro anos. Em “Ler fotografias 

com Walter Benjamin”, segundo capítulo, apresento a confirmação da intuição de 

pesquisa:  Walter Benjamin encontra na fotografia um fator estruturante para seus 

textos e reflexões e promove o encontro entre fotografia e literatura com uma escrita 

sofisticada e sensível, contribuindo para que seu leitor não se torne o “analfabeto do 

futuro” que prevê em “Pequena História da Fotografia”, aquele que não sabe ler as 

imagens. Para isso, recorro à coleção de livros e fotografias do próprio autor.  

Se em “Pequena História da Fotografia” Walter Benjamin nos fala de um 

modo de alfabetização para o mundo do futuro, em “Pequena história berlinense”, 

terceiro capítulo desta tese, apresento o que compreendo como primeiros passos 

essenciais para a leitura dos textos que constituem o corpus deste trabalho. A história 

da Crônica Berlinense e da Infância em Berlim por volta de 1900 seria uma história da 

edição (pelo autor, pela imprensa da época e pelos editores dos espólios) de suas 

peças, e essa constatação acarreta a impossibilidade de assegurar uma versão de 

trabalho definitiva – e também, por óbvio, de uma leitura sem mediação. O objeto de 
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análise se caracteriza, sobretudo, por ser um objeto móvel. Neste capítulo, além de 

incorporar as reflexões sobre o trabalho com um arquivo literário, mostrarei como é 

possível, neste caso, ler cada obra ela mesma como um arquivo, não ignorando a 

materialidade dos manuscritos e datiloscritos, as viagens que fizeram os materiais de 

espólio e também as histórias da edição do que hoje conhecemos como a obra de 

Benjamin. Tanto Crônica como Infância, em geral, são lidas como livros, que são 

unidades textuais, mas, acredito, merecem a atenção de uma leitura a partir da 

precariedade, marcada por uma história de não acabamento, ou de acabamentos 

perdidos. 

Percorridos esses capítulos, cria-se o terreno necessário para acompanhar a 

análise teórico-crítica de Crônica Berlinense e Infância em Berlim por volta de 1900, 

que parte da hipótese de que a escrita de Walter Benjamin, nestes textos, possua uma 

poética fotográfica. 

É no quarto capítulo, “Crônica Berlinense, a Berlim vivida de Walter 

Benjamin”, que se desenha de forma mais clara a constelação de leitura deste trabalho. 

Partindo de “Mapa Pharus” em Rua de mão única, encontro um Mapa Pharus na 

Crônica – e nas anotações que a precederam. Na Crônica, Benjamin diz pretender 

escrever a própria autobiografia tomando o mapa como modelo. Além de utilizar as 

próprias palavras de Walter Benjamin para a leitura daquele que é considerado o mais 

autobiográfico de seus textos, ao retomar Rua de mão única, a discussão se dá 

sobretudo a partir do caráter experimental da escrita do autor. Trata-se de um livro que 

Benjamin viu publicado em vida e que o insere no círculo vanguardista, não apenas 

como crítico, mas ele mesmo como um artista da palavra.  

Para escrever sua autobiografia, Walter Benjamin, afinal, não chega a uma 

forma final cartográfica e recorre a relatos detalhados, muitas vezes simulando um 

fluxo de consciência (ou de fato escrevendo sem formular). Esses relatos são a todo 

tempo interrompidos por reflexões sobre memória e o ato de lembrar, e não faltam 

relações entre a memória e a fotografia, embora o autor não se limite a elas. A Crônica 

apresenta um laboratório para as diversas formas que um texto memorial pode tomar 

na escrita de Benjamin, e chama a atenção como a percepção do escritor sobre a 

memória ganha contornos fotográficos. Em uma passagem da Crônica, núcleo deste 

capítulo, Walter Benjamin traz a imagem de uma luz: a combustão do pó de 
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magnésio3. Trata-se da reação química bastante utilizada “por volta de 1900” para a 

iluminação fotográfica, uma precursora do flash automático tal como o conhecemos 

hoje. A combustão explosiva do pó de Magnésio é uma imagem da Crônica que 

Benjamin não retoma na Infância, assim como as referências diretas à fotografia são 

apagadas  na passagem entre nas diversas versões da Infância realizadas por Walter 

Benjamin. Essa imagem e a fotografia em geral resistem como arquitetura do texto da 

Infância. 

A imagem da combustão de pó de magnésio estava nas primeiras páginas 

escritas ainda na proposta desta pesquisa, e, ainda que esteja aqui, assim como na 

Crônica, escondida entre outras tantas reflexões e só apareça de fato no quarto 

capítulo, faz-se necessário ressaltar desde essas “Primeiras Palavras” que se trata do 

disparador de toda a tarefa crítica aqui levada a termo. 

Da combustão explosiva do pó de Magnésio, iluminam-se as peças da 

Infância e o quinto e último capítulo, “Instant(âneos) de memória: alfabetização 

fotográfica para Infância em Berlim por volta de 1900”. O traço fotográfico que marca 

a Infância se torna tanto mais evidente após a leitura do seu pendant, que é a Crônica 

Berlinense. Talvez sob a influência da leitura e edição de Gershom Scholem, a 

Crônica seja usualmente entendida como um texto secundário, tendência que se 

procura evitar aqui. Assim, a Crônica será lida como o manuscrito que de fato ela é, 

mas sem deixar de lado sua importância literária, seguindo desse modo a noção 

ampliada, expandida, de obra proposta pela crítica genética. O fato de que parte da 

recepção crítica considere que a Crônica seja um rascunho para a Infância, avaliação 

com que concordo apenas em parte, especialmente a partir da reconstrução filológica 

dos textos, não invalida o manuscrito enquanto texto digno de análise, pois o 

manuscrito não deve ser lido como um rascunho, mas como outro texto, e a escrita de 

Walter Benjamin em especial não pode prescindir desse movimento de leitura.  

A obra do autor se apresenta a nós, leitores, como um emaranhado de textos, 

anotações, cartas, diários e cabe a cada um criar a própria constelação de leitura – que, 

é essencial alertar, resiste em ser fixada. As variações possíveis são diversas, seja qual 

for o ponto de partida do pesquisador. Nesta pesquisa, a Crônica e Infância são astros 

																																																								
3	Um vídeo, disponível para qualquer internauta,  hospedado no canal oficial da Royal Society of 
Chemistry traz uma simulação em laboratório da combustão do pó de magnésio utilizada para a 
iluminaçãoo de fotografias. Ver: “The Chemistry of Light — Magnesium Flash Powder” em 
https://youtu.be/Re8YZcLHH-A (último acesso outubro de 2018).	
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centrais de uma constelação berlinense / em Berlim.  

Ao acompanhar esta leitura particular de Walter Benjamin, o leitor 

certamente fará outras conexões aqui não trazidas. O conhecimento da obra do autor, 

faz com que seus leitores, quando diante de qualquer um de seus textos, sejam 

constantemente interrompidos por uma interferência, uma memória interna à obra, que 

faz, por sua vez, surgirem outras passagens, que em geral confirmam a intuição (ou a 

suspeita) de serem, sim, relacionadas entre si. A identidade móvel das passagens e 

conceitos cria uma instabilidade constante na leitura dos escritos do autor. É o preço 

que pagamos, nós, os leitores. Quanto mais se aproxima o alcance da lente à obra de 

Walter Benjamin, mais a experiência de leitura se assemelha à experiência do arquivo, 

em que nem mesmo a maior dedicação será capaz de responder todas as perguntas. 

Como o objeto do desejo, o registro [arquivístico] fascina e escapa. Investigadores e 

artistas têm de submeter-se a seus caprichos. O bem que produzem não se recusa; o 

mal que provocam faz parte do jogo, como assinalou Marília Rothier em ensaio 

recente. 

*** 

Finalmente, algumas notas técnicas para a leitura deste trabalho e uma ou 

duas notas de tradução e crítica. 

O trabalho demandou diversas traduções e, por isso, traz no anexo um 

conjunto do que foi realizado ao longo do processo. São traduções provisórias, que 

garantiram um embate íntimo com o texto e se mostraram, especialmente no caso da 

Crônica Berlinense, muito delicadas. Traduzir Walter Benjamin impôs, de partida, 

reflexões sobre a prática tradutória, seus processos e resultados. Fez-se necessário 

considerar diversas vozes que comparecem a essa tradução e reivindicam seu espaço. 

As correlações com o texto reformulado em Infância em Berlim e suas conhecidas 

traduções para o português não podem ser ignoradas. Há, também, por causa da 

reflexão feita sobre os textos aqui considerados centrais, não o desafio de “refazer as 

fotografias”, mas de ampliar mais uma vez as imagens, buscar as palavras fotográficas 

que apontem em vez de descrever, ou, mais, de marcar as diferenças, às vezes bastante 

sutis, para as fotografias da Infância. 

A propósito das fotografias, trata-se aqui, quase exclusivamente, da fotografia 

analógica – que foi aquela que o escritor conheceu. Uma das poucas exceções é o 

ensaio de Phillipe Dubois, que pensou os “mundos possíveis” da fotografia, 
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percebendo sua relação com as fabulações e a imaginação após o advento da fotografia 

digital, lendo-as além do caráter documental e indicial.  

Quando houve possibilidade, procurei seguir todas as traduções publicadas, 

indicadas na bibliografia, assinalando quando houve alterações de minha parte. Todas 

as traduções de textos de Walter Benjamin e sua correspondência feitas por mim têm o 

original incluído no anexo. O texto original das traduções da bibliografia secundária, 

de comentário ao autor, encontra-se nas notas de pé de página. Assim como as 

traduções dos escritos de Walter Benjamin, todas as traduções de minha autoria são de 

apoio, nenhuma tem caráter definitivo. As traduções do anexo estão ordenadas na 

sequência em que aparecem na coletânea original. Assim: as versões para o que está 

publicado em Gesammelte Schriften I aparecem antes do que foi vertido de 

Gesammelte Schriften II, e o mesmo vale para Gesammelte Briefe. A reunião epistolar 

(Br, GB, Cartas a Siegfired Kracauer), por sua vez, encontra-se antes das Obras 

Completas (GS).  

Por serem muito recorrentes nas reflexões que figuram no trabalho, as 

palvaras do campo semântico da memória poderiam requerer um glossário próprio, 

mas elas parecem fazer parte de um grande enigma de tradução e da cultura. As 

equivalências ora encontradas e decididas, logo são traídas em um ponto mais adiante 

do texto. De todo modo, Benjamin mesmo não parece fazer uma distinção muito 

rigorosa entre as palavras do campo semântico “memória” quando as utiliza.  

O termo “convoluto” não figura nos dicionários de terminologia de arquivo 

brasileiros. Mas a crítica benjaminiana, por conta da divulgação e extensa bibliografia 

de Passagens já usa correntemente o termo para se referir às partes do projeto 

inacabado do autor e por isso adoto o estrangeirismo e neologismo neste trabalho não 

só quando me refeiro a Passagens. No lugar de dossiê ou processo, convenciono 

utilizer “convolute”, daqui em diante sem aspas. 

Ao longo da investigação que se mostrou verdadeiramente detetivesca, da 

revisão bibliográfica e sucessivas traduções, tanto da literatura primária como dos 

comentários, tornou-se gritante a necessidade de encontrar um termo específico para 

designar as partes que compõem a Infância em Berlim por volta de 1900 e a Crônica 

Berlinense. Optei, propositalmente, por “peça”, em detrimento de termos como 

fragmento, aforisma e conto.  

Trata-se, por um lado, de uma estratégia de fazer aparecer o prosador Walter 
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Benjamin, objetivo (ou pressuposto) já indicado no início desta abertura do trabalho. O 

gênero do conto, que poderia dar conta do lugar da prosa breve, é comprometido pelo 

próprio autor, que o utiliza para se referir a uma escrita narrativa, bastante diversa 

daquela que lemos na Infância e na Crônica - Patrícia Lavelle discorre sobre o gênero 

do conto na obra de Walter Benjamin, no posfácio de “A arte de contar histórias” 

(2018), volume que compila contos do escritor. Peças, portanto, para traduzir o termo 

“Stücke” (peça, pedaço, fatia), usado por Benjamin nas cartas para se referir 

justamente aos textos breves do complexo aqui analisado.  

* 

Opto pelo uso das seguintes edições dos textos que constituem o corpus 

principal da pesquisa: 

Em alemão, Gesammelte Schriften IV, VII (Berliner Kindheit um 

neunzehnhundert) e VI (Berliner Chronik), editadas por Rolf Tiedemann por serem 

ainda hoje as versões que servem como base para todas as pesquisas sobre o autor; 

Berliner Kindheit um neunzehhundert – Gießener Fassung (2000), editada também 

por Tiedemann e não incluída na reunião de Gesammelte Schriften; Berliner Chronik 

(1970), editada por Gershom Scholem, por apresentar algumas diferenças em relação a 

edição Gesammelte Schriften; Werke und Nachlaß 11, editada por Nadine Werner, por 

apresentar as versões manuscritas e datiloscritos em edição histórico-crítica - no anexo 

desta tese, foi incluída uma tabela em que é possível visualizar o panorama das versões 

e suas publicações. 

Em português, Obras escolhidas II (1987), traduzida por Rubens Rodrigues 

Torres Filho e José Carlos Martins Barbosa, revista (2012 a) por Márcio Seligmann-

Silva, publicadas pela editora brasiliense. Esta edição acompanha a versão do volume 

IV de Gesammelte Schriften e é a mais conhecida no Brasil, servindo de base para 

grande parte dos textos críticos publicados aqui; Rua de mão única, Infância 

Berlinense:1900 (2013), traduzida por João Barrento, publicada pela editora 

Autêntica. Esta edição segue o volume VII de Gesammelte Schriften, de modo que, em 

português há uma tradução para cada versão publicada nos GS em alemão. Os 

comentários são sempre acompanhados de que versão se trata, com a indicação 

bibliográfica correspondente. A propósito das edições em português, o título da tese 

recebe o prolixo Infância em Berlim por volta de 1900, por se tratar da edição mais 

conhecida entre os leitores brasileiros. Como a Crônica berlinense não está traduzida 
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para português, a referência é sempre para as versões em alemão, também com 

indicação da versão.  

Como não é possível obter facsímiles dos originais gerados pelo próprio 

Walter Benjamin Archiv sem custear os direitos de reprodução, e considerando ser 

essencial para a discussão trazer a materialidade e textura dos escritos de Walter 

Benjamin, optei por obter as imagens no site Walter Benjamin Digital <www.walter-

benjamin.online>. Algumas da imagens, entretanto, ao serem impressas foram 

distorcidas por configuração da máquina. Os manuscritos com impressão afetada estão 

marcados com * na lista de figuras, indicando as dimensões na impressão. Todas as 

legendas seguem a descrição fornecida pelo Walter Benjamin Archiv e indicam as 

dimensões do original. 

No caso das traduções, quando não há indicação de obra traduzida na 

bibliografia, trata-se de tradução auxiliar de minha autoria. 

As QUINQUILHARIAS, que junto com os facsimiles dos manuscritos 

emolduram os capítulos, também aparecem aqui de forma selvagem para uma tese, 

sem indicação de tradutor, página ou ano de publicação da obra. Segui-se aqui o 

modelo das epígrafes, ainda que apareçam no fim. Elas devem iluminar em retrospecto 

e adiante as reflexões propostas. 
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A OBRA DE UM AUTOR NA ERA DAS EDIÇÕES PÓSTUMAS: 

WALTER BENJAMIN, AUTOR EDITADO 
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https://www.walter-benjamin.online/seite/archiv/wba_359 

https://www.walter-benjamin.online/seite/archiv/wba_359v 

 

 

 

 

 

 

 

 
Walter Benjamin: Ausgraben und Erinnern [WBA 359]. 
Papel bege em formato 11,6 X 8 cm, parte de um bloco destacável, escrito em sentido horizontal, 
com tinta preta, frente e verso. A última frase é escrita em diagonal, no canto direito inferior. No 
verso, se encontram várias manchas de tinta grandes, que acarretaram a perda de parte do texto 
(WuN 11.2 p.71). 
Texto publicado com poucas alterações em GS IV, 400-401 [No Brasil, “Escavar e Recordar”, 
2012a, p.245].  
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1 “Da ponta do iceberg” 
	
A obra de Walter Benjamin publicada em vida constitui-se a partir de 

diversas contribuições para variados jornais, revistas e emissoras de rádio, algumas 

traduções e quatro livros: O conceito de crítica de arte no Romantismo alemão (1919, 

publicado em 1920), A origem do drama barroco alemão (1925, publicado em 1928), 

Rua de Mão Única (1928) e, mais tarde, sob o pseudônimo Detlef Holz, do exílio na 

Suíça: Deutsche Menschen (1936).4 

O maior reconhecimento póstumo do autor é um tema até hoje disputado pela 

crítica e seus principais comentadores. De um lado, está Theodor Wiesegrund Adorno, 

primeiro editor das obras de Benjamin após sua morte, que frisou em seus escritos que 

Walter Benjamin não seria mais um entre os casos clássicos do completo 

desconhecido que só viria a ser descoberto após sua morte, uma vez que o autor 

conseguira visibilidade em diversos meios com uma produção de qualidade digna de 

inveja (Adorno, 1970, p. 68s); de outro, estão comentadores mais recentes como Uwe 

Steiner e Detlev Schöttker, que também editaram textos de Benjamin em diferentes 

coleções e que defendem que “mesmo no auge de sua presença em jornais e revistas de 

renome da República de Weimar”, Benjamin não era conhecido (Steiner, 2004, p. 185) 

e que “o público contemporâneo a Walter Benjamin não seria capaz de formar uma 

imagem” do autor, dada a dispersão de suas publicações e a falta de continuidade de 

temas e veículos (Schöttker, 1999, p.19). Junta-se aos dois últimos Hannah Arendt, 

que inicia seu prefácio de 1968 à coletânea em língua inglesa Illuminations, evocando 

o mito da deusa Fama apenas para contrapô-lo ao reconhecimento póstumo que 

Benjamin recebeu. Um autor “conhecido, mas não famoso”, é como ela conclui ter 

sido a recepção em vida do escritor (Arendt, 2007, p.2). 

As publicações de Benjamin em vida apresentam um espectro temático amplo 

e heterogêneo, uma escrita por vezes experimental, que acompanhava o ineditismo de 

suas ideias, e essas características, aliadas ao fato de não ter conseguido levar à 

publicação boa parte de seus projetos de livro (e algumas revistas), decerto 

contribuiram para que ele não chegasse a ocupar, em vida, o papel de um “estrategista 

na batalha da literatura” (Benjamin, 2012a, p. 32), expressão que ele cunha para 

																																																								
4  Também contam como “produções finais” [abgeschlossene Schriften] publicadas em vida as 

monografias As afinidades Eletivas de Goethe e Por uma crítica da violência. 
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caracterizar o crítico – isto é: durante sua vida, seus escritos não tiveram grande 

repercussão nem incitaram maiores debates (Schöttker, 1999, p.19).  

Os fatos de não ter obtido uma posição como professor universitário e, 

também, mesmo se mantendo próximo ao Instituto de Pesquisas Sociais [Institut für 

Sozialforschung] comandado por Adorno e Horkheimer, não ter abdicado sua extrema 

independência criativa podem ter contribuído para o relativo desconhecimento da 

produção do autor pelos leitores que lhe eram contemporâneos — e também para a 

dificuldade de publicar livros em vida, sem que se diminua aqui a relevância da 

situação política alemã e da perseguição a (autores) judeus e (intelectuais) alinhados 

com o pensamento marxista.  

Para além da disputa a respeito de Benjamin ter obtido ou não o devido 

prestígio como escritor em vida, é inquestionável que o autor Walter Benjamin de que 

se trata hoje é completamente diverso daquele que um leitor dos anos 1920 e 1930 

poderia conhecer — as publicações conhecidas por seus contemporâneos eram apenas 

a “ponta do iceberg” do que hoje conhecemos como sua obra (termo que por si já 

acarreta debates atualmente), que inspira diversas biografias, comentários, edições e 

até a crítica de edições e da história da recepção de sua produção.  

A transformação de certos escritos do autor em verdadeiros cânones foi um 

caminho de leitura trilhado pela recepção crítica do autor que merece ser revisitado – 

como vem acontecendo mais recentemente. Ainda que Benjamin tenha expressado 

intenções de se tornar o “primeiro crítico literário da Alemanha”, acreditando até ser 

necessário “reinventar o gênero” (GB III, p.502)5, a própria ideia de cânone deve ser 

posta em questão, quando se trata daquilo que escreve o autor — desde a forma que dá 

a seus textos até os materiais de que se vale como ponto de partida para a formulação 

de seu pensamento e escrita, o que inclui textos de caráter experimental e críticas 

(literárias e culturais) propriamente ditas, fossem destinados à imprensa ou a 

monografias de maior extensão e fôlego. Seus objetos de investigação e inspiração vão 

de peças teatrais barrocas marginais (jamais encenadas), objeto de estudo em sua tese 

de Habilitation recusada, poemas modernos, a situação política do país e chegam a 

móveis na casa dos pais, brinquedos russos, guias de viagem ou mesmo mapas 

urbanos. As formas, sobretudo as de caráter mais notadamente moderno, 
																																																								
5 Há notícias, na correspondência com Gershom Scholem, de um acordo com a editora Rowohlt, a 

mesma em que foram publicados Rua de Mão Única e A origem do drama barroco alemão em 1928, 
para a publicação de um volume de resenhas, críticas literárias. O projeto não se concretizou. 
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características de suas produções mais eminentemente poéticas, acompanharemos com 

maior atenção neste trabalho daqui em diante, não sem antes tomar de empréstimo a 

indagação de Detlev Schöttker (2011, p. 341): “O que, em Benjamin, é obra, e o que é 

espólio?”  

Nesse arrazoado a propósito da publicação dos volumes da edição crítica 

Werke und Nachlaß [Obra e espólio], Schöttker chama a atenção para algumas lacunas 

na pesquisa e na publicação do que poderia ser considerado a obra de Walter Benjamin 

e até mesmo no comentário sobre o espólio do autor. Por exemplo, antes mesmo de 

adquirir nos anos 1930 a hoje famosa aquarela de Paul Klee Angelus Novus, Benjamin 

recebera de presente de sua mulher Dora por volta dos anos 1920 uma aquarela do 

artista que tanto admirava, Vorführung des Wunders, “a mais bela dentre as pinturas 

dele” que já havia visto (Br, I, p.242). Já no exílio, ele pede que a irmã busque a tela 

em um apartamento antigo e, por carta, recebe a notícia de que a pintura já não se 

encontrava mais no antigo endereço – hoje se encontra no MoMA, em Nova York, 

mas não se sabe o caminho da tela até o colecionador privado que a vendeu para o 

museu, o que poderia, talvez, revelar o caminho de outras relíquias perdidas. Há ainda 

o material deixado por Benjamin sob os cuidados de Bataille, que não confiou a 

guarda da totalidade dos documentos à Biblioteca Nacional de Paris, mas manteve 

parte em sua casa, por onde passaram Tristan Tzara e Rene Leibowitz. Uma busca 

no espólio de Bataille, de sua viúva, além dos de Tzara e Leibowitz poderia, assim, 

levar a novas descobertas do espólio de Benjamin. O que mais teria sido levado, o que 

mais estaria perdido?6 Uma produção cujo destino, ficou, assim, na mão de editores 

que a organizaram de acordo com leituras próprias, portanto subjetivas, e suposições 

sobre o que seria a obra do autor. Se não determinaram, esses primeiros editores 

influenciaram por muito tempo os modos de leitura desses escritos.   

 

 

																																																								
6 Schöttker, responsável por editar o volume Einbahnstraße (8) da edição crítica, comenta que durante o 

processo de edição, diversos materiais antes não recolhidos apareceram e acredita que outros mais 
poderiam surgir. Ele elenca, nesse artigo, um sem número de pistas não perseguidas, como uma 
pesquisa sistemática do espólio de todos os destinatários da correspondência do autor (que gerariam 
uma edição bem diferente da atual Gesammelte Briefe [Correspondência Completa], além de trazer 
novos materiais para a edição crítica); além disso, aponta que Benjamin não tinha o costume de 
arquivar ou enviar aos seus amigos todas as suas publicações, os periódicos da época não 
conservavam todas as edições, e, complicando ainda mais a situação do espólio, depois de 1933 o 
autor usou diversos pseudônimos para publicar, quando não o fez anonimamente.  
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2 Entre Cânones e Convolutos: Teses sobre a História 

 

“Como um texto sagrado da filosofia se desfaz num convoluto”.  

“Era uma vez, num tempo muito distante, havia a crença de que na filosofia 

poderia haver algo como um texto sagrado.” Com essas duas frases, a segunda 

emulando a tradicional abertura de um conto da carochinha, Wolfgang Matz abre a 

resenha “O anjo da filologia da edição deve ter essa aparência”7, que publica no jornal 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (2010) por ocasião do lançamento da edição crítica, 

que recebe o título Werke und Nachlaß, das, para ele, grandes teses sobre a história, o 

texto “Sobre o Conceito da História” (2012b, p.241-252), ultimo texto de Walter 

Benjamin de que se tem notícias.8 

Detendo-se sobre o volume editado por Gérard Raulet, Matz relata ter visto 

desaparecer o texto que considerava, acompanhado de outros pesquisadores e 

historiadores, canônico, seminal, peça fundamental de sua formação e com que tantos 

de seus pares trabalharam. Curiosamente, trata-se de um texto que Benjamin, sabe-se 

por meio de cartas a Gretel Adorno, não considerava pronto para publicação: “Não 

preciso nem dizer que, para mim, nada está mais distante do que a ideia de uma 

publicação destas notas (para não falar da forma em que estão diante de você)” (GB 

VI, p.435s), ele escreve. 

Ainda assim, Adorno optou por publicar o conjunto de notas de forma 

compilada, e este ganhou vida própria após as primeiras publicações: na revista 

																																																								
7 No original da resenha publicada em 2010:  

Der Engel der Editionsphilologie muss so aussehen. [O anjo da filologia da edição deve ter essa 
aparência.] 
Wie ein heiliger Text der Philosophie sich in ein Konvolut von Fragmenten auflöst: Walter Benjamins 
letzte Aufzeichnungen „Über den Begriff der Geschichte“ in einer kritischen Ausgabe. [Como um 
texto sagrado da filosofia se desfaz num convoluto de fragmentos: As últimas anotações de Walter 
Benjamin “ Sobre o conceito de história” em uma edição crítica.] 
Es war einmal, doch das ist lange her, da glaubte man noch daran, dass es in der Philosophie so 
etwas wie einen heiligen Text geben könne. Walter Benjamins letzte Aufzeichnungen „Über den 
Begriff der Geschichte“, die „Geschichtsphilosophische Thesen“ genannt wurden, sind ein solcher 
Text. [Era uma vez, em um tempo muito distante, havia a crença de que na filosofia poderia haver algo 
como um texto sagrado. As últimas anotações de Walter Benjamin “ Sobre o conceito da história”, 
que foram chamadas “teses da filosofia da história” é um desses textos.]	

8 Até mais do que Passagens, em geral recebido como uma grande charada deixada por Benjamin, 
“Sobre o conceito da história” carrega um enigma. Acredita-se que Benjamin teria carregado uma 
versão do texto consigo até seus últimos minutos, isso a partir de relatos de Lisa Fitko de que 
Benjamin carregaria durante a travessia para a espanha uma maleta [Aktentasche] em que estariam 
seus mais valiosos pertences, decerto, entre eles, algum manuscrito. 
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[Zeitschrift für Sozialforschung] do Instituto de Pesquisas Sociais em 1948,9 mas 

especialmente em 1955 em Schriften, coletânea da editora alemã Suhrkamp organizada 

e editada por Adorno e em 1968 em Illuminations, editado por Hannah Arendt10 -- 

transformando-se, assim, para a ampla crítica, em um grupo aforístico finalizado sobre 

o pensamento histórico. Frequentemente chamado de “teses”, o manuscrito publicado 

se tornaria então nota promissória e profética da força do materialismo histórico, além 

de oráculo enigmático sobre teologia e anjos. Na edição crítica, já em 2010, daquilo 

que Matz e muitos leitores de Walter Benjamin consideravam um epílogo para sua 

vida e obra, espécie de opus magnum11 sobre a esperança política de uma era, se fez, 

para Matz, um difuso complexo de papéis avulsos. O conjunto de 20 fragmentos que 

ocupava dez páginas nas primeiras coletâneas de fato se dissolve no volume 19 de 

Werke und Nachlaß em seis versões em dois idiomas, cem páginas riscadas, reescritas, 

não terminadas.12 Publicara-se, portanto, em 1955 para o grande público, um texto 

cuja finalização jamais existiu enquanto tal. Do trabalho editorial realizado por 

Adorno, que, aliás, resultou num fracasso de vendas à época do lançamento, tem-se 

acesso à correspondência com Horkheimer — e também com Hannah Arendt anos 

																																																								
9 É nesta publicação que os editores escrevem, a título de epígrafe, que se trata do último escrito de 

Benjamin, afirmação até hoje não questionada pela crítica. Pela correspondência entre Adorno e 
Horkheimer sobre a preparação da publicação, Adorno sugere uma nota prévia de que as “teses” não 
estariam prontas para a publicação e segue, na carta, elaborando e apontando as discordâncias entre o 
pensamento de Benjamin (em especial nas formulações das teses XIII e XIV) e os próprios diretores 
do Instituto. Infelizmente, a edição crítica Werke und Nachlaß não inclui estas primeiras edições, hoje 
já escassas em bibliotecas, livrarias e sebos e que, sem dúvida, já fazem parte da história de recepção e 
também da própria criação do texto.  

10 Hannah Arendt acrescenta uma “nota à edição” no início do livro, em que ressalta como variantes as 
diferenças entre o exemplar manuscrito que tinha em mãos e aquele publicado por Adorno. É no texto 
de introdução à Illuminations, que Arendt postula que Benjamin pensava poeticamente, abrindo, se 
não o primeiro, um importante flanco para a aproximação mais poética da escrita do autor, ainda que 
enfatize que a coletânea quer dar a ver “o crítico” Walter Benjamin. O processo editorial em língua 
inglesa traz à tona uma querela entre Adorno e Arendt sobre as edições de Benjamin e pode ser bem 
entendido no comentário de Raulet, preparado para o volume 19 da edição Werke und Nachlaß. 	

11 É no mínimo desconfortável empregar a expressão opus magnum para caracterizar qualquer escrito de 
Walter Benjamin. Fosse por circunstâncias histórico-político-sociais, fosse por opção estético-
epistemológica (que defendemos aqui), a escrita fragmentária, em ruínas, seria já de partida um 
repelente para caracterizações grandiloquentes e totalizantes. Diferente do fragmento romântico ou do 
aforisma de Nietzsche, já compreendidos como formas filosóficas, tratamos aqui, mormente de papeis 
avulsos organizados em convolutos.  

12 É certo que Matz, leitor e historiador alemão, muito provavelmente conhece os vastos comentários 
publicados em língua alemã sobre o caráter fragmentário da obra de Walter Benjamin. Pode-se 
inclusive especular que a abertura de sua resenha esteja em diálogo com a introdução teórico-
epistemológica de A origem do drama barroco alemão, em que Benjamin diz que vai recontar a 
história da Bela Adormecida. A resenha, portanto, parece bem mais uma reação à ideia de edição 
definitiva, que, ao fim, nada define e impede que o leitor comum encontre um texto de base para 
trabalhar, ainda que conheça variantes. Seguiremos discutindo, aqui, sobre a necessidade do 
estabelecimento de um texto de partida. 
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após a publicação dos Schriften, por ocasião da publicação das coletâneas em língua 

inglesa — e podemos perceber ali o cuidado em não alterar conceitos ou ordenações 

das teses, acompanhado de um claro interesse intelectual do Instituto em ter as teses 

no rol de publicações com sua chancela. O leitor tem também acesso à 

correspondência entre Adorno e Benjamin, preservada pelo primeiro, que, para além 

do trabalho de preservar e publicar o máximo possível da produção de Benjamin, ao 

longo de sua vida intelectual fez menções ora claras ora veladas à escrita e ao 

pensamento de Benjamin. 

 

2.1 Estrategista no front das publicações 

Não são poucas as histórias de forte intervenção do Instituto (e outras 

publicações) nos escritos de Benjamin. A preparação do famoso ensaio “A obra de arte 

na era de sua reprodutibilidade técnica” conta idas e vindas de diferentes versões do 

texto, modificado de tal modo pela redação do Instituto que seria possível relatar uma 

recusa ou até uma censura por parte do Instituto para o ensaio. Foi só em 1983, após a 

organização dos Gesammelte Schriften, que se encontrou, no arquivo Horkheimer, a 

chamada “segunda versão” do ensaio, que retoma hipóteses de Brecht e contém os 

conceitos mais genuinamente benjaminianos – sobre a aura e a capacidade mimética - 

e ora rechaçados pela dupla de diretores do Instituto, Adorno e Horkheimer 13. 

A situação não era uma exceção nas tentativas de Benjamin em publicar suas 

ideias, o que o fez adotar estratégias que o permitissem “passar criticamente de 

contrabando a própria posição, com o gesto da exposição leal” (Lindner, 2006, p.457). 

																																																								
13 Ainda que o ensaio tenha sofrido tamanha censura, as ideias ali contidas, que à época de sua 

publicação pouco ou nada repercutiram, mais tarde foram apropriadas pelos próprios diretores, 
Adorno e Horkheimer, e passaram a figurar, em citações explícitas ou veladas em quase todos os 
estudos sobre mídia a partir, especialmente, da década de 1980. Detlev Schöttker chega a fazer uma 
breve relação de ensaios de Adorno, principalmente sobre literatura, que seriam devedores dos ensaios 
de Benjamin e não citam o autor propriamente, como os ensaios sobre Proust, Hölderlin e Karl Kraus 
(Schöttker, 1999, p. 85 nota 171). Sobre o ensaio da “Obra de arte”, também Schöttker faz um 
detalhado capítulo de comentário à edição que traz as diferentes versões, intitulada Das Kunstwerk im 
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit und weitere Dokumente (2007). A “segunda versão” 
foi incluída no volume VII dos Gesammlete Schriften. No Brasil, uma edição de 2014, organizada por 
Márcio Seligmann-Silva, com tradução de Gabriel Valladão Silva, completa o acervo do leitor, 
indicando as variantes entre as versões. Antes, o leitor brasileiro tinha acesso às versões publicadas 
nos anos 1970 em GSI, mais notadamente afins ao pensamento da Escola de Frankfurt, em tradução 
de José Lino Grünewald  (1980) e Sérgio Paulo Rouanet (1985), esta última a mais conhecida até 
hoje.  
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Ironicamente, chegou a usar suas estratégias justamente para falar do Instituto, numa 

contribuição para a revista Maß und Wert, onde publicou o artigo “Ein deutsches 

Institut freier Forschung” [Um Instituto alemão de livre pesquisa], sob as condições 

de que o artigo não fosse de cunho ou tema comunista e também de que se destinasse à 

seção de críticas, onde não havia espaço para artigos longos (Wizisla, 2015, p. 14). 

Benjamin, então, tinha um duplo desafio: escrever de forma laudatória sobre o 

Instituto (marxista) observando as restrições do editor e, ainda, deixar transparecer 

suas reservas. O artigo foi enviado ao editor com uma observação preliminar que 

revelava uma especial queda do autor para os enigmas, as adivinhações e as 

mensagens cifradas: 

 
 

As páginas 1, 2, 3 e 11 formam a moldura do manuscrito. 
As páginas 8, 9, 10 compõem um bloco, que pode ser alocado nesta 
moldura como um todo fechado ou acrescido de outras páginas. As 
páginas restantes 4/5, 6, 7 podem ser alocadas individualmente ou 
em conjunto, atentando aqui apenas para que a página 6 não figure 
sem as págunas 4/5 (o contrário é factível). A extensão mínima do 
manuscrito compreende, então, menos de três páginas completas, e a 
máxima cerca de oito páginas (GS III, p.685). 

 
 

Erdmut Wizisla (2015, p.19) nota que, com essa observação preliminar, 

Benjamin oferecia ao redator ao menos onze possibilidades de combinação e 

publicação do artigo, e, ainda assim, o redator exclui a página 11, indicada como parte 

da “moldura” do artigo. Esse modo de construção móvel, com a possibilidade de 

intercambiar blocos de texto, será uma tônica da produção benjaminiana, que, ainda 

com Wizisla, “torna sua construção flexível, variável e, ao mesmo tempo citável e 

vedada contra abusos” (2013, p.22). Esse modo de escrever e pensar – que difere 

daquele do quebra-cabeças, onde cada parte tem um lugar precisamente definido, 

apenas à espera da resolução – garante o imaginado conhecimento livre (livre 

desenvolvimento das ideias e orientado para a liberdade do pensar, em sua forma 

mesma, proposta do Instituto afinada com os objetivos de Benjamin), e está, em sua 

versão benjaminiana, muito mais associado às práticas da montagem e da colagem das 

vanguardas do início do século 20, cujas produções não escondem o aspecto “fora de 

lugar”, ao contrário, tornam as marcas do desencaixe imprescindíveis para o resultado 
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apresentado.14  

Passagens é, dentre os escritos de Walter Benjamin, locus classicus para a 

reflexão sobre os procedimentos de montagem e colagem na escrita do autor, decerto 

por conta das palavras do próprio autor na anotação N 1a, 8:  
 
 

Método deste trabalho: montagem literária. Não tenho nada 
a dizer. Somente a mostrar. Não surrupiarei coisas valiosas, nem me 
apropriarei de formulações espirituosas. Porém os farrapos, os 
resíduos: não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes justiça da única 
maneira possível: utilizando-os (2007, p.508). 

 
 

Esse procedimento, no entanto, embora seja frequentemente associado a 

momento tardio ou maduro da produção de Benjamin, já dá pistas de rondar sua 

produção desde tão cedo quanto, pelo menos, A origem do drama barroco alemão15. 

Em seu prefácio à tradução brasileira do livro, Sérgio Paulo Rouanet explicita a pista 

que cria o arco entre os dois trabalhos:  

 
 

Benjamin quer ser lido como um mosaico, mas até certo 
ponto esse mosaico tem de ser construído pelo leitor. Nem sempre 
as peças estão ordenadas. O livro tem grandes articulações, dentro de 
cada capítulo, mas não existem parágrafos, dentro de cada 
articulação. Cabe ao leitor separar e juntar os fragmentos. O livro é 
um mosaico também em outro sentido: é, em grande parte, um 
conjunto de citações. Elas têm uma função precisa: são estilhaços de 
idéias, arrancadas do seu contexto original, e que precisam renascer 
num novo universo relacional, contribuindo para aformação de um 
novo todo. Já é, em embrião, a técnica da montagem que chegaria à 
sua plenitude nas Passagens de Paris […] (1984, p.22-23, grifos 
meus)16 

 
 
Também Rouanet presta atenção à demanda de participação ativa do leitor na 

																																																								
14 Esse procedimento é tão mais rico quanto for realizado livremente por cada leitor – e não só pelo 

escritor – extrapolando os limites de cada texto que se entenda como unidade. Esse trabalho, se bem 
sucedido, apresentará alguns modos de extrapolar os limites da organização dos editores e formará 
constelações próprias diante da obra de Walter Benjamin. 

15 Seria possível argumentar ainda que no interesse de Benjamin pelo círculo de Jena em sua tese de 
Doutorado O conceito de crítica de arte no Romantismo alemão estaria ainda outra pista para essa 
característica tão intrínseca à poética do autor. 

16 Susan Buck-Morss em seu Dialética do Olhar: Walter Benjamin e o projeto das Passagens recorre ao 
mesmo arco em sua leitura de Passagens, defendendo que Benjamin é dono de um método filosófico 
que ela chama de dialética do olhar, tal o título de sua pesquisa; anos mais tarde, Alexia Bretas 
recompõe o arco para investigar o sonho na obra do autor em A constelação do sonho em Walter 
Benjamin. 
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construção do texto e na apresentação fragmentária – ainda que não tão evidente na 

tese de Habilitation – da obra do autor. Seu modo de construção se despede das 

linearidades e hierarquias, ainda que muitas vezes opte por criar molduras, se 

preocupando com o início e o final – mantendo os elementos, ainda assim, 

equivalentes. O exemplar de Hannah Arendt de “Sobre o conceito da história”, a forma 

de Rua de mão única ou das recordações da Infância – tratadas neste trabalho com 

mais atenção – e, sem dúvida, o maciço citacional17 de Passagens são exemplos dessa 

poética que salta aos olhos a cada texto. Mas, ao ampliarmos o ângulo de visão sobre a 

produção do autor, veremos uma anotação, se não idêntica, por demais parecida em 

“Sobre o conceito da história” e Passagens; o pequeno corcunda pula da Infância para 

o ensaio sobre o colecionador Fuchs para a “História”; o modo de ver infantil ressurge 

nas Passagens, e se torna linguagem em peças radiofônicas; uma fotografia some de 

uma peça na Infância e reaparece em ensaio sobre Franz Kafka, não sem passar por 

ensaios sobre mímese e semelhança; fotografias imaginadas (será?) mudam de ângulo 

entre Rua de mão única e Infância, as duas em Berlim; a visão da coluna da vitória 

açucarada, causada por alucinógenos, se torna epígrafe de suas recordações infantis 

depois de anotada entre as lembranças no caderno de couro marrom que carregou para 

o exílio; o parque Tiergarten, também em Berlim, abre a Crônica, reaparece na 

Infância e os mapas pouco servem àquele que sabe se perder; anjos sobrevoam (ou 

estariam caídos?) o natal da Infância, a reflexão sobre a História, os enigmas, a carta 

ao amigo… 	
É assim que se justifica a inclusão da organização proposta pela edição crítica 

(WuN) num rol de uma leitura em constelação dentre as muitas possíveis. A opção por 

agrupar o material do espólio em convolutos que os organizadores consideram 

temáticas, “por obra” ou um “complexo de obras” - ainda que apoiada por grande parte 

da crítica especializada - é uma intromissão em um arsenal de textos cuja natureza 

permite (e demanda) a participação ativa do leitor. Melhor dizendo, com Perloff, “Os 

leitores e leitoras, libertados da interferência pelo autor ou autora, podem seguir o seu 

próprio caminho pelo texto, permitindo aos seus múltiplos subliminares sentidos que 

tenham pleno efeito” (2013, p.50).  

 

 
																																																								
17 Tomo essa feliz expressão de empréstimo a Marjorie Perloff, em O gênio não original (2013). 
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3 Autor editado 

  

Se aqui falamos sobretudo de uma prática editorial que se intromete nos 

textos e deles se apropria até um limite que talvez tenha ultrapassado o que nos tempos 

atuais se considera respeitoso com o trabalho do autor – ou uma utopia do que pode 

ser feito, especialmente se se considera as contingências do mercado editorial – é 

preciso fazer a ressalva de que, sem o trabalho de editores como Adorno, Horkheimer, 

Scholem, Hannah Arendt (e, mais tarde, Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhäuser, 

Tillman Rexroth e Giorgio Agamben),18 hoje não conheceríamos a vasta produção de 

Walter Benjamin, que contou com o esforço de todos eles para sua difusão. A ressalva 

aqui serve, talvez, para amenizar um antagonismo autor-editor, um clichê da história 

editorial, que acabou se comprovando em muitos casos com a pesquisa filológica dos 

textos de Benjamin.  

As seguidas opções editoriais, tomadas principalmente por Horkheimer e 

Adorno na revista do Instituto, postumamente por Adorno (Schriften e Briefe), 

Scholem (Berliner Chronik, Briefe), Tiedemann, um discípulo de Adorno, e 

Schweppenhäuser (Gesammelte Schriften), e mais recentemente, Gödde e Lonitz 

(Gesammelte Briefe e a coordenação de Werke und Nachlaß), acabaram se tornando, 

em verdade, guias para a recepção dos escritos de Benjamin – e merecem ser 

discutidas na mesma medida em que são apropriadas. 

Se Tiedemann e Schweppenhäuser pareceram partir da premissa que a maior 

parte da produção de Benjamin tinha uma forma definitiva, apenas “aguardando” para 

ser burilada por um trabalho editorial para as Gesammelte Schriften (Escritos reunidos, 

obra completa), orientando o leitor para uma ideia de obra (Werk) o ponto de partida 

de Gödde e Lonitz em Werke und Nachlaß é de que apenas parte da produção do autor 

teria uma forma final, e que um valor igual deve ser dado àquilo que não foi publicado 

																																																								
18 A redação do Walter Benjamin Handbuch, obra de caráter enciclopédico de referência, ao menos 

inicial, aos estudos sobre o autor, deixa a entender que se trataria de “afinidades intelectuais”. Já 
vimos aqui que não era exatamente o caso. Embora houvesse, é claro, objetivos intelectuais e políticos 
e ideias afins, a relação com Adorno e Horkheimer era sobretudo uma relação com figuras que 
detinham o poder de decisão sobre publicar ou não seus escritos. Scholem, por seu interesse nos 
estudos teológicos e judaicos, tinha um interesse específico nas publicações que dirigiu de Walter 
Benjamin – isso apenas para demonstrar que o trabalho editorial não pode ser considerado 
completamente imparcial, desinteressado ou um simples trabalho conjunto. Os atuais organizadores da 
edição Werke und Nachlaß, com todos os limites que ela apresenta, apresentam interessante solução 
ao convidar especialistas e comentadores para integrarem o trabalho editorial e de comentários de 
cada volume. 
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em vida: Obra e Espólio - orientando, assim, o leitor para entender a obra em processo 

– como postula Giorgio Agamben em seu prefácio aos textos sobre Baudelaire, 

editados após ter encontrado os manuscritos na Biblioteca Nacional da França em 

1981. 

Por mais que essa mudança radical num olhar, por assim dizer, panorâmico, 

sobre a produção de Walter Benjamin seja imprescindível para compreender sua 

escrita e pensamento (em vez de obra acabada, escrita em processo), a edição crítica 

dirigida por Gödde e Lonitz ainda insiste em uma distinção clara entre os escritos do 

autor, revelada pelo próprio título escolhido (Obra e espólio), além de não se ocupar 

do importante aspecto material dos papeis de Benjamin. Esse mesmo aspecto levou 

Davide Giuriato a caracterizar o autor como um “Papierarbeiter” [o trabalhador do 

papel], para dar relevância à dimensão mais material do processo de escrita de 

Benjamin, em oposição à imagem de “Kopfarbeiter” [trabalhador da cabeça, pensador] 

– que é, para Giuriato, a principal impressão que se depreende da edição Gesammelte 

Schriften (2011, p. 336).19 Para além disso, as duas coleções (GS e WuN) fazem 

parecer que a ordenação da produção de Walter Benjamin dada pelos editores é a mais 

razoável para se compreender globalmente a obra de Benjamin. Isto é, ainda que a 

edição WuN dê mais relevância a papeis avulsos mencionados apenas em nota e em 

volumes suplementares de GS, a visão global de que determinados textos formariam 

núcleos fortes da produção do autor fica intacta, ou ao menos não é proposta de outra 

forma. Essa impressão, de antemão, ignora as escolhas estritamente subjetivas, ainda 

que necessárias, feitas por esses editores e apaga, na forma final de WuN, as 

diferenças entre a produção publicada e não publicada. Com isso, a estrutura da obra 

em si e, ainda mais, as características das formas de produção, que foram 

reiteradamente objeto de reflexão do autor (2011, p.338), aparecem como fatores de 

menor importância.20 Um exemplo claro é a ausência da reprodução fac-similar da 

																																																								
19 Benjamin era um experimentador da forma, inclusive com os materiais da escrita (papeis, pena, 

formatos) e Giuriato defende que esse aspecto, justamente pela dimensão estética do manuscrito, deve 
ser indissociável da produção textual do autor, de modo que busco trazer para esse trabalho algumas 
reproduções fac-similares, todas presentes no valioso material digitalizado, ainda que incompleto, do 
volume 11 de Werke und Nachlass. Entendo, entretanto, que não se trate de uma oposição entre os 
aspectos materiais e reflexivos da produção do autor, mas que sejam aspectos a serem considerados 
com igual relevância pelo crítico. 

20 O leitor se vê numa verdadeira confusão semântica. O título da edição crítica, “Obra e espólio”, cria a 
expectativa de que poderemos distinguir o que se considera obra e o que se considera espólio. Em sua 
forma, a edição apaga essa fronteira, mas o faz de um modo que considero aqui se não equivocado, 
pouco pensado. As formas como apareceram esses textos, quer tenham sido eles publicados, quer se 
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primeira edição de Rua de mão única, cuja composição gráfica decerto foi 

acompanhada por Benjamin.21 Muito mais do que documentar processos de trabalho e 

criação, as edições críticas tratam da “constituição” de um texto — que 

paradoxalmente em WuN não traz o resultado final. Isto é, o leitor, diante dos 

exemplares da nova edição, tem, então, um possível primeiro passo para uma nova 

constelação de textos de Walter Benjamin,22 que, entretanto, não colocam em xeque 

nem a nomenclatura editorial nem propriamente a organização construída pela edição 

anterior23 – o que no mais das vezes implica em leituras alinhadas à interpretação do 

editor.24  Vê-se, assim, um detalhado guia de leitura para o material encontrado no 

arquivo do autor – a letra cursiva de Walter Benjamin, de fato, precisa ser decifrada –, 

um material complementar aos Gesammelte Schriften e que não permite que o 

pesquisador dispense a consulta ao arquivo do autor, para um visão global de sua 

produção. A defesa de um material facsimilar ou mais preocupado, em sua 

apresentação, com a materialidade do que se encontra no espólio se justifica na medida 

em que o próprio autor, quando lhe era possível, cuidava também da forma de seus 

exemplars de trabalho e manuscritos, como demonstra o comentário de Ursula Marx 

contido em um catálogo produzido pelo próprio Walter Benjamin Archiv: 
 
 
 

																																																																																																																																																																
encontrem como manuscritos importam também ao leitor de uma edição crítica, que, mais uma vez, 
tem em mãos uma compilação, agora um pouco mais organizada, de “variantes”. 

21 O volume traz, apenas a título de exemplo, a reprodução de uma página do miolo que possui uma 
lógica gráfica peculiar, deixando de lado também a capa. Trataremos ainda com mais vagar dessa 
edição mais adiante neste trabalho, a saber, no capítulo IV: Crônica berlinense, a Berlim vivida de 
Walter Benjamin. 

22 O fato de os volumes da edição crítica Werke und Nachlaß não serem publicados na sequência 
numérica de tomos, tal como planejada, apenas corrobora a afirmação de que se trata de uma 
organização arbitrária, ainda que fundamentada pela crítica. 

23 Detlev Schöttker (2011, op.cit) chega a considerar que seria importante uma conceituação precisa do 
trabalho editorial realizado com os os manuscritos. “Für die Charakterisierung der schriftlichen 
Hinterlassenschaft und ihre editorische Aufarbeitung wäre eine präzise Begrifflichkeit notwendig” 
[para a caracterização da herança de escritos e seu tratamento editorial seria necessária uma 
conceituação precisa]. 

24 Thomas Forrer em seu artigo “Andacht zum Unbedeutenden”[Réquiem ao insignificante] (2013) 
demonstra como a recepção de Walter Benjamin também na Alemanha foi profundamente marcada 
pelas edições de Adorno – e o desconforto com essas edições é uma constante entre os comentadores 
mais atuais. Ele cita o exemplo de o primeiro editor póstumo de Benjamin ter deixado de fora da 
edição de Schriften os trabalhos sobre Baudelaire, pois, segundo ele, Benjamin teria se distanciado 
deles. Forrer mostra como, na verdade, era Adorno quem tinha reservas aos ensaios, considerando-os 
nada dialéticos, tendo rejeitado o ensaio já em 1938 para a revista do Instituto. O artigo é parte do 
volume 14 da excelente revista Text, que traz um dossiê sobre filosofia e filologia. Editada pela 
editora Stroemfeld/ Roter Stern, responsável por diversas edições histórico-críticas da literatura em 
língua alemã. 
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Benjamin era muito cuidadoso com a apresentação gráfica, 
o arranjo formal, de seus manuscritos. Enquanto trabalhava com 
extremo cuidado na estrutura e apresentação de seus livros e ensaios, 
dava a mesma importância à proporção e arquitetura das páginas. 
Parte da noção formal da escrita envolvia a necessidade de criar algo 
que ocupasse os olhos. Relações topográficas, organização espacial, 
alinhamentos óticos e divisões não aparecem apenas em rascunhos e 
páginas que contêm elementos de caligrafia. São incontáveis os 
pedaços de papel e folhas no espólio que provam uma sensibilidade 
sintonizada com elementos gráficos, dimensões espaciais e design. 
Tal utilização da figuratividade [Bildlichkeit] gráfica é uma das 
características da escrita de Walter Benjamin (2015, p.327-328)25. 

 
 

Não se trata, portanto, de um fetiche filológico ou preciosismo do pesquisador 

a busca pelo acervo do espólio tal como ele se apresenta – e não em um 

detalhadíssimo guia de leitura transcrito – que pudesse incluir também as primeiras 

edições e comentários a elas, quando possível. No caso de Walter Benjamin, o leitor e 

pesquisador pode encontrar importantes pistas de leitura e análise a partir da 

materialidade de seu objeto de pesquisa, como se comprova na completa mudança de 

perspectiva sobre Passagens, quando da descoberta de novos materiais por Agamben. 

 

3.1 Lampejo 

A história dos necessários encontros autor-editor conta com instantes 

iluminados, como foi o caso das primeiras publicações do conjunto de prosas curtas 

que formaria Rua de mão única26.  

 Como era comum para a época, os primeiros textos que mais tarde fariam 

parte da composição de Rua de mão única, foram publicados na imprensa. Neste caso, 

a estreia de Rua de mão única foi no Frankfurter Zeitung, onde Siegfried Kracauer 

																																																								
25 Traduzido da versão de Esther Leslie para o inglês: Benjamin often applied much care to the graphic 

form, the physical arrangement, of his manuscripts. While he worked extremely carefully on the 
structure and layout of his essays and books, equally important to him were the proportions and the 
architecture of the page. Part of the writing’s sense of form involved the need to create something for 
the eye to do. Topographical relationships, spatial organization, optical alignments and divisions are 
not only apparent on the drafts and the pages that include calligraphic elements. Countless scraps 
and sheets in the bequest are evidence of a sensibility attuned to graphic elements, spatial dimensions, 
and design. Such deployment of graphic figurativeness is one of the characteristics of Benjamin’s 
writing. 

26 Esse não foi o único episódio de sorte que Benjamin teve na relação autor-editor. Entre os editores 
parceiros, encontram-se Franz Hessel, editor na Rowohlt à época da publicação dos livros de 
Benjamin em 1928, com quem Benjamin viria a compartilhar a tradução das obras de Proust, tarefa de 
extrema importância para o desenvolvimento de sua escrita e pensamento. Outro importante editor 
contemporâneo do autor foi Willy Haas, que atuava na revista Die Literarische Welt e, mesmo no 
exílio, continuou oferecendo espaço para Benjamin publicar enquanto foi possível.  
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trabalhava como redator e editor da seção Feuilleton, o correspondente a um caderno 

ou seção cultural. Kracauer publicou, em 14 de abril de 1926 (o livro só viria a ser 

publicado em 1928), sem os títulos que apareceriam mais tarde no livro, entre outros, 

“Heidelberger Schloss” [Castelo de Heidelberg] (de “Lembranças de viagem”), 

“Primeiros Socorros”, “Mapa Pharus” (de “Artigos de Papelaria”), “Produtos da 

China” (parcialmente) e “Casa mobiliada. Principesca. Dez cômodos”.27 À publicação, 

Kracauer acrescenta o título Kleine Illumination [Pequena Iluminação], que provocará 

uma reação imediata de Benjamin, em carta: 
 

 
[…] estou hoje já aqui com meu mais sincero 

agradecimento, não apenas pelo posicionamento gentilmente bem 
cuidado de minhas coisas, e pela insistência, bem sucedida, com que 
você soube ganhar para elas seus amigos na redação, mas também, 
não menos importante, pelo título que você concebeu. É algo de 
verdadeiramente belo, para alguém que escreve, ver-se e reconhecer-
se em algum lugar organizado filologicamente de forma tão 
admirável, como ocorreu no caso desse título dado por você. Posso 
virá-lo do avesso, eu jamais teria encontrado um melhor, assim 
como está, ele foi cunhado diretamente do centro dessas coisas 
(Benjamin, 1987, p.17).  

 
 

 O título “Pequena Iluminação” é, sem dúvida, mais que um momento 

inspirado do editor e também escritor Siegfried Kracauer. A expressão, que de fato 

parece retirada “ do centro” da escrita poética de Benjamin, revela afinidade 

intelectual entre os dois e compreensão extremamente sensível, por parte de Kracauer, 

da escrita de Walter Benjamin e de sua proposta autoral. A correspondência com 

Kracauer sobre Rua de Mão Única inclui ainda a primeira menção ao título do livro e 

revela que o editor aparentemente precisou encorajar Benjamin a assumir seus textos 

em prosa curta como aforismos, como se pode inferir de uma resposta em carta de 

Benjamin, datada de abril de 1926 (anterior à publicação): “Alegra-me que o Senhor 

permaneça inequivocamente ligado aos meus ´Aforismos´ - tem razão: não são menos 

que isso” (Benjamin, 1987, p.16, grifo meu), escreve Benjamin, num tom que indica 

um possível receio de dar essa definição aos seus textos.28 

																																																								
27 Um recorte, anotado por Walter Benjamin, encontra-se no Walter Benjamin Archiv em Berlim WBA 

437/1. Ver também WuN 8, p.271 
28 Não passa despercebido aqui o fato de Benjamin caracterizar sua própria escrita em Rua de Mão 

Única como aforística, o que o inseriria, assim, na tradição filosófica de que me afasto para a leitura 
deste trabalho. A leitura de um gênero aforístico também seria aqui proveitosa, pois, como postula 
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A relação entre os dois autores vai além de um bom encontro editorial,29 

ainda que contasse com frequentes desentendimentos, como se comprova na 

correspondência de Benjamin, especialmente com Scholem. O encontro de Benjamin e 

Kracauer parte de interesses compartilhados como a literatura, a Paris do século 19, 

memória, fotografia, cinema e, mais especificamente, no âmbito de cada um desses 

domínios, Franz Kafka, Marcel Proust, o romance policial, as passagens subterrâneas, 

Charles Chaplin, vanguardas artísticas, manifestando-se em ensaios e na prosa curta 

que se tem em Berlim uma inspiração e, tanto Walter Benjamin como Siegfried 

Kracauer, demonstram, em suas obras, uma preocupação em comum com as coisas 

pequenas, os recortes, o detalhe que tende a ficar esquecido. Os dois autores se 

encontram em uma espécie de fenomenologia do detalhe: atentam para o 

“fantasmagórico”, os “cacos” [do mosaico], o “extremo”, o “ornamento”, o 

“hieroglífico”. Kracauer chega a escrever, em ensaio sobre Walter Benjamin, que  “a 

varinha mágica de sua intuição atinge o campo do imperceptível, do que em geral é 

depreciado, do que foi preterido pela história e é precisamente aqui que ele descobre 

os maiores significados” (Kracauer, 2009, p.282), mais uma vez trazendo palavras 

certeiras sobre Benjamin, palavras estas que não se distanciam de seu próprio 

programa de escrita. 

 

4 Prática angelical 

 

Colecionador de trapos, criador de mosaicos, montador da literatura, 

bandoleiro de ideias: são algumas das caracterizações de Walter Benjamin em seu 

exercício de autor que já figuraram por aqui. Os textos de Benjamin eles mesmos 

																																																																																																																																																																
Schöttker, o aforisma e o fragmento aforístico permitem, como nenhum outro gênero, o complemento 
e o desdobramento, acarretando conexões para além daquelas do momento da escrita. Ainda assim, 
como estratégia, insisto em localizar a leitura deste trabalho na “peça” como modo de apresentar a 
forma breve, especialmente quando tratar de Crônica Berlinense e Infância em Berlim por volta de 
1900 (ver capítulo III: Pequena História Berlinense). Sobre a visão de Schöttker, de que a forma 
aforística permitir que a obra perdure, ver, especialmente “Aphorismus und fortleben” no livro 
Konstruktiver Fragmentarismus (1999).  

29 Patrícia da Silva Santos (2013), em inspirado ensaio sobre os pontos de encontro entre Walter 
Benjamin e Siegfried Kracauer, propõe pensar uma “epistemologia de trapeiros”. Sobre o encontro do 
pensamento e da escrita dos dois autores, ver também, de Danielle Corpas, Benjamin e Kracauer, 
algumas passagens (2014); de Carlos Eduardo Jordão Machado, Notas sobre Siegfried Kracauer, 
Walter Benjamin e a Paris do Segundo Império – pontos de contato (2005); mas, principalmente, 
Cinema and Experience: Siegfried Kracauer, Walter Benjamin and Theodor Adorno, de Miriam 
Hansen (2012).  
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carregam a mobilidade de suas partes como característica de sua poética, e isso não 

fica contido dentro das unidades textuais, extrapola-se por sua dispersa produção. 

Retomemos, por ora, o último dos textos de Benjamin, e o primeiro que aqui vimos se 

dissolver num convoluto, cujas partes, condizente com o que se poderia entender com 

um programa de escrita Benjamin, dão adeus à hierarquia e à linearidade. 

Em “Sobre o conceito da História”, encontra-se uma imagem particularmente 

cara a Walter Benjamin: a do anjo da história, descrito a partir do quadro de Paul Klee, 

de título Angelus Novus. O pequeno decalque à óleo e aquarela de Klee, que o autor 

especialmente interessado no movimento expressionista adquirira por mil Marcos 

alemães do galerista Hans Goltz numa estadia em Munique em 1921, seria também 

inspiração para o título de uma revista literária, cuja “verdadeira destinação (...) seria 

anunciar o espírito de sua época” (Benjamin, 2013b, p.38). O referido projeto de 

publicação não foi desenvolvido, mas deveria conter o famoso ensaio “A Tarefa do 

Tradutor” — a revista era um projeto para Richard Weißbach, mesmo editor da 

tradução feita por Benjamin dos Tableaux parisiens de Baudelaire, e, como não se 

desenvolveu completamente o projeto de revista, o ensaio se tornou um iluminador 

prefácio à tradução (Steiner, 2006, p. 302).  

O anjo da história, à imagem e semelhança do Angelus Novus de Klee, é uma 

imagem que condensa o pensamento do autor sobre a História e ocupa lugar central 

nesse grupo aforístico – para além da importância da assim chamada “tese 9”, o lugar 

central (nove entre 18) ocupado por ela não parece ser coincidência: se é provável que 

Benjamin ainda fosse reformular o manuscrito, como demonstra a leitura justaposta 

dos diferentes exemplares de trabalho (WuN 19), é possível imaginar que a imagem do 

anjo permaneceria no centro, com o semblante voltado para o passado e torso para o 

futuro. A figura do anjo que habitava a obra de Benjamin desde o anúncio da revista 

que não chegou a nenhuma versão final,30 em que o autor se refere à lenda talmúdica 

dos anjos criados para entoarem os hinos e, depois, dissolverem-se, desaparecerem 
																																																								
30 De fato, além da imagem central às “teses” e a inspiração ao nome da revista, Benjamin escreveria 

duas versões do enigmático fragmento Agesilaus Santander, encerraria o ensaio sobre Kraus com uma 
variação da lenda talmúdica (GS III), e, ainda, a primeira das peças publicadas na imprensa que depois 
formariam a Infância em Berlim, é “Anjo de Natal” (2012a, p.122). O quadro de Klee ficaria, em 
testamento, de herança para o amigo Gershom Scholem, que atenta para a centralidade da figura do 
anjo na obra de Walter Benjamin em Walter Benjamin und sein Engel (1983) e escreve sobre as duas 
versões de Agesilaus Santander. Scholem chega a compor um poema Gruß vom Angelus [Saudação do 
anjo], de presente para Benjamin – criando, aqui, uma constelação proveitosa para a leitura da obra do 
autor – seguida também, em parte, por Sérgio Paulo Rouanet em O édipo e o anjo (1981) e Jeanne 
Marie Gagnebin em Sete aulas sobre linguagem, memória e história (1997).	
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antes mesmo que fosse possível nomeá-los (GS VI) parece ganhar uma interpretação 

modificada em sua aparição última na obra do autor. Ainda que os aforismas sobre a 

história nos tragam uma (verdadeira) imagem do passado que “perpassa, veloz [, pois] 

o passado só se deixa fixar como imagem que relampeja irreversivelmente, no 

momento que é reconhecido” (Benjamin, 1994, p.224), e possam nos remeter a esse 

anjo de figura frágil da lenda, quando reaparece o anjo, desta vez descrito à 

semelhança da obra de Klee, a aparente fragilidade da aquarela é acompanhada da 

força resistente da imagem do anjo (e não só de sua mensagem), o anjo da história não 

se dissolve: “A obra de arte, na forma dessa pequena aquarela, resiste [até os dias de 

hoje] como o testemunho de sua urgência” (Palhares, 2019). 

Não se tem notícias de que Benjamin e Klee tenham se encontrado 

pessoalmente, mas o leitor e crítico atual poderá pensar em pontos de encontro entre 

pensamento e obra do escritor e do pintor sem muita dificuldade. Klee, em “Confissão 

criadora”, escreve “A arte não reproduz o visível, mas torna visível” (Klee, 2001, 

p.43), frase que não parece nem um pouco distante do programa de escrita que 

Benjamin anota em Passagens, a saber: “Não tenho nada a dizer, somente mostrar”. 

Além de admirar a obra do artista,31 Benjamin acaba explorando a aparência do anjo 

como alegoria de toda a época moderna (Palhares, 2019). O interesse de Klee pela 

transfiguração cresce na experiência da Primeira Grande Guerra, especialmente entre 

os anos de 1916 e 1917 (idem). A aquarela, conhecida dos leitores de Walter 

Benjamin, traz, nas palavras do escritor, “um anjo que parece estar na iminência de se 

afastar de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, seu queixo 

caído e suas asas abertas” (2012, p. 245-246). O anjo, uma figura transfigurada, vê-se 

incapaz de organizar o amontoado de ruínas (deixadas pelas Guerras, mas não só) e se 

vê impelido ao futuro catastrófico sem poder dele escapar. Ainda que Klee não tenha 

entrado em contato com a interpretação (e descrição) de Benjamin para seu anjo, é 

improvável que a recusasse por completo. Na história da arte e do pensamento do 

																																																								
31 No caso de Angelus Novus, o esforço de Benjamin para manter a obra junto de si até o limite do 

possível e salvá-lo da destruição comprovam a admiração pelo artista e a afeição a essa imagem em 
particular. Quando vai definitivamente para o exílio, não consegue levar a obra. Em 1935, consegue 
fazê-la chegar a Paris. Antes de deixar a capital francesa, se preocupa em retirar o desenho da moldura 
e colocá-lo entre os escritos que gostaria que fossem salvos da catástrofe iminente, os quais confia a 
Georges Bataille, então funcionário da Bibliotèque Nationale, que irá esconder o material até o fim da 
II Guerra Mundial. O anjo é enviado a Adorno, ainda exilado nos Estados Unidos, e com este 
retornaria à Europa em 1949. Após anos de disputa entre Stefan Benjamin, filho único e o herdeiro 
legal de Benjamin e G. Scholem, Angelus Novus foi para Jerusalém em 1972. Cf. Palhares, 2019. 
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século 20, a nona tese em “Sobre o conceito da história” transformaria Angelus Novus 

em Anjo da História e a imagem  “nunca mais deixará de ser associada às novas 

catástrofes, cada vez mais amplas e poderosas, que a história do progresso anuncia 

repetidamente de forma renovada, e que nós, como o anjo novo, observamos muitas 

vezes sem conseguir organizar seus destroços” (Palhares, 2019).  
Sem dúvida, uma potente imagem de pensamento, o anjo, mais uma vez, de 

semblante voltado para o passado e torso para o futuro, diante de ruínas que não pode 

organizar e que, ainda, anuncia o espírito de sua época não é só o anjo da história, mas 

o anjo da escrita.32 Benjamin, assim, seria dono de uma prática angelical de escrita, 

que não só não é capaz de organizar em cadeia os fragmentos por ela produzidos, 

como repele sua organização definitiva, que ainda se insiste em fazer; uma escrita que, 

a cada tarefa, anuncia o futuro e retoma o passado, um passado cuja “verdadeira 

imagem passa voando”, que só se deixa capturar no lampejo irreversível do instante de 

sua conhecibilidade (2012b, p.243), que ameaça desaparecer a cada presente, e no qual 

não resistimos ao impulso de procurar justamente a pequena centelha, “o lugar 

imperceptível em que o mundo se aninha ainda hoje em minutos únicos, há muito 

extintos, e com tanta eloquência que podemos descobri-lo olhando para trás” (1994, 

p.94).33 
A escrita angelical é, assim, necessariamente memorial. Ao retomar o 

passado, ou ao, anunciando a futura escrita, ao se constituir ela mesma como um 

passado incontornável, ela é também a formação perene de um arquivo: 
  
 

O arquivo […] é uma memória em latência, uma memória 
que cochila, que, encoberta, poderá ser, amanhã, descoberta, re-
aberta. […] Um arquivo é, na verdade, um pouco como um 
dicionário, essa coleção de unidades vivas de uma língua, 
enclausuradas no papel e, no entanto, sempre em movimento[…] 
(Samain, 2012, p.160). 

 
 

																																																								
32 Em Walter Benjamin: tradução e melancolia (2007, p.107), Susana Kampff Lages nota que os anjos 

de Benjamin são anjos duplos, que embora tragam as mensagens de destruição, separação e morte, não 
se trata de elementos que se constituam com uma negatividade absoluta, mas de momentos 
privilegiados e necessários, constituindo uma prática reflexiva autoquestionadora, autorreflexiva.  

33 Opto pela tradução de Sérgio Paulo Rouanet nesse trecho, pois se adequa mais à economia deste 
texto, sem prejuízo para a compreensão do original. Ao trazer uma passagem do ensaio “Pequena 
História da Fotografia”, aproximo, aqui, o anjo da história, o instante do conhecimento e a fotografia, 
seguindo Agamben em “Juízo Final” (Profanações), que evoca, ali, o novo anjo apocalíptico, tal o 
anjo da história, o anjo da fotografia. 
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4.1 Ler o arquivo 

Como, então, organizar a leitura (e, por que não, a obra) de Walter Benjamin? 

O autor das (auto)citações sem aspas, que a todo o tempo se preocupa com a atividade 

crítica e dono de uma produção que a todo tempo desafia qualquer organização 

sistemática que se proponha? Repelem-se cronologia porque seus manuscritos não são 

datados; e também as influências, pois, além de diversas, as citações nem sempre são 

explícitas; os motivos literários, pois eles se repetem em obras diversas e numerosas. 

O próprio autor, pela natureza de sua produção acaba estabelecendo alguns 

pressupostos para sua crítica, que deve ler e dar a ver uma obra em processo.  

Ler e dar a ver a obra em processo são tarefas assumidas pela filologia mais 

recente e a crítica genética, que funda uma distinção: o manuscrito não é a preparação 

do texto, não é o texto antes de sua finalização, é, sim, outro. O que se dissolve nessa 

distinção é a relação de causalidade, e o que se incorpora não são unicamente os 

manuscritos, mas uma constelação documental cuja forma é a do arquivo. Ler a partir 

de um, como um, arquivo implica, desse modo, romper a linearidade e atender a 

relações múltiplas que não estao dadas a princípio, e é preciso aprender a lê-las. Se o 

manuscrito é considerado parte do complexo textual, ele deixa de ser marginal para ser 

necessário – uma constelação, afinal, se define por sua margens, já que não 

apresentam um centro. E, por isso, aqui devem aparecer também as cartas, recortes de 

jornal da época e até o processo de escolha dos textos a serem lidos (Goldchluk, 

2009). 

A figura do trapeiro, cuja presença Benjamin destacou exaustivamente em 

suas análises da poesia de Baudelaire, parece-me aqui apropriada: em seu “passo” 

cambiante, o colecionador de trapos “se detém a cada instante para recolher o lixo no 

qual tropeça” (GS I: 583). O trapeiro, entretanto, não considera lixo as peças de sua 

coleção, e é preciso saber fazer a distinção.  

Em “A preciosidade dos farrapos”, Georg Otte faz se encontrarem o trapeiro 

Benjamin e seu anjo da história, ao notar que ambos dividem uma preocupação com os 

restos, ainda que veja a empreitada do trapeiro como mais bem-sucedida, já que ele 

“restitui a destruição que o progresso deixou para trás, catalogando, colecionando e 

arquivando, ou seja, construindo a memória” (2011, p.306). 

Ainda que um arquivo, como pensa Goldchluk, que acompanho, não deva ser 

entendido como algo estabelecido e estanque, aquele que cria o arquivo deve estar 
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sempre preocupado em construir as mais apropriadas ferramentas óticas e de tradução, 

de modo que seja possível aproximar-se da obra, sempre a ponto de começar - o que 

não significa ser possível inventar categorias quaisquer que permitam fazer 

encontrarem-se quaisquer textos. É possível identificar sem demora uma categoria 

sólida, os textos então conectados tiram proveito de um frutífero diálogo e as 

condições para a criação de uma nova constelação (ou um novo arquivo) de leituras 

fica evidente. Pois é necessário notar que mesmo o arquivo, em especial o arquivo 

público, ainda que permita navegar as obras, institui alguns modos de ler, ao 

armazenar e organizar seu conteúdo. Benjamin dizia que só as coleções particulares 

tinham sentido, ainda que as “coleções públicas fossem menos censuráveis” (2012a, 

p.240). 

Por outro lado, aquele que se põe a trabalhar com manuscritos, os converte 

então em textos e os põe em relação com o que foi publicado (em se tratando de 

arquivos literários), apenas para ver dissolverem-se as noções de original e cópia, e se 

ressentir de anotações não publicadas : “lemos versões que não chegaram ao livro 

impresso e que nos encantam, mesmo quando ao fim concordamos com a decisão do 

autor de exclui-las, nos encantam por seu poder de fascinação, por sua necessária 

exclusão do texto editado” (Goldchluk, 2010). Comprovar ou descobrir textos em um 

arquivo, sem dúvida, pertence a uma especial experiência literária. E, com Otte “o 

arquivo benjaminiano não é um ´arquivo morto´” (2011, p. 307), entendendo aqui o 

arquivo literário de Walter Benjamin e sua prática de escrita, pois em ambos “´utilizar´ 

os farrapos e os resíduos significa transvalorizá-los em pedras preciosas” (Idem). 

Diante do arquivo de leitura que se constitui em Passagens, seu objeto de 

estudo em Dialética do olhar (2002), Susan Buck-Morss, então, se pergunta: Por onde, 

então, começar? É uma pergunta inescapável ao leitor e crítico que se vê diante da 

obra-arquivo.  
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QUINQUILHARIAS I 
	

A filologia moderna demonstra que a obra literária dá corpo não a forma firme e bem 
delineada a ser recuperada no ato da leitura, mas muito mais a um Proteu de diferentes 
camadas e misturas. Para reconhecê-lo não se faz necessário o pathos da Desconstrução, mas 
uma visão filológica. 
Peter-André Alt, Die Verheißungen der Philologie. 

	
O que, para mim, evocaria e representaria a palavra “arquivo”? Rapidamente me chegou a 

imagem (clássica) de um espaço de cor azul marinho (escuro), frio, abandonado, poeirento, com 
cheiro de mofo. Com poucas palavras, um lugar mortífero […] me surpreendi ao descobrir que o 

meu lugar de trabalho era realmente um grande arquivo, desta vez um emaranhado de coisas 
preciosas, ainda vivas e das mais diversas (pastas, relatórios, cadernos, diários de campo, 

fotografias, correspondências guardadas, estantes de livros que até o diabo conseguiu ordenar 
minimamente e, ainda, pequenos objetos de que nunca se fala: um gancho de telefone, um 

teclado, um violão desafinado, uma mesa de trabalho, um chapéu de palha e um lenço de pescoço 
pendurados numa parede clara). Muitas coisas, entre desastres e constelações.  
Etienne Samain, As peles da fotografia: fenômeno, memória/arquivo, desejo 

 
Santa citação! Entre todas as palavras em nosso vocabulário, ela tem o privilégio de 
representar ao mesmo tempo duas operações, uma de remoção, e a outra de enxerto, bem 
como o objeto dessas operações - o objeto removido e o objeto enxertado, como se a 
palavra permanecesse a mesma nesses dois estados. Alguém conhece em algum outro 
lugar, em qualquer outro campo da atividade humana, uma reconciliação semelhante, em 
uma mesma palavra, os fundamentos incompatíveis que são a disjunção e a conjunção, a 
mutilação e a integridade, o menos e o mais, exportação e importação, decupagem e 
colagem? A dialética da citação é onipotente: um dos mecanismos vigorosos de 
deslocamento, é até mesmo mais forte que a cirurgia. 
Antoine Compagnon, O trabalho da citação. 

 
Via-se que sentia prazer em falar de clássicos esquecidos injustamente e “pequenos escritores” 

subestimados. Ele os colecionava igualmente. 
Asja Lacis, Revolutionär im Beruf 

 
[Arquivo] é o que faz com que [enunciados] não recuem no mesmo ritmo que o tempo, 
mas que os que brilham muito forte como estrelas próximas venham até nós, na verdade 
de muito longe, quando outras contemporaneas ja estão extremamente palidas. 
Michel Foucault, Arqueologia do saber. 

 
Um anjo torto / desses que vivem na sombra 

Carlos Drummond de Andrade, Poema de sete faces 
 

O que me fascina e me mantém encantado nas fotografias que amo? Creio que se trata 
simplesmente disso: a fotografia é para mim, de algum modo, o lugar do Juízo Universal; ela 
representa o mundo assim como aparece no último dia, no Dia da Cólera. Certamente não é 
uma questão de tema; não quero dizer que as fotografias que amo são as que representam algo 
grave, sério ou mesmo trágico. Não; a foto pode mostrar um rosto, um objeto, um 
acontecimento qualquer. É o caso de um fotógrafo como Dondero, que, assim como Robert 
Capa, sempre se manteve fiel ao jornalismo ativo e muitas vezes praticou o que se poderia 
denominar a flânerie (ou o "andar à deriva") fotográfica: passeia-se sem meta e se fotografa 
tudo o que aparece. Mas "o que aparece" — o rosto de duas mulheres que passam de bicicleta 
na Escócia, a vitrina de uma loja em Paris — é convocado, é citado para comparecer no Dia do 
Juízo […] a fotografia exige que nos recordemos; as fotos são testemunhos de todos esses 
nomes perdidos, semelhantes ao livro da vida que o novo anjo apocalíptico — o anjo da 
fotografia — tem entre as mãos no final dos dias, ou seja, todos os dias. 
Giorgio Agamben, O dia do juízo. Profanações.   
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LER FOTOGRAFIAS COM WALTER BENJAMIN 
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https://www.walter-benjamin.online/seite/suche/wba_398_56 

https://www.walter-benjamin.online/seite/suche/wba_398_57 

 

 

 

 

 

 

 

 
Walter Benjamin: Berliner Chronik [WBA 398/56] 
Walter Benjamin: Berliner Chronik [WBA 398/57] 
O caderno de capa de couro marrom tem 60 de suas páginas de papel bege e translúcido no formato 
10X15,5 cm preenchidas com o texto Berliner Chronik [Dimensões do caderno: 11.3 X 17.2 cm]. A 
maioria das folhas do caderno só está preenchida na página da frente, com uma escrita apertada e em 
tinta preta, apagada em alguns pontos. No caderno de couro se encontra também o texto Spanien 1932, 
que começa na última página do caderno virado ao contrário, de modo que os dois textos se direcionam 
para o meio do caderno (WuN 11.2, p.61). 
 
Berliner Chronik foi publicado em GS VI p. 465-519 [Tradução em processo com referência ao 
manuscrito e publicações em livro no anexo].  
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1 O álbum de Walter Benjamin  

 

Walter Benjamin era um colecionador: de brinquedos (russos), de materiais 

de papelaria, globos de vidro e livros. Ao desempacotar sua biblioteca (2012a, p.232-

240), provavelmente sua principal coleção, escreve uma ode ao exercício de colecionar 

(livros), passeando pelas peças preciosas que a compõem, sem escamotear a euforia de 

rever algumas delas, relembrando até o contexto de suas aquisições em curtas 

anedotas. Um pesquisador familiarizado com a produção do autor, imagina, ou deseja, 

assim, uma rica coleção fotográfica: de reproduções a catálogos, livros históricos e 

edições originais dos primeiros passos da técnica que perpassa ensaios, reflexões, 

anotações e os mais experimentais escritos do autor. 

Não foi sem surpresa, portanto, a descoberta de que a imaginada coleção 

fotográfica de Walter Benjamin, se rastreada em seus escritos, contava poucas 

fotografias e também bem poucos títulos. Um inventário chega a frustrar um 

pesquisador que queira saber das fontes e preferências do autor de textos sobre 

fotografia que são, até hoje, parte da bibliografia obrigatória nos estudos visuais e de 

mídia - uma busca de citações explícitas de fotografias ou reproduções não resultará 

em muitos exemplos. Retratos de Schelling, Karl Dauthendey (o pai do poeta) e 

Schopenhauer, de autoria de David Octavius Hill, retrato de Robert Bryson, e a mulher 

vendedora de peixes de New Haven; o retrato infantil de Kafka, e um retrato de 

Benjamin mesmo, imagens feitas por August Sander de um confeiteiro e de um 

parlamentar; casa de banhos e perucas por Germaine Krull, entre outros da fotógrafa, 

alguns cliques de Atget, Blossfeldt, uma imagem fotográfica da Vierge Sage de 

Estrasburgo, e, por fim, fotografias não muito específicas de Westminster, Lille, 

Antuérpia e Breslau publicadas em revistas vanguardistas (Bijur e Variété) — essa é a 

lista de imagens fotográficas que são explicitamente citadas ou reproduzidas em seus 

escritos. Há algumas outras, que são apenas mencionadas en passant ou sem grandes 

exemplos concretos. 

Entre os livros de história da fotografia de que se tem notícia, a contagem de 

títulos não é muito mais animadora: não passa de trinta, entre diferentes tipos. Estão 

ali os clássicos da vanguarda europeia, como seria de se esperar, Blossfeldt (Urformen 

der Kunst [Formas originárias da arte]), August Sander (Antlitz der Zeit [Fisionomia 

do tempo]), Lászlo Moholy-Nagy (Malerei, Photographie, Film [Pintura, fotografia, 
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filme]) e, num contraponto mais sombrio da arte moderna (Stiegler, 2009, p.177) 

Renger-Patzsch (Die Welt ist schön [O mundo é belo]) – todos esses citados nos seus 

textos, a que se acrescentam André Breton com Nadja, o artigo “John Heartfield et la 

beauté révolutionnaire de Louis Aragon” e as revistas já mencionadas.  

Textos de Bertolt Brecht e Siegfried Kracauer, alguns de Valéry, um artigo de 

Emil Orlik e três versões do livro de Gisèle Freund compõem uma bibliografia de 

consulta do autor, esta de mais difícil rastreamento, que Stiegler completa com a lista:  
 
 

alguns livros sobre história da fotografia, ensaios e livros 
ilustrados de Bossert e Guttmann, Camille Recht, Heinrich Schwarz, 
Erich Stenger, Jean Loize, Wolfgang Schade, Georges Besson e Dolf 
Sternberger, e, finalmente, as fontes do século XIX: Benjamin cita 
com mais ou menos pormenores Arago, Lemercier, Disderi, Figuier, 
Liébert, Baudelaire, Wiertz, Gautier, Nadar, as fotografias 
pictorialistas de Matthies-Masuren e Lichtwark e aquele famoso 
texto, que se supõe vir do Leipziger Anzeiger, mas cuja 
proveniência, possivelmente, foi a pena de Dauthendey34 (Stiegler, 
2009, p.179). 

 
 

Diante deste inventário, é possível tirar algumas conclusões do caminho que 

Benjamin escolhe para adentrar o universo da fotografia: ao autor interessam tanto as 

imagens quanto seus textos, e ele acessa as fotografias pelos textos, pois sua 

ferramenta primeira é a palavra. Ainda assim, as lacunas em sua pesquisa são 

gritantes: o autor parece se contentar com as fontes de Gisèle Freund, cujo livro 

resenhou, ao limitar-se à tradição francesa dos estudos de fotografia - e mesmo nessa 

tradição, o autor deixa de fora, por exemplo, as revistas sobre fotografia e alguns 

gêneros que acabaram se tornando importantes como as tomadas topográficas ou 

mesmo as fotografias espiritistas.  

 

 

 

 

																																																								
34 Em Dialética do olhar, Susan Buck-Morss relata que Benjamin teria feito uma pesquisa iconográfica 

na Biblioteca Nacional da França entre 1935 e 1936, com vistas à inclusão das imagens em 
Passagens. O álbum das reproduções coletadas jamais foi encontrado. Antes disso, numa carta de 
23.2.1927 a Kracauer, Benjamin afirma enviar fotografias de brinquedos russos que deveriam ilustrar 
seu ensaio sobre o tema. As imagens de fato acompanharam o artigo publicado na Illustrierte Blatt e 
encontram-se no arquivo de Benjamin em Berlim. “Brinquedos russos” não trata de imagens 
fotográficas. 
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2 Desvio: A (pequena) história escrita por Benjamin – e parte da não escrita 

 

Desde o anúncio da invenção de Daguerre feito por Arago em 1839 — os 

primeiros experimentos de Niépce datam de 1826-1827, e eles não eram os únicos a 

participarem da corrida para a produção das imagens técnicas –, 35  a natureza 

mecânica do processo de registro e o realismo das imagens resultantes foram vistos 

como uma ameaça que se impunha às artes visuais. No âmbito da literatura, a visão de 

Georg Schirges, crítico e autor atuante nesse momento de franca expansão da técnica 

fotográfica no século 19, é sintomática da ingênua resistência que a técnica enfrentou:  
 
 

A infeliz invenção do Senhor Daguerre quebra o pescoço 
de toda a arte, faz do artista mera máquina, faz dele, como um 
moeiro em seu moinho de vento, dependente do tempo, aniquilando 
o gênio criativo, os progressos, a grandiosidade, acachapando a 
natureza divina interna ao artista.36 

 
 

Assim como Schirges, autores do movimento realista como Karl Gutzkow, 

Theodor Storm e Theodor Fontane defendiam que a reprodutibilidade oferecida pela 

técnica fotográfica representava uma afronta ao que acreditavam ser a verdadeira 

função da arte (realista). Para Fontane, o processo estético seria uma atividade em que 

o artista cuidadosamente arranjaria determinados elementos da realidade em sua 

própria criação estética. A representação estética da realidade, criada através desse 

processo de seleção seria uma “transfiguração”, não uma cópia naturalista. A obra de 

arte realista seria, então, “o reflexo de toda vida real, todos os interesses e forças reais 

no elemento estético”.37 Assim, a obra de arte poderia criar a perspectiva de realidade 

que iluminasse e enfatizasse suas características ideais. Consequentemente, a 

fotografia podia, para esses autores, ser considerada uma forma antiestética. Era 

prática comum, entre os autores resistentes, caracterizar um texto como daguerreótipo 

para descrevê-lo pejorativamente. Seguindo essa tendência, insistiam na síntese entre 
																																																								
35 Sobre história da fotografia, ver: Fotografia: usos e funções no século 19 (1991), de Annateresa 

Fabris; “A história e a crítica de fotografia” (1991), de Fernando Antonio Cardoso Jr. 
36 “Diese unglückliche Erfindung des Herrn Daguerre bricht aller Kunst den Hals, macht den Künstler 

zur blossen Maschine, macht ihn, wie einen Windmüller, abhängig von der Witterung, vernichtet in 
ihm das schöpferische Genie, den Fortshritt, die Grösse, und verflacht seine innere göttliche Natur” 
Georg Schirges. Das Lichtbild. Hamburg, 1844 [apud Maurer, 2013, p. 102]. 

37 “Die Widerspiegelung alles wirklichen Lebens, aller wahren Kräfte und Interessen im Elemente der 
Kunst” Theodor Fontane, Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848. Theodor Fontane, Sämtliche 
Werke, vol 21/1. München: 1963, 12 [apud Maurer, 2013, p.103].	
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realismo e idealismo como condição para a arte verdadeira (Maurer, 2013, p. 101-

103).38  

Charles Baudelaire, autor de quem Benjamin se ocupou intensamente, não 

estava muito distante dessa resistência alemã. Escreve sobre a abertura do Salon de 

1859 um verdadeiro manifesto contra a fotografia: 
 
 
[…] estou convencido de que o progresso mal aplicado da 

fotografia muito contribuiu, como aliás todo progresso puramente 
material, para o empobrecimento do gênio artístico francês, já tão 
raro. A Fatuidade moderna rugirá forte, fará roncar todas as 
flatulências de sua obesa personalidade; vomitará todos os sofismas 
indigestos que uma filosofia recente lhe serviu até que se 
empanturrasse, o que torna evidente que a indústria, irrompendo-se 
dentro da arte, torna-se sua mais mortal inimiga, e que a confusão de 
funções impede que ambas realizem seus potenciais. A poesia e o 
progresso são dois ambiciosos que se odeiam de um ódio instintivo, 
e quando se encontram no mesmo caminho, é necessário que um 
sirva ao outro. Se for permitido à fotografia substituir a arte em 
qualquer uma de suas funções, ela logo será totalmente suplantada e 
corrompida, graças à aliança natural que encontrará na tolice da 
multidão. É preciso então que ela retorne ao seu verdadeiro dever, 
que é o de ser a serva das ciências e das artes, a mais humilde das 
servas, como a imprensa e a estenografia, que nem criaram e nem 
suplantaram a literatura. […] Mas se lhe for permitido usurpar o 
domínio do impalpável e do imaginário, de tudo aquilo que apenas 
tem valor porque o homem lhe acrescenta alma, então, que desgraça 
a nossa! (Baudelaire apud Entler, 2007, p.12-13). 39 

 
 

Não é necessário se distanciar muito do centro da pesquisa de Walter  

Benjamin, a França, para conhecer um espírito bem diverso ao surgimento da técnica. 

Uma cena na biblioteca, foto do inglês Henry Fox Talbot, foi um dos primeiros 

encontros entre Literatura e Fotografia. Publicada no livro O lápis da natureza [The 

Pencil of Nature]40 em 1844, a fotografia aparece acompanhada não de uma legenda, 

mas de um texto notável, que, de forma sutil, se refere à imagem fotográfica que ali 

apresenta e imagina um futuro cheio de possibilidades para a novíssima técnica. 

Talbot não se preocupa em escrever sobre a biblioteca ou mesmo sobre livros 
																																																								
38 Sobre as relações entre literatura e visualidade, especialmente a fotografia, na Alemanha do século 

19, ver também Philologie des Auges, de Bernd Stiegler (2001). Trabalhos que se ocupam dessa época 
parecem particularmente interessantes, pois tratam justamente do momento do surgimento da técnica 
fotográfica. O debate sobre o século 20 já trata da prática consolidada de fotografar.		

39 “O público moderno e a fotografia”, texto de Charles Baudelaire datado de 20 jun 1859, foi traduzido 
por Ronaldo Entler a partir de sua publicação na revista francesa Études Photographiques de maio de 
1999. 
40 Ver íntegra do texto, em inglês e português no anexo. 
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ilustrados, ou os que tivessem fotografias incluídas, seu interesse é um experimento de 

física ótica. Ele imagina a decomposição da luz em raios visíveis e invisíveis ao olho 

humano, no espectro solar: os invisíveis, aqueles além da extremidade violeta, 

ficariam separados em um cômodo (atrás da estante de livros) sem qualquer outra 

fonte luminosa, e “o olho da câmera veria claramente onde o olho humano não 

encontraria nada mais que escuridão”, escreve. Uma cena na biblioteca, a fotografia, 

mostra apenas os objetos, livros, o olho humano não pode ver uma passagem secreta 

para o reino dos símbolos, que somente se abre com a leitura.  

 

 

 
A SCENE IN THE LIBRARY, HENRY FOX TALBOT, 1844 

 

Os livros, diante das imagens fotográficas, podem parecer ter mais a oferecer, 

por sua capacidade de evocar imagens e representações mediadas pela imaginação — 

porém: a imaginação é tão invisível ao olho humano que lê as letras impressas quanto 

os raios além do espectro violeta. Uma cena na biblioteca, a foto, apresenta mais que 

simplesmente duas fileiras de lombadas de livros, ela é a imagem da reflexão sobre 

percepção e poder da imaginação e suas interseções na fotografia e na literatura – e 

curiosamente fica de fora das escolhas de Benjamin para apresentar sua história social 

e cultural da técnica.41 Evidentemente, Schirges, Fontane ou Baudelaire não chegavam 

																																																								
41 É muito pouco provável que fosse o caso de falta de notícias dessa publicação de Talbot, tão atenta às 

implicações estéticas do experimento, uma vez que há notícias de que Talbot teria visitado Adelbert 
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nem perto de compartilhar o entusiasmo de Talbot, que via na fotografia uma abertura 

para explorar novos espaços recônditos da imaginação.  

Mas o século 20 veria a rápida expansão e incrementação da técnica 

fotográfica, que logo seria objeto de análises históricas e sociais — as implicações do 

seu surgimento e desenvolvimento seriam temas recorrentes nos ensaios críticos do 

início do século. Convém assinalar, com Maurício Lissovsky, que, nos anos 1920, a 

fotografia estava em franco desenvolvimento especialmente na Alemanha, “onde o 

desenho das câmeras era bem mais avançado que no resto da Europa e os editores, 

excepcionalmente ativos” (Jeffrey, 1989 apud Lissovsky, 1995, p.31). Ainda com 

Lissovsky, vivia-se, ali, “uma fase heroica” da fotografia, quando era desenvolvido o 

debate sobre o que seria a sua essência, envolvendo os produtores de imagens técnicas 

da vanguarda fotográfica alemã. “Entre os principais marcos desta ´fase heroica´ estão 

a publicação, em 1925, de Malerei, Fotografie, Film, de László Moholy-Nagy, e a 

monumental exposição Film und Foto [FiFo] (1929), em Stuttgart, reunindo 1000 

fotografias de 218 autores” (Lissovsky, idem). Com a imprensa ilustrada, e 

especialmente no entreguerras, a fotografia e a gravura se convertem parcialmente em 

sinônimos correntes do vocábulo imagem (Bild, em alemão) – isto é, sua utilização se 

torna tão corriqueira que deixa de requerer a especificação (Bruhn, 2008, p.118-119).42  

Quase 150 anos passados da chegada da fotografia, em Seis propostas para o 

próximo milênio (1990), Ítalo Calvino defende uma visibilidade peculiar à literatura 

contra os supostos efeitos nocivos e banalizantes de um excesso de imagens, em que 

vivemos, posicionando-se no (aparentemente) eterno debate palavra versus imagem. 

Desejoso de proteger a leitura (e a literatura), Calvino busca ressaltar o poder de 

imaginação oferecido pela literatura em detrimento de outras formas de fruição. Karl 

Erik Schøllhammer, em Além do visível (2007), ao se inspirar em Calvino para tratar 

da relação entre a imagem e a literatura, comenta que há uma relação de mútua 

																																																																																																																																																																
von Chamisso em 1827 e uma resenha (anônima) contemporânea à publicação de The Pencil of 
Nature chega a comparar a arte de Talbot a Peter Schlemihl e sua capacidade de vender sombras. Cf 
Stiegler, 2006, p.34; Benjamin cita nominalmente o personagem de Chamisso na peça “Chegando 
atrasado” de Infância em Berlim por volta de 1900, que tem um aforisma fotográfico correlato em Rua 
de mão única (ver capítulo V).  

42 Um estudo filológico mais aprofundado seria necessário para determinar a data exata em que a 
fotografia passa a ser sinônimo corrente de imagem. Merece atenção o ensaio de Horst Bredekamp, 
que retoma a polêmica do uso das imagens canônicas, “de arte”, e a fotografia e as gravuras como 
possíveis objetos de crítica em “A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft” (2003).  
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inspiração: 
 
 
As imagens visíveis são fontes de inspiração para a 

produção literária, mas na literatura as imagens visíveis se cruzam 
com as não-visíveis e estabelecem com elas uma relação de mútua 
inspiração. O próprio da literatura talvez seja destacar essa diferença 
fundamental e assim servir como regulador da visão interior, 
protegendo-a contra as infinitas imagens do dia a dia 
(Schøllhammer, 2007, p.9 ss). 

 
 

Entretanto, parece mais produtivo do que insistir em convocar a literatura 

para essa atividade regulatória talvez seja voltar o olhar para as imagens do dia a dia, 

as mais banais, cotidianas e técnicas, que, por serem parte integrante do mundo, 

necessariamente participam do fazer literário.  

Bernd Stiegler, em seu Imagens da fotografia: um álbum de metáforas 

fotográficas [Bilder der Photographie: Ein Album photographischer Metaphern] 

(2006), aponta que, mais que qualquer outro meio técnico, a fotografia se 

caracterizaria pelo fato de ter absorvido e produzido um sem-número de metáforas, 

que determinam igualmente sua teoria e sua prática — revelando uma grande 

afinidade com a escrita e o fazer literário, portanto.  

Tanto imagens fotográficas quanto textos sobre fotografia absorvem essas 

metáforas e as decifram, as explicam, as tornam palpáveis. Esse caráter tão metafórico 

também pode ser pensado a partir do fato de que a definição de o que é fotografia, 

desde a invenção da técnica, mostra-se ambivalente e precária.43 A definição técnica 

diz se tratar de “arte ou processo de reproduzir imagens sobre uma superfície 

fotossensível (como um filme), pela ação de energia radiante, especialmente a luz”, 

retirando de cena o aparelho, a câmera (o olho) e dando ênfase ao contato físico entre 

luz e superfície sensível. O pensamento sobre a fotografia, por outro lado, desliza entre 

morte ou vivificação, verdade ou mentira, forma de apagamento ou forma de 

resguardo. Ainda com Stiegler (2006), essa capacidade de suscitar metáforas, tão 

própria da fotografia enquanto técnica, prática, forma de pensamento e objeto de 
																																																								
43 Em Walter Benjamins Gebrauch der Fotografie (2010, p.308s.), Jessica Nitsche aponta como Norbert 

Bolz, a partir de Hans Blumenberg, encara a fotografia como uma espécie de “metáfora absoluta”. 
Para Bolz não é a imagem fotográfica, ou a câmera, mas todo o processo que envolve a fotografia que 
interessam como forma de encará-la como modelo de teoria do conhecimento. Sobre Blumenberg, 
Nitsche assinala que seu Begriffe in Geschichten [Conceitos em histórias] reservaria um lugar especial 
para a fotografia. No verbete Eine Begriffsgeschichte [Uma história do conceito], ele recorre à 
fotografia, ao pai fotógrafo, para falar do processo do surgimento (e da descoberta) dos conceitos.  
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reflexão, esse deslizar entre opostos faz aparecerem aspectos que, de outra maneira, 

ficariam invisíveis.44  

Essa breve caracterização da fotografia e seus pontos de contato com a 

escrita, a imaginação, só ajudam a corroborar o desconforto com a biblioteca 

fotográfica de Walter Benjamin, revelando uma pesquisa tão lacunar sobre o 

surgimento da técnica e os diversos debates que suscitou, especialmente considerando-

se sua produção, que parecia completamente imersa no debate mais progressista acerca 

da técnica naquela época, trazendo passagens como “a diferença entre a técnica e a 

magia é uma variável histórica” (1994, p.95). A relação de Benjamin com a fotografia 

era textual. 

 

3 Sobre fotografia 

 

Em Neues von Blumen [Novidades sobre flores], resenha sobre o fotógrafo 

Karl Blossfeldt publicada em 1928 na revista Die Literarische Welt, o leitor encontra, 

pela primeira vez nas publicações de Walter Benjamin, a máxima do pintor, fotógrafo 

e tipógrafo László Moholy-Nagy: 
 
 

[No enorme] inventário de nossa percepção que ainda 
transformará nossa visão de mundo de modo imprevisível, ele 
[Blossfeldt] comprovou que tem razão o pioneiro da nova fotografia, 
Moholy-Nagy, ao dizer que: “as fronteiras da fotografia não são 
previsíveis. Nesse campo, tudo é tão novo que a própria busca leva a 
resultados criativos. A técnica é a precursora óbvia disso. O 
analfabeto do futuro não será quem não sabe escrever, e sim quem 
não sabe fotografar” [GSIII, p.151, grifo meu]. 45 

 
 

A frase de Moholy-Nagy será carregada como uma espécie de teorema por 

Walter Benjamin em sua obra e se encontrará explícita ou implicitamente em todas as 

																																																								
44 Stiegler (2006) chama a atenção para o fato de que as mais célebres obras sobre a fotografia, como A 

câmara clara, de Roland Barthes (1980) e Sobre a fotografia, de Susan Sontag (1977) estão repletas 
de metáforas. Além de incluirmos o próprio livro de Stiegler nessa tradição, é possível citar outros, 
como Words of Light (1997), em que Eduardo Cadava, na forma fragmentária de sua escrita, relaciona 
o pensamento de Walter Benjamin sobre a história com a fotografia. 

45 Utilizo-me aqui, com as livres alterações que me pareceram proveitosas para a discussão, da tradução 
de Susana Kampff Lages (2013) para a resenha escrita por Walter Benjamin sobre o livro de 
ampliações de imagens botânicas do fotógrafo que fazia parte do movimento da Nova Objetividade 
[Neue Sachlichkeit], reação ao expressionismo que buscava, com a fotografia, formas mais sóbrias de 
expressão. Moholy-Nagy e Blossfeldt, entretanto, não faziam parte das mesmas “escolas 
fotográficas”. 



	
						
	

	

	

60	

suas reflexões sobre a imagem e a percepção (visual) - e na altura em que Benjamin 

escreve a resenha sobre o livro de Blossfeldt, a fotografia já goza de certa inserção e 

aceitação social, pois já as primeiras décadas do século 20 já tinham visto diminuir a 

resistência à fotografia, com as vanguardas (especialmente o dadaísmo) tendo 

contribuído de forma determinante para o debate.46 Dez anos após a publicação do 

texto sobre Blossfeldt, Benjamin escreve sobre o livro de Gisèle Freund, remetendo-se 

ali à sua “Pequena História da Fotografia” - publicada em 1931, em três partes, na 

mesma revista - parecendo estar completamente ciente de que sua publicação estava 

entre as pioneiras sobre o tema. Assim, é cerca de 90 anos após o surgimento das 

primeiras fotografias que Walter Benjamin escreve seu ensaio sobre a história da 

técnica, completamente imerso no debate: 
 
 

Sabe, da noite para o dia ficou em voga a fotografia 
enquanto tema. O [jornal] Frankfurter Zeitung esteve repleto disso 
recentemente e também deve publicar em breve um longo artigo do 
Dr. Kracauer, que esteve aqui, sobre o tema. Em uma “exposição 
internacional de fotografia”, em cartaz há alguns dias, via-se 
verdadeiros cardumes de gente, empolgados com fotos 
(questionáveis) — até mesmo uma seleção de fotos antigas de Paris 
que ali havia me decepcionou. Notavelmente, me parece que as fotos 
antigas de pessoas são mais significativas que as de locais, pois a 
moda das vestimentas é o índice de tempo dos mais eficazes (GB III, 
p.291). 

 
 

Nesta carta de 16 de outubro de 1927, em que relata o momento efervescente 

aos amigos Alfred e Grete Cohn, Benjamin se refere ao ensaio “A fotografia” de 

Siegfried Kracauer,47 que seria publicado ainda aquele ano e que exerceria nítida 

influência sobre os escritos de Walter Benjamin que tratam do tema. Em sua “Pequena 

História”, Benjamin torna a chamar a atenção para o fato de que o analfabeto do futuro 

																																																								
46 Não é coincidência que Walter Benjamin escolha a palavra “instantâneo” (Momentaufnahme) para 

dar título a seu principal ensaio sobre o movimento, “O surrealismo: o último instantâneo da 
inteligência europeia” (1929) e, em seu “Pequena História da Fotografia” (1931), se refira à fotografia 
surrealista como “a vanguarda do único destacamento expressivo que o Surrealismo conseguiu pôr em 
marcha”. Cf. Benjamin, 1994, p. 21 e p.100, respectivamente. 

47  Siegfried Kracauer, participaria mais tarde, ao lado de Theodor Adorno, entre outros, do 
planejamento de um dos primeiros volumes póstumos da obra de Walter Benjamin, como é possível 
constatar entre os volumes de manuscritos remanescentes da biblioteca pessoal de seu espólio, que se 
encontra no Deutsches Literatur Archiv, em Marbach. Durante o exílio de ambos na França, a partir 
de 1933, o contato se intensificou. Além disso, ambos escreveram sobre a obra um do outro diversas 
vezes. Em seu “A fotografia”, de 1927, ao escrever que é tarefa da fotografia mostrar um fundamento 
da natureza antes não examinado (flagrá-lo), Kracauer parece antecipar o conceito benjaminiano de 
inconsciente ótico na fotografia. 



	
						
	

	

	

61	

seria aquele que não pudesse ler as (próprias) fotografias — avançando a proposta de 

Moholy-Nagy, sem citá-lo, e promovendo, então, um encontro próprio entre literatura 

e fotografia, colocando no centro da reflexão o observador-leitor, aquele que, enfim, 

imagina. No ensaio, o autor chama a atenção para um fator importante em torno do 

surgimento e desenvolvimento da nova técnica: a investigação deveria sair do campo 

das distinções estéticas e ser transposta para a esfera das funções sociais da fotografia 

(Benjamin, 2012, p.107-109) – em consonância com Kracauer também neste aspecto.  

De fato, a fotografia teria implicações em todas as esferas do modo de vida, 

pensamento e práticas artísticas. E Benjamin parece prever a irrevogabilidade da 

entrada da fotografia na vida cotidiana ao escrever: “já se pressentia, no caso da 

fotografia, que a hora de sua invenção chegara” (Benjamin, 1994 p.91). 

Assim, com quase um século de distância, Benjamin olha para a fotografia 

em seu desenvolvimento técnico e estético, mas também para sua recepção, 

especialmente por parte da intelectualidade. Assim, escreve que e “as questões 

históricas ou, filosóficas, se se quiser, suscitadas pela ascensão e declínio da 

fotografia, deixaram durante muitas décadas de ser consideradas” (2012b, p.97), 

assinalando que parece ter chegado o momento de abordar tais questões. Num 

momento em que se trava um debate histórico com e sobre a fotografia (e Benjamin 

identifica o debate no ensaio), o autor trata também de escrever sobre o momento 

presente, e, ao contrapor os inícios da fotografia, seu momento pré-industrial e a 

fotografia da vanguarda, demonstra que a percepção, a concepção de arte e sua 

importância cultural acompanham a mudança radical e obedecem assim a novos 

paradigmas. Deste modo, “a técnica mais exata”, concede Benjamin, “pode dar às suas 

criações um valor mágico, que um quadro nunca mais terá para nós” (2012b, p100). 

É com essa percepção aguda sobre a importância da fotografia, que, inspirado 

em Baudelaire, Benjamin compara o clique do dedo do fotógrafo a algo tão essencial à 

vida como o riscar do palito de fósforo:  

 
 
Com a invençao do fósforo, em meados do século passado, 

surge uma série de inovações, que têm uma coisa em em comum: 
disparar uma série de processos complexos num simples gesto; 
[…]Entre os inúmeros gestos de comutar, inserir, acionar etc, 
especialmente o ‘clique’ do fotógrafo trouxe consigo muitas 
consequências. Bastava a pressão de um dedo para fixar um 
acontecimento por um tempo indeterminado (1989, p.124).  
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Interessa, na análise histórica de Benjamin, dar a ver a conquista técnica do 

congelamento do instante48 e simultaneamente investigar e dar relevo às novas formas 

de perceber e se relacionar com o tempo que dali poderiam advir.  

Diante dessa visada sobre a história da fotografia, não é impossível intuir que 

as reflexões do autor aparecem, sob diferentes ângulos, com diferentes focos e 

contrastes, numa série de outros textos de sua produção. Seus escritos, por vezes, se 

olhados sem atenção, nada têm a ver com a fotografia, mas aos poucos revelam e 

ganham contornos dessa sensibilidade que parece estar apenas aguardando o composto 

de revelação adequado para virem à tona na escrita de Walter Benjamin. Entre os 

escritos que incluem a fotografia textualmente como parte da reflexão, é possível citar 

o ensaio sobre Baudelaire, em que a fotografia desempenha um papel importante no 

contexto da teoria da memória, pois Benjamin combina ali uma relação da fotografia 

com a memória e a recordação (I, p. 1187); um convoluto inteiro é dedicado às notas 

sobre a fotografia em Passagens, em que se revela, por exemplo, que Benjamin 

conhecia as fotos de Nadar das catacumbas de Paris, mas que não as refere ou 

reproduz para efeito de seus argumentos nos ensaios “Pequena história…” ou no 

ensaio sobre a obra de arte. A Nadar, nesses dois casos, é reservada a condição de 

retratista, e priorizar os retratos parece ser uma estratégia do autor, que no ensaio “A 

obra de arte…” identifica na fotografia do rosto humano, isto é, o retrato, a “última 

trincheira do valor de culto da fotografia” (1994, p.174), que se identificaria com o 

culto da saudade e localiza estas fotos, em princípio, ao lado da recordação e da 

reprodução; aparece também no ensaio a tese de que as imagens devem vir 

acompanhadas de legendas, ganhando assim sentido político; cita-se ainda a segunda 

Carta de Paris, algumas resenhas e até mesmo uma tradução pouco comentada de um 

																																																								
48 Com a popularização das câmeras portáteis, qualquer um poderia registrar a vida fotograficamente e 

ter a sensação de eternizar alguns momentos. Quanto mais corriqueiro o ato fotográfico, mais esse 
modo de representação se infiltra nas formas de olhar, pensar, registrar. Maurício Lissovsky (2008, p. 
34) resume em um trecho essa evolução rumo ao instantâneo: “Os ‘pontos de vista’ de Nièpce 
consumiam horas de exposição – e deles só conhecemos uma ‘paisagem’ e uma ‘natureza morta’. Em 
1840, Hubert, assistente de Daguerre, publicava uma tabela em que os tempos de exposição 
recomendados variavam entre 4,5 e 60 minutos. [...] Em 1851, Frederick Scott Archer cria a técnica 
conhecida por ‘colódio úmido’, que reduziu a exposição a intervalos de tempo que podiam ser 
medidos em segundos – entre 3 e 12 segundos, precisamente. Mas foi somente em 1878 que os 
fotógrafos começaram a dispor regularmente de placas de gelatina seca, quarenta vezes mais sensíveis 
que os sistemas anteriores existentes. Por intermédio dessas, a fotografia alcançava a olímpica marca 
do décimo de segundo. [...] No final do século XIX, a companhia alemã Goerz-Anschultz lança um 
obturador capaz de operar noventa durações diferentes, de 1/10 a 1/200 de segundo.” 
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texto de Tristan Tzara (GS I, p.8-11). 

 

4 Revelações 

 

Talvez mais interessantes – decerto para essa pesquisa - sejam os textos em 

que Benjamin não toma a fotografia por objeto, isto é, quando o escritor “é obrigado a 

fotografar” (2012b, p.138), rompendo as barreiras entre as diferentes técnicas. Quando 

escreve, em suas anotações sobre o conceito de história, que “a imagem do passado 

que relampeja no agora da cognoscibilidade é, segundo sua definição mais ampla, uma 

imagem de memória”49 (GSI, p. 1243), Benjamin está indicando, antes de tudo, uma 

ligação direta entre memória e imagem em seu pensamento. Essa conexão está 

capturada pela ideia de fotografia. Benjamin está tão-somente formulando uma 

afirmação sobre formas de percepção e da memória, qual seja, no agora da 

cognoscibilidade, realiza-se, como um relâmpago, o encontro do passado e do presente 

imediato, fazendo surgir, simultaneamente, uma imagem. Não se trata, assim, de 

afirmar que a passagem transcrita acima trate de fotografia, mas que as reflexões sobre 

as mudanças na forma de percepção daquela época, com efeito, acompanhavam a nova 

técnica. Ainda que não se fale nominalmente em fotografia no trecho, são muitas as 

analogias possíveis cujo teor é constelar a essa temática, como instantaneidade, 

memória, imagem do passado (Nitsche, 2008, p.258). É como se a fotografia 

encontrasse passagens secretas para se intrometer no pensamento e na escrita do autor 

— ou no pensamento e na escrita daquele tempo. 

Há os casos em que o autor se põe a ler pela lente da fotografia seus objetos 

de investigação, como é o caso de Baudelaire. O poeta, que insistia em separar 

fotografia e arte, se insurgindo contra a primeira, na leitura de Walter Benjamin, 

apresenta uma escrita intrinsecamente fotográfica:  
 
Uma imagem para descrever a concepção de Baudelaire 

das coisas. Façamos uma comparação do tempo de um fotógrafo – o 
tempo mundano de um fotógrafo, que captura a essência das coisas. 
Segundo a natureza deste tempo mundano e do seu aparelho, porém, 
ele obtém apenas o negativo da essência sobre a placa. E ninguém 
consegue ler estas placas, ninguém consegue deduzir do negativo da 

																																																								
49 No original: Das im Jetzt seiner Erkennbarkeit aufblitzende Bild der Vergangenheit ist seiner 
weiteren Bestimmung nach ein Erinnerungsbild (fiz uma nova tradução auxiliar que me parece mais 
proveitosa aqui) 
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essência, tal como o tempo mostra isto das coisas, a verdadeira 
essência, tal como é. E o elixir da revelação é desconhecido. Aí está 
Baudelaire: também ele não possui a água vital, na qual estas placas 
devem ser banhadas, para mostrar a imagem verdadeira. Mas ele, 
somente ele, com um esforço infindável do seu espírito, é capaz de 
ler estas placas. Somente ele é capaz de obter do negativo da 
essência alguma ideia de sua imagem. E, a partir desta ideia, o 
negativo da essência fala em todos os seus poemas (GS VI, p. 133).  

 
 

Aqui, convém notar, a operação de leitura não é exatamente análoga à da 

leitura da memória em Baudelaire. No lugar de um tema na obra do poeta, Benjamin 

está recorrendo à fotografia para entender a poética mesma de Baudelaire: a obra é 

transversalmente entendida a partir da fotografia, tamanha era a ascendência que a arte 

fotográfica parecia exercer sobre o autor. Assim como no caso de Baudelaire, o mundo 

da imagem será constantemente iluminado em seus ensaios sobre literatura. Em 

Proust, interessam as imagens isoladas e enigmáticas da mémoire involontaire, 

principal característica para ele desta formulação do autor da Recherche para descrever 

suas memórias (Schöttker, 2004, p.20). 50 Em Kafka, uma seção inteira do ensaio é 

dedicada à fotografia do autor quando criança, que é parte da coleção de Benjamin e 

aparecerá em diversos outros pontos em sua produção. 

Desta forma, junto com Jessica Nitsche, “para Benjamin, as fotografias não 

são meros objetos de investigação, mas a fotografia se torna um modelo para sua 

escrita, e as estruturas fotográficas (assim como outras formas óticas) são incorporadas 

ao seu trabalho” (2010, p.217)51.  E o complexo de textos que dizem respeito às 

recordações da infância e da juventude do autor, são reveladores desta característica. 

Em Crônica Berlinense, por exemplo, a explosão do pó de magnésio, forma primitiva 

do flash fotográfico, interrompe o lusco-fusco do hábito,52  rompido pelas fotografias 

da memória, e “abre[m] todo um tesouro insuspeito de analogias e formas” (GS III, 

p.152), assim como fazem as fotografias de Blossfeldt.  

O que na poética de Baudelaire é formulado como metáfora de uma placa 

fotográfica, aparece na Crônica berlinense como escrita de si acompanhada de uma 

																																																								
50  Benjamin traduziu os dois autores, e nesta posição de leitura peculiar, buscou o caminho 

interpretativo para esses autores a partir da perspectiva fotográfica, indicando assim muito mais um 
modo benjaminiano de ler. 

51  No original  (grifos da autora):  Für Benjamin sind Fotografien nicht lediglich 
Untersuchungsgegenstand, sondern die Fotografie wird für sein Schreiben zum Modell, fotografische 
Strukturen (und auch andere Optiken) tragen sich in sein Werk ein. 

52 Essa passagem será abordada de modo mais detalhado no capítulo IV deste trabalho. 
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reflexão sobre a recordação. A poética de Baudelaire, lida como poética fotográfica, 

torna-se, então, uma espécie de autobiografia fotográfica de Benjamin, como indica 

Stiegler (2006, p.275), pois, pensando a partir da essência fotográfica, o tempo de 

exposição da fotografia, o qual alia luz e percepção do tempo, ajuda a diferenciar 

imagens da recordação, da lembrança da memória.  

Esse modo Benjamin de se autobiografar se coloca distante do modo Proust, 

pois, diferente da Recherche, interminável, “um jogo mortal”, as memórias em 

Benjamin são “um espaço, de instantes e de descontinuidades”. De modo que “mesmo 

que meses e anos apareçam [aqui], eles o fazem na forma de instantes da 

rememoração” (GS VI, p.488). Isto é, de meses e anos são feitos instantes em um 

espaço de descontinuidades. Assim, se se quiser pensar a memória e as lembranças a 

partir das imagens cotidianas, em Benjamin, a fotografia será o meio de eleição, e não 

o cinema, que é o espaço da continuidade, do fluxo. E mesmo quando “toda a vida” 

passa diante dos olhos do moribundo, não é em um filme, mas num flipbook (2012a, 

p.144)53, cuja manipulação chega a gerar um fluxo de imagens, mas entrecortadas, sem 

apagar totalmente os limites de cada uma delas. 

Assim, sem recorrer a estruturas sintáticas da analogia, ou longos tratados, 

Benjamin apresenta a memória em um texto poético, distanciando-se da forma textual 

mais analítico-interpretativa. Sua escrita, nesse caso, é composta por imagens, seja de 

recordação ou de memória – ou, formulando de outra maneira, o autor apresenta sua 

teoria poética da memória, que é baseada numa teoria das imagens em suas diversas 

conformações. 

 

5 Atrito, flirt 

 

O encontro imagem-palavra é talvez um dos mais importantes movimentos 

promovidos por Walter Benjamin. Em sua escrita, “o que se delineia é um confronto - 

primeiro hesitante, meio de longe; mais tarde convertido em flirt, atrito ou apropriação 

- com uma paisagem tecno-industrial em formação” (Süssekind, 1987, p.15).54 

																																																								
53 Ver, nesta tese, capítulo V- 6: “Corcundinha, um fotógrafo”	
54 Essa passagem se encontra em O cinematógrafo das letras, em que a crítica literária Flora Sussekind 

propõe uma análise da literatura brasileira da virada do século 19 para o século 20 a partir de sua 
relação com as técnicas de captação e reprodução da imagem, em franca expansão também no Brasil – 
sua análise inclui ainda as relações com o incremento da imprensa, determinante para a crônica à 
brasileira. Retirada completamente de seu contexto, portanto, a citação, de modo sedutor, parece 
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O encontro atritante imagem-palavra é o responsável pela imagem dialética, 

aquela que se dá no instante iluminado do conhecimento, no “agora da 

cognoscibilidade”. Benjamin as define como “a memória involuntária da humanidade” 

(GSV, p.1233), e Márcio Seligmann-Silva aponta como a interação palavra-imagem 

pode ser o disparador dessas imagens, que devem ser lidas: 
 
 

a imagem dialética é o fruto do curto circuito do ocorrido 
com o agora e se dá na interação entre o verbal e o imagético. É 
imagem lida, tanto quanto imagem reinscrita, sendo que a inscrição a 
libera da esfera do oculto e da magia, assim como para Benjamin, ao 
falar da importância dos sonhos, ele valoriza a sua reapropriação no 
momento do despertar, e não uma valorização do sonho em si (2016, 
p.54) 

 
 

Se a imagem dialética é aquela que surge no agora da cognoscibilidade, tal 

uma fotografia iluminada por flash que é capturada, outra forma imagética cara a 

Walter Benjamin é o rebus [Vexierbild]. Podemos vê-lo como o negativo de uma 

imagem, uma imagem enigmática, mas sobretudo, uma imagem que depende da 

atenção do observador. Na escrita de Walter Benjamin, a leitura de pendants dentro de 

sua própria obra parece ser requerida a todo tempo e, mais do que uma duplicação 

(reprodução), trata-se da leitura do entre-lugar do negativo-positivo, da imagem 

enigmática, enfim, do rebus. Mais do que um enigma, o rebus em linguagem de 

Benjamin é uma estratégia de escrita sofisticada, como detecta Baumann em 

Bildnisverbot (2002): 
 
 

[…] quando o rebus [Vexierbild] aparece não só como uma 
figura reversível de um desenho, mas na linguagem, isso significa 
que, antes de tudo, deve-se investigar o significado mais puramente 
visual dos momentos linguísticos mais pictoricamente carregados. 
“Momentos” são instantes valiosos de concretização imagética, que, 
na visão de Benjamin do conhecimento, são os primeiros a 
determiná-lo, como na primeira nota do convoluto N[…]: “Nos 
domínios que tratamos aqui, o conhecimento existe apenas em 
lampejos. O texto é o trovão que segue ressoando por muito tempo” 
(op.cit., p.126, grifo meu)55 

																																																																																																																																																																
descrever perfeitamente a relação da escrita de Walter Benjamin com as imagens técnicas, em especial 
a fotografia, que intento aqui demonstrar. 

55  Valerie Baumann, em Bildnisverbot, faz um cuidadoso estudo da prática, por assim dizer, 
presentacional de Benjamin, investigando pontos de encontro e diferenças entre Traumbild (imagem 
de sonho), Dialektisches Bild (imagem dialética) e Vexierbild (rebus). Para Baumann, tanto rebus 
quanto a imagem de sonho estão no campo da percepção, enquanto a imagem dialética está no campo 
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Em termos fotográficos, numa fotografia instantânea, o momento do clique 

estaria para uma imagem dialética; e a leitura da fotografia e seu processo de revelação 

de negativo para positivo estaria para o rebus – que Benjamin, em seu ensaio sobre a 

imagem em Proust (ali, imagens visuais, Gesichtsbilder56) liga imediatamente à 

memória involuntária. Os instantes de rememoração, deste modo, estão intimamente 

ligados às imagens dialéticas e ao rebus: fixados, mas instáveis, pois sua percepção só 

é possível no tempo de um instante, escapa. 

As imagens fotográficas são, assim, não só portadoras da memória, mas elas 

mesmas a memória concretizada. Contêm o índice do instante presente em que são 

capturadas, instante tão fugaz que logo vira passado, um passado não vivido – o 

fotógro prende a respiração e fecha o olho naquele décimo de segundo, assim, só a 

câmera o viu e registrou – e que deve ser guardado para o futuro, para observação 

posterior. 

Deste modo, em movimento análogo ao percebido por Flora Süssekind em 

seu recorte da literatura brasileira da virada do século 20 a partir da técnica, o texto de 

Benjamin, “diante de uma percepção fragmentária do tempo, tomando como 

coordenadas fundamentais o instante e uma tentativa de captar o transitório […], 

faz[em] da própria linguagem apenas uma moldura flexível e capaz de abrigar 

diferentes aproximações de um presente contínuo” (1987, p.99), o qual anuncia uma 

espécie de império no tempo que está por vir. Sem advogar pela nostalgia, Benjamin 

parece buscar retomar sempre e de novo a importância do passado e de uma história 

anacrônica – ou de um modo de ler o mundo que não se funde na distinção temporal 

entre passado, presente, futuro. 

																																																																																																																																																																
do conhecimento; a teoria da percepção do rebus, por sua vez, segundo a autora, seria ainda uma 
teoria da experiência. 

56 A tradução da expressão Gesichtsbilder por "imagens visuais" soa mal aos ouvidos do leitor 
brasileiro, e o impulso de traduzir por “retratos” ou “imagens faciais” é dificilmente 
contido.  “Imagens visuais” é a solução apresentada na tradução de Sérgio Paulo Rolante, e não sofre 
alterações na recente revisão técnica das Obras Escolhidas, realizada por Márcio Seligmann-
Silva. Gesichtsbilder é também uma expressão que aparece nos escritos de Wittgenstein sobre 
percepção e aparência. Ao estabelecer a oposição entre “imagens lógicas” e “imagens visuais”, 
Gesichtsbilder é o termo em alemão que se refere à última. A mesma expressão aparece também nos 
escritos de Sigmund Freud sobre a afasia. Emiliano Rossi indica que a expressão, em Freud, tem 
também o sinônimo visuelle Bilder. Em sua tese (2012), traduz as duas expressões por “imagens da 
visão”. Ao traduzir Sobre a concepção das afasias (2016), Rossi retoma “imagens visuais”. A questão 
decerto mereceria maior estudo e debate. Nesta pesquisa, os comentários não incluem essa passagem 
entre os “retratos” nos escritos de Walter Benjamin. 
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Mais do que a possibilidade de reprodução fotográfica, a relação de Benjamin 

com a técnica está muito conectada com os desafios que ela impõe às reflexões sobre o 

tempo e o modo de experienciá-lo e com o modo pelo qual considera o gesto de 

captação da imagem fotográfica como parte de uma gestualidade moderna, nova, à 

primeira vista sem grande importância, mas que se associa a mudanças complexas no 

mundo. Riscar o fósforo, apertar o disparador da câmera — simples movimentos com 

os dedos têm consequências impactantes para a vida moderna. Com a profusão de 

imagens fotográficas impressas, realistas pela natureza da técnica, mas ainda assim 

causando a impressão de guardarem consigo algo além de imagens — e, quem sabe, 

de fato, guardando – a fotografia e o fotografar estão completamente integrados à vida 

e ao ato de recordar, que acabam esquecidos, de tão presentes que são. A importância 

da reprodução, se se quiser insistir nesse aspecto, estaria na possibilidade de recriar 

diversos passados e distribuí-los, a diferentes tempos e contextos espaciais, criando 

novas constelações de conhecimento e percepção. 

Andreas Huyssen, em Miniature Metropolis (2015), percebe essa integração 

da fotografia (e do cinema) à vida, e defende que escritores de língua alemã da virada 

do século 20 teriam criado uma produção em prosa curta que respondia a esse novo 

modo de ver (e viver). Antes da leitura de Huyssen, que percebe a intromissão do 

fotografar também nas formas literárias, Vilém Flusser já apontara para a revolução 

que o gesto de fotografar, que tanto interessou Benjamin, teria trazido ao mundo, 

confirmando assim o que Benjamin já previa em tempos de muito menos profusão de 

imagens do que aquele em que escreveu o autor de A filosofia da caixa preta (1985).  

 

6 Fotografar 

 

“Posso sonhar como no passado aprendi a andar. Mas isso de nada adianta. 

Hoje sei andar; porém, nunca mais poderei tornar a aprendê-lo” (2012a, p.106), 

escreve Benjamin em Infância em Berlim. Analogamente, o autor pode sonhar e 

lembrar como foram seus primeiros contatos com as letras, os livros e as primeiras 

tentativas de caligrafia, mas não poderá tornar a aprender a fazer aquilo que em sua 

vida é tão essencial quanto a capacidade de andar. Mas Benjamin pode aprender, ao 

escrever, a fotografar, rompendo as barreiras entre as técnicas, como ele mesmo sugere 

em “O autor como produtor” (2012b, p.129-146) .  
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Sua coleção fotográfica, que não tem muitas obras sobre a técnica e sobre o 

tema, ou mesmo peças fotográficas, vai, ao longo de sua obra, ganhando novos itens – 

peças e itens bibliográficos. Pois, ao escrever, cria parte da bibliografia incontornável 

sobre o tema e sua crítica e, em outros momentos, usa sua escrita para a produção de 

textos que simplesmente trazem as fotografias, sem analisá-las ou anunciá-las. Ao 

falar de sua coleção de livros, Benjamin confidencia que, “na verdade, os escritores 

são pessoas que escrevem livros não porque são pobres, mas porque estão insatisfeitos 

com os livros que poderiam comprar e que não lhes agradam” (2012a, p.235). O 

escritor-colecionador, que, insatisfeito com as aquisições que pode fazer, se põe a 

escrever livros (id., ibid.), se torna escritor-fotógrafo-colecionador: em seus escritos, 

amplia tanto sua biblioteca quanto sua coleção fotográfica.  

O autor chega a incluir, desse modo, uma verdadeira relíquia em sua coleção. 

Ao descrever o conceito de aura, Benjamin retoma um efeito encontrado nos primeiros 

retratos de que se tem notícia, causado tão-somente pelo imperativo técnico das 

primeiras fotografias: instigava o autor o efeito que tem a forma de “um círculo de 

vapor [Hauchkreis] que às vezes circunscreve, de modo belo e significativo, o oval 

hoje antiquado” (Benjamin, 1994, p.99). A aura da fotografia começara com o retrato, 

no primeiro encontro do homem com a máquina e teria seu refúgio derradeiro no 

mesmo gênero de fotografia – de certo modo, o conceito de aura, se não se aplica 

apenas à fotografia, vê seu nascimento ali, pois apenas a partir da destruição da aura, e 

a fotografia estaria nesse ponto tensionado de virada, pode-se perceber sua existência 

primeira. Mais do que um conceito caro à Benjamin, de delicada e cambiante 

descrição ao longo de seus escritos, Palhares (2006, p.29) nota que a aura pode ainda 

corresponder aos estojos dos daguerreótipos, que os guardavam como joias, pois, para 

Benjamin, o movimento de tirar um objeto de seu invólucro corresponderia ao de 

destruição da aura (1994, p.101). Peça de antiquário e novo conceito, a um só tempo 

relíquias da coleção cujas peças é preciso (d)escrever. 
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QUINQUILHARIAS II 
 
As origens da filologia estavam ali onde o medo do esquecimento se 
conectava com o desejo de compreender. Os primeiros filólogos ocidentais 
eram os colecionadores, que, no século III aC , reuniram e organizaram os 
espólios das escrituras antigas na Biblioteca de Alexandria. 
Peter-André Alt, Die Verheißungen der Philologie [grifos meus] 

 
Em meados do século XIX, o então famoso jurista e ensaísta Oliver Wendell Holmes 

imaginou uma biblioteca de imagens fotográficas que poderia substituir a 
realidade, fazê-la desaparecer, já que ao preservar o traço material das coisas as 

tornaria supérfluas. Uma vez coletadas e arquivadas imagens o suficiente, o 
objeto deixa de ser necessário, pode desaparecer. 

Bernd Stiegler, Bilder der Fotografien, ein Album photographischer Metaphern. 
 
Tente ler o máximo de palavras que conseguir em dez segundos e você notará que o 
número chega a mais ou menos 100: uma palavra a cada décimo de segundo. 
Cronometre sua própria fala e você verá que o tempo necessário para pronunciar cada 
sílaba nunca será menor que um décimo de segundo. Analise o ritmo elétrico do seu 
cérebro, e, quando em descanso, a media será de dez ciclos por Segundo. Estude um 
instante de percepção e descubra que ele dura a mesma coisa. 
Jimena Canales, A tenth of a second: a history. 

 
Todo enunciado lido no arquivo é, literalmente, uma transposição, uma tradução, o vestígio 

 de um corpo ausente que tocou essa matéria (uma página, a tela). Sua compreensão 
inscreve-se, portanto, na lógica da literatura mas também fora dela, na da fotografia. 

Com efeito, a extremamente complexa técnica de leitura de um texto arquivado 
implica, ao mesmo tempo, a presença de uma tela que sirva de suporte para a 

inscrição (o documento, o recorte de jornal), assim como a projeção (que poderíamos 
assimilar ao punctum, pelo deslocamento anamnésico), uma projeção originada (a 

memória como técnica mas também como matéria e, ainda, como foco de uma 
operação de atribuição de sentido), projeção essa de uma matéria (a linguagem), que, 
simultaneamente, inscreve, fixa e oblitera um sentido. O resultado parece ser, então, 

uma sombra conduzida, uma fantasmagoria em negativo.  
Raul Antelo, O arquivo e o presente.  

 
Pode-se pensar [a fotografia] como a representação de um mundo possível e não 
necessariamente como um “isso-foi” real. O que significa dizer que teorias dos 
mundos possíveis parecem ser a melhor forma de capturar o status da imagem 
fotográfica contemporânea: não mais como algo que esteve (ali) no mundo real, 
mas algo que está (aqui), na nossa frente, algo que é aceitável (ou pode-se recusar a 
aceitar). A fotografia não é mais o traço de algo que foi, mas do que é, ou, para ser 
mais exato, do que se mostra ser, um mundo possível, nem mais nem menos. 
Philipe Dubois, Trace-Image to fiction-image. 

 
José Arcadio Buendía gostaria de inventar a máquina da memória para se lembrar de todas […] 

Na verdade, José Arcadio Buendía estava assustado, na diáfana manhã de dezembro em que 
lhe fizeram o daguerreótipo porque pensava que a pessoa se ia gastando pouco a pouco que 
à medida que a sua imagem passava para as placas metálicas. Por uma curiosa inversão do 
costume, foi Úrsula que lhe tirou aquela idéia da cabeça, assim como foi também ela quem 
esqueceu as antigas mágoas e decidiu que Melquíades ficaria na casa deles, embora nunca 

permitisse que lhe fizessem um daguerreótipo porque (segundo as suas próprias palavras 
textuais) não queria ficar para a chacota dos netos. 
Gabriel García-Márquez, Cem anos de solidão. 
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Walter Benjamin: Das bucklige Männlein [WBA 371/12] 
A folha bege com marca de pontilhado em formato 8 X 11,2 vem de um bloco destacável. Na frente 
(Das bucklige Männlein), o texto ocupa cerca de três quartos da página, e, a partir de “Wo mich das 
bucklige Männlein”, escreveu-se com uma tinta preta mais clara. O verso (Stichworte zur 
Mummerehlen) é ocupado pelo texto escrito em tinta desbotada em cerca de três quartos da página. 
(WuN 11.2, p.71)  
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1 “As razões são confusas” 

 

Entre 28 de dezembro de 1990 e 28 de abril de 1991 o centro de exposições 

Martin Gropius Bau em Berlim abrigava a grande mostra Bucklicht Männlein und 

Engel der Geschichte, Walter Benjamin, Theoretiker der Moderne [O anão 

corcundinha e o anjo da história, Walter Benjamin, teórico da modernidade]. No 

catálogo produzido para essa ocasião, lê-se:  
 
 
Nosso confronto com textos de “Infância em Berlim” se 

iniciou com uma irritação. Nosso material mostrava uma curiosa 
tendência de simplesmente escapar-nos, ignorando nossos esforços, 
algo rondava fatalmente as primeiras tentativas de comunicar seus 
aspectos literais. Foi necessária toda uma série de mal entendidos até 
que percebêssemos que, embora tivéssemos em mãos textos com o 
mesmo título, suas versões eram diferentes - diferentes na redação, 
na composição e na seleção das peças. As razões para isso são 
confusas (Thiekötter, 1990, p.31).57 

 
 

A exposição acontecia antes da publicação do sétimo volume da edição dos 

Gesammelte Schriften, o que só chegaria às mãos do público em agosto de 1991 e 

sistematizaria pela primeira vez algumas dessas confusas razões com que se depararam 

os curadores da exposição – e a declaração de 1990 não está muito distante da 

frustração de Wolfgang Matz em sua resenha de 2010. Se o grupo aforístico sobre o 

conceito da História e o maciço citacional do projeto das passagens parisienses do 

século 19 eram obras em processo que o autor se preocupara em preservar de alguma 

forma, fosse enviando a amigos, fosse deixando sob a guarda de quem pudesse 

preservar os exemplars de trabalho, o trato com Infância em Berlim por volta de 1900 

(2012a, p.73-146) não foi diferente. O “livrinho”, como o designou certa vez em carta 

a Adorno 58 , era, de acordo com Benjamin mesmo, um livro despedaçado 

[zerschlagenes Buch]. A história e as histórias que se estendem do processo de 
																																																								
57 No original: Unsere Auseinandersetzung mit den Texten zur Berliner Kindheit begann mit einer 

Irritation. Der Gegenstand bewies eine merkwürdige Tendenz, unsere Bemühungen zu entgleiten, ein 
fatales Flimmern umspielte die ersten Versuche, uns über ihre buchstabengetreue Substanz zu 
verständigen. Es brauchte eine ganze reihe von Missverständnissen, bis wir feststellten, daß wir zwar 
Texte gleichen Titels, aber verschiedene Fassungen in den Händen hielten - verschieden im Wortlaut, 
in der Zusammenstellung und in der Auswahl der einzelnen Stücke. Die Gründe dafür sind verwickelt. 

58 “Levo comigo um novo manuscrito — um livrinho, de fato — que causará sua admiração” 
(Correspondência Adorno/Benjamin, p.69). Benjamin tinha razão, pois Adorno, que o considerou 
“maravilhoso e bem original” [wunderbar und ganz neu], não demorou a escrever ao amigo Kracauer 
com a notícia. (Correspondência Adorno- Kracauer, p. 293, carta 88) 
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criação, tentativa de publicação, real publicação até o estabelecimento de uma versão 

final por parte de editores e comentadores da Infância fazem jus ao epíteto dado por 

seu autor — para a comentadora Anja Lemke, nenhum outro texto reflete, em seu 

processo de criação, a história de perseguição, exílio e despatriamento de seu autor 

como essa coletânea (2006, p.653s.). 

 

2 Quantas versões? Quantas versões! 

 

Infância em Berlim por volta de 1900, pode-se dizer, foi originalmente 

publicado por partes entre a véspera do Natal de 1932 e o ano de 1938 na imprensa — 

“Um anjo de Natal” foi a primeira das peças publicadas, oportunamente. Já sob o título 

Infância em Berlim por volta de 1900, apareceriam as outras peças a partir de fevereiro 

do ano seguinte, 1933. As publicações foram assinadas por Walter Benjamin até 

agosto de 1933, quando, por conta da situação política de ascensão do partido nazista e 

da perseguição dos judeus, forçosamente retirou-se a assinatura do autor — e algumas 

peças publicadas chegaram a aparecer sob os pseudônimos Detlef Holz e C. Conrad 

(GS VII, p. 691-733). Apesar de repetidas tentativas de publicar o conjunto de peças 

em livro, o autor não conseguiu ver a coletânea completa publicada em vida.59 O 

complexo que forma a Infância é, segundo o tradutor e comentador João Barrento, 

“provavelmente o caso editorial e filológico mais complexo de todos os textos de 

Walter Benjamin” (Benjamin, 2013, p.134). De fato, os organizadores da obra 

completa em alemão (Gesammelte Schriften), em nota à versão publicada da Infância, 

chegam a admitir que a o estabelecimento do texto de Infância em Berlim por volta de 

1900 não estava nem perto de total clareza (GS IV, p.972)60 – situação que não mudou 

muito. 

Durante o período da elaboração da publicação, Benjamin reescreve, 

reordena, corta e acrescenta as peças em várias versões da coletânea, e hoje se tem 

acesso a pelo menos quatro delas, a saber, Felizitas-Exemplar e Stefan-Exemplar, 

																																																								
59 Walter Benjamin parecia ter completa noção do valor literário de seu texto. Em carta a Gershom 

Scholem em fevereiro de 1933 (GB IV, p.162-63), lê-se: “Há poucas esperanças de conseguir uma 
publicação em livro. Todos reconhecem que o trabalho é tão bom que alcançará a eternidade até 
assim, em manuscrito. Imprimem-se os livros que precisam mais dela [da publicação em livro 
impresso]” (tradução de João Barrento em Walter Benjamin, 2013, p.137, comentário entre colchetes 
meu). 

60 No original: weitgehend ungeklärten Textlage der Berliner Kindheit um Neunzenhundert 
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ambos manuscritos, e os datiloscritos Berliner Typoskript e Pariser Typoscript, 

segundo a nomenclatura utilizada pela recente edição crítica, publicada em dois 

volumes (WuN 11). A versão mais conhecida do leitor brasileiro, com tradução 

publicada pela primeira vez em 1987, revisada em 2012, corresponde à versão que 

consta no quarto volume das obras completas (GS IV), que por sua vez tomou como 

base as duas versões publicadas postumamente por Theodor W. Adorno, realizando 

ainda algumas modificações. Adorno se preocupara em incluir a Infância em Berlim 

por volta de 1900 nas publicações da editora Suhrkamp já em 1950 e 1955, esta última 

ampliada e modificada, sem maiores comentários a respeito dos motivos que levaram 

à revisão e incluindo um breve epílogo de autoria do próprio editor – versões que, por 

já serem parte da história do livro, mereceriam maior atenção de uma edição crítica 

atual. Infância, a propósito, foi o primeiro livro de Benjamin publicado após o fim da 

Segunda Grande Guerra e Adorno se opôs à inclusão do “livrinho” na coletânea 

Schriften, de 1955, pois acreditava que seria uma concorrência à edição anteriormente 

publicada e defendia que seria mais importante a inclusão da tese de Benjamin (O 

conceito de crítica de arte no romantismo alemão) na referida coletânea - assim, a 

primeira edição, de 1950, conta com 37 peças, enquanto a segunda, em 1955 apenas 

34 (WuN 11.2 p.52).61 

Em 1972, Tillman Rexroth adotou a versão de Adorno para as obras completas, 

excluindo o epílogo do primeiro editor da Infância. A versão é conhecida como 

“versão Adorno-Rexroth”, e, junto com as edições de 1950 e 1955, formam as versões 

que não passaram em nenhuma medida pelas vistas do autor. A versão incluída em GS 

IV é até hoje a mais conhecida entre os comentadores. Para o estabelecimento das 

versões de 1950 e 1955, Adorno seguiu, provavelmente, as publicações na imprensa, o 

Felizitas-Exemplar62, confiado a Gretel Adorno no ano de 1940, e o chamado Stefan-

Exemplar, nomeado assim por conta da dedicatória do manuscrito, que Adorno enviou 

logo depois da publicação a Stefan Benjamin, filho do autor. A história do manuscrito 

Stefan-Exemplar não é muito clara. Também não é possível precisar por quanto tempo 
																																																								
61 Conferir, também, tabela em anexo. 
62 A correspondência entre Gretel e Benjamin era constante, a cumplicidade entre os dois se torna clara 

na leitura das epístolas. O autor confiava a Gretel não só a guarda, mas também a leitura atenta de 
seus manuscritos, de quem esperava comentários. Gretel adotou o codinome Felizitas, em alusão a 
uma personagem da peça de teatro “Ein Mantel, ein Hut, ein Handschuh” de Walter Speyer, uma 
comédia social que contou com a colaboraçãoo de Benjamin. Benjamin, por sua vez, assinava com o 
pseudônimo que também usava ocasionalmente para assinar seus textos, Detlef. Cf. Briefwechsel, 
1930-1940 
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Benjamin trabalhou em cada um desses manuscritos. A edição crítica aponta, e é 

possível verificar no arquivo do autor, que os dois exemplares foram escritos no 

mesmo tipo de papel, sem paginação ou encadernação. A análise do material 

manuscrito mostra que os exemplares foram redigidos já com certo avanço da redação 

das peças e a comparação de ambos os convolutos revela que as alterações anotadas 

por Benjamin (entre marginálias e trechos riscados) em dezesseis das peças do 

Felizitas-Exemplar foram incorporadas na redação para o Stefan-Exemplar, 

constatação que levou os editores a estabelecerem este último como uma 

reelaboração63. 

A versão Adorno-Rexroth, publicada nas obras completas (GS), tem o 

cuidado de informar o leitor que há diferenças entre as versões dos manuscritos e 

outros materiais que a formaram, mas não dá a elas o devido destaque, indicando 

como meras variantes nas notas à edição64, sem, de novo, explicitar o processo 

editorial de Adorno ou de Tillmann Rexroth. Contudo, diga-se, o avanço da pesquisa 

filológica mostra, hoje, que as peças foram constantemente reescritas e apresentam 

diferenças que merecem ser assinaladas e fazer parte da reflexão sobre o texto. De 

todo modo, é essa versão que serve de ponto de partida para grande parte da recepção 

crítica especializada pelo menos até o início dos anos 1980, incluindo os comentários 

extensos publicados por Peter Szondi, Anna Stüssi, para citar apenas alguns dos mais 

conhecidos e seminais. 

Pois seria apenas em 1981, com a descoberta feita por Giorgio Agamben na 

sala de manuscritos não catalogados na Biblioteca Nacional de Paris de um (novo) 

datiloscrito – até então conhecia-se as versões manuscritas e as publicações na 

imprensa –, datado provavelmente de 1938, que se começaria a, de fato, questionar o 

estabelecimento do texto feito por Adorno. Denominado pelos editores “versão de 

última mão” [Fassung letzter Hand], o datiloscrito traz uma anotação no canto 

superior direito da página de título, na caligrafia de Walter Benjamin: exemplar de 

trabalho completo [Handexemplar komplett]. As diferenças entre a versão então já 

																																																								
63 Em que pesem as constatações de alterações incorporadas em algumas peças entre um manuscrito e 

outro, a ausência de peças que se mostrariam importantes como “Mummerehlen” no Stefan-Exemplar, 
a meu ver, desafiam este estabelecimento “cronológico” feito pela edição crítica. 

64 Os trabalhos a partir da crítica genética parecem ser aqueles que mais se aproximam do modo de 
leitura que busco aqui. Almuth Grésillon, em Devagar: obras (2002), postula que prototextos e 
versões diversas devem perder o caráter de apêndice e “variante” que as edições críticas insistem em 
manter. 
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estabelecida e a nova descoberta são bastante significativas e ficou evidente que 

poderiam alterar profundamente a leitura de Infância em Berlim por volta de 1900. Os 

editores das obras completas não tiveram outra opção se não a de publicar o Pariser 

Typoscript [na terminologia mais comum entre os comentadores e agora estabelecida 

pela edição crítica, pois Benjamin já morava em Paris em 1938] em volume 

suplementar, o sétimo e último volume das obras completas (GSVII). “Versão de 

última mão” [Fassung letzter Hand] é, assim, um epíteto criado e incluído pelos 

editores – como acontecera com o estabelecimento da coletânea e da ordem das peças 

nas edições assinadas por Adorno e Rexroth. Esta é a versão escolhida por João 

Barrento para tradução para português, que leva o título Infância berlinense: 1900 

(versão de última mão). 

Com toda a ironia que persegue a história de Infância e sua publicação, um 

novo datiloscrito, presumivelmente anterior àquele encontrado em Paris, chegou às 

mãos dos editores, após finalizado o sétimo volume, que trazia a “Fassung letzter 

Hand”. Encontrado somente no ano de 1988 na biblioteca do Instituto de literatura 

alemã da Justus Liebig Universität, na cidade de Gießen, foi inicialmente chamado 

“Gießener Fassung” [versão de Gießen], mas sua nomenclatura está agora 

convencionada como Berliner Typoscript, pois, acredita-se, foi composto nessa 

cidade; concluiu-se após as pesquisas filológicas que o referido datiloscrito é datado 

provavelmente de 1932 e, nas notas, então incluídas à edição do volume Gesammelte 

Schriften VII, consta que não haveria alterações significativas no texto (em 

comparação a versão publicada postumamente por Adorno).65 A versão de Gießen foi 

mais tarde publicada de forma avulsa pela editora Suhrkamp, em exemplar “de 

																																																								
65 A edição das obras completas traz, mais de uma vez, no caso da Infância, a anotação de que algumas 

das mudanças entre as versões não seriam significativas. O descontentamento de filólogos e 
comentadores diante de tal comentário é patente. Burkhardt Lindner, que antes de seu falecimento 
preparava em conjunto com Nadine Werner a edição crítica Berliner Chronik / Berliner Kindheit para 
a edição crítica Werke und Nachlaß, escreveu em ensaio sobre o processo de estabelecimento do 
material para publicação, que a edição de Adorno (versão Adorno-Rexroth) não se presta ao trabalho 
crítico-reflexivo (Lindner, 2009, p.83-131). Davide Giuriato, por sua vez, em sua tese de doutorado  
foi pioneiro na pesquisa, comparação e descrição do conjunto de textos, fichas e papéis avulsos que 
formam o complexo Crônica Berlinense /Infância em Berlim. Ali ele nota que o material é 
consideravelmente mais volumoso do que jamais se imaginou, e, além disso, a reflexão crítico-textual 
sobre o que escreveu Walter Benjamin nessa constelação de textos, como não poderia deixar de ser, é 
necessariamente filtrada editorial e materialmente. Isto é, as edições feitas até então não teriam 
deixado espaço para que houvesse real interesse pela "textura benjamiana” [Benjamins Textur], 
marcando indelevelmente os comentários que, sem muita saída, partem delas (Giuriato, 2006, p.223). 
A textura benjaminiana, a materialidade de seus escritos, é, para Giuriato, característica incontornável 
para a apreciação da obra do autor, e também está ausente na edição crítica mais recente, avalia o 
comentador (como indicam as observações do capítulo I deste trabalho). 
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colecionador”, contendo algumas fotografias da época de que trata o livro e a 

reprodução do epílogo escrito por Adorno para a versão de 1950. Trata-se, 

provavelmente, da versão mais próxima à primeira versão considerada “acabada” por 

Walter Benjamin, pois contém trinta peças, número planejado pelo autor — como 

consta em carta de 10 de dezembro de 1932 enviada ao amigo Gershom Scholem, em 

que envia uma versão “provisória”, com vinte e quatro peças (GB IV, p. 149). O 

datiloscrito de Paris contém as trinta peças planejadas, se descontados prefácio 

[Vorwort] e apêndices [Beilage].  

Não foi apenas o número de peças que determinou a importância do 

estabelecimento das diferentes versões. Em suas discrepâncias e reescrituras, muitas 

vezes significativas, é possível encontrar caminhos sensivelmente diversos para a 

interpretação e o comentário da Infância. Enquanto a versão Adorno-Rexroth é 

iniciada pela peça “Tiergarten”, em que o leitor é convidado a se perder na cidade, o 

Berliner Typoscript inicia por “Mummerehelen”, e o Pariser Typoscript tem 

“Loggias” como peça de abertura, além da inclusão de um prefácio (Vorwort), 66 em 

que o autor trata do recuo do “eu”, anunciando uma a distância entre texto memorial e 

autobiografia. Aparentemente simples, as trocas de ordem entre as peças podem 

sugerir ao leitor diferentes caminhos de leitura e interpretação a percorrer – e é isso 

que se percebe a partir da leitura da fortuna crítica. A versão Adorno-Rexroth pode, 

assim, ser considerada uma das grandes inspirações para a recepção de Infância como 

um conjunto de textos sobre a cidade, tendo seduzido intérpretes ao ponto de fazê-los 

relacioná-la frequentemente à chamada literatura urbana, “gênero” em franco 

crescimento no início do século 20. Se forem levadas em consideração as diversas 

reescrituras das peças, com supressões e acréscimos, teremos ainda outras possíveis 

chaves de leitura, vetores talvez tão intermináveis quanto o processo de 

estabelecimento de uma versão final. 

O material editado e publicado do que hoje se entende como o espólio em 

torno de Infância em Berlim por volta de 1900 inclui também o manuscrito e materiais 

de trabalho de Crônica berlinense, lido largamente pela crítica como primeiro passo 

do projeto da Infância. Segundo descrição de Burkhardt Lindner (2009), o conjunto 

dos papeis avulsos chega a cerca de 350 páginas, distribuídas em folhas de diversos 

																																																								
66 Ver, no anexo, tabela comparativa da ordenação de peças nas diferentes versões de Infância em 

Berlim por volta de 1900. 
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formatos e materiais. Somam-se ainda exemplares impressos, recortes de jornal – 

corrigidos a mão por Benjamin mesmo após a publicação –, correções a datiloscritos 

parciais, pequenas anotações avulsas, revelando um processo de composição no 

mínimo difícil, também para o autor, para o seu “livro despedaçado”. 

Um bom exemplo da delicadeza e grau de detalhamento na leitura que o 

material requer - se se quiser estabelecer versões de leitura - encontra-se, nesse vasto e 

diverso material, justamente em uma página avulsa em que estão listados os títulos das 

peças, a anotação: “trocar 1 e 23?” [1 und 23 austauschen?]67. Tal rubrica indicaria a 

reflexão sobre a possibilidade de trocar as peças “A Mummerehlen” e “Loggias” de 

lugar, substituindo assim a peça de abertura — como já foi menionado, o Berliner 

Typoscript, de 1932, é aberto por “A Mummerehlen” e, no Pariser Typoscript, a 

abertura fica por conta de “Loggias”. No Stefan-Exemplar, a abertura fica por conta de 

“Tiergarten”, como um convite a entrar no labirinto das memórias e da cidade, pois é 

preciso saber perder-se numa cidade — assim como na versão Adorno-Rexroth, em 

que o referido exemplar foi uma das bases para o estabelecimento dessa que é a mais 

célebre entre as versões. “Tiergarten” é também a primeira peça a ser publicada no 

Frankfurter Zeitung sob o título “Berliner Kindheit”, em fevereiro de 1933 — “Um 

anjo de natal”, embora seja a primeira peça na organização do material do Felizitas-

Exemplar, não contara com o título “Berliner Kindheit” na imprensa.  

No caso da Infância em Berlim por volta de 1900, portanto, o estabelecimento 

de uma visão geral, um exemplar (definitivo) de leitura, se depara com problemas 

internos (as diversas reescrituras, as diferentes ordenações imaginadas pelo autor: qual 

seria a “moldura”? O que seria intercambiável? O que formaria um bloco único?) e 

externos a ela. Entre os problemas que não dizem respeito diretamente à redação do 

texto propriamente dita, se é que é possível conjecturar as fronteiras do que diz 

respeito ou não à redação, estão aqueles normalmente vinculados às condições em que 

as peças foram escritas e conservadas: exílio, falta de meios para comprar material de 

escrita e mandar datilografar manuscritos, e constante mudança de endereço podem ser 

causas do desaparecimento de muitos exemplares, fichas, anotações.68 A recente 

																																																								
67 Trata-se de um manuscrito pertencente aos papeis encontrados por Agamben em Paris, hoje sob 

guarda da coleção Giorgio Agamben em Veneza, com cópia digital disponível no Arquivo Walter 
Benjamin em Berlim, mas sem uma referência de entrada própria do arquivo em Berlim. Ver, 
também, WuN 11.1, p.557-558, 11.2, p. 80. 

68 Detlev Schöttker, em Konstruktiver Fragmentarismus, faz um apanhado da formação do espólio de 
Benjamin, em especial a dispersão dos manuscritos e de sua biblioteca durante os últimos anos da vida 



	
						
	

	

	

80	

edição crítica do espólio, por conta de toda a dificuldade que envolve o material, foi 

publicada em dois volumes e trouxe digitalmente um conjunto de reproduções fac-

similares de muitas das fichas encontradas, além de reunir no livro todas as versões 

que passaram pela mão do autor às quais se têm acesso, acompanhadas de 

comentários. É digno de nota, também, que seja uma edição que contempla tanto 

Infância em Berlim por volta de 1900 quanto Crônica berlinense – assim, os editores 

corroboram a leitura de que a Crônica seja uma preparação para a Infância. Não estão 

incluídos maiores comentários sobre o estabelecimento das duas versões de Adorno ou 

mesmo dos processos de publicação do Berliner Typoscript (publicado como Gießener 

Fassung) ou do Pariser Typoscript (publicado como Fassung letzter Hand) - fica a 

cargo do leitor buscar esses exemplares de leitura e inferir as decisões editoriais. 

Acompanho aqui a narrativa da criação de Infância em Berlim por volta de 

1900 que teria começado, segundo posfácio de Gershom Scholem à edição da Crônica 

Berlinense em 1970 — versão aceita por quase toda a recepção crítica de Walter 

Benjamin —, com a escrita da Crônica berlinense. Nesse texto de posfácio, 

reproduzido nas obras completas, Scholem defende que a Crônica “representa a célula 

embrionária a partir da qual [logo após a interrupção deste manuscrito] foi criada a 

Infância em Berlim por volta de 1900”69  e que o texto da Infância seria uma 

reelaboração literária do material contido no manuscrito ali editado (1970, p.125). A 

escrita da Crônica berlinense, por sua vez, começou a partir de uma encomenda, 

contratada pela revista Literarische Welt em 1931 e deveria ser entregue até os 

primeiros meses de 1932.70 É fato sabido dos comentadores de Walter Benjamin que a 

																																																																																																																																																																
do autor, passados em exílio (Cf. Schöttker, 1999, p.102-109). Além dos datiloscritos divergentes a 
que o pesquisador tem acesso no Walter Benjamin Archiv e transcritos no volume 11 da coleção 
Werke und Nachlaß, tem-se notícia de pelo menos dois exemplares perdidos, enviados à editora 
Kiepenheuer em 1933 e à editora Erich Reiß em 1934. Nada se sabe, também, sobre o exemplar de 
Franz Glück, um editor austríaco que atuava entre 1935 e 1937, além do fato de que Benjamin teria 
reenviado esta parte de seu material em setembro de 1937. Provavelmente tratava-se de uma versão 
revista, que passou a integrar o datiloscrito de 1938 encontrado em Paris. (Cartas a Gretel Adorno, 
San Antonio, 12.8.1933, GB IV, 276; Alfred Cohn, Paris, 18.7.1935, GB V, 129; e Franz Glück, Paris, 
6.9.1937, GB V, 569). Dessa forma, torna-se impossível criar uma versão final e completa do material 
da Infância.	

69 No original: stellt die Keimzelle dar, aus der, offenbar bald nach dem Abbruch dieses Manuskriptes, 
die Berliner Kindheit um Neunzehnhundert entstand.  (1970, p.125) 

70 O tradutor João Barrento, em seu cuidadoso comentário à tradução de Infância em Berlim: 1900, 
localiza a encomenda e a publicação de seis trechos constantes da Crônica berlinense no ano de 1926. 
Infelizmente, Barrento não cita sua referência, que vai de encontro às notas da edição dos Gesammelte 
Schriften, em que consta que o contrato com a publicação dataria de 1931 e obrigaria Benjamin à 
publicação da Crônica até 1932. É provável que Barrento esteja se referindo às peças de Rua de mão 
única que guardam clara semelhança com o complexo Crônica / Infância, como “Ampliações” (Cf. 
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Crônica foi quase completamente escrita em um pequeno caderno, provavelmente 

enviado pelo amigo Alfred Cohn, que continha 78 páginas, 59 das quais preenchidas 

pela Crônica Berlinense, anotado com caligrafia regular e apenas no anverso das 

páginas,71 e que sua escrita se deu, em grande parte, durante a estadia de Walter 

Benjamin em Ibiza durante o ano de 1932, a partir do fim do mês de abril.  

Burkhardt Lindner notou, a partir do material do espólio, e baseando-se em 

datas de cartas e e outros papeis avulsos, que é muito mais provável que a escrita da 

Infância em Berlim por volta de 1900 não tenha começado apenas após a interrupção 

do manuscrito da Crônica berlinense, como parecia acreditar Scholem, mas que os 

dois acontecimentos fossem concomitantes.72 O mais interessante do comentário de 

Lindner à história desse processo editorial é a atenção a um detalhe que por muito 

tempo, se não passou despercebido, ficou de fora dos comentários: a Crônica 

berlinense nunca passou do estado de manuscrito para o de datiloscrito e o contrato 

assinado em 1931 com a revista nunca se cumpriu. A observação é importante porque 

Walter Benjamin não escrevia à máquina, e, já nessa época, no exílio73, não tinha 

facilidade de pagar pelas páginas datilografadas, que ditava a partir de seus 

manuscritos e notas. Por isso, Lindner considera que o momento da datilografia 

significava um ponto essencial amadurecimento de um texto, o qual estaria pronto 

para ser compartilhado com interlocutores e enviado para editoras (Lindner, 2009, 

p.92). 

																																																																																																																																																																
Benjamin, 2013, p.134, Benjamin, 2012, p.37-40, e GS VI, p.799), de que trataremos mais adiante 
neste trabalho. 

71 Por muito tempo, o trabalho minucioso de Giuriato foi a principal referência (2006, p.209-269) sobre 
o manuscrito da Crônica berlinense, guiando inclusive grande parte do percurso desta pesquisa. Desde 
a recente publicação da edição crítica, a coleção Werke und Nachlaß, é possível ver o material 
digitalmente e contar com a transcrição e descrições diplomáticas no volume 11. 

72 Cf. Lindner, 2009, p. 99-102. A ordenação cronológica das versões é também a principal crítica que 
Lindner faz ao trabalho de Giuriato (2006), sem deixar de reconhecer sua importância. Giuriato 
estabelece uma linha do tempo para as versões a que se tem acesso da Infância, assim como a Werke 
und Nachlaß. Como Benjamin não datava suas anotações é até possível conjecturar a ordem 
cronológica em que essas versões foram redigidas, mas não há nenhuma garantia de que a última 
redação seria a redação considerada mais adequada pelo autor. O cuidado com a análise teleológica do 
material deve ser aqui redobrado, ainda que irresistível muitas vezes, pois além de carecer de 
fundamentos sólidos vai de encontro ao próprio pensamento do autor. A ideia de um “progresso” ou 
aperfeiçoamento entre as versões é incompatível com a prática de retomar trechos, se autocitando em 
diversos de seus textos. 

73 Atento aqui para o título deste capítulo. A Pequena História desses manuscritos é sobre Berlim: ainda 
que o adjetivo “berlinense” esteja em nos títulos concebidos pelo autor (Berliner Kindheit e Berliner 
Chronik), e o efeito de seus textos seja mesmo de extrema intimidade com a cidade, Benjamin já se 
encontrava no exílio, sem perspectiva de voltar à cidade (voltou ainda uma vez, a última, em 1932). A 
pequena história dos manuscritos está fisicamente distante da cidade, não são “escritos berlinenses” 
em sua origem, mas de alma berlinense. 
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O fato de existir apenas em manuscrito pode ser indício determinante para 

explicar por que a recepção crítico-textual de Walter Benjamin deu à Crônica apenas o 

status de rascunho, ou pré-texto da Infância. Scholem, entretanto, ao editá-la em 1970, 

considerou que publicar o texto contribuiria para a compreensão da produção literária 

do autor, “cheia de camadas”74, além de considerá-la também um valioso material para 

compreender aspectos da vida e do pensamento de Benjamin a partir de traços 

autobiográficos do manuscrito. Scholem observa, ainda, que três quintos da Crônica 

não encontram correlatos em Infância em Berlim por volta de 1900 – e que nos dois 

quintos restantes as semelhanças são pouco perceptíveis pois o texto teria passado por 

profundas transformações e seriam muito poucos os trechos em que é possível 

verificar coincidências palavra por palavra (1970, p.125).75 Comprovando-se ou não a 

estimativa de Scholem, fica claro, por seu posfácio, que os dois textos provocam 

efeitos diferentes, ainda que considerados parte de um mesmo projeto – e que seja 

difícil realizar uma análise interpretativa que não faça uso de ambos. 

Assim como a Infância, a Crônica é um texto estrturado de modo não-linear. 

Scholem, em seu posfácio, observa já na Crônica um caráter fragmentário. Porém, 

tanto Scholem quanto os editores das obras completas pouco se valeram dessa 

característica para o estabelecimento do material de leitura. Scholem realiza a tentativa 

de explicar o que poderia ter acontecido para que fragmentos, os quais aparentemente 

são continuações uns dos outros, apareçam em pontos distintos do manuscrito. Para 

ele, pode ter se perdido ao menos uma folha da costura, criando lacunas no início e no 

final do caderno. Sua edição não se furta a justapor, para a publicação, os fragmentos 

em que pode ver nítida continuidade, e indica, em nota de rodapé, os trechos em que 

percebe as coincidências com a redação da Infância em Berlim por volta de 1900, sem 

deixar de referenciar as páginas desse texto no volume IV das Obras Completas, 

confirmando assim sua leitura do material como embrião de Infância. Dessa forma, o 

exemplar editado do texto tem um efeito de muito mais completude do que de fato se 

apresenta no manuscrito (temos uma publicação que nem bem é uma edição de 

estudos, nem um exemplar de leitura essencialmente). Nadine Werner considera muito 

																																																								
74 No original, Vielschichtigkeit seiner literarischen Produktion (1970, p.126) 
75 Scholem não informa neste posfácio a que se referem suas estatísticas -— “três quintos”, “dois 

quintos”, “muito poucos trechos em que haja coincidência palavra por palavra”, nem como fez essa 
estimativa. Além disso, tendo publicado a Crônica em 1970, é provável que tenha tomado por base 
apenas a versão Adorno-Rexroth ou mesmo o exemplar Stefan e as publicações na imprensa. 
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provável que seja por conta da intervenção editorial que, até aqui, a recepção da 

Crônica berlinense em geral, equivocadamente, se refira a um texto muito mais fluido, 

estabelecendo um forte contraste com a Infância (2015, p.126).76 Nas notas sobre a 

edição do volume VI das obras completas, os editores afirmam ter decidido não seguir 

a edição proposta por Scholem em 1970, sem qualquer esclarecimento acerca do 

método utilizado para estabelecer a nova ordenação das partes. Ainda que estejam de 

acordo que Benjamin não escrevia em seus cadernos de forma contínua e direta, mas 

aos saltos, preenchendo os espaços vazios quando convinha, apontam discordância do 

comentário de Scholem apenas quanto à lacuna por ele identificada, e realizam um 

trabalho editorial que estabelece um texto que deixa ainda mais imperceptíveis as 

interrupções, os retornos, as retomadas e os novos começos, sem indicar nem ao 

menos as diferenças para a versão de 1970 e muito menos para o manuscrito. Temos, 

assim, três versões ao menos da Crônica berlinense, e apenas uma delas composta por 

Walter Benjamin: o pequeno caderno de couro marrom, a versão Scholem e a versão 

Gesammelte Schriften, por Tiedemann e Schweppenhäuser – curiosamente, a crítica 

pouco se importa em apontar as discrepâncias entre elas. Assim como Scholem, os 

editores também mostraram a preocupação de indicar as coincidências com a Infância, 

o que revela mais uma leitura da Crônica como mero rascunho da Infância77.  

Entretanto, Benjamin utilizava sem muita distinção, em suas cartas, as 

palavras manuscrito e datiloscrito para se referir aos seus exemplares de trabalho, 

desafiando assim a hipótese de Lindner de que a passagem do manuscrito para o 

datiloscrito significaria o relativo amadurecimento do texto. Além disso, é possível, 

pelo material do espólio, verificar que a versão do caderno de Crônica berlinense 

conta ela mesma com algumas anotações e rascunhos avulsos, também indo de 

encontro a hipótese de que o material do caderno fosse de fato um mero rascunho, 

aguardando amadurecimento para chegar ao datiloscrito, ou um simples “conjunto de 

anotações autobiográficas imediatas, sem tratamento, sobre lembranças e eventos de 

sua infância e tempos de escola e universidade”, como crê Scholem (1970, p.125)78. 

																																																								
76 Sem dúvida, há diferenças fundamentais entre os dois textos, mas a fluidez do texto não pode ser 

considerada uma delas, é o que mostram os manuscritos.  
77 A primeira página do caderno manuscrito da Crônica, a abertura do manuscrito portanto, logo abaixo 

do título “Berliner Chronik” trata do Tiergarten, parque de Berlim frequentado por Benjamin na 
infância. Também pela abertura aproximada entre as versões manuscritas e a versão de Adorno-
Rexroth pode-se explicar a recepção que faz correlação quase imediata entre os textos. 

78 No original: unmittelbar[e] autobiographischer Aufzeichnungen über Erinnerungen und Vorgänge 
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Afinal, quem faz o rascunho para o rascunho? Depõem contra esse caminho de leitura 

para Crônica também os inúmeros comentários sobre a prática epistolar de Benjamin, 

em que se constata que o autor não escrevia em vão. Suas cartas continham longas 

reflexões sobre o ato de escrever, sobre literatura, sobre filosofia e o tempo em que 

vivia, podendo ser consideradas a sua própria teoria lietrária;79 some-se a isso o fato de 

ele ter confiado, em testamento inclusive, o caderno preenchido ao amigo Scholem, 

como fizera com tantos outros manuscritos importantes e, por último, mas não menos 

notável, a passagem de uma carta ao mesmo amigo, em que diz preservar a pena e a 

mão para seus trabalhos mais importantes (GB III, p.502) – o que, mais uma vez, 

desafia a hipótese de Lindner.  

O complexo de manuscritos Crônica berlinense/ Infância em Berlim, segundo 

organização dos coordenadores da coleção Werke und Nachlaß e os editores do 

volume (Nadine Werner e Burkhardt Lindner), apresenta o material de um trabalho de 

escrita em andamento de Benjamin, documentado pela primeira vez em suas 

características materiais por Davide Giuriato em 2006, e cuja edição crítica possibilita 

perseguir novas pistas de leitura, especialmente pela disponibilização facsmilar de 

parte do material do acervo.  

 

3 Papeis avulsos e dispersos: “unendliche verzettelte Produktion” 

 

Um dos primeiros sintomas dos males de que sofre o pesquisador num 

arquivo aparece quando ele se depara com textos inéditos ou até mesmo “fora de 

lugar”. Não surpreende que, na história de organização dos escritos de Walter 

Benjamin, que mais de uma vez contou com a descoberta de novos acervos, seja 

costumeiro o pesquisador encontrar textos desconhecidos ou se deparar com enganos 

na organização, o que em geral faz com que novas perspectivas de leitura se abram. 

Foi o caso da peça “Escavar e Recordar”, publicada numa coletânea de título Imagens 

de Pensamento e que, na verdade, faz parte do complexo Crônica berlinense / Infância 

em Berlim. A peça, conservada avulsa numa pequena folha bege, preenchida no verso 

no anverso com esse texto, aparece também em Crônica berlinense.80 Diante dessa 

																																																																																																																																																																
seiner Kindheit, Schul- und Studentenzeit. 

79 Cf. especialmente  “Benjamin, der Briefschreiber” (Adorno, Noten zur Literatur, 2003) e “Nachwelt 
als Adressat” (Schöttker, 1999). 

80 A peça é tratada com mais atenção no próximo capítulo (IV Crônica berlinense: a Berlim vivida de 
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coincidência textual, Nadine Werner (2015) se preocupou em perseguir a pista da 

metáfora arqueológica, buscando detectar afinidades na escrita da memória e acerca 

desse conceito, em Sigmund Freud e em Walter Benjamin, especialmente no material 

de Infância81, em pesquisa que leva em consideração os papeis avulsos.  

Também Davide Giuriato buscou novas iluminações para o acervo de que se 

ocupou com minúcia (2009), ao tratar da peça Zur Lampe [Sobre a Lamparina] (GS 

VII, p.792-794). Os primeiros organizadores da obra de Walter Benjamin, ao 

localizarem Zur Lampe em nota complementar aos ensaios “Doutrina das 

Semelhanças” e “Capacidade Mimética”, acabaram guiando a recepção para que se 

entendesse a peça como um subproduto [Nebenprodukt] – a peça, além de figurar 

apenas como nota complementar, foi denominada fragmento, e sua publicação não 

deixou de contar com o comentário de que seria também parte dos rascunhos 

autobiográficos da Infância, a saber da peça “Mummerehlen”. Giuriato, com seu 

conhecimento detalhado dos arquivos, demonstra que Zur Lampe não deveria ser lida 

nem como uma etapa entre a escrita memorial da Infância e o ensaio “Doutrina das 

Semelhanças”,82 nem como o rascunho de uma outra peça independente, mas como a 

primeira parte da peça “Mummerehlen”. Não obstante, esse aparente engano é 

proveitoso para mostrar justamente a dinâmica de produção de Walter Benjamin, cujo 

processo de escrita, como vimos, não se dá de forma linear e numa única direção, e 

demanda ser lido como um “encadeamento de subprodutos em [perene] proliferação” 

(2009, p. 31)83, ou, como ensaiamos aqui, uma prática angelical de escrita e uma obra 

em constelação. Ainda com Giuriato, é proveitosa a forma como ele toma de 

empréstimo a Walter Benjamin a expressão unendliche verzettelte Produktion84, 

especialmente no caso do acervo que compõe o objeto de estudo aqui. Se a leitura de 

																																																																																																																																																																
Walter Benjamin). O manuscrito abre o primeiro capítulo desta tese 

81 No Brasil, Sérgio Paulo Rouanet se ocupou precocemente da interrelação da obra dos dois autores em 
O édipo e o anjo (1981).	

82 Não é incomum na recepção de Benjamin a tendência de ler o conjunto de seus escritos cronológica e 
teleologicamente, fazendo com que, por muitas vezes se considere a “Mummerehlen” como uma etapa 
para a importante teoria da mímesis, escrita posteriormente. Não é o procedimento de leitura que 
busco aqui. 

83 No original: Verkettung von wuchernden Produkten. 
84 Em carta de 22.2.1935 a Scholem, ao se desculpar por não poder fazer planos de visita ao amigo, por 

conta do compromisso de encontro com direitores do Instituto, Benjamin comenta estar “numa fase de 
vida e história em que a reunião final de minha produção infinitamente dispersa não é nada previsível, 
senão mais improvável que nunca” (1993, p.212, grifo meu), desejoso de um trabalho mais 
consistente, diferente das variadas publicações na imprensa, do trabalho no rádio e o que mais pudesse 
publicar para ganhar seu sustento. 
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Giuriato, de inspiração pós-estruturalista, tende a analisar a obra de Benjamin sob uma 

ótica do eterno inacabamento85, a expressão que usa para caracterizá-la é de fato feliz. 

Mesmo discordando do eterno inacabamento, pois Benjamin estava longe de estar em 

um trabalho proustiano de reescrituras sem fim, a palavra “verzettelt” contém a 

palavra Zettel, uma (pequena) folha de anotação, decerto mais mundana que a 

constelação. O acervo Crônica /Infância, com seus inúmeros materiais e centenas de 

folhas, que variam de blocos, cadernos e datiloscritos a versos de programas de teatro, 

cartões postais e folhas destacadas de blocos de anotação, com suas diversas 

reordenações, parece estar muito mais próximo dessa imagem do material de escrita, 

da urgência de escrever – o anjo da escrita, assim como o da história, tem urgência. 

É uma palavra que nos aproxima da materialidade dos arquivos e inspira uma 

leitura tanto do acervo (arquivo) como um todo quanto dos próprios textos enquanto 

arquivos eles mesmos – não acompanhando a ideia de eterno inacabamento que 

postula Giuriato, posto que Benjamin chegou a publicar a maior parte das peças, mas 

se apropriando das múltiplas possibilidades de organização e interpretação. É uma 

leitura profícua aqui: a leitura com o anjo e o arquivo86 será ferramenta fundamental 

para ler (e dar a ver) as fotografias87, caminho de interpretação perseguido aqui.  

 

3.1 Stücke: peças 

Em carta a Scholem, datada de 26 de setembro de 1932, Benjamin fala da 

forma que pretende dar ao seu livro “maltratado”, que preparava na ocasião. Nessa 

carta, Benjamin se distancia do cronista que narra acontecimentos profusamente, para 

fazer expedições pontuais às profundezas da lembrança, criando material curto, 

formado por peças: 
 
 
Estou aproveitando esta situação relativamente agradável 

em meio a tantas calamidades, para me dar ao incrível luxo de 
dedicar-me exclusivamente a um único trabalho, pela primeira vez 
em sabe-se lá quanto tempo […], escrevo o dia inteiro e às vezes 
também à noite. Porém, se você estiver imaginando que daí sairá um 

																																																								
85 O prefácio de Patrícia Lavelle à edição francesa da versão de Gießen (2012) retoma a tese 

paradigmática de Giuriato, também se posicionando contra a leitura no sentido de um eterno 
inacabamento. Lavelle inclui ainda um ensaio sobre a relação da peça Mummerehlen com os ensaios 
“Sobre a capacidade mimética” e “A doutrina das semelhanças”, criando uma instigante constelação 
sobre o olhar da criança e o conceito de mímese na produção de Walter Benjamin. 

86 Ver capítulo I 
87 Ver capítulo II e, naturalmente, as análises a seguir.	
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longo manuscrito, estará muito enganado. Ele não é só pequeno, 
como consiste em breves passagens [peças], uma forma a que 
venho recorrendo ultimamente, imposta em primeiro lugar, pela 
precariedade da minha produção, sempre ameaçada em termos 
materiais, e também em consideração do seu aproveitamento de 
acordo com as contingências do mercado. Com a única diferença de 
que, neste caso, me parece que é o próprio objeto a exigir a 
forma. Em suma, trata-se de uma sequência de anotações a que darei 
o título Berliner Kindheit um 1900. […] Quanto ao mais, espero 
dessas recordações de infância — que você já terá percebido não 
tratar-se, de forma alguma, de relatos ao modo de crônicas e sim 
de uma ou outra expedição [de expedições singulares] às 
profundezas da memória — espero que elas possam ser publicadas 
como livro, talvez pela Rowohlt. A propósito, como esta editor 
ultimamente tem insistido muito no livro de ensaios, se tudo correr 
bem talvez possam sair novamente dois livros meus dentro em 
breve, que estariam, um para o outro, numa relação de encontro 
parecida à do livro sobre o barroco e Rua de mão única88 [...] (1993, 
p.187 s.; cortes, grifos, nota e possíveis alterações entre colchetes 
meus). 

 
 

 
Para além da defesa da forma breve, que Benjamin já publicara de forma mais 

poética na abertura de Rua de Mão única com POSTO DE GASOLINA, nota-se a palavra 

usada pelo autor nesta e em outras cartas, ao tratar dos textos que compunha para 

Infância em Berlim. Benjamin usa quase sem exceção a palavra Stück(e), no lugar dos 

termos fragmento, aforisma, conto (curto) ou prosa curta – e não só com Scholem, mas 

com Gretel e Theodor Adorno, para citar apenas mais dois dentre os frequentes 

destinatários de sua correspondência. Conhecedor das formas filosóficas e literárias e 

cuidadoso com a própria escrita epistolar, é muito pouco provável que Benjamin tenha 

deixado de pensar sobre a palavra que utilizaria para designar a forma de seu texto. 

Sua tradução em Português, peça, é aqui também mais uma pista de leitura. 

Polissêmica nas duas línguas, Stück(e) / peça(s), afasta o texto da tradição filosófica 

(fragmento, aforismo) e de quase toda a literatura em prosa, exceto o teatro 

(Theaterstück; peça de teatro), mas está presente também nos jogos89 infantis e suas 

																																																								
88 Benjamin se refere a um projeto de ensaios críticos sobre literatura que não foi cumprido. Sobre a 

relação com os livros publicado em 1928 pela editora Rowohlt, Benjamin escreveu, também ao amigo 
Scholem naquela ocasião, que A origem do drama barroco alemão encerraria ciclo sobre a literatura 
alemã (de que faziam parte as monografias sobre Goethe e o Romantismo alemão) e que Rua de Mão 
Única iniciava um “ciclo de produção” que se fecharia com Passagens. Ver, sobre isso o primeiro 
capítulo de Dialética do Olhar, de Susan Buck-Morss (2002). Se o livro de ensaios reinauguraria o 
ciclo sobre a literatura não ficou claro nesta pesquisa; Infância, por sua vez, muito provavelmente 
fazia parte daquele iniciado por Rua de Mão Única.    

89 Assim como as materialidade dos papéis de anotação, rearranjar peças, jogar com elas, preservá-las 
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peças, e pode ser uma peça de coleção, arquivo, de museu, uma peça fotográfica. 

Peças, me parece, também se aproximam mais da materialidade da produção escrita de 

Benjamin, da textura que Giuriato insiste em fazer notar em suas leituras – são, 

finalmente, mais uma criação da escrita poética de Benjamin. 

 

4 Leitura do filólogo-crítico-tradutor… 

 

A produção de Benjamin, desta forma, aos poucos, dá sinais da demanda que 

faz ao seu leitor, que deve se portar como arqueólgo e filológo, lendo o arquivo de sua 

produção e em sua produção, crítico portando-se amorosamente diante de seu objeto, 

que deve ser feito enigma, e tradutor que garante, com sua prática a pervivência de 

seus objetos primeiros. O leitor que se vê diante de um exemplar de leitura que não 

apresente comentários sobre a dispersa produção de Walter Benjamin, certamente 

poderá fruir de uma escrita brilhante e instigante. Mas aquele que mergulha nas 

profundezas de sua produção, vê as diferentes versões de diversas peças, com suas 

aparições lampejantes em diferentes textos se escreverem juntas para o leitor-filólogo-

crítico-tradutor, que não cessa de buscar novas constelações posíveis. Esse leitor-

filólogo-crítico, o próprio Benjamin ensaiou separar os papeis ao escrever sobre as 

afinidades eletivas de Goethe, e, ousaria suspeitar aqui, apenas para promover 

constantes reencontros ao longo de sua obra, a partir de sua escrita sob o signo do anjo 

da história, em peças dispersas.90   

 

 

																																																																																																																																																																
sugere que se trata de alguma sorte de coleção. 

90 Em “As afinidades eletivas de Goethe”, Benjamin trata da filologia e da crítica, separando-as: “A 
bibliografia disponível sobre criações literárias sugere que o procedimento minucioso em tais 
investigações deve ser mobilizado mais em função de um interesse filológico do que crítico […] 
torna-se cada vez mais uma condição prévia para todo crítico vindouro a interpretação do teor factual, 
isto é, daquilo que chama a atenção e causa estranheza. Pode-se comparar esse crítico ao paleógrafo 
perante um pergaminho cujo texto desbotado recobre-se com os traços de uma escrita mais visível, 
que se refere ao próprio texto. Do mesmo modo como o paleógrafo deveria começar pela leitura desta 
última, também o crítico deveria fazê-lo pelo comentário […] a história das obras prepara a sua crítica 
e, em consequência, a distância histórica aumenta o seu poder. Se, por força de um símile, quiser-se 
contemplar a obra em expansão como uma fogueira em chamas vívidas, pode-se dizer então que o 
comentador se encontra diante dela como o químico, e o crítico semelhantemente ao alquimista. Onde 
para aquele apenas madeira e cinzas restam como objetos de sua análise, para este tão somente a 
própria chama preserva um enigma: o enigma daquilo que está vivo. Assim, o crítico levanta 
indagações quanto à verdade cuja chama viva continua a arder sobre as pesadas achas do que foi e 
sobre a leve cinza do vivenciado. (2009, p. 11-14) 
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… e do editor 

Como vimos aqui, o trabalho editorial, mesmo em suas organizações mais 

cuidadosas, sobretudo serve como um guia primeiro de leitura das obras. E não é 

diferente o caso de de Walter Benjamin, especialmente com a história de publicação 

de suas obras que em parte acompanho aqui, que vai das encomendas ao autor com 

indicações quase sempre limitadoras, pedidos de alteração ao autor, intromissões na 

obra mesma para sua publicação, especialmente quando póstuma, com a publicação 

complementar de notas, prefácios e posfácios, que muitas vezes não esclarecem o 

estado primeiro do que se apresenta como livro. 

Mais do que uma insurgência contra a tarefa – aqui no sentido benjaminiano 

do termo - necessária dos editores e organizadores, o que se pretende aqui é lançar luz 

sobre as contínuas decisões tomadas, para apreender o material como um espectro 

(quase) infinito de possibilidades de leitura. Para buscar realizar a tarefa do filólogo e 

do crítico, entendendo aqui que a filologia pode ser também um ponto de partida para 

a crítica. 

As imagens de constelação, arquivo e dispersão, a que recorri para tentar 

descrever o material, talvez não se aproximem da sensação que ele causa: parece se 

tratar de um acervo móvel, que a cada aproximação se reembaralha e se apresenta em 

novas conformações, causando verdadeiras vertigens. Assim, são bem-vindas algumas 

pistas deixadas por esses mesmos editores: seriam boias salva-vidas para proteger ou 

iscas para capturar o comentador? 

Sigo, aqui, de certa forma, uma das primeiras pistas deixadas. Confirmando a 

intuição de que fosse possível uma leitura dos textos que compõem Crônica 

Berlinense / Infância em Berlim pela lente da fotografia, o epílogo de Theodor Adorno 

para a primeira edição, póstuma, de Infância em Berlim (1950) já relacionava o 

escritor Walter Benjamin e Nadar, o fotógrafo (inventor da fotografia aérea), dizendo:  
 
 
[…] as fotografias de contos de fadas 

[Märchenfotografien] da Infância em Berlim — não são apenas 
ruínas [vistas] da distante perspectiva panorâmica 
[Vogelperspektive] de toda uma vida, são também instantâneos 
aéreos, tirados pelo aeronauta, que pede gentilmente aos modelos 
que não se movam (1970, p. 76).91  

 

																																																								
91  Cf. Adorno, Über Walter Benjamin (1970) p.76, tradução auxiliar e grifos meus. 
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Mesmo tendo encontrado o epílogo já a meio caminho desta pesquisa, é 

verossímil dizer que perseguir a pista das fotografias, a técnica fotográfica e suas 

metáforas para realizar a leitura da Infância em Berlim por volta de 1900 e de Berliner 

Chronik é mais um resultado da mais direta influência, talvez inescapável, do 

comentário de seu primeiro editor...  
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QUINQUILHARIAS III 
 

A questão do arquivo não é [...] uma questão do passado [...] É uma questão de futuro, 
a questão do futuro mesmo, a questão de uma resposta, de uma promessa e de uma 
responsabilidade para amanhã. O arquivo, se quisermos saber o que isto queria dizer, 
isso somente será de nosso conhecimento no tempo que há de vir. 
Jacques Derrida, Mal de arquivo. 
 

[Segunda] ilusão implicada no arquivo: a ilusão na crença. Ela consiste em encontrar modos de 
contornar a angústia que provoca o vazio de significação, ultrapassar a questão, 

colocar-se para além da cisão aberta por aquilo que, enquanto o lemos, devassa-nos. 
Chamamos esta ilusão de ilusão na crença porque, tal como a outra, ela é uma 

manifestação de horror porém, ali onde a primeira satura o sentido com 
referencialidade significante, esta segunda postula a transcendência como um para 
além da verificação documental. Admi- tindo, portanto, que, em toda operação de 
leitura, nos arquivos e acervos de escritores, há metamorfose e há transformação, 

somos levados a concluir que essa transformação deriva do próprio material que ali se 
acumula. […]. No caso da literatura, ela provém da linguagem, sua disseminação 

como poeira da vida, com a qual se armam as ficções axiológicas do presente. 
Raul Antelo, O arquivo e o presente. 

 
É interessante observar, emtretanto, como essas “páginas do lado”, Às vezes manuscritas, 
às vezes desenhadas ou pintadas, têm nexo próprio. 
Flora Süssekind, Papeis colados. 
 

Oferece-se, agora, mais uma arrumação possível, sem desassossego pelo que tem de 
arbitrário e com a esperança de que o leitor invente a sua própria. É que 

“arrumação possível” não há, muito menos definitiva. Ler sempre fora de 
ordem: eis a ordem correcta para ler esta coisa parecida com um livro. 

Fernando Pessoa, Livro do Desassossego composto por 
 Bernardo Soares, ajudante ou guarda-livros na cidade de Lisboa 

 
O trabalho em processo constitui, de certa maneira, a essencia da produção 
tardia de Benjamin […]  O que é uma obra incompleta e como diferenciá-la da 
obra finalizada?  Estamos acostumados a distinguir claramente entre dois 
conceitos e isso parece muito evidente na prática editorial corrente. Mas as 
coisas nem sempre são tão simples. Há obras que se apresentam como 
incompletas, cujo autor, no entanto, resolveu publicá-la assim mesmo. 
Giorgio Agamben, On Benjamin’s Baudelaire 
 

Reduzindo-se a um “modesto aparelho de gravação” (caracterização de Breton do poeta 
surrealista), Benjamin abre mão de qualquer reivindicação de autoria sobre seu 

trabalho: as palavras que copia são, afinal, não dele, mas pertencem a outras vozes, 
outras eras e, em sua maioria, adotam uma língua (Francês) que não é a sua. 

Preferindo deixar que os documentos que recolhe falem por si, Benjamin 
desaparece para o murmúrio intertextual do arquivo, presente apenas como a mão 
invisível que acopla aspas ao passado ou aloca passagens em novas constelações. 

Richard Sieburth, Benjamin, the Scrivener  
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CRÔNICA BERLINENSE:  
A BERLIM VIVIDA DE WALTER BENJAMIN 
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https://www.walter-benjamin.online/seite/suche/wba_398_04 

https://www.walter-benjamin.online/seite/suche/wba_398_05 

 

 

 

 

 

 

 
Walter Benjamin: Berliner Chronik [WBA 398/04] 
Walter Benjamin: Berliner Chronik [WBA 398/05] 
O caderno de capa de couro marrom tem 60 de suas páginas de papel bege e translúcido no formato 
10X15,5 cm preenchidas com o texto Berliner Chronik [Dimensões do caderno: 11.3 X 17.2 cm]. A 
maioria das folhas do caderno só está preenchida na página da frente, com uma escrita apertada e em 
tinta preta, apagada em alguns pontos. No caderno de couro se encontra também o texto Spanien 1932, 
que começa na última página do caderno virado ao contrário, de modo que os dois textos se direcionam 
para o meio do caderno (WuN 11.2, p.61). 
 
Berliner Chronik foi publicado em GS VI p. 465-519 [Tradução em processo com referência ao 
manuscrito e publicações em livro no anexo].  
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1 Mapa Pharus 
 

MAPA PHARUS 
Conheço uma que é de espírito ausente. Onde para mim são usuais 
os nomes de meus fornecedores, o local de guarda dos documentos, 
endereços dos meus amigos e conhecidos, a hora de um encontro 
marcado, ali se fixaram, para ela, conceitos políticos, palavras de 
ordem do partido, fórmulas de profissão de fé e ordens. Ela vive em 
uma cidade de senhas e mora em um bairro de vocábulos conjurados 
e irmanados, onde cada ruela adota cores e cada palavra tem por eco 
um grito de batalha (2012 b, p.35) 
 

 
O aforisma acima é parte da montagem literária Rua de mão única, livro de 

Walter Benjamin que pode ser inserido na produção vanguardista da década de 1920, 

neste caso, em especial o movimento designado como construtivismo. O próprio autor, 

em carta ao amigo Gershom Scholem, define o livro sem rodeios como: “uma notável 

organização ou construção de meus ‘aforismas’92 (…), uma rua” (GB III, p. 197).  

O livro contou com composição visual (diagramação, tipografia) feita no 

estúdio do fotógrafo que pertencia ao círculo construtivista berlinense, Sasha Stone. 

Nele, a rua da cidade é um fio condutor de aforismas que, de outra maneira, talvez não 

pudessem ser percebidos como parte de um todo: esse fio condutor aparece impresso e 

se forma a partir de duas faixas pretas que correm ao lado da costura do miolo (ver 

imagem abaixo) – neste ponto, é lamentável que as reedições do livro não tenham 

mantido o projeto gráfico, pois, sua chave de leitura é sobretudo visual (Köhn, 2004, 

p.58). Diagramados como quarteirões ou blocos, os aforismas trazem nos títulos 

tipografia comum às das propagandas da época, sugerindo transversais ou edificações 

em uma rua de mão única. Soma-se a essa particularidade tipográfica a fotomontagem 

realizada por Sasha Stone para a capa, em que se acumulam os elementos da 

metrópole moderna e, em destaque, a placa que indica a Einbahnstraße, com 

contornos vermelhos. O próprio autor se admira do formato final do livro, como 

escreve em carta ao amigo Scholem: “fez-se uma organização ou construção notável 

dos meus aforismas, uma rua”, define o autor de forma precisa (GB III, p.197). 
																																																								
92 A correspondência à época da concepção do livro revela certo desconforto de Benjamin em tratar Rua 

de mão única como um livro de aforismas, o que se evidencia no uso das aspas por ele. Manteve-se, 
aqui, a nomenclatura acordada entre ele e o primeiro editor dos textos que compõem a coletânea, 
Siegfried Kracauer (ver Capítulo I). Embora defenda outra nomenclatura, a saber, peças, para fazer 
referência à prosa curta de Walter Benjamin, seguirei, por ora, a definição do próprio autor, que só 
passa a se referir a Stücke mais tarde. Nos casos em que tratarmos do complexo Crônica/Infância, uso 
peça(s), como proposto no capítulo anterior e indicado em “Primeiras Palavras” nesta tese. 
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Não é apenas visual e formalmente que Rua de mão única se aproxima do 

construtivismo, mas também a partir dos temas de que trata Walter Benjamin em seus 

aforismas e o estilo com que os escreve: a concepção urbana aparece já nos títulos, que 

se alternam entre nomes de estabelecimentos comerciais (“Produtos da China”, 

“Luvas”, “Relógios e Ourivesaria”), complementados por frases que se encontrariam 

em placas de sinalização ou mesmo de propaganda (“Atenção! Degraus!”, “Alemão 

bebe cerveja alemã!”). A prosa quer-se direta, trazendo por vezes listas e até tabelas.  

A aparente desconexão dos aforismas uns com os outros à primeira leitura, 

bem como a afinidade de alguns temas trazidos ali com aqueles de que se ocupava o 

movimento surrealista, como as passagens sobre crianças e sonhos, é muito 

provavelmente o motivo para que parte da recepção tenha relacionado Rua de mão 

única com o surrealismo, muito embora Benjamin só tenha entrado em contato com 

estas obras durante a composição do livro – e não ao conceber e escrever os aforismas, 

publicados na imprensa antes de se tornarem coletânea. Até mesmo seu 

contemporâneo Ernst Bloch, ao fazer duras críticas na ocasião do lançamento, por 

encontrar um livro “sem qualquer concepção”, não deixou de ligá-lo ao surrealismo 

(WuN 8, p.525s). Anos mais tarde (1935), escreveria uma retratação à sua primeira 

crítica, mas sem revisitar as conexões com o movimento (WuN 8, p.539s). Theodor 

Adorno, por sua vez, passou a utilizar essa leitura de Bloch, incluindo-a em seu artigo 

que acompanhou a edição de 1955 do livro, marcando assim também a recepção que 

se seguiria àquela publicação – que já não reproduzia o projeto gráfico da primeira 

edição. 

Ainda que alguns dos aforismas de Rua de mão única compartilhassem com o 

movimento surrealista temas de interesse, a aproximação do livro de Benjamin com o 

movimento se encerra exatamente nesse ponto. A composição gráfica e editorial do 

livro, assim como a dos próprios aforismas, produtos de uma técnica bastante racional 

e, portanto, distante dos efeitos da escrita automática, por exemplo, fazem da obra um 

livro de artista 93 , sem dúvida, mas de um artista vinculado ao movimento 

																																																								
93 Em linhas gerais, trata-se de uma obra de arte em formato de livro, em que toda a concepção, tanto 

formal quanto de conteúdo, é levada em consideração para caracterizá-la como obra. Sobre o conceito, 
ver, de Paulo Silveira, “Definições e indefinições do livro de artista” (2008, p. 25-71). Não posso 
deixar de mencionar aqui o colega Gabriel Schünemann Dantas, que em sua dissertação de mestrado 
(2017) chama a atenção para a possibilidade de considerar-se Rua de mão única um “livro de artitsta” 
a partir do conceito de Silveira. É também de Dantas a boa ideia de ressaltar e valorizar o aspecto 
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construtivista, melhor dizendo, junto com Schöttker: “as ideias do construtivismo em 

Rua de mão única aparecem não só em sua elaboração, mas em sua composição” 

(Schöttker,1999, p. 181) – além da dedicatória para a ativista e dramaturga Asja Lacis, 

que Benjamin conhecera em Capri, ali caracterizada como engenheira:94 “Esta rua se 

chama Rua Asja Lacis, em homenagem àquela que, na qualidade de engenheira, a 

rasgou dentro do autor” (2012a, p.9). 

 

 

 
 

 

																																																																																																																																																																
gráfico do livro citando os títulos dos aforismas que o compõem em versaletes, procedimento o que 
adoto aqui. 

94 Para análises mais detalhadas sobre Rua de Mão Única e sua relação com os movimentos de 
vanguarda, ver Konstruktiver Fragmentarismus, de Detlev Schöttker (1999), além dos comentários do 
autor à edição do volume 8 da edição crítica Werke und Nachlaß. 

SOBRECAPA DE EINBAHNSTRAßE (1928); COLAGEM DE SASHA STONE	
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Antes do livro de Walter Benjamin, outro tipo de mapa já era parte do 

imaginário de todo berlinense ou visitante da cidade. Criados em 1902, os mapas 

urbanos coloridos, com pontos de destaque das cidades em desenhos bidimensionais e 

nomes das ruas, eram os guias que passageiros encontravam afixado em todas as 

estações de S-Bahn e U-bahn da capital alemã no início do século 20. Eram os mapas 

da editora Pharus.95 

E	 com o aforisma “Mapa Pharus”96, temos em Rua de mão única uma 

construção peculiar: uma imagem que se desdobra em ponto de fuga, tal o jogo lúdico 

de Proust, que vai “do pequeno para o menor, do menor para o minúsculo” (GS VI, p. 

467)97. O leitor tem diante de si uma espécie de mapa de uma rua de mão única (o 

próprio livro); este mapa, por sua vez, indica o estabelecimento onde se encontram 

ARTIGOS DE PAPELARIA; entre os artigos disponíveis para consumo na dita papelaria, 

está o “mapa Pharus”, que, por sua vez, mostra, ao fundo, o ponto de fuga, aquela a 

																																																								
95 A editora Pharus ainda edita mapas urbanos, hoje os mapas são considerados eminentemente 

turísticos, por seu estilo desenhado. 
96 João Barrento, em sua tradução de Rua de Mão Única, opta por não usar a “marca” do mapa, optando 

pela expressão “planta topográfica” (2013, p.32). Além de Walter Benjamin estar, no livro, tratando 
justamente do espaço urbano, contendo aí sinalizações, propagandas e, naturalmente marcas – o mapa 
Pharus era, além de tudo, parte dessa vitrine da cidade. Havia outras editoras de mapas urbanos na 
época, como a Falk, e o Pharus notabilizava-se pelos desenhos e formas de codificação. 

97 No original: vom Kleinen ins Kleinste, vom Kleinsten ins Winzigste. 

MIOLO DE EINBAHNSTRAßE (1928), CARACTERIZANDO A RUA E SUAS ENTRADAS	
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quem o livro é dedicado e tem nome de rua: Asja Lacis – é dela que trata a miniatura 

em prosa. Ao lado dela, em construção tão engenhosa, acena o próprio autor, de rabo 

de olho. “Mapa Pharus” é, provavelmente, o aforisma de maior teor autobiográfico do 

livro, que não conta com um eu-narrador. Como o próprio Walter Benjamin escreve, 

alguns passos adiante na mesma Rua de mão única, agora num antiquário, após se 

deparar com um “Mapa Antigo”, ainda encantado com a namorada letã98 e recorrendo 

textualmente ao movimento de desdobrar das imagens:  
 
 

“quando se ama alguém (…) encontra-se quase em todo 
livro seu retrato. E disto se segue: a faculdade da fantasia é o dom do 
interpolar no infinitamente pequeno, descobrir, para cada 
intensidade, como extensiva, sua nova plenitude comprimida, em 
suma tomar cada imagem como se fosse a do leque fechado, que só 
no desdobramento toma fôlego e, com a nova amplitude, apresenta 
os traços da pessoa amada em seu interior” (“Leque”, 2012b, p 41). 

 

 

Aqui, Benjamin dá ao leitor a pista de que ele encontraria o retrato da amada 

no livro – se pode ser encontrado na leitura, por que não também na escrita? –  além da 

descrição do movimento de desdobramento e das interpolações, motivo que aparece 

descrito em pelo menos outros dois pontos da constelação criada para esse trabalho: na 

própria Crônica Berlinense, ao descrever a escrita da memória em Proust, que 

retomaremos mais adiante, e no ensaio sobre a imagem em Proust. 

Esse movimento de buscar pistas da vida do autor, as marcas autobiográficas 

em sua obra, feito um “cão de caça” (Lejeune, 2008), decerto não é usual ao leitor de 

Walter Benjamin, cujo estilo de escrita refrata esse tipo de leitura, seja nos ensaios, 

seja nos textos de caráter mais notadamente literário como Rua de mão única. O 

próprio autor dizia considerar sua escrita superior à da maioria por evitar usar “eu”, 

exceto em cartas. Em Rua de mão única, a dedicatória a Asja Lacis é um primeiro 

sinal tão discreto de que ali poderiam ser encontradas outras marcas autobiográficas99, 

e somente o conhecimento prévio da biografia do autor permite enveredar por esse 

caminho de leitura – e o prejuízo para aquele que não o escolher é pouco ou nenhum. 

																																																								
98 “Em um amor a maioria procura eterno lar. Outros, muito poucos, porém, o eterno viajar” (2012, p. 

41), suspira Benjamin. 
99 Theodor Adorno na primeira edição das obras reunidas de Benjamin (Schriften) não inclui a 

dedicatória do livro. 
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Entretanto, uma leitura em constelação100 da obra do autor, nos levará, guiados pelo 

MAPA PHARUS, de Rua de mão única a Crônica Berlinense – e neste último, o pronome 

“eu” vem à cena: 
 
 

Faz tempo, faz anos, na verdade, que jogo com a ideia de articular 
em um mapa o espaço da vida e da biografia. De primeira, almejava 
um mapa tipo Pharus-plan, mas hoje estaria mais propenso a 
utilizar uma Carta Corográfica, se houvesse mapas desse tipo [do 
perímetro urbano] das cidades. Mas carecemos de tais mapas, sem 
dúvida por desconhecimento de quais serão os palcos da futura 
guerra. Cheguei a idealizar um sistema de símbolos, em que o fundo 
cinza desses mapas seria tomado por cores, se ali se registrassem as 
moradas de meus amigos e minhas amigas, os pontos de encontro de 
alguns coletivos, que vão desde as salas de debate do Movimento da 
Juventude [Jugendbewegung] até os locais de reunião da juventude 
comunista, os quartos de hotel e de bordel que só conheci por uma 
noite, os bancos decisivos do Tiergarten, os caminhos da escola e as 
covas que vi serem preenchidas, os lugares onde brilhavam Cafés 
com nomes hoje desaparecidos e que na época passavam diariamente 
por nossos lábios, as quadras de tênis onde se encontram casas 
vazias para alugar, os salões tomados de ouro e estuque onde os 
terrores das aulas de dança os tornavam quase equivalentes a 
verdadeiros ginásios esportivos, se tudo isso se registrasse de forma 
discernível numa só Carta [num só mapa] (GS VI, p.466-467, grifo 
meu). 

 
 

O leitor do arquivo encontra ainda um outro texto, de tom ainda mais pessoal 

e até mais poético, que reproduzo aqui na tradução de Willi Bolle: 
 
 
Quando eu estiver velho, gostaria de ter no corredor da minha casa  
Um mapa Pharus de Berlim  
Com uma legenda  
Pontos azuis designariam as ruas onde morei  
Pontos amarelos, os lugares onde moravam minhas namoradas  
Triângulos marrons, os túmulos  
Nos cemitérios de Berlim onde jazem os que foram próximos a mim  
E linhas pretas redesenhariam os caminhos  
No Zoológico ou no Tiergarten  
Que percorri conversando com as garotas  
E flechas de todas as cores apontariam os lugares nos arredores  
Onde deliberava sobre as semanas berlinenses  
E muitos quadrados vermelhos marcariam os aposentos  

																																																								
100 Willi Bolle (2000) fala de uma trilogia berlinense na obra benjaminiana que englobaria as peças 

radiofônicas, Crônica Berlinense e Infância em Berlim. Eu consideraria, ao menos, uma tetralogia 
berlinense, incluindo-se, então, Rua de mão única. De todo modo é sempre uma decisão arriscada 
realizar esse tipo de corte transversal na obra Benjaminiana, pois como vimos, é próprio do estilo do 
autor retomar os próprios textos, imagens, motivos, ao longo de toda sua obra. 
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Do amor da mais baixa espécie ou do amor mais abrigado do 
vento.101 (Benjamin apud Bolle, 1996) 
 

Benjamin inicia as quarenta anotações102 no caderno de couro marrom que 

formam a Crônica Berlinense evocando os guias que o apresentariam à cidade ao 

longo da vida. Ironicamente, entre os guias enumerados por Benjamin, não se encontra 

nenhum mapa – talvez por que o autor tenha demorado trinta anos até compreender 

como usar um mapa urbano (GS VI, p.466).  

 

 

 

 

 

 
																																																								
101 O manuscrito, quase um poema composto em tons construtivistas, tem a assinatura WBA 369/7 

encontra-se transcrito nas notas do volume GS VII, p. 714. 
102 As edições de Scholem (1970) e Gesammelte Schriften VI neste caso seguem a ordenação do 

manuscrito. 

DETALHE DO BAIRRO DE CHARLOTTENBURG E ARREDORES EM BERLIM. MAPA PHARUS DE 1906	
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2 (Anti)autobiografia 

 

O projeto que tem seu primeiro resultado na Crônica – que nunca foi entregue 

a quem fez a encomenda – partia de uma notável contradição: criar uma autobiografia 

por encomenda, o que por si, já contraria o princípio mesmo da acepção tradicional do 

gênero 103 . Ainda que a autobiografia enquanto gênero pressuponha um leitor, 

distanciando-se assim da escrita íntima (escrita do coração, Herzenschrift em alemão), 

dela ainda se espera que traga um desejo individual de expressão de si (Günter, 1996, 

p.111). Não surpreende, então, que o contrato não tenha sido cumprido, e a tarefa 

tenha enveredado por caminhos não conjecturados.  

Das anotações que formam a Crônica, texto do autor de que mais se poderia 

dizer aproximar-se de uma autobiografia104, sobressai, ao fim da leitura do manuscrito 

editado, a impressão de um homem solitário falando ao vento – que, além disso, adota 

um tom por vezes um tanto retórico. Durante a leitura, não é raro perceber Benjamin 

se deixando levar pelo fluxo da memória, as cenas se transformam, evanescem, e, 

apesar de uma sintaxe um tanto elaborada e formal, podendo parecer antiquada a um 

leitor dos dias de hoje, a estrutura final que temos, nas duas edições105, é uma estrutura 

aberta, porosa, como se estivesse em compasso de espera pelas lembranças que 

porventura possam vir à consciência – e enquanto espera, Benjamin reflete sobre a 

memória e as lembranças.  

Não obstante as intervenções editoriais, as anotações podem, por vezes, 

parecer a redação imediata de memórias de seus anos de formação na cidade, pois 

estão organizadas em uma sucessão que não apresenta qualquer continuidade 

cronológica, e cuja relação entre as partes não necessariamente encontra 

denominadores; outras passagens, por sua vez, mesclam a memória do autor em 

relação aos diversos cenários da cidade a dados autobiográficos que parecem escapar 

por brechas nas meditações sobre o funcionamento da memória, sem deixar de 
																																																								
103 Os tempos atuais naturalmente tornaram ainda mais complexa a discussão acerca das autobiografias. 

O gênero se tornou extremamente comercial e vendável com a cultura das celebridades, decerto ganha 
outras conotações, em especial se entrarmos na reflexão sobre o ghost-writer. A reflexão acerca da 
literatura de testemunho também traz a problemática daquele escritor que coloca em letras no papel 
uma voz que não é sua.	

104 Se entendermos a autobiografia como a narrativa clássica retrospectiva, onde autor e personagem se 
identificam  e percebe-se, na leitura, uma reconstrução da história de vida desse autor-narrador-
personagem, que traz fatos comprováveis em sua escrita. Sobre a autobiografia como um gênero, ver: 
Lejeune, 2008  

105 Ver Capítulo III: Pequena história berlinense e Anexo 
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envolver o leitor com detalhes pessoais como nomes de pessoas de seu círculo à 

indicação de locais exatos. 106 Assim, em uma de suas muitas passagens pelo 

Tiergarten, observa a vista dos fundos de uma das casas, a linha suspensa de trem e 

recorda-se dos tempos universitários, do movimento estudantil, dos desafetos 

passageiros e interrompe-se, refletindo, se não seria a idade de quarenta anos ainda 

muito jovem para evocar as principais lembranças da vida? (GS VI, p. 476-477). Além 

disso, ao falar do bairro que faz de Berlim sua casa, ficamos sabendo onde se reunia o 

autor com os colegas, quem eram esses, com que idade escreve as memórias, e, por 

fim, num tom melancólico (estaria muito jovem ou muito velho?), reflete sobre a 

distância necessária dos acontecimentos para que se possa trazê-los à luz – reflexão 

que desenvolverá no seu ensaio sobre Baudelaire (1989, p.103-151).  

Benjamin, então, passeia, divagando em voz alta pelo Tiergarten em dia de 

festa e em dia de enchente, vai à casa da tia, à escola, onde ao subir as escadas não via 

nada além de meias até o joelho, entedia-se mais de uma vez com as aulas, de modo 

que todo e qualquer passageiro de S-Bahn da estação Savignyplatz faz-se digno de 

inveja, vai aos Cafés, conta da eterna busca por um novo Lokal, tão logo um 

estabelecimento caísse no gosto popular, e, de volta ao Tiergarten, senta-se nos bancos 

bons para passar uma tarde lendo jornal ou pensando no encontro com a namorada. Se 

o caminho passa pelo antigo apartamento de um amigo querido e a lembrança ameaça 

ganhar tons mais emocionados, o solitário Benjamin, então, interrompe o fluxo da 

memória e contempla o próprio lembrar.  
 
 
[…] tentei evocar a figura do meu amigo Fritz Heinle, em 

torno da qual se ordenam todos os acontecimentos da Heim, e com a 
qual também desaparecem. Fritz Heinle era poeta, e, entre todos os 
moradores, o único com quem não me encontrei em vida, mas em 
sua poesia. Morreu aos 19 anos e não era possível encontrar-se com 
ele de outro modo. Ainda assim, minha primeira tentativa de 

																																																								
106 Para caracterizar a escrita da Crônica como “autobiográfica”, mais que isso, uma escrita íntima, me 

apoio mais em Grésillon que Lejeune, na verdade. A Crônica, publicada por Scholem como a 
transcrição do caderno em 1970 e mais tarde “apenas reorganizada” pelos editores de Gesammelte 
Schriften, já ganhara, antes mesmo de se dar relevância aos manuscritos, uma espécie de selo de 
autenticidade da vida do autor. Cito Grésillon: “Os manuscritos nos obrigam a apreender, a levar a 
sério a questão da instância escrevente. Nenhuma esquiva possível. ´O apagamento do sujeito 
dificilmente resiste à presença da mão que traça sobre o papel´ [...]Escrever como atividade exige um 
sujeito gramatical. Trata-se da escrita mais íntima, a dos cadernos e cadernetas, que mostra como o 
vivido, o real, o biográfico têm profunda ligaçãoo com a escrita da obra” (2011, p.171, grifo meu). A 
expressão instância escrevente, faço questão de repetir, é especialmente feliz e coloca o leitor imerso 
no arquivo diante da questão que todo manuscrito sussurra: o que, aqui não é vivido? 
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reivindicar o espaço de sua vida no da poesia lírica foi em vão, e o 
inefável da experiência que havia originado a conferência em que fiz 
essa primeira tentativa, assim se manteve na incompreensão e no 
esnobismo da audiência na casa de Marianne Weber. Essa 
lembrança, vem ficando, desde então, cada vez mais pálida, na 
mesma medida em que, cada vez menos, posso recriar 
autonomamente os cômodos da Heim; hoje me parece mais legítima 
a tentativa de reproduzir o espaço exterior em que vivia o morto, o 
quarto que ele ocupava (em que estava domiciliado), que a de 
compreender o espaço intelectual em que ele escrevia sua poesia 
(GS VI, p.476-477, grifo meu). 

 
 

Mas que ninguém se iluda esperando uma de leitura que leve o leitor pela 

mão para uma caminhada por Berlim guiada por quem ali passou sua infância e a sua 

juventude. Esse autor identificado com a figura do narrador não poderá servir como 

guia primordial da cidade, sobretudo porque ele mesmo tem “um péssimo senso de 

direção” e “demorou trinta anos até que a diferença entre esquerda e direita pudesse 

correr nas [suas] veias, e até que conseguisse entender como usar um mapa de rua” 

(GS VI p.466), além de considerar uma arte saber perder-se numa cidade (GS VI 

p.469). As vivências de Benjamin aparecem, na Crônica, como pontos marcados no 

mapa da cidade, sem sugerirem um caminho a ser percorrido, pois as experiências 

individuais se entrelaçam a eventos históricos, “formando as imagens topográficas, em 

que a memória forma a cena na qual os eventos, transformados em um sistema de 

signos, se unem ao sistema de linhas do mapa. Os momentos lembrados são, na 

memória, análogos a (esparsos) pontos marcados num mapa de cidade” (Günter, 1996, 

p.113). 

A Crônica põe em cena uma relação idiossincrática de Benjamin com família, 

parentes e amigos, ao passar pelos vários bairros de Berlim, ruas específicas e locais 

como o parque Tiergarten e a Ilha Pavão. Emergem dessas reflexões autobiográficas, 

imagens do sujeito atravessado pela melancolia da ausência e consciência da finitude, 

mas as várias anedotas pessoais mostram que a história desse sujeito “eu” é 

inseparável da história de sua cidade. É o caso de uma relação quase superficial de 

juventude com Ernst Joel, universitário que participava de um grupo de movimento 

estudantil ora atacado por Benjamin e seu grupo, e que anos mais tarde seria o 

responsável por administrar as doses das experimentações de Walter Benjamin com 

diversas drogas. Ao entrecruzar fragmentos de recordações-confissões com material 

reflexivo, tem-se o efeito de uma espécie de autorretrato intelectual em colagem. Entre 
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a linguagem do diário protocolar, que aparece, por exemplo, em Diário de Moscou e a 

prosa curta e aforística de Rua de mão única, a Crônica pode sugerir até uma tentativa 

de repetir a estratégia construtivista e aproveitá-la na linguagem da autobiografia, 

como indicou Gerhard Richter (2006, p. 227). Na Rua de mão única, o leitor se depara 

com fachadas, anúncios e até obras, no teste cartográfico da autobiografia, os pontos 

no mapa são os amigos e familiares. Assim, ao mesmo tempo em que a cidade de sua 

memória anotada está povoada de rostos e anedotas, a solidão lhe parecia “o único 

estado digno do ser humano” (GS VI, p.490-491). 

Mas ao recusar textualmente o gênero autobiográfico nesse espaço, Benjamin 

cria uma armadilha para sua própria escrita, que se encontrará com o desejo de 

observar a regra de reservar o pronome em primeira pessoa para as cartas. Já em 

setembro de 1932, pouco depois de começar as notas no caderno, Benjamin escreve ao 

amigo Jean Selz, que mais tarde traduziria algumas peças para o francês, decidido 

sobre alguns aspectos que deveriam ter suas anotações memoriais:  

 
 

Desde minha chegada trabalhei intensamente em uma série 
de notas […] uma espécie de lembranças da infância, mas isenta de 
qualquer acento individual ou familiar. Um tipo de cara-a-cara de 
uma criança com a cidade de Berlim. É um trabalho que me toma 
quase totalmente de modo que quase não leio mais” (GB IV, p.132).	 

 
Para perceber esse movimento na escrita de Benjamin, Gerhard Richter pensa 

essa tarefa escrevente como “um duplo gesto de construir e desfazer, nos moldes da 

leitura das duas mãos de Freud em Jacques Derrida – uma escrita, a outra apagamento” 

(2006, p.224). A alusão à leitura de Derrida do ensaio sobre O bloco mágico de Freud, 

parece ideal para entender o apagamento aparente (superficial) dos traços, sem 

comprometer sua permanência.  

O duplo gesto proposto por Richter está em consonância com a presente 

leitura das duas obras, postas em diálogo constante, tal um negativo e suas 

reproduções em positivo – se quisermos nos manter no campo semântico da fotografia 

– ou como o rebus, que, uma vez percebida a imagem que forma seu duplo, é 

impossível não ver as duas a todo o tempo. Poderíamos até mesmo dizer que qualquer 

tentativa de ler essa escrita autobiográfico-memorial-literária de Benjamin não deve 

procurar resolver, mas sim convidar ao espaço de tensão, nele alojando-se.  
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Tem-se, assim, uma escrita memorial – e não autobiográfica – do complexo 

Crônica /Infância. Um leitor que insista ler a autobiografia por si só no complexo, 

deverá fechar um dos olhos ou concentrar-se ferozmente para não se deixar levar pelo 

caráter universal que o texto ganha, com o recuo do “ eu”, anunciado no próprio texto.  

E será em Infância que Benjamin descreverá seu método particular de 

desaparecimento. Em diferentes textos, o autor recorre à lenda do do pintor chinês que, 

ao terminar seu quadro, imerge nele e desaparece na paisagem. Na primeira versão 

publicada de Infância em Berlim por volta de 1900, o pintor aparece logo na abertura, 

quase imediatamente após a fotografia do autor: anuncia-se e logo evanesce. A peça 

“Mummerehlen”107 varia sensivelmente entre as versões do Datiloscrito de Berlim, 

onde aparecem fotografia e pintor, e do Datiloscrito de Paris, de onde somem as duas 

figuras. Mas o anúncio da dissolução do eu não deixa de comparecer. Na versão de 

1938, a perspectiva do pintor, que não é a do artista nem a do espectador diante da 

obra, funciona como a percepção da criança que se mistura nas cores das bolhas de 

sabão e se deixa levar por elas. O fragmento intitulado “Cores”, que não consta no 

Datiloscrito de Berlim, na “versão de última mão” de Infância em Berlim por volta de 

1900, recupera a lenda, reescrevendo-a: 
 
 
Ganhava a cor da paisagem que via na janela [...] como 

quando pintava a aquarela [...] [e] com as bolas de sabão. Eu viajava 
dentro delas pela sala e juntava-me ao jogo de cores de suas cúpulas 
até elas se desfazerem. Olhando para o céu, para uma jóia, ou para 
um livro, perdia-me nas cores (BENJAMIN, 2013, p.108). 

 
 

O autor revela, aí, que somente a perspectiva da criança, imersa, pode 

comparecer nestas imagens da Infância em Berlim. 

Nicolas Pethes, que cunha a expressão anti-autobiografia, nota que esse 

movimento da escrita de Benjamin tem uma consequência peculiar para seus leitores – 

na verdade, para uma parcela muito específica da recepção dos escritos do autor: os 

biógrafos. Pethes assinala que tanto Fuld quanto Witte e Brodersen, em suas biografias 

do autor, parecem buscar índices autobiográficos nos textos da Infância, mesmo em 

algumas descrições que aparecem de modo bastante generalizante. A eliminação das 
																																																								
107 A versão que consta na edição Adorno-Rexroth, publicada em português, é muito próxima da versão 

do Datiloscrito de Berlim, e está transcrita na íntegra no próximo capítulo desta pesquisa, justamente 
com as passagens em que figuram a fotografia e o pintor destacadas. Por isso, não as recupero em 
transcrição aqui. 
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anedotas pessoais e dos detalhes mais íntimos ao longo do processo de escrita resultam 

num efeito que o próprio título já sugere (Pethes, 1999, p. 276): No lugar de memórias 

do indivíduo-autor, apresentam-se alguns instantâneos de uma infância em Berlim na 

virada do século que devem se sobrepor ao indivíduo e ser percebidas como coletivas. 

De fato, o “eu” que aparece na Crônica é bastante diferente daquele que sobe 

à ribalta na Infância. A Crônica, como observa Scholem no seu posfácio (1970, p.126s 

/ GSVI, p.797), contém marcas autobiográficas muito mais evidentes que a Infância, 

como os detalhes da casa dos pais e a descrição das relações com amigos de juventude. 

E grande parte do comentário sobre a Crônica aponta as semelhanças que o texto traz 

com as marcas do gênero autobiográfico, decerto muito mais acentuadas que a 

Infância.108 Leituras da Crônica a partir das marcas autobiográficas109 costumam 

sublinhar aspectos como a voz de narrador e autor coincidindo, a perspectiva em 

primeira pessoa do autor / narrador com importância maior ou igual ao conteúdo, as 

imagens antigas apresentadas no texto, distantes da interpretação do adulto que as 

escreve, e os acontecimentos e experiências, tal como rememorados, formando o 

conteúdo da narrativa. Aponta-se ainda o pretérito imperfeito da narrativa épica 

situando a “criança burguesa bem-nascida” (GSVI, p.465) em um tempo passado que 

só se tornaria claro a partir do presente, e a estrutura do texto, que separaria, de um 

lado, o outrora dos acontecimentos e, de outro, o hoje da reflexão, assegurando visadas 

retrospectivas, bem como o distanciamento espacial do olhar que partiria de Paris para 

o local da infância (GSVI, p.469). A distância também estaria, segundo essa leitura, 

expressa em uma intenção didática implícita na dedicatória ao filho Stefan, além das 

considerações auto-críticas relacionadas a um eu “anterior”, do passado (Günter, 1996, 

p.111). 

Walter Benjamin, por sua vez, ao refletir sobre o gênero autobiográfico em 

suas anotações da Crônica, nega que seu texto se enquadre nele e dá mais um passo 

em direção a uma proposta de escrita da memória, que se realiza completamente na 

Infância. 
 
 

																																																								
108 Georg Otte (2006) nota, em ensaio sobre a Infância, que Adorno lia na escrita de Walter Benjamin 

um anti-subjetivismo radical) 
109  Sabemos, hoje, que leituras assim podem estar completamente influenciadas pela forte 

editorialização da Crônica, que apagaria saltos, interrupções e retornos.	
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As lembranças, mesmo aquelas que vão longe, nem sempre 
apresentam uma autobiografia. E certamente aqui não se trata de 
uma, nem mesmo dos anos de Berlim, único tema que interessa aqui. 
Pois uma autobiografia tem a ver com o tempo, com a seqüência de 
acontecimentos e aquilo que compõe o fluxo contínuo da vida. Mas, 
aqui, falo de um espaço, de instantes e de descontinuidades. De 
modo que mesmo que meses e anos apareçam aqui, eles o fazem na 
forma de instantes da rememoração. Essa forma estranha – pode ser 
chamada fugaz ou eterna – não é, em hipótese alguma, o material de 
que a vida é feita. […] (GS VI, p.488). 

 
 

Ao criar a oposição entre os instantes de rememoração e a autobiografia, 

Benjamin assinala um projeto de sua escrita memorial. Nos instantes de rememoração, 

o passado é destituído da linearidade temporal, interrompendo o fluxo dos 

acontecimentos e arrancando pedaços desse passado, pedaços esses que indicam eles 

mesmos a forma da descontinuidade e são imagens, pois, para Benjamin, “a história se 

decompõe em imagens, não em histórias” (Benjamin, 2006, p.518). 

Se Proust escreveu uma obra autobiográfica, das “menos classificáveis” por, 

nas palavras de Benjamin, conjugar a “poesia, a memorialística e o comentário até a 

sintaxe, com suas frases torrenciais (um Nilo da linguagem, que transborda nas 

planícies da verdade, fertilizando-as)” (2012b, p.37), o objetivo do próprio Benjamin 

era apresentar, pontualmente, “expedições às profundezas da memória”. Certo do 

valor estético e da qualidade de sua Infância, não interessava a ele recriar o fluxo de 

um rio, como o caudaloso e extenso Nilo das buscas de Proust (nem mesmo um 

Spree). 110 

A aproximação dessa busca de uma poética da memória, realizada na 

Infância, com o método que Benjamin planeja para sua obra das passagens, não é 

simples coincidência. Mostrar, apresentar [darstellen] 111 , escrever a partir do 

																																																								
110 Anja Lemke, em seus comentários sobre a Infância, tende a concordar com comentadores como 

Manuela Günter, que incluem principalmente a Chronik, mas também a Infância no gênero 
autobiográfico, ainda que com caráter bastante experimental, mais acentuado no segundo. Em ensaio 
sobre os processos midiáticos de tradução em Walter Benjamin, escreve: “O objetivo do texto 
autobiográfico não é superar a diferença entre vivência e lembrança ou ainda descrever o conteúdo das 
lembranças com a maior fidelidade de detalhes possível, é antes descrever o próprio processo de 
lembrar”. [Ziel des autobiographischen Textes ist es nicht, die Differenz zwischen Erlebnis und 
Erinnerung zu überbrücken oder den Erinnerungsinhalt möglichst detailgetreu zu schildern, sondern 
vielmehr den Prozess des Erinnerns selbst zu beschreiben] (Lemke, 2003, p. 35); Manuela Günter, em 
Anatomie des Anti-Subjekts (1996), defende que nem mesmo as entradas reflexivas sobre as formas de 
narrar processos de rememoração desestabilizam o gênero autobiográfico no texto da Crônica. 

111 Sobre isso, ver “Do conceito de Darstellung em Walter Benjamin (ou verdade e beleza)”, de Jeanne 
Marie Gagnebin (2014, p.63-74). A autora defende que a tradução de darstellen por representar, no 
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minúsculo [Winzigste], sobre o mundo das coisas [Dingwelt], são formas da escrita 

que se tornam caras para o autor. 

 
 
Método desse trabalho: montagem literária. Não tenho 

nada a dizer. Somente a mostrar. Não surrupiarei coisas valiosas, 
nem me apropriarei de formulações espirituosas. Porém, os farrapos, 
os resíduos: não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes justiça da 
única maneira possível: utilizando-os (Benjamin, 2007, p.502). 

 
 

O célebre trecho de Passagens parece descrever o método de escrita da 

Infância. Benjamin faz recuar o “eu” adulto e da juventude e sobram os brinquedos, os 

locais, os cômodos, os objetos.112  

 

3 Em busca de uma poética da memória: tira de testes  

 

Alguns comentadores como DetlevSchöttker (1999) e Anja Lemke (2008), e 

também Nicolas Pethes (1999), inspirados em Frances A. Yates, cuja reflexão em A 

arte da memória (1966) contribuiu para que a arte da mnemotécnica clássica passasse 

a figurar nos discursos sobre memória cultural e literatura de memória, buscaram ler a 

forma peculiar da Infância a partir de uma espécie de atualização dessa tradição. 

Concordo com Burkhardt Lindner (2009) ao perceber esse movimento interpretativo 

como extremamente sedutor, embora não totalmente adequado, diante da 

especificidade do material que traz o complexo Crônica / Infância – ou mesmo se se 

considerar apenas as peças da Infância. Ainda com Lindner:  

 
 

A diferenciação mnemotécnica de loci e imagines não se 
aplica aqui. Quando Benjamin fala das “imagens” da Infância, ele 
inclui aí igualmente, lugares, objetos, experiências e sensações no 
corpo e afetos. A imagem não é aquilo a que prende a memória, mas 

																																																																																																																																																																
caso de Benjamin, prejudica a compreensão do pensamento e do estilo do autor, sugerindo 
apresentação ou exposição (como as exposições de arte), de fato, muito mais frutíferos para o leitor e 
comentador.  

112 Encontrar esses pontos de contato entre o método proposto nas obra das Passagens e a realização da 
Infância não indica que sejam trabalhos semelhantes em sua essência. Walter Benjamin mesmo, em 
carta a Gretel Adorno, escreve: “Formas como as da Infância em Berlim, assim como elas me 
parecem, não podem ocupar esse livro em nenhuma parte e nem em seu menor grau: reconhecer e me 
apropriar disso é uma das funções da segunda versão. A pré-história do século 19, cujo limiar é 
refletido no olhar da criança que brinca, carrega um aspecto completamente diferente dos signos 
gravados no mapa da história”. (GBV, p. 1139) 
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aquilo que se molda conjuntamente no processo de escrita (2009, 
p.107)113. 

 
 

Ainda que a passagem em que Benjamin diz pensar sua autobiografia como 

um mapa, sugerindo uma leitura cartográfica, é o próprio autor, no mesmo texto, que 

separa a escrita de uma autobiografia da escrita da memória, o que corrobora a leitura 

de Lindner, seguida aqui. 

Essa leitura fundamentalmente diversa de tantos comentadores também se 

depreende da leitura conjunta da Crônica e da Infância e toda a miríade de textos do 

espólio. Muitas das anotações trazem reflexões teóricas sobre a memória e sua 

formação, criação no fluxo mesmo do trabalho de escrita e rememoração que 

Benjamin ali realiza. 

Portanto, esse material concebido em exílio sob o signo da nostalgia, que 

parece ser o princípio mesmo dessa concepção (Grunenberg, 2018), contém uma série 

de ensaios sobre a memória, como uma tira de testes encontradas nos laboratórios de 

ampliação fotográfica, para chegar àquela que seria a forma de apresentação das peças 

da Infância em Berlim por volta de 1900. 

 

3.1 Escavar e recordar: o trabalho braçal da memória 

Em seu ensaio de que antecipa a publicação da edição crítica, Burkhardt 

Lindner devolve o manuscrito de “Escavar e Recordar” ao complexo Crônica / 

Infância, por entender que a peça está completamente inserida nesse contexto, 

sobretudo por encontrar um correlato na Crônica (Lindner, 2009, p.109) – a peça que 

consta numa das primeiras listas esboçando o que parecia ser a ordenação de Infância 

foi publicada pela primeira vez na coletânea Imagens de Pensamento114, segundo o 

manuscrito de uma folha solta.  

Suprimida na passagem da Crônica para a Infância, a peça “Escavar e 

Recordar” não traz algumas das marcas mais características das peças e passagens que 

em geral definem o complexo Crônica / Infância, a saber, não aparece nas versões 

																																																								
113 No original: Die mnemotechnische Unterscheidung von loci und imagines trifft hier nicht. Benjamins 

nachdrückliche Rede von den “Bildern” der Kindheit schließt Orte, Gegenstände, Worte, 
Körpererfahrungen und Affekte gleichermaßen ein. Bild ist nicht das, woran sich Erinnerung heftet, 
sondern das, worin sie im Schreibvorgang zusammenschießt. 

114 Seguindo a edição das obras completas (GS), a edição brasileira também incluiu “Escavar e 
recordar” em “Imagens do Pensamento” (vf. Benjamin, 2012a, 245s.). 



	
						
	

	

	

110	

publicadas da peça o “eu”, ainda que recuado, nem qualquer correlação com o 

ambiente infantil ou com as experiências de juventude de Benjamin. Está ausente, 

ainda, o caráter de relâmpago, instantâneo [aufblitzend], em que surge a imagem da 

memória [no agora da cognoscibilidade]115, ao menos de forma mais evidente – já que 

as duas versões trazem o instante de sorte da escavação, aquele em que ocorre um 

achado, aqui seriam imagens que rompem com contextos anteriores. Com efeito, a 

peça traz interessante reflexão sobre a tarefa do recordar, indicando uma nova pista 

para o que poderia formar a definição de uma poética da memória para Walter 

Benjamin. Trago, aqui, a versão encontrada na Crônica, a tradução desta, e a versão 

incluída nas “Imagens de Pensamento”, correspondente ao manuscrito identificado 

como WBA 359.  

 
Die Sprache hat es 
unmißverständlich bedeutet, 
daß das Gedächtnis nicht ein 
Instrument zur Erkundung der 
Vergangenheit ist sondern 
deren Schauplatz. Es ist das 
Medium des Erlebten wie das 
Erdreich das Medium ist, in 
dem die toten Städte 
verschüttet liegen. Wer sich der 
eigenen verschütteten 
Vergangenheit zu nähern 
trachtet, muß sich verhalten 
wie ein Mann, der gräbt. Das 
bestimmt den Ton, die Haltung 
echter Erinnerungen. Sie 
dürfen sich nicht scheuen, 
immer wieder auf einen und 
denselben Sachverhalt 
zurückzukommen; ihn 
auszustreuen wie man Erde 
ausstreut, ihn umzuwühlen wie 
man Erdreich umwühlt. Denn 
Sachverhalte sind nur 
Lagerungen, Schichten, die erst 
der sorgsamsten 
Durchforschung das ausliefern, 
was die wahren Werte, die im 
Erdinnern stecken, ausmacht: 
die Bilder, die aus allen 
früheren Zusammenhängen 
losgebrochen als Kostbarkeiten 

A língua tem indicado 
inequivocamente que a 
memória não é um 
instrumento para a 
prospecção [exploração] do 
passado, e sim seu palco. É o 
meio daquilo que foi vivido, 
assim como o solo é o meio 
onde jazem soterradas as 
cidades mortas. Aquele que 
pretender se aproximar do 
próprio passado soterrado 
deve agir como um homem 
que (es)cava. Isso determina 
o tom, a atitude [o porte] das 
memórias genuínas. Elas não 
devem temer [hesitar em] 
retornar, sempre e de novo, 
ao mesmo fato; espalhá-lo 
como se espalha terra, 
revolvê-lo como se revolve o 
solo. Pois os fatos são apenas 
depósitos, camadas, que só 
entregam o verdadeiro 
tesouro [os verdadeiros 
valores] escondido[s] no 
fundo da terra à investigação 
mais meticulosa: as imagens 
que, desprendidas de todas as 
suas conexões as mais 
antigas, são expostas como 
preciosidades nos sóbrios 

Die Sprache hat es 
unmißverständlich bedeutet, 
daß das Gedächtnis nicht 
ein Instrument für die 
Erkundung des Vergangnen 
ist, vielmehr das Medium. 
Es ist das Medium des 
Erlebten wie das Erdreich 
das Medium ist, in dem die 
alten Städte verschüttet 
liegen. Wer sich der eignen 
verschütteten Vergangenheit 
zu nähern trachtet, muß sich 
verhalten wie ein Mann, der 
gräbt. Vor allem darf er sich 
nicht scheuen, immer wieder 
auf einen und denselben 
Sachverhalt 
zurückzukommen - ihn 
auszustreuen wie man Erde 
ausstreut, ihn umzuwühlen, 
wie man Erdreich umwühlt. 
Denn »Sachverhalte« sind 
nicht mehr als Schichten, die 
erst der sorgsamsten 
Durchforschung das 
ausliefern, um dessentwillen 
sich die Grabung lohnt. Die 
Bilder nämlich, welche, 
losgebrochen aus allen 
früheren Zusammenhängen, 
als Kostbarkeiten in den 

																																																								
115 Renova-se aqui a certeza de que a Crônica merece um olhar que respeite sua especificidade, 

separado da Infância, ainda que os dois textos estejam tão conectados como um rébus [Vexierbild]. 
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in den nüchternen Gemächern 
unserer späten Einsicht - wie 
Trümmer oder Torsi in der 
Galerie des Sammlers - stehen. 
Und gewiß bedarf es, 
Grabungen mit Erfolg zu 
unternehmen, eines Plans. 
Doch ebenso ist unerläßlich 
der behutsame, tastende 
Spatenstich ins dunkle 
Erdreich und der betrügt sich 
selber um das Beste, der nur 
das Inventar der Funde und 
nicht auch dies dunkle Glück 
von Ort und Stelle des Findens 
selbst in seiner Niederschrift 
bewahrt. Das vergebliche 
Suchen gehört dazu so gut wie 
das glückliche und daher muß 
die Erinnerung nicht 
erzählend, noch viel weniger 
berichtend vorgehn sondern im 
strengsten Sinne episch und 
rhapsodisch an immer andern 
Stellen ihren Spatenstich 
versuchen, in immer tieferen 
Schichten an den alten 
forschend. (GS VI, p.486s)  

 

aposentos de nosso 
entendimento posterior, igual 
a ossadas ou torsos na galeria 
do colecionador. E, 
certamente, é necessário um 
plano para realizar 
escavações com sucesso. 
Mas a enxada* cautelosa e 
tateante é igualmente 
indispensável no solo escuro, 
e se engana, privando-se do 
melhor, aquele que só faz o 
inventário dos achados e não 
guarda em sua escrita 
também a sorte escura do 
local e posição da descoberta 
mesma. A busca em vão é 
tão importante quanto as 
bem-sucedidas e, por isso, a 
lembrança não deve ser 
narrativa, muito menos 
parecer um relatório, mas 
deve experimentar usar sua 
enxada da maneira mais 
épica e rapsódica possível, 
sempre em diferentes lugares 
e sempre em camadas mais 
profundas nos locais já 
investigados. 

 

nüchternen Gemächern 
unserer späten Einsicht - 
wie Torsi in der Galerie des 
Sammlers - stehen. Und 
gewiß ist's nützlich, bei 
Grabungen nach Plänen 
vorzugehen. Doch ebenso ist 
unerläßlich der behutsame, 
tastende Spatenstich in's 
dunkle Erdreich. Und der 
betrügt sich selber um das 
Beste, der nur das Inventar 
der Funde macht und nicht 
im heutigen Boden Ort und 
Stelle bezeichnen kann, an 
denen er das Alte 
aufbewahrt. So müssen 
wahrhafte Erinnerungen viel 
weniger berichtend 
verfahren als genau den Ort 
bezeichnen, an dem der 
Forscher ihrer habhaft 
wurde. Im strengsten Sinne 
episch und rhapsodisch muß 
daher wirkliche Erinnerung 
ein Bild zugleich von dem 
der sich erinnert geben, wie 
ein guter archäologischer 
Bericht nicht nur die 
Schichten angeben muß, aus 
denen seine Fundobjekte 
stammen, sondern jene 
andern vor allem, welche 
vorher zu durchstoßen 
waren. (GS IV, p. 400s) 

 

A memória aqui não é instrumento de investigação do passado, mas seu 

palco. E aquele que pretender buscar o passado, deve ser cuidadoso e incansável e 

portar-se como um arqueólogo. A imagem da enxada trazida pelo autor é notável. Em 

oposição ao bolinho umedecido no chá e a passividade diante da memoire involontaire 

de Proust, a atividade com uma ferramenta pesada é necessária para acessar as 

profundezas da memória. Retornar ao mesmo ponto é também trabalho crucial, e que 

demanda mais uma vez a enxada. No inventário benjaminiano, o trabalho da 

recordação é tão importante quanto as descobertas consequentes dessa tarefa, que não 

pode contar apenas com as descobertas felizes e inesperadas – essas, por sua vez, na 

versão da Crônica, encontram lugar na escrita.  
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Esse relevo dado ao trabalho da recordação sugere muito mais um caminho 

para a leitura da Crônica, pois é nesse texto em que aparecem não só as lembranças, 

mas as reflexões sobre o lembrar (como o texto acima). Se Infância apresenta as 

recordações já evidentes, a escavação, a demarcação de locais, o retorno, sempre e de 

novo, aos mesmos locais são atividades muito mais próximas da escrita que se 

encontra na Crônica.116 

A símile da escavação é tão importante para Freud que a figura do arqueólogo 

serve de modelo para o psicanalista. Mas Benjamin se afasta do psicanalista para 

realizar sua própria reflexão sobre memória e rememoração117: ele insiste muito mais 

na impossibilidade de retomar o passado enquanto tal, pois a imagem da memória já 

seria produto resultante do choque entre passado e presente, transformando-os. “A 

imagem do passado que pisca no agora da cognoscibilidade é, em sua definição mais 

ampla, uma imagem de memória” (GSI, p. 1243), diz Benjamin.  

 

 

 
																																																								
116 Arriscaria afirmar, ainda, que se fôssemos ler o complexo Crônica / Infância de acordo com a 

arqueologia ensaiada por Benjamin na peça “Escavar e Recordar”, teríamos na Crônica a atividade 
arqueológica e, na Infância, os achados. Nadine Werner, editora responsável pela da edição crítica 
Berliner Chronik/Berliner Kindheit (WuN 11), faz uma belíssima investigação desses escritos de 
Benjamin a partir da metáfora arqueológica em Archäologie des Erinnerns [Arqueologia do recordar] 
(2015). 

117 Hesito, por conhecimento pouco aprofundado, e, assim, desvio aqui da análise mais detida dos 
pontos de encontro entre a teoria de Walter Benjamin das imagens e da memória e seus correlatos na 
psicanálise. Alexia Bretas, em seu trabalho sobre o sonho em Walter Benjamin, também hesita em 
filiar Benjamin a Freud ou a uma recepção freudiana da produção de Walter Benjamin. Não se pode 
negar a pertinência de trabalhos como o de Rouanet, que sustenta ser a influência da psicanálise tão 
significativa em Benjamin quanto em outros autores da Teoria Crítica. É certo que a leitura de 
Rouanet, em especial em Édipo e o anjo (1990), pioneira na recepção do autor no Brasil. É inegável 
também a pertinência de um trabalho como o de Nadine Werner (Archäologie des Erinnerns, 2015), 
que persegue a metáfora da arqueologia para pensar os processos da memória e pontos de encontro 
entre Benjamin e Freud. Susan Buck-Morss, em A dialética do olhar (2002), entretanto, aponta um 
conhecimento precário por parte de Walter Benjamin da teoria psicanalítica – que o autor conhecia 
por fontes “heterodoxas” como o Surrealismo e pela própria recepção de autores vinculados ao 
Instituto de Pesquisas Sociais. Buck-Morss chega a listar algumas objeções do autor à psicanálise 
(ensaios como “O capitalismo como religião” e o verbete sobre Goethe para a enciclopédia soviética, 
entre eles). Mais notável é uma recepção de certo modo favorável dos escritos de Carl G. Jung, a certa 
altura adversário de Freud, e sobre quem Benjamin chegou a oferecer um ensaio ao Instituto de 
Pesquisas Sociais, que não aceitou a proposta. É inegável que a metáfora da arqueologia está presente 
nas obras de Freud e é também utilizada por Benjamin, assim como a ideia de que os sonhos são 
compostos por imagens, além da apropriação da metáfora fotográfica ao tratar das questões em torno 
da memória.  A polêmica na recepção leva a questionar, entretanto, se a teoria psicanalítica 
(freudiana) não estaria muito mais na ordem do dia do pensamento à época do que de fato num 
programa de pensamento do autor — sem nenhum juízo de valor sobre das monografias aqui citadas, 
que lançam luz em diversos aspectos da obra de Walter Benjamin, e ultrapassam o que se poderia 
chamar de uma leitura da obra de Benjamin sob a luz das contribuições da psicanálise. 
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3.2 Benjamin se despede de Proust 

A virada dos anos 1920 para os 1930, época da encomenda de Crônica 

Berlinense (1931) e da publicação de Rua de mão única (1928) parece ser um marco 

na para a produção de Walter Benjamin, pois é também a época em que a fotografia 

começa a ganhar mais importância enquanto objeto de reflexão em seus escritos118, 

além de ser considerada, por Detlev Schöttker, em “Erinnern” [Recordar], marco 

inicial do interesse do autor pelo tema da memória, especialmente pelo fenômeno da 

recordação. Um divisor de águas, para Schöttker, teria sido o contato íntimo com a 

obra de Proust, que Benjamin traduziu junto com Franz Hessel119 (Schöttker, 2000, 

p.260).  

Susana Kampff Lages aponta que essa preocupação com a dinâmica da 

memória e o fenômeno do recordar acontece no contexto da reflexão sobre a tradução, 

demonstrando que nos dois escritos de Benjamin sobre o tema, “Sobre a linguagem em 

geral e sobre a língua dos homens” e “A tarefa do tradutor” “aparecem indícios de uma 

singular ligação entre traduzir/ler/escrever e lembrar/esquecer” (Kampff Lages, 2011, 

p.21). A crítica e tradutora nota que, em seu ensaio sobre a tradução, Walter Benjamin 

reflete sobre a traduzibilidade justamente a partir do movimento lembrar / esquecer: 

 
 

[...] um raciocínio que põe em relevo, pelo negativo, o 
memorável, evocando-o como o inesquecível, por um lado; por 
outro, ele estabelece, tomando a relação lembrar/esquecer como 
termo comparativo, uma relação íntima entre o traduzível e o 
intraduzível, como sendo elementos integrantes de um mesmo 
movimento, que, no entanto, não pode mudar de direção (idem). 

 
 

Ao avançar sua hipótese, Kampff Lages dá relevo, ainda, ao caráter indicial 

da relação entre tradução e original apontado por Benjamin, que de forma alguma vê 

um texto traduzido como uma cópia. Seguindo o pensamento sobre caráter indicial e 

cópia, parece produtivo, aqui, assinalar que a imagem fotográfica se constitui sempre 

por traços indiciais, se pensarmos no índice da forma como Charles Sanders Peirce o 
																																																								
118 A Imagem de Proust (1929); Surrealismo – o último instantâneo da inteligência europeia (1929); 

Pequena História da Fotografia (1931); A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica – 1a 
versão (1934); Carta de Paris (2) – Pintura e Fotografia (1936), para citar entre os mais famosos. 
Exceto Carta de Paris (2), todos se encontram em Obras Escolhidas I (2012). O último tem uma 
recente versão disponível no Brasil, em tradução de João Barrento em Estética e sociologia da arte 
(2017). 

119 Autor de Spazieren in Berlin (1929), um livro que traz a figura parisiense do flâneur para as ruas de 
Berlim 



	
						
	

	

	

114	

desenvolve em sua Semiótica (Peirce, 2008). Sobre a relação de cópia, vemos, no 

senso comum, o pensamento equivocado, um tanto ingênuo, de que a fotografia possa 

guardar alguma integridade do objeto fotografado – como se objetos do mundo, 

eventos, e monumentos da história coubessem na superfície bidimensional. 

Aproveito, aqui, o movimento iniciado por Kampff Lages, para destacar que 

estamos, então, diante de um momento em que se pode ver, no pensamento e na escrita 

de Walter Benjamin uma especial atenção a lembrar/ esquecer, traduzir / ler / escrever 

e, em avanço que proponho, à imagem fotográfica.  

Ao traduzir Proust, Benjamin parece não ter escapatória e acaba por se 

contaminar com as caudalosas reflexões sobre memória e recordação, que ali também 

encontram as imagens fotográficas.  

No ano de 1929, ano mesmo da virada “memorial” identificada por Schöttker, 

e ainda alguns anos antes da encomenda da Crônica Berlinense pela revista 

Literarische Welt, Benjamin recusara um convite da revista Neue Schweizer 

Rundschau para escrever sobre a obra de Marcel Proust, autor que traduzia na ocasião, 

justificando que ainda estava próximo demais da obra do autor para escrever 

comentários e críticas (Schöttker, 1999, p. 224). No mesmo ano de 1929, entretanto, 

escreve o ensaio “A imagem de Proust” [Zum Bilde Prousts]120. Detlev Schöttker 

percebe nesse ensaio um primeiro passo de distanciamento da poética memorial de 

Proust, quando Benjamin escreve: 
 
 

Sabemos que Proust não descreveu em sua obra uma vida 
tal como ela de fato foi, e sim uma vida rememorada por quem a 
viveu. Porém, esse comentário ainda é difuso, e demasiadamente 
grosseiro. Pois o principal, para o autor que rememora, não é 
absolutamente o que ele viveu, mas o tecido de sua rememoração, o 
trabalho de Penélope da reminiscência. Ou seria talvez preferível 
falar do trabalho de Penélope do esquecimento? Não se encontra a 
memória involuntária de Proust, muito mais próxima do 
esquecimento do que daquilo a que em geral chamamos 
rememoração? E não seria esse trabalho de reminiscência 
espontânea, em que a rememoração é a trama e o esquecimento a 
urdidura, muito antes o oposto do trabalho de Penélope, mais do que 
sua imitação? (2012b, p.38; GSII, p. 311). 

																																																								
120 A tradução portuguesa do ensaio, feita por João Barrento, dá ao título do ensaio a solução “Para um 

retrato de Proust” [grifo meu]. Chama a atenção a escolha por uma palavra do campo semântico da 
fotografia no lugar de uma palavra mais abrangente como imagem, em especial os retratos, caros à 
teoria benjaminiana da aura e que também ganham destaque na história da fotografia. 	
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Benjamin estaria, aqui, se afastando do célebre episódio da madeleine, que 

traz de volta a infância através da memória involuntária, sobre a qual o sujeito não 

teria nenhum poder num primeiro momento. Para Benjamin, na passagem acima, 

lembrar seria uma atividade localizada no tempo presente e a mémoire involontaire121 

proustiana está, na verdade, muito mais próxima do sonho ou de momentos remotos. 

Uma outra anotação sobre Proust, essa datada de 1932, indica, mais uma vez, a busca 

por uma poética própria da memória, diferente daquela do autor da Recherche. A 

passagem, intitulada “De uma comunicação breve sobre Proust, proferida no meu 

quadragésimo aniversário” [Aus einer kleinen Rede über Proust, an meinem 

vierzigsten Geburtstag gehalten], retoma a questão da memória involuntária: 

 
 

Para entender mémoire involontaire: não é que sejam 
imagens que simplesmente aparecem sem aviso prévio, são imagens 
que jamais vimos antes de nos lembrarmos delas [antes de 
aparecerem em nossas memórias]. De forma mais clara, é como nos 
sonhos, quando nos vemos a nós mesmos. Estamos diante de nós 
mesmos, como provavelmente estivemos em um passado remoto 
num lugar desconhecido, mas jamais diante de nossos próprios 
olhos. (GS II, p.1064) 

 
 

Benjamin, aqui, nos traz um comentário esclarecedor para seu entendimento 

da memória involuntária. A rememoração não transporta para o passado, ou faz 

reviver o passado, ela tem o papel de dar uma nova forma ao passado que por ela é 

retomado. Peter Szondi, sobre essa diferença fundamental entre Benjamin e Proust, 

afirma que, no autor francês, a busca do passado se dá por uma tentativa de fazê-lo 

coincidir com o presente, apagando as marcas temporais e renegando, inclusive, um 

futuro. Em Benjamin, por outro lado, as marcas temporais são afirmadas e buscam 

encontrar, no passado, possibilidades de futuro. (Szondi, 1978, p. 301s) 

Ainda que a obra de Proust seja uma referência evidente para Walter 

Benjamin pensar e escrever sobre memória, ele se afasta desse autor para criar sua 

própria escrita autobiográfico-memorial, e isso se deve muito provavelmente a uma 

																																																								
121 No original, Benjamin traduz memória involuntária para o alemão (ungewolltes Eingedenken), mas 

repete a seguir mémoire involontaire mantendo em francês, dando, assim, à expressão de Proust o 
espaço de um conceito original, que merece ser mantido em sua formulação primeira (GSII, p.311). 
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relação diferente de ambos com a fotografia. Susan Sontag, em Sobre a fotografia, 

descreve o afastamento do autor da Recherche em relação à técnica:   

 
 

Toda vez que Proust menciona fotos, o faz de modo 
depreciativo: como sinônimo de uma relação superficial com o 
passado, exclusiva e excessivamente visual, e meramente voluntária, 
cujo resultado é insignificante quando comparado com as profundas 
descobertas a ser feitas ao reagir às sugestões oriundas de todos os 
sentidos – a técnica que ele chamou de “memória involuntária” 
(Sontag, 2004, p.180). 

 
 

Walter Benjamin, precisará, assim, encontrar sua própria forma de apresentar 

as memórias que formam a Crônica e Infância em Berlim por volta de 1900 – suas 

próprias traduções da experiência. Se Benjamin opta pela fotografia, é porque nas 

imagens fotográficas resiste a presença do passado. Os instantes de rememoração, para 

Benjamin, ao trazerem pedaços da vida que passou, trazem imagens para o presente.   

É justamente na Crônica Berlinense que Benjamin escreve sua carta de 

despedida ao autor da Recherche. As anotações do caderno de couro marrom 

apresentam e descrevem o que Benjamin chama de guias para a seu “retorno” à cidade 

natal. Um desses guias é Paris, a Paris das traduções que realizou de Proust. Mas para 

escrever as próprias expedições, Benjamin se vê obrigado a se despedir desse guia, 

que, de outro modo, terminaria por enredá-lo em um jogo mortal: 
 
 

O que Proust começou de maneira tão lúdica, ganhou uma 
seriedade sufocante. Quem, um dia, começou a abrir o leque da 
lembrança, encontra sempre novos segmentos, novos bastonetes, não 
há imagem que lhe baste, pois já reconheceu: a imagem se deixa 
desdobrar e justamente nas dobras se encontra o essencial: cada 
imagem, cada sabor, cada toque que nos faz abrir o leque, também se 
desdobra; e, assim, a lembrança parte do pequeno para o menor, do 
menor para o minúsculo, e o que vier na direção da lembrança nesse 
microcosmo se torna cada vez mais violento. Eis o jogo mortal, no 
qual Proust se deixou levar, e para o qual a dificuldade de encontrar 
sucessores será ainda maior do que a de encontrar companheiros 
para jogá-lo (GS VI, p.467 s.; tradução de Jeanne Marie Gagnebin, 
1999, p.78, com algumas alterações minhas). 

 
 

Essa despedida não é simples para Benjamin, pois se ele precisa criar a 

própria poética da memória, é porque percebe estar completamente enredado na forma 

de escrever a memória da qual quer se distanciar – e o faz sem nomear Marcel Proust, 
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utilizando-se de um artifício que está no núcleo da maestria do autor francês. Na 

Crônica berlinense, Benjamin escreve: 

 
 

Se escrevo em um melhor alemão do que a maioria dos 
escritores da minha geração, é graças, em grande parte, à 
observância, por vinte anos, de uma única pequena regra, que diz: 
nunca usar a palavra “Eu”, exceto em cartas. As exceções a esse 
preceito a que me permiti são facilmente contáveis. Isso trouxe uma 
curiosa conseqüência, que está intimamente ligada a estas anotações. 
Quando um dia me foi sugerido que eu escrevesse para uma revista 
uma série de glosas sobre tudo o que parecia notável no dia a dia em 
Berlim, e de uma forma mais ou menos subjetiva – e quando eu 
concordei – tornou-se subitamente claro que este sujeito, 
acostumado por anos a aguardar silenciosamente nos bastidores, não 
seria tão simplesmente convocado para a ribalta. Mas, longe de 
protestar, ele se utilizou de um ardil – e se saiu bem, tanto que eu 
acreditava que um olhar retrospectivo para o que Berlim se tornara 
para mim ao longo dos anos seria um "prefácio" apropriado para as 
tais glosas. Se o prefácio já ultrapassou em muito o espaço 
originalmente atribuído às glosas, isso não se deve apenas à 
misteriosa obra da lembrança – que é a capacidade de criar 
interpolações intermináveis naquilo que já foi –, mas também, ao 
mesmo tempo, à resistência do sujeito representado pelo "eu", que 
pode se dar ao direito de não se vender por pouco. 

 
 

O artifício de dissociar o sujeito do “eu”, num intrincado jogo de pronomes 

utilizado no trecho acima, é também utilizado por Proust, ao “esvaziar o manequim”, 

criando imagens de maneira elegante, como observa Benjamin em “A Imagem de 

Proust”. E é justamente fazendo recuar o eu122, como vimos acima, que Benjamin cria 

a Infância em Berlim. 

Jeanne Marie Gagnebin defende, em “A criança no limiar do labirinto” (1999, 

p.73-94), que o dilema benjaminiano de “Como escrever sobre sua infância sem se 

deixar seduzir pela anedota particular ou repetir o vertiginoso projeto proustiano?” só 

teria tido solução possível – como teve, ao retrabalhar o texto da Crônica para a 

“Infância” – por conta da profunda relação que Benjamin teve com o texto de Proust 

durante suas traduções. Para a crítica, Benjamin redige a Infância como uma espécie 

de homenagem à obra proustiana, mas também, e paradoxalmente, como a despedida 

																																																								
122 A frase de Benjamin, em que ele diz escrever melhor por observar a regra de evitar o pronome “eu” 

parece ser herança ainda de um desejo de estilo sóbrio, que já aparece em 1916 na célebre carta a 
Martin Buber. O pronome aparece tanto na Crônica quanto em Infância e não resulta em textos de 
menor qualidade em relação aos outros escritos do autor. 
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definitiva da tentação que esta representava para seu tradutor, despedida necessária 

que a Crônica inaugura e se realiza plenamente na Infância. 

Nesse sentido, podemos dizer que Benjamin talvez estivesse anunciando o 

que, mais tarde, no século 20, viria a ser uma tônica na literatura. Escreve Piglia, em 

seu Formas Breves (2004), a partir do último conto de Borges, que a memória alheia, 

com total clarividência da lembrança artificial está no centro da narrativa 

contemporânea. Assiste-se a uma destruição da lembrança pessoal, esta é substituída 

por uma cadeia de sequências e lembranças alheias. 

Se os contemporâneos veem a morte de Proust, “no sentido da morte da 

memória como condição da temporalidade pessoal e da identidade verdadeira” (2004, 

p. 43), a escrita memorial engendrada por Walter Benjamin, sua despedida, pode ser 

lida como aquela que risca o fósforo, iluminando o caminho dessa literatura que ainda 

está por vir: suas lembranças são, tudo indica, pessoais, mas a identidade que se 

dissolve nas imagens, feito o pintor chinês, faz desse passado em Berlim “por volta de 

1900” um passado impessoal – o amigo Scholem chega a se identificar com algumas 

das peças ali escritas (GB IV 156, 157), e é muito provável que esse tenha sido de um 

dos melhores elogios que Benjamin poderia esperar receber. 

Ainda com Piglia, que lê a memória mesma como a verdadeira ré em O 

processo, de Kafka, um dos autores de eleição de Walter Benjamin: se a tragédia de 

Joseph K., o grande protagonista kafkiano, é buscar recordar quem é, Benjamin, ao 

fazer das memórias contidas nas peças da Infância a memória de todo e qualquer 

indivíduo, afasta-se da tragédia iminente - ou a compartilha com todos. 

 

3.3 A combustão do pó de magnésio. Resíduos resistentes de luz 

Ainda que se defenda a leitura de Crônica / Infância como um rebus, não 

deixando de lado nem mesmo as outras anotações que fazem do complexo um 

verdadeiro arquivo, isso não quer dizer que os dois textos sejam correlatos em todas as 

suas características. Com efeito, a mudança da Crônica para a Infância é significativa, 

como um salto, seria possível dizer. Se as duas merecem leituras separadas, 

informando-se mutuamente, a característica da escrita de Walter Benjamin de fazer da 

fotografia um modelo estruturante para sua escrita (Capítulo II) fica muito mais 

evidente em Infância. Despedindo-se de Proust e recusando o gênero autobiográfico, a 

lei de estruturação da obra não poderia ser simplesmente o fio das lembranças pessoais 
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e a história – ou a crônica – de uma vida, mas deveria reconstruir, além da intensidade 

das lembranças individuais, a densidade de uma memória pessoal e coletiva (Gagnebin 

1999, p.77). E é na própria Crônica que se encontra o disparador do experimento 

literário de Walter Benjamin.  
 
 

Qualquer um é perfeitamente capaz de, sozinho, perceber 
que o tempo por que somos expostos às impressões não tem [grande] 
significado no que diz respeito ao seu destino na [nossa] lembrança. 
Nada impede que guardemos, de forma mais ou menos nítida, em 
nossa memória, espaços em que estivemos por [meras] vinte e quatro 
horas, e esqueçamos [completamente] outros em que passamos 
meses. Portanto, nem sempre se pode culpar o tempo de exposição 
insuficiente, quando uma imagem não surgir na placa da lembrança. 
Talvez sejam muito mais freqüentes os casos em que a penumbra do 
hábito negligencia a luz necessária à placa por anos, até que um dia, 
[de repente,] essa luz surge de uma fonte externa, como a combustão 
explosiva do pó de Magnésio, e só então a imagem do instantâneo do 
espaço é gravada na placa [lâmina]. [Entretanto,] No centro dessas 
raras imagens somos nós [mesmos] que aparecemos. E isso não é 
assim tão enigmático: instantes assim, de iluminação repentina, são, 
ao mesmo tempo, instantes de experiência extracorpórea, e enquanto 
o nosso “eu” desperto, habitual, cotidiano se mistura ao 
acontecimento [presente], o nosso “eu” mais profundo descansa em 
outra parte e é atingido pelo choque, assim como o pó de Magnésio, 
ao entrar em contato com a chama do fósforo aceso. E as imagens 
mais perenes e indeléveis da nossa lembrança se devem a essa 
imolação do nosso mais profundo “eu” após o choque. Assim, o 
quarto em que eu dormia aos seis anos de idade teria sido 
completamente esquecido se, certa noite, quando eu já estava na 
cama, meu pai não tivesse entrado ali com a notícia de uma morte. 
Não foi a notícia propriamente que me marcou tanto: era a morte de 
um primo distante. Mas a forma, com que meu pai me disse, foi ( 
corte) (GS VI, p.516)123. 

 
 

																																																								
123 Nota da tradução: Belichtungsdauer, traduzida por tempo de exposição no vocabulário fotográfico, 

em Português perde justamente a dimensão da “luz”, necessária à fotografia, e já presente na própria 
palavra em alemão [duração da iluminação, seria possível traduzir mais literalmente]. Seguindo a 
lógica do vocabulário fotográfico, deveria ser utilizado o termo “gravemos” (ou ainda 
“imprimíssemos”) em vez de “guardemos” na nossa lembrança [os espaços]. Mas Benjamin usa 
“halten” e não “festhalten”, como seria o jargão fotográfico. Por esta razão, nesse trecho, a opção foi 
pelo verbo menos técnico. Na passagem traduzida, Benjamin usa na mesma frase as palavras Bild 
(imagem) e Momentaufnahme (instantâneo), indicando uma possível distinção entre palavras que, 
muitas vezes, são usadas como sinônimos. Por fim, o termo Augenblicke, em português, instante, é um 
infortúnio para o tradutor que perde a conotação de um breve olhar, ou “piscar de olhos”, nesse trecho, 
entretanto, a tradução tem a sorte de “instante” ter o mesmo radical de “instantâneo” 
[Momentaufnahme], possibilitando a manutenção da escolha vocabular no campo semântico da 
fotografia.  
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Não é simples descrever a reação química a que Walter Benjamin se refere. 

Tratava-se de uma técnica corriqueira de iluminação fotográfica, um dos precursores 

possíveis da luz de flash que conhecemos hoje, o que faria com que um leitor da época 

não precisasse de maiores explicações técnicas (ou descrições) sobre a imagem 

evocada pelo autor, caso esse texto chegasse a ser publicado. Para um leitor atual, seria 

comparável às substitutas mais explosivas e espalhafatosas das tradicionais velas de 

bolos de aniversário, ou, ainda, aos fogos de artifício de grandes eventos que se 

assemelham a cometas. Trata-se, de uma reação explosiva com certa duração (mais 

longa do que um estalo, por exemplo), mesmo que fugaz. Além disso, essa reação 

produz uma faixa de luz mais intensa e diversos pontos luminosos em torno da 

explosão principal podem ser percebidos. Por fim, a fumaça dessa reação é uma 

fumaça branca, possibilitando um pouco mais de tempo de luz, ao contrário do que 

ocorreria com uma fumaça negra, comum em muitas reações de combustão. 

O trecho acima transcrito é, repetindo, o disparador do experimento literário 

que Walter Benjamin empreende na Infância. Uma passagem que busca referências da 

técnica fotográfica, a saber, a iluminação pela combustão explosiva do pó de 

magnésio, o que hoje conhecemos como flash, e a impressão das imagens a serem 

lembradas nas placas da memória referem-se às próprias fotografias da época, cujos 

negativos vinham em placas de cobre ou outros metais (o Daguerreótipo, o primeiro, 

em prata, era muito caro) ou vidro – chamados ferrótipos e ambrótipos. As duas 

referências, além do tempo instantâneo da fotografia, aliam-se à reflexão sobre os 

processos de rememoração e formam o núcleo da poética da memória buscada por 

Benjamin, isto é, a reflexão sobre o mecanismo da memória toma a forma da escrita. 

Ao observar as versões da Infância, o leitor poderá perceber que, aos poucos, 

Benjamin elimina as menções à fotografia física, ao mecanismo fotográfico, às idas 

aos estúdios de fotógrafos. A versão Adorno–Rexroth só menciona uma vez a 

fotografia física: a peça “Mummerehlen” descreve brevemente a sensação de ser 

fotografado. Mas não é a menção às fotografias físicas a responsável pelo caráter 

fotográfico de um texto. A luz intensa da combustão do pó de magnésio e os resíduos 

luminosos resistem, na passagem da Chronik para a Infância, como arquitetura textual. 

Por isso, é possível ler as diferentes Infâncias sem um juízo de maior 

legitimidade entre uma ou outra versão. Abertura com “Mummerehlen” (Datiloscrito 

de Berlim), “Loggias” (Datiloscrito de Paris), ou “Tiergarten”(versão Adorno-
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Rexroth) produzem diferentes leituras, que não afastam o leitor do aspecto mais 

potente do texto. Em seu centro está a impossibilidade de estabelecer uma unidade ou 

sequência linear, seja no seu desenvolvimento narrativo, seja em um arco de 

pensamento. Essa porosidade é justamente a força do texto. 

Se Benjamin encontraria uma moldura para Infância não é possível saber e 

pouco proveitoso conjecturar. O estabelecimento de uma forma final valeria para um 

exemplar de leitura que se prestasse tão somente à fruição. Aqui, para proceder a 

leitura a partir da prática de mergulhar nas profundezas do arquivo, retomo a 

combustão do pó de magnésio. Essa forte e ruidosa iluminação repentina que se 

assemelha a uma explosão presente na Crônica, não só dá a ver as peças da Infância, 

imagens de memória, como tem a fragmentação como resultado da explosão (os 

pontos luminosos que se espalham como resultado da combustão explosiva). 

O clarão e o ruído do flash, além do barulho da placa de fotografia, carregam 

consigo a possibilidade de produzir um choque, quase um susto. É a partir da ideia de 

choque (mais do que do flash fotográfico) que Bernd Witte, em seu ensaio “Bilder der 

Erinnerung” [Imagens da Memória] (2004), comenta a passagem da Crônica que 

descreve a combustão do pó de magnésio. Assim como a maioria dos comentadores, 

Witte dá maior relevo ao “choque” e à notícia de morte, trazida pelo pai. A notícia da 

morte de um familiar, nesse trecho interrompida, será retomada mais adiante na 

Crônica (e em uma peça da Infância)124. Quando retomada, Benjamin de fato discorre 

mais longamente sobre o efeito do choque, que ele prefere relacionar ao fenômeno 

sonoro do eco (sonoro) e não ao déjà-vu. A estratégia de tratar as duas passagens em 

conjunto, apagando o corte, entretanto, vai de encontro ao movimento do texto da 

Crônica, que é de idas e vindas, como deveria ser a memória, e acaba, assim, 

ignorando as possibilidades trazidas por cada imagem oferecida por Benjamin. O 

próprio choque, inclusive causa uma ruptura, produzindo materialmente a interrupção 

no texto. Se pensado da perspectiva luminosa, o flash remete ao relâmpago, à faísca do 

atrito, que, acredito, contém o fermento para no presente, trazer as imagens do 

passado.  

Na Crônica, a recordação é captada na imagem de uma “placa fotográfica da 

recordação”, na qual o tempo de exposição à luz estabelece o tempo da vida. As fotos 

																																																								
124 Witte nota o diálogo que essa passagem, a que discorre mais longamente sobre o choque, estabelece 

com a teoria freudiana da memória cultural e sua relação com o trauma. 



	
						
	

	

	

122	

de recordações assemelham-se a fotografias, que esta placa fixou. Em razão do longo 

tempo de exposição à luz, elas são – assim poderia ser entendido este trecho – 

necessariamente difusas e desfocadas. A estas fotografias acrescentam-se outras, pois 

Benjamin constata, além disso, o afloramento repentino de fotografias de recordação: 

estas são, assim deveriam ser definidas, fotografias da memória que, em razão do curto 

tempo do obturador, são particularmente ricas de contornos, nítidas, quase 

meticulosas. Na tese central da Câmara clara, de Barthes (1984), a visão central do 

fotógrafo não consiste em ver, mas em estar lá. Em Benjamin, pode-se ler que esse 

estar lá é não só a vivência do fato, mas também o ato mesmo de (d)escrevê-los. Em 

Barthes, o encontro temporal do estar lá, garante que a imagem fotográfica assuma um 

caráter de imagem-arquivo (da memória) desde o momento de sua concepção 

(Marques, 2003, 146s). Esse caráter de portadora do passado é proveitoso, quando se 

entende a fotografia como substrato da escrita da memória em Walter Benjamin. 

O tempo torna-se aqui espaço, mas certamente o flash do pó de magnésio 

conduz à iluminação de imagens na câmara escura do eu, que, assim se deveria 

completar, não estão ao alcance da mémoire volontaire, mas surgem como imagens da 

mémoire involontaire: como de mãos desconhecidas, de modo contingente, 

espontâneo, não calculado, enfim, de modo repentino. Fotografias das recordações 

expostas por longo tempo à luz são confrontadas com fotografias instantâneas da 

memória, da duração desfocada do instante invulgarmente claro. 
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QUINQUILHARIAS IV 
 
O que garante a memória e a primeira pessoa como captação de um sentido de experiência? 
Todos parecem mais dispostos à crença nas verdades de histórias no plural. 
Beatriz Sarlo, Tempo passado. 
 

Se levantamos da tabuinha de cera a folha de cobertura inteira — celuloide e papel encerado —, a 
escrita desaparece e não volta a aparecer, como foi dito. A superfície do Bloco Mágico se 

acha vazia e novamente pronta para receber anotações. Mas facilmente se constata que o traço 
duradouro do que foi escrito permanece na tabuinha de cera e pode ser lido com uma 

iluminação adequada. Portanto, o Bloco fornece não apenas uma superfície receptora que 
sempre pode ser usada novamente, como uma lousa, mas também traços duradouros da 

escrita, como um bloco de papel normal. Ele resolve o problema de juntar as duas operações 
ao distribuí-las por dois componentes — sistemas — separados, mas inter-relacionados. 

Sigmund Freud, Notas sobre o Bloco Mágico. 
 
A cidade toda é um arquivo caminhável. A cada passo e tropeço há fotos a serem vistas 
Floris Neusüss. Photo recycling Photo. Ein Bermuda-Dreieck für die Fotografie.  
 

Berlim, por por sua vez, é povoada por mim. Em Berlim, se eu quiser, posso me 
encontrar cem vezes por dia, em todas as épocas, feliz ou caindo no choro, 
solitária, acompanhada, apaixonada, abandonada, em qualquer lugar posso 

me agachar e esperar para me ver passando. 
Monika Maron, Geburtsort Berlin. 

 
É que, como toda coleção, esta também é um diário: diário de viagens, claro, mas 
também diário de sentimentos, de estados de ânimo, de humores; ainda que não 
possamos estar seguros de que realmente exista uma correspondência entre a fria 
areia cor de terra de Leningrado ou a finíssima areia de Copacabana e os 
sentimentos que elas evocam quando as vemos aqui, engarrafadas e etiquetadas. Ou 
talvez apenas diário daquela obscura agitação que leva tanto a reunir uma coleção 
quanto a manter um diário, isto é, a necessidade de transformar o escorrer da 
própria existência numa série de objetos salvos da dispersão, ou numa série de 
linhas escritas, cristalizadas fora do fluxo contínuo dos pensamentos. 
Ítalo Calvino, Coleção de areia. 
 

A imagem dialética dava a Benjamin o conceito de uma imagem capaz de se lembrar 
sem imitar, capaz de repo rem jogo e de criticar o que ela for a capaz de repo 
rem jogo. Sua força e sua beleza estavam no paradox de oferecer uma figura 

nova, e mesmo inédita, uma figura realmente inventada da memória. 
Georges Didi-Huberman, O que vemos, o que nos olha. 

 
A distinção entre ficção e autobiografia não é uma polaridade ou/ou: é indecidível. […] Como 
pode testemunhar qualquer um que tenha ficado preso em uma porta giratória ou em uma 
catraca, é certamente bastante desconfortável, e ainda mais nesse caso, dado que esse 
torniquete é capaz de aceleração infinita e é, de fato, não sucessivo mas simultâneo.  
Paul De Man, Autobiografia como desfiguração. 

 
No trabalho de fotógrafo, sempre me encantou o instante em que as sombras da 

realidade parecem surgir do nada sobre o papel em exposição, tal como 
recordações que nos ocorrem no meio da noite em que tornam a escurecer 

rapidamente caso se tente agarra-las, à maneira de uma prova fotográfica deixada 
muito tempo no banho de revelação. 

W.G. Sebald, Austerlitz. 
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INSTANT(ÂN)E(O)S DE MEMÓRIA;  
ALFABETIZAÇÃO FOTOGRÁFICA PARA  

INFÂNCIA EM BERLIM POR VOLTA DE 1900 
 

V 
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https://www.walter-benjamin.online/seite/suche/wba_524_29v 
 

 

 

 

 

 

 
 
Walter Benjamin: <Wi Will ich in mein Gärtlein gehn> [WBA 524/29v] 
O verso da folha bege em formato 13,6X21cm é preenchido com texto escrito em tinta preta desbotada. 
Apresenta uma leve marca de dobra e algumas manchas. Na frente da folha encontram-se anotações 
biográficas do médico alemão Johann Friedrich Dieffenbach e trechos de textos relacionados ao ensaio 
de Benjamin sobre Kafka (WuN 11.2, p.70). 
 
 
 
nota: 
Os manuscritos trazem anotações e versões para a peça "O corcundinha" de Berliner Kindheit um 
Neunzehnhundert, publicada em GS IV, p. 235-304 e GSVII, p.385-434 [No Brasil, Infância em Berlim 
por volta de 1900, 2012a, p.p. 173 -145 e Infância Berlinense: 1900, 2013, p.67-116]. 
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https://www.walter-benjamin.online/seite/suche/wba_371_19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Walter Benjamin: <Mit diesem Glück> – Entwurf zu Das bucklichte Männlein, Pfaueninsel und 
Glienicke [WBA 371/19] 
A folha bege em formato 13 X 17,2 tem três quartos sua frente preenchida com texto escrito em tinta 
preta desbotada. Uma mancha de tinta que acarreta perda do texto se encontra na porção inferior da 
página. O verso traz no canto superior esquerdo um símbolo não identificável. Apresenta uma leve 
marca de dobra e algumas manchas (WuN 11.2, p.71). 
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https://www.walter-benjamin.online/seite/suche/wba_371_9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walter Benjamin: Das bucklige Männlein [WBA 371/9] 
A folha bege em formato 13,6 X 21,1 é preenchida com texto escrito a tinta preta e apresenta uma 
mancha marrom na borda superior. A frente (Das bucklige Männlein) está completamente preenchida 
pelo texto , o verso (Geschichte aus der früheren Zeit) apenas por duas linhas na borda superior. No 
canto direito superior do verso, danos causaram perda de texto (WuN 11.2, p.72). 
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1 Ampliações 
 

Retomemos a caminhada pela Rua de mão única em Berlim que iniciamos no 

último capítulo. A meio caminho entre o POSTO DE GASOLINA e o PLANETÁRIO, lê-se: 

AMPLIAÇÕES. Tal como um letreiro na fachada de um estúdio fotográfico, pode-se 

imaginar uma vitrine com algumas amostras do trabalho realizado pelo 

estabelecimento, como se para garantir confiança na qualidade do serviço oferecido. 

As ampliações, aqui, são literárias: “Criança Lendo”, “Criança Que Chegou Atrasada”, 

“Criança Mastigando”, “Criança Andando De Carrossel”, “Criança Desordeira”, 

“Criança Escondida” (2012 a, p.37-40)125.  

Na técnica fotográfica, após o processo de revelação, a passagem da imagem 

do negativo para imagem positiva em papel sensível com dimensões que se prestam à 

melhor apreciação é chamada ampliação. Uma fonte luminosa do aparelho chamado 

ampliador, devidamente protegida por um difusor ou um condensador (para que não se 

torne ela também parte da imagem) atravessa o negativo, projetando a imagem ali 

inscrita sobre o papel fotográfico sensível, também negativo. Conta-se apenas com a 

fonte luminosa protegida do ampliador e uma luz âmbar-avermelhada, criando no 

espaço uma penumbra que não interfere no processo e garante que apenas a imagem 

do negativo seja projetada no papel sensível. Assim, obtém-se uma imagem positiva, 

após os banhos químicos, que também devem acontecer na penumbra. A imagem vai 

aparecendo no papel sensível recém-exposto à luz e se torna cada vez mais nítida, 

ainda imersa na bandeja de revelação. Tocar a imagem imersa é proibido, misturar os 

compostos que garantem que a imagem, finalmente, se fixe ao papel, um pecado 

mortal -- a ampliação literal, isto é, o aumento da imagem, fica a cargo da distância 

entre a lente do ampliador e a base em que se encontra o papel fotográfico sensível. 

O que Benjamin apresenta ao seu leitor em seu aforisma126 é uma sequência 

de imagens fotográfico-literárias impressas (no papel fotográfico e no papel 

tipográfico) que mostram crianças – como imagens recém-saídas do quarto escuro do 

																																																								
125 Detlev Schöttker (1999) aponta que três desses textos foram publicados em 3 de dezembro de 1926 

na revista Die Literarische Welt, sob o título Kinder [crianças], a saber “Criança Andando de 
Carrossel”, “Criança que chegou atrasada”, “Criança Escondida”, nesta ordem. Para as variantes entre 
as publicações anteriores à 1a edição em livro até a mais recente delas, ver WuN 8, p. 273-274 e 
p.371-373, também com comentários de Schöttker. No arquivo Walter Benjamin, em Berlim, 
encontra-se um recorte da publicação na imprensa, com anotações feitas pelo autor (WBA 439/1).  

126 Mais uma vez mantenho a palavra usada pelo autor para nomear os textos que compõem Rua de mão 
única. 
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fotógrafo, ali onde a mágica da ampliação acontece. A sequência AMPLIAÇÕES – o 

laboratório e sua vitrine – notamos no percurso de leitura, como aquele que caminha 

pela rua, está localizada exatamente no centro da Rua de mão única – dos sessenta 

aforismas que compõem o livro, AMPLIAÇÕES é a trigésima, no meio do caminho, 

portanto. Essas ampliações literárias antecedem os principais ensaios de Benjamin 

sobre a fotografia, o que indica a precoce atenção do autor para a importância que a 

técnica ganhara no cotidiano da vida urbana moderna, mote de Rua de mão única.  

Do centro da Rua de mão única, as mesmas imagens, reformuladas, como se 

fossem outras fotografias de um mesmo rolo de filmes, reaparecerão mais tarde em 

outro ponto: no conjunto de peças que forma a Infância em Berlim por volta de 1900, 

dessa vez sem o título “AMPLIAÇÕES”. “Livros baratos” ou “Livros para rapazes”, 

“Chegando atrasado”, “A despensa”, “Carrossel”, “Armários” e “Esconderijos”127 são 

as peças que retomam a sequência do livro de 1928, com diferenças na reescritura que, 

aqui, corroboram a leitura das peças como imagens fotográfico-literárias. Enquanto em 

Rua de mão única, a escrita é centrada no tempo presente e há uma distância 

inequívoca entre aquele que escreve e aquilo que é apresentado no texto, Infância em 

Berlim por volta de 1900, por sua vez, apresenta como uma de suas marcas mais 

definitivas a relação ambivalente com o tempo da memória e das lembranças, como 

presenças do passado – marca que pode ser percebida em outros escritos dos anos 

1930 do autor – e uma aproximação, ainda que velada, hesitante, entre o sujeito 

escritor e narrativa. Como se mudasse o ângulo da imagem, ou a câmera mudasse de 

mãos, some da fotografia justamente a criança: se em Rua de mão única o leitor vê a 

criança no centro das situações (“Criança que chegou atrasada”), em Infância em 

Berlim por volta de 1900, o ângulo infantil é o guia do olhar do leitor (“Chegando 

atrasado”). E lemos-vemos, na Infância, ampliações antigas, como se saídas da caixa 

de fotos guardadas e não do quarto de revelação, como evidenciam os excertos a 

seguir: 

 

																																																								
127 Aqui se encontra um bom exemplo de como a leitura do arquivo em seu conjunto pode ser proveitosa 

para a análise crítica dos escritos de Walter Benjamin. As peças apresentadas em Rua de mão única 
não aparecem todas numa só versão de Infância, exceto na versão compilada por Adorno. “Criança 
Lendo”, por exemplo, encontrará seus novos ângulos no manuscrito confiado a Felizitas sob o título 
“Die ersten Bücher” [primeiros livros], na imprensa, no jornal Vossiche Zeitung (17.09.1933), sob o 
título “Schmöker” [livros baratos; alfarrábios] e no Datiloscrito de Paris, sob o título “Knabenbücher” 
[livros para rapazes]; a versão editada por Adorno adotou o título publicado no jornal. Vf WuN 11.2, 
p.21;23. Ver também tabela em no anexo deste trabalho  
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“Criança que chegou atrasada” (Rua de mão única: 
OEII, 2012a, p.37s) 
 

“Chegando atrasado” (Infância em 
Berlim por volta de 1900: OEII, 
2012a, p.84) 

 
O relógio do vestíbulo da escola parece lesado 
por culpa sua. Marca “Atraso”. No corredor das 
portas das classes pelas quais ela passa de 
mansinho, filtra-se um murmurar de secreta 
deliberação. Professores e estudantes, atrás delas, 
são amigos. Ou tudo silencia como se esperassem 
por alguém. Inaudivelmente ela coloca a mão 
sobre a maçaneta. O sol embebe o local onde 
está. Então ela injuria o dia verde e abre. Ouve a 
voz professoral matraquear como uma roda de 
moinho; está diante da engrenagem do moinho. A 
voz matraqueante mantém sua cadência, mas 
agora os serventes deitam tudo abaixo e sobre a 
recém-chegada; dez, vinte pesadas sacas voam 
sobre ela, e ela tem de carregá-las até o banco. 
Em sua mantilha, cada fio está empoeirado de 
branco. Como uma pobre alma à meia-noite, ela 
faz ruído a cada passo, e ninguém a vê. Se então 
se senta em seu lugar ocupa-se mansamente até o 
toque do sino. Mas não há nenhuma benção 
nisso. 

 
O relógio no pátio da escola parecia 
ter sido danificado por minha culpa. 
Indicava “atrasado”. No corredor 
penetravam murmúrios de consultas 
secretas vindos das portas das salas de 
aula que eu roçava ao passar. Atrás 
delas, professores e alunos eram 
camaradas. Ou então tudo permanecia 
em silêncio, como se alguém fosse 
aguardado. Inaudivelmente apalpei a 
maçaneta. O sol inundava o lugar onde 
eu me achava. Foi assim que violei 
meu dia que mal começara, e entrei. 
Ninguém parecia me conhecer. Tal 
como o diabo se apoderara da sombra 
de Peter Schlemihl, também o 
professor retivera meu nome desde o 
início da lição. Não deveria mais ser 
chamado. Quieto, ocupei-me até o 
toque da sineta. Mas foi tudo sem 
nenhuma graça. 

 
“Zu spät gekommenes Kind”  
(Einbahnstraße, GS IV, p.113-114) 

 
“Zu spät gekommen” (Berliner Kindheit 
um neunzehnhundert, GS IV, p.247 

 
Die Uhr im Schulhof sieht beschädigt aus durch seine 
Schuld. Sie steht auf “zu spät”. Und in den Flur dringt 
aus den Klassentüren, wo es vorbeistreicht, Murmeln 
von geheimer Beratung. Lehrer und Schüler dahinter 
sind Freund. Oder es schweigt alles still, als erwartete 
man einen. Unhörbar legt es die Hand an die Klinke. 
Die Sonne tränkt den Flecken, wo es steht. Da 
schändet es den grünen Tag und öffnet. Es hört die 
Lehrerstimme wie ein Mühlrad klappern; es steht vor 
dem Mahl- werk. Die klappernde Stimme behält ihren 
Takt, aber die Knechte werfen nun alles ab und auf 
das neue; zehn, zwanzig schwere Säcke fliegen ihm zu, 
die muß es zur Bank tragen. An seinem Mäntelchen ist 
jeder Faden weiß bestaubt. Wie eine arme Seele um 
Mitternacht macht es bei jedem Schritt Getöse, und 
keiner sieht es. Sitzt es dann auf dem Platz, so schafft 
es leise mit bis Glockenschlag. Aber es ist kein Segen 
dabei. 

 
Die Uhr im Schulhof sah beschädigt aus 
durch meine Schuld. Sie stand auf »zu 
spät«. Und auf den Flur drang aus den 
Klassen- türen, die ich streifte, Murmeln 
von geheimer Beratung. Lehrer und 
Schüler dahinter waren Freund. Oder 
alles schwieg still, als erwarte man einen. 
Unhörbar rührte ich die Klinke an. Die 
Sonne tränkte den Flecken, wo ich stand. 
So schändete ich meinen grünen Tag und 
öffnete. Niemand schien mich zu kennen. 
Wie der Teufel den Schatten des Peter 
Schlemihl, hatte der Lehrer mir meinen 
Namen bei Beginn der Stunde einbehalten. 
Ich sollte nicht mehr an die Reihe 
kommen. Leise schaffte ich mit bis 
Glockenschlag. Aber es war kein Segen 
dabei. 

 

 

A mudança dos pronomes garante a mudança de ângulo da imagem, e é 

possível perceber que AMPLIAÇÕES talvez antecipe o projeto de um livro que só será 
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pensado anos mais tarde.128 Isto é, o caráter fotográfico de Infância em Berlim por 

volta de 1900 estaria anunciado no título “AMPLIAÇÕES”, o centro de Rua de mão 

única. A escrita, utilizando o tempo presente traz a fotografia objetiva, o flagrante da 

vida na cidade, e quando lança mão do imperfeito, a imagem tem seu tom esmaecido, 

o tom da fotografia da recordação de infância. 

Uma primeira leitura transversal de Infância em Berlim por volta de 1900 já 

faz o leitor notar pelo menos duas características que permanecem imutáveis em todas 

as versões do “livrinho” de que se tem notícia. A mais evidente é a construção a partir 

de peças [Stücke] -- que imediatamente remetem um leitor familiarizado com Walter 

Benjamin às Imagens de pensamento e ao aspecto da construção de Rua de mão única. 

A segunda, não menos evidente já na primeira leitura, é a escuridão em que se passam 

as cenas de Infância. Dias chuvosos, nevascas, cenas à noite, cortinas fechadas, o 

telefone localizado no canto escuro do corredor recriam a luz penumbral das primeiras 

fotografias da história ao mesmo tempo em que forjam a atmosfera perfeita para a 

necessidade de uma iluminação de flash fotográfico – ou, ainda, para preparar a 

revelação das imagens129, isto é, realizar as ampliações. 

 

 

 

 

																																																								
128 Vejo, aqui, junto com os mapas do capítulo anterior, um exemplo evidente da prática angelical da 

escrita e da formação de uma obra em constelação, propostas de leitura do capítulo I, “A obra do autor 
na era das edições póstumas: Walter Benjamin, autor editado”. “Ampliações” antecipa o motivo da 
infância, a forma fotográfica, e ilumina sua leitura. Infância retoma o olhar para a cidade, querendo 
reconstruir um passado já não mais possível. Essa prática de escrita, assim, ajuda a formar a 
constelação fotográfica aqui proposta. O crítico Michael Jennings considera a conexão entre Rua de 
Mão Única e Infância em Berlim por volta de 1900 ainda mais íntima: Jennings, considerando a 
versão do Datiloscrito de Paris de Infância em Berlim por volta de 1900 como a mais elaborada entre 
elas (e assumindo assim uma hipótese que considero excessivamente teleológica), propõe que se leia 
Infância em Berlim por volta de 1900 como uma reescritura de Rua de mão única, em que peças-
chave do livro retomam não apenas seus temas e estruturas mas que aparecem, se colocarmos os dois 
livros paralelamente, no mesmo ponto do andamento da construção. Se seguida a leitura de Jennings, 
Infância em Berlim poderia entrar no rol dos livros de artista do autor, proposta assinalada no capítulo 
anterior. Cf. Jennings, 2011. 

129 A técnica da revelação é retomada em pelo menos outros dois pontos das reflexões de Walter 
Benjamin, a saber nas anotações para Passagens [N15a,1] e nas anotações para Sobre o conceito de 
história (WuN 19, p.124). É digno de nota que se esqueça, nos dois pontos, a escuridão necessária 
para que se dê o processo. Comparando a escrita da história à escrita literária, Benjamin recupera o 
autor André Monglond, que dá ao (tempo) futuro o papel de revelador (químico) para as imagens do 
passado deixadas nos textos literários. O historiador, acrescenta Benjamin retomando Hugo von 
Hoffmansthal, é o leitor capaz de ler aquilo que nunca foi escrito. Nos manuscritos para “Sobre o 
conceito da história”, Benjamin coloca essas anotações sob o guarda-chuva “imagem dialética”. 
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2 Procura-se 

 

O ambiente em penumbra é também ideal para o jogo infantil de esconde-

esconde -- e, nas peças que compõem a Infância, a criança Walter Benjamin se 

esquiva do leitor, está sempre no ponto cego, ali onde nem olho nem câmera 

conseguem chegar. Mas o autor nos dá a regra do jogo em uma anotação que intitulou 

“Material para um autorretrato”: “Solução do mistério por que eu não reconheço 

ninguém, trocando sempre as pessoas. Porque eu não quero ser reconhecido, eu 

mesmo quero ser confundido.” (GS VI, p.532).  

Ao preparar a Infância para publicação, o autor se vê diante do impasse de 

escrever memórias, ou escrever memorialmente, sem criar uma autobiografia – como 

vimos no capítulo anterior, “Crônica berlinense, a Berlim vivida de Walter 

Benjamin”. “As lembranças, mesmo aquelas que vão longe, nem sempre apresentam 

uma autobiografia”, escreve Benjamin na Crônica. Além da busca por uma poética 

própria da memória, tema que ocupava seu pensamento à época, o impasse pode ter as 

diversas origens: estético-formal, pois as imagens fotográficas, com o passar das 

gerações, perderiam seu valor afetivo, mantendo o interesse histórico (Kracauer, 2009, 

p.63); ou, por as imagens em que não aparecem pessoas pouco o entusiasmarem (GB 

III, p. 291), mas servirem como provas de crimes, efeito que Benjamin nota no 

trabalho fotográfico de Eugène Atget (Benjamin, 2012, p. 97); origem afetiva, pois 

assim estaria vacinado contra qualquer nostalgia, como escreve no prefácio ao 

Datiloscrito de Paris (Benjamin, 2013, p.69s); e, por fim, mas não por último, uma 

origem política, pois o autor, no início dos anos 1930 já sabe que precisa se manter 

escondido da perseguição antissemita. 

Em ensaio sobre o complexo Crônica / Infância (1986, p.105-150), o crítico 

Manfred Schneider sugere que Infância deve toda sua elaboração literária, sua forma 

memorial, e seu autor/narrador completamente incógnitos a um profundo 

conhecimento de como se esquivar do armazenamento de informações pessoais a 

partir de rastros físicos130. Para Schneider, a Infância é um texto singular da literatura 

do século 20, tamanha sua qualidade, e cujo anonimato do autor, a impossibilidade de 

reconhecê-lo social ou individualmente a partir do texto, estaria diretamente ligado ao 
																																																								
130 “Apague as pegadas!” diz o famoso estribilho da Cartilha Citadina (1926/1927) de Bertolt Brecht, 

amigo de Walter Benjamin. Benjamin faz referência ao poema no famoso ensaio “Experiência e 
Pobreza”, também escrito em 1933 (2012b, p.123). 
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seu destino pessoal. Ainda com Schneider, percebe-se, em todo o trabalho para 

esconder-se, uma arguta resistência de Walter Benjamin – não isenta de ironia. “Quem 

é que escreve o próprio cartaz ‘Procura-se’?” [Wer verfaßt schon seinen eigenen 

Steckbrief?], indaga o crítico ao nos guiar por uma leitura da possível assinatura 

(autorretrato) deixada por Benjamin em sua Infância. Schneider parte de uma carta 

enviada a Gretel Karplus (Adorno) em agosto de 1933: 

 
 
A semelhança, que você percebeu entre “Loggias” e “Febre”, naturalmente 
existe. Mas as duas peças se aproximam de mim de formas bastante 
distintas; muito mais próxima que a última está a primeira, em que 
reconheço uma espécie de autorretrato. Talvez eu a utilize no lugar da 
[peça] fotográfica, que é a da Mummerehlen, como abertura do livro (…) 

Se eu não tivesse cada vez mais certeza da necessidade de [manter] 
segredo sobre trabalhos como os da Infância em Berlim, eu ainda colocaria 
em dúvida o destino de publicação (em jornal) delas. Agora, entretanto, é 
justamente esse destino que reforça minha convicção da necessidade do 
disfarce, em que só se desenvolvem coisas dessa sorte (GB IV, p.274). 
 
 

Em outra carta, um pouco anterior, datada de 31 de julho de 1933 e destinada 

a Scholem, Benjamin já afirmara que a peça “Loggias” seria seu autorretrato. “A 

Mummerehlen”, peça que serve de abertura no Datiloscrito de Berlim, mostra uma 

criança que paulatinamente se camufla, perdendo-se de si mesma. É como se 

Benjamin, com a “Mummerehlen”, anunciasse o jogo de esconde-esconde que 

Schneider descreve.  

Em “Loggias”, seu alegado autorretrato, o autor mostra que a imagem que 

deseja fazer de si mesmo é, portanto, uma parte da arquitetura residencial que se presta 

às passagens, ao trânsito, a fronteira da vida interior e exterior, mas que é também 

sombria, projeta sombras sobre os pátios, e recebe sempre uma peça de mobília 

rejeitada. Notavelmente, é a parte das casas que, escreve o autor, parece ter sofrido 

menos alterações com o passar dos anos.  

Ao cômodo que permanece inalterado, resistente ao tempo, Benjamin 

compara sua assinatura, portanto também resistente, ainda que saiba do perigo de 

deixar pistas. De todo modo, para descobri-lo em sua camuflagem, seria preciso saber 

ler muito bem as imagens, como vimos que o autor já professava em “Pequena 
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História da Fotografia”. Ficam esquecidos na loggia as antiguidades: um lustre, um 

bronze e um vaso chinês.131  

 

3 Uma fotografia de criança 

 

Se a peça “Mummerehlen”, para Schneider, anuncia o jogo de esconde-

esconde, a leitura das peças que compõem o que podemos chamar “o arquivo 

Mummerehlen” – tantas são as versões manuscritas e papeis avulsos que circundam a 

composição da peça – mostra a construção desse esconderijo. Para tratar apenas das 

versões em que foi publicada, encontramos duas peças sensivelmente diferentes. No 

Datiloscrito de Berlim, publicado como versão do Datiloscrito de Berlim, assim como 

na versão Adorno-Rexroth, encontramos uma fotografia de criança: trata-se de uma 

foto de criança, que ele trata de descrever. No arquivo Walter Benjamin, econtramos 

uma fotografia de Benjamin acompanhado de seu irmão quando eram crianças, 

posando em um estúdio, e outra apenas do pequeno Walter vestindo trajes de um 

soldado. Não é difícil inferir que a descrição da sensação de ser fotografado e de 

observar essas fotografias seja fruto de experiência pessoal, ainda que não seja 

possível determinar a que fotografia exatamente o autor se refere.  

Tudo indica que tanto a experiência de ser fotografado ao modo burguês da 

virada do século, diante de cenários e vestindo fantasias dentro dos estúdios, quanto 

observar essas fotografias não foram acontecimentos triviais para Benjamin. Pois as 

reflexões acerca dessas fotografias aparecem em diversos de seus escritos, com poucas 

variações, das memórias da infância à retomada da história da fotografia. O retrato de 

que trata nessas pasagens provavelmente foi tirado justamente no momento da virada 

do século, fronteira entre o apogeu e o declínio da técnica, segundo afirmou o autor em 

																																																								
131 Uma tentativa de desvendar o enigma: o lustre estaria para o conhecimento, a intelectualidade, o 

bronze era comumente usado para estojos de daguerreótipos ou molduras de ambrótipos, que traziam 
retratos, e o vaso chinês, ali onde era possível se camuflar. A leitura em constelação da peça 
“Loggias”, é preciso dizer, assombra essa solução. Em Rua de mão única, Benjamin lista espécies de 
flores e plantas no aforismo de mesmo título. No original, em Infância, a palavra usada entre as 
antiguidades que ficam esquecidas no cômodo é Ampel. As duas traduções em português aqui 
consultadas traduzem como os antigos lustres e luminárias. Ampel, porém, também designa antigos 
vasos que ficam pendurados, mais comumente usados para samambaias, mas sem dúvida um objeto 
também muito encontrado nas loggias. De volta à Rua de mão única, as espécies de plantas em 
LOGGIAS parecem designar formas de afeto, como se fosse possível, ao olhar para que planta se 
encontra numa loggia, adivinhar algo de muito pessoal de seu dono. Que tradução de Ampel escolher? 
Qual a chave para o enigma de Benjamin? 
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a “Pequena História”, onde a descrição dessas mesmas fotografias aparece em 

diferente contexto, como veremos mais adiante.  

E “A Mummerehlen”, nas versões do Datiloscrito de Berlim e Adorno-

rexroth, desafia, com a composição textual, a tese da supremacia das imagens sobre a 

legenda, revelando na composição literária, em sua escrita mais poética, a tese de 

Benjamin de que a legenda, tarefa do crítico, garante que a construção fotográfica não 

se torne vaga e meramente aproximativa.132 Stiegler considera essa versão da peça, um 

“triunfo da legenda sobre a imagem” (2006, p.30).  

Se olharmos para o Datiloscrito de Paris, publicado como “versão de última 

mão”, o trecho em que aparece o retrato é completamente suprimido. Abaixo, 

transcrevo a peça, grifando em negrito a porção suprimida pelo autor entre as versões, 

para melhor visualização da mudança radical aplicada na peça. São eliminados o 

retrato da criança e também a lenda do chinês que desaparece dentro de sua pintura.133 
 
 

A Mummerehlen 
É numa velha rima infantil que aparece a Muhme 
Rehlen. Como na época Muhme nada significava para 
mim, essa criatura se tornou em minha fantasia uma 
assombração: a Mummerehlen. Os mal-entendidos 
modificavam o mundo para mim. De modo bom, 
porém. Mostravam-me o caminho que conduzia ao 
seu âmago. Qualquer pretexto lhes convinha. 
Assim quis o acaso que, certo dia, se falasse em 
minha presença a respeito de gravuras de cobre. No 
dia seguinte, colocando-me sob uma cadeira, 
estiquei para fora a cabeça — a isto chamei de 
“gravura de cobre”. Mesmo tendo desse modo 
deturpado a mim e às palavras, não fiz senão o que 
devia para tomar pés na vida. A tempo aprendi a me 
mascarar nas palavras, que, de fato, eram como nuvens. 
O dom de reconhecer semelhanças não é mais que um 
fraco resquício da velha coação de ser e se comportar 
semelhantemente. Exercia-se em mim por meio de 
palavras. Não aquelas que me faziam semelhante a 
modelos de civilidade, mas sim às casas, aos móveis, às 
roupas. 
Só que nunca à minha própria imagem. E por isso 
ficava desorientado, quando exigiam de mim 
semelhança a mim mesmo. Isso ocorria no fotógrafo. 

Para onde quer que olhasse, via-me cercado por 
pantalhas, almofadas, pedestais, que cobiçavam 
minha imagem como as sombras do Hades cobiçam o 
sangue do animal sacrificado. Por fim, sacrificavam-
me a um prospecto dos Alpes, toscamente pintado, e 
minha mão direita, que deveria erguer um 
chapeuzinho de camurça, depositava sua sombra 
sobre as nuvens e as geleiras do fundo. Porém, o 
sorriso forçado na boca do pequeno camponês alpino 
não é tão desolador como o olhar do rosto infantil 
que mergulhava em mim à sombra da palmeira 
decorativa. Esta é comum naqueles estúdios que, com 
seus banquinhos e tripés, seus gobelinos e cavaletes, 
têm algo do boudoir e da câmara de tortura. Estou em 
pé com a cabeça descoberta; na mão esquerda, um 
sombreiro enorme que deixo pendente com graça 
estudada. A direita se ocupa com uma bengala, cuja 
empunhadura inclinada se vê em primeiro plano, 
enquanto a ponta se abriga atrás de um tufo de penas 
de avestruz que se derrama de uma jardineira. Bem 
à parte, ao lado do reposteiro, fica minha mãe, toda 
rígida, num vestido muito justo. Como se fosse um 
manequim, olha meu terno de veludo que, por sua 
vez, sobrecarregado de franjas e galões, parece ter 
saído de uma revista de moda. Estou, porém,  

																																																								
132 Em ensaio sobre a fotografia na obra do autor, Marcio Seligmann-Silva retoma a construção dessa 

teoria positiva de legenda. Seligmann Silva assinala que, em “O autor como produtor”, Benjamin faz 
dela uma passagem do escritor ao fotógrafo, de quem deveria-se exigir que fossem capazes de 
legendar as fotos de modo libertador, mas, para tal exigência, seria necessário que o escritor 
fotografasse. Cf Seligmann-Silva, 2016; Tais reflexões sobre a legenda encontram-se especialmente 
em “Pequena História da Fotografia”, “A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica” e “ O autor 
como produtor” - todos esses ensaios estão traduzidos para português e incluídos no volume Obras 
Escolhidas I (2012 b). 

133 O grifo nas partes a serem suprimidas, ainda que pareça contra-intuitivo, deve ressaltar também 
visualmente os trechos que, aqui, corroboram a análise. 
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desfigurado pela semelhança com tudo o que está à 
minha volta. Como um molusco em sua concha, eu 
vivia no século XIX, que está agora oco diante de mim 
como uma concha vazia. Levo-a ao ouvido. O que 
ouço? Não é o barulho dos canhões nem a música de 
bailado de Offenbach, tampouco o uivar das sirenes das 
fábricas ou a algazarra que ressoa, ao meio-dia, nos 
salões da bolsa de valores, nem o trotar de cavalos no 
pavimento da rua nem a marcha do desfile da guarda. 
Não, o que ouço é o breve estrondo do antracito caindo 
do recipiente da folha-de- flandres dentro da estufa de 
ferro, é o surdo estalo com que a chama da camisa da 
lâmpada de gás se apaga e o tinir de seu globo no arco 
de latão quando passa na rua um veículo. E ainda 
barulhos como o chocalhar da cesta de chaves, as 
campainhas da escada da frente e dos fundos; por fim, 
aparece também a pequena rima infantil: “Atenção que 
a ti vou contar/ Da Mummerehlen a história sem par”. 
O versinho está deturpado; entretanto, cabe nele todo o 
mundo deturpado da infância. Já não se tinha 
lembrança da Muhme Rehlen, que outrora nele se 
achava, quando me foi explicado pela primeira vez. 
Seguir o paradeiro da Mummerehlen foi, contudo, 
ainda mais difícil. Ocasionalmente eu a supunha no 
macaco que nadava no prato fundo em meio aos 
vapores da sopa de cevadinha ou de tapioca. Tomava a 
sopa a fim de fazer mais clara sua imagem. Talvez 
morasse no lago Mummel, cujas águas dormentes 
talvez aderissem a ela como uma pelerine cinzenta. O 
que me contaram sobre ela — ou o que só quiseram me 
contar — não sei. 
 
 

Ela era o Mudo, o Movediço, o Tormentoso, que, como 
a nevasca nas bolas de cristal, nubla o núcleo das 
coisas. Às vezes, sentia-me carregado nesse meio. Isso 
me ocorria ao pintar com nanquim. Quando misturava 
as cores, elas me tingiam. Mesmo antes de colocá-las no 
desenho, me envolviam. Quando, ainda úmidas, se 
imiscuíam umas às outras, tomava-as no pincel com 
tanto cuidado como se fossem nuvens se diluindo. Mas, 
de tudo o que reproduzia, minha preferência era a 
porcelana chinesa. Uma crosta multicor cobria cada 
vaso, vasilhame, prato, tigela, que certamente não 
passavam de artigos de exportação baratos. Porém, 
cativavam-me tanto como se, já naquela época, eu 
conhecesse a história que, mais uma vez, depois de 
muitos anos, me remeteu à obra da Mummerehlen. A 
história provém da China e fala de um pintor idoso que 
permitiu aos amigos admirarem sua tela mais recente. 
Nela estava representado um parque, um caminho 
estreito que seguia ao longo da água e através de umas 
folhagens e que terminava em frente de uma pequena 
porta que, no fundo, dava acesso a uma casinha. Eis 
que quando os amigos procurara o pintor, este já se 
fora, tendo penetrado no próprio quadro. Ali 
percorreu o caminho estreito até a porta, deteve-se 
calmamente diante dela, virou-se, sorriu e desapareceu 
pela fresta. Assim também, com minhas tigelas e meus 
pincéis, subitamente me transportava para dentro do 
quadro. Assemelhava-me à porcelana na qual fazia 
minha entrada com uma nuvem de cores. (Benjamin, 
1987, p.98-101) 

 
 

Benjamin chegou a chamar essa peça de “a fotográfica”, como vimos 

anteriormente. Ao retirar justamente o momento em que é fotografado e a lenda do 

chinês que desaparece na pintura, não seria descabido ler como uma retirada 

justamente da legenda, da pista que o autor nos dá para a análise da peça. Teria ele 

deixado seu leitor com uma legenda sem a imagem? Ou com apenas a imagem sem a 

legenda? 

 

3.1 Desvio: outra fotografia – e um rebus. 

Existe uma fotografia de Kafka quando criança que decerto se origina no 

mesmo tipo de ateliê fotográfico descrito por Benjamin em sua peça “Mummerehlen” 

– locais onde os cenários estranhos e suas cadeiras, para uma criança como Benjamin 

(como Kafka?), poderiam ser tronos e salas de tortura simultaneamente. Benjamin o 

descreve em “Pequena História da Fotografia”: 
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O menino de cerca de seis anos é representado numa 
espécie de paisagem de jardim de inverno, vestido com uma roupa 
de criança, muito apertada, quase humilhante, sobrecarregada com 
rendas. No fundo, erguem-se palmeiras imóveis. E, como para tornar 
este acolchoado ambiente tropical ainda mais abafado e sufocante, o 
modelo segura na mão esquerda um chapéu extraordinariamente 
grande, com largas abas, do tipo usado pelos espanhóis. O menino 
teria desaparecido do quadro se seus olhos incomensuravelmente 
tristes não dominassem essa paisagem feita sob medida para eles 
(1994, p.98). 

 
 

A descrição é repetida em 1934 no ensaio sobre o autor de Praga, não sem 

antes acrescentar ao fim da frase: “e a concha de uma grande orelha escuta tudo que se 

diz” (1994, p.144)134. A fotografia de Kafka quando criança faz parte da (pequena) 

coleção de Walter Benjamin – não se sabe como ocorreu a aquisição. Ao perceber os 

olhos incomensuravelmente tristes do pequeno Franz, Benjamin faz com que o retrato, 

embora pareça se encerrar nas quatro bordas, possa sair do quadro – para aqueles que 

aprenderam a ler imagens.  

Os olhos incomensuravelmente tristes formariam um punctum, conceito 

definido mais tarde por Roland Barthes em A câmara clara (1984). O olhar de Kafka 

criança e também o de Benjamin criança é, na escrita de Benjamin, o que Barthes viria 

a descrever como “uma espécie de extracampo sutil, como se a imagem lançasse o 

desejo para além daquilo que ela dá a ver” (Idem, p.89). Encontra-se, nos dois retratos  

“a beleza melancólica incomparável” (2012b, p.189) presente nas primeiras fotografias 

(retratos), de que Benjamin fala em seu ensaio sobre a obra de arte. Pelo desconforto 

com a fotografia, que se deixa ver seja pelo sorriso forçado e olhar desolador no 

menino Walter seja pelos olhos tristes do menino Franz os dois retratos e retratados se 

encontram. O autor, assim, com sua escrita, se torna cúmplice de Kafka, não um outro, 
																																																								
134 Rosana Kohl Bines, no belíssimo ensaio “A grande orelha de Kafka” (2019) nota também a 

semelhança entre as duas fotos descritas por Benjamin, propondo uma leitura dos autores a partir da 
escuta e propondo uma política de pensamento de Benjamin a partir de uma “pedagogia do ouvido”. 
Em nota, Rosana propõe algumas alternativas à tradução dessa passagem, em consulta com Susana 
Kampff Lages. Entre as três alternativas que indica, uma delas elimina a concha, dando mais relevo à 
“enorme orelha do ouvido”. Para seguir defendendo a leitura em arquivo, em constelação, angelical, 
dos escritos de Benjamin é imprescindível insistir na manutenção da concha nas traduções. Com essa 
palavra tem-se uma espécie de segunda confirmação da conexão entre a fotografia infantil em 
“Mummerehlen” e a fotografia de Kafka criança, corroborando a relação de um possível duplo 
engendrado por Walter Benjamin entre ele e um de seus autores de eleição, anunciado com essa 
pequena pista em seus escritos. 



	
						
	

	
	

	

138	

mas um duplo. Quando Phillipe Dubois (2018), em recente ensaio, propõe um novo 

modo de ler as fotografias, como imagem-ficção, propõe que se aceitem as imagens 

fotográficas e seus efeitos como partes da realidade presente – e não de uma outra 

realidade à qual não se tem acesso. De certo modo, Dubois encurta a distância entre 

observador-imagem-objeto, apoiando a presente leitura de uma relação de 

cumplicidade que Walter Benjamin parece buscar com Kafka a partir das imagens de 

criança, ao perceber os olhares desmedidamente tristes. 

Se a correlação da descrição da fotografia de Kafka criança encontradas em 

“Pequena História da Fotografia” e em “Franz Kafka: a propósito do décimo 

aniversário de sua morte” com a descrição de “ser fotografado” em “Mummerehlen” é 

evidente, no ensaio sobre Kafka, a concha posta pela criança Walter Benjamin no 

ouvido já é o ouvido do garoto Franz.  

Finalmente, ao perceber os olhos incomensuravelmente tristes do retrato em 

rebus Benjamin /Kafka135, o autor encena com este encontro – encontro imaginado, se 

fizermos a leitura constelar dos textos – a última trincheira do valor de culto 

fotografia, refugiada no culto da rememoração (Benjamin, 2012b, p.189), princípio 

constitutivo da Infância, mas de que Benjamin quer se proteger “com um 

procedimento de vacinação” (Benjamin, 2013, p. 69), como sugere nas “palavras 

prévias” ao Datiloscrito de Paris. 

Podemos, assim, num mundo possível, em que imagem e realidade são parte 

de um campo em comum, seguindo a proposta de Dubois para ler as fotografias, ver 

acontecer o encontro entre Benjamin e Kafka, e, com Stiegler (2006c, 260), “ler 

Benjamin como Kafka e Kafka como Benjamin, ambos como imagem e texto […] e 

um ´tesouro impensado de analogias e formas´”. 

 

4 Câmera, revelador, fotografias… Dada! 

 

Se passarmos do Datiloscrito de Berlim ao Datiloscrito de Paris, some a foto 

de Benjamin/Kafka e a peça “Mummerehlen” deixa de ocupar a abertura da sequência 

																																																								
135 Jessica Nitsche (2010) recorre à técnica fotográfica da dupla exposição [Doppelbelichtung] para ler 

esse caso do encontro de retratos promovido por Benjamin. 
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de peças. Escrita por volta de 1933 – após o Datiloscrito de Berlim, portanto –, é a 

peça “Loggias” que passa a ocupar a abertura, e, no lugar de uma peça fotográfica, 

definição de Benjamin para a primeira versão de “Mummerehlen” (GB IV, p.274), 

uma “espécie de autorretrato”. A afirmação feita por Benjamin em carta já desperta no 

leitor atenção especial para essa peça – trata-se, afinal, do autor que recusara o gênero 

da autobiografia na Crônica. À primeira leitura, os elementos comprovadamente 

autobiográficos em “Loggias”, isto é, aqueles que se verificam, não são mais evidentes 

do que os que se encontram em outras peças da chamada “versão de última mão”. A 

“Mummerehlen” da versão anterior, por sua vez, apresentava de forma ecfrástica um 

retrato do autor quando criança que se sabe ter existido – isto é, não-ficcional. 

O leitor que sabe a que tipo de estrutura arquitetônica Benjamin se refere em 

“Loggias”136 pode imaginar uma espécie de camarote avançado para o pátio de onde 

morava o pequeno Walter. Estaríamos falando de um camarote para o espaço de 

apresentação (ou espaço de jogo, se seguirmos Gagnebin) do pátio. A perspectiva do 

olhar confere à cena do pátio toda a magia presente na peça. Mais notável do que 

posicionar-se como um espectador privilegiado, é a semelhança da estrutura 

arquitetônica mesma com um aparelho. A caixa, em geral dotada de cortinas que 

podem controlar a vista do pátio e a entrada de luz, assim como as portas que a isolam 

do apartamento, o aspecto inabitável dela, como se fosse um espaço destinado a ficar 

vazio pode ser lida como uma câmara escura. Uma “máquina de ver” e um ângulo 

privilegiado para as peças que estão por vir.137 

O lusco-fusco, a escuridão predominante nas peças de Infância é a luz da 

impressão do sal de prata, da impressão em platina, mas é também a luz das fotos de 

																																																								
136 Embora o tradutor João Barrento opte por traduzir o termo, dando o título “Varandas” à peça, 

mantenho aqui o termo “Loggias” (mantido pelos tradutores da versão brasileira da edição Adorno-
Rexroth, em que também se encontra a peça), para evidenciar a estrutura arquitetônica singular a que 
se refere o autor e tão típica nos edifícios em Berlim. Faço a ressalva, pois tratamos aqui do 
Datiloscrito de Paris, editado como “versão de última mão”, publicado no Brasil apenas com a 
tradução de Barrento. Cf. Benjamin, 2013. 

137 Roland Barthes, em A câmara clara (1984), defende que a fotografia primeiro se aproximou da arte 
não pela pintura, mas pelo teatro. Daguerre “quando se apossou da invenção de Nièpce, explorava [...] 
um teatro  de panoramas animados por movimentos de jogos de luz. A câmera obscura, em suma, deu 
ao mesmo tempo o quadro perspectivo, a Fotografia e o Diorama, sendo todos os três artes da cena”. 
Benjamin, aqui, parece estar tratando justamente desse momento.   
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Atget, como bem assinalou Jennings138(2009, p.317), para quem, as peças em Infância 

possuem uma “textualidade que recorre à linguagem própria da fotografia. É [também] 

nesse sentido que a cada seção o texto produz uma cena em que aquilo que não pode 

ser compreendido é tornado visível” (2009, p.317) – são, assim, mais do que análogas 

a fotografias ou instantâneos da infância burguesa, para usar uma descrição do próprio 

autor para seu “livrinho”. 

Com efeito, as pistas de que a fotografia guiou a escrita de Infância são 

muitas. Se podemos pensar a loggia como uma verdadeira câmara escura, a água das 

profundezas negras insondáveis, de onde subitamente surge a lontra, traz os banhos do 

revelador e do fixador, onde, podemos dizer, moram mergulhadas as imagens 

fotográficas antes que apareçam para o fotógrafo, que espera ansioso, à beira do 

tanque de revelação, tal o garoto que espera o animal. O banho final da fotografia, que 

precisa de água corrente, não poderia ter melhor fonte que a água da chuva, que, para o 

menino, alimenta o tanque – da lontra.  

Em outro ponto – na verdade, a segunda peça da “versão de última mão”, 

logo após à câmara escura/ loggia – uma visita ao panorama imperial dá a ver as 

fotografias de outros mundos sem a música do cinema - o que tornaria cansativas as 

idas ao cinema. Aqui, Benjamin reencontra seu duplo em Kafka: o autor de Praga, em 

seus diários de viagem, ao visitar um panorama, respira, aliviado, com a calma que o 

dispositivo traz ao olhar, contrapondo-o justamente à velocidade do cinema – se, na 

versão do Datiloscrito de Paris, só resta a concha como pista do encontro entre 

Benjamin e Kafka, encenado por Benjamin em “Mummerehlen”, o encontro no 

Panorama Imperial é garantido nas duas versões. É também na visita ao Panorama 

Imperial que Benjamin mostra, no texto, a descoberta da nostalgia provocada pelas 

fotografias antigas, mesmo nas crianças – neste caso, especialmente se reconhecida na 

foto uma calçada que, na cidade do século 20, pode ter sido cenário de brincadeiras no 

passado. 

 

 
																																																								
138 Esta leitura é largamente inspirada na leitura de Michael Jennings em dois ensaios especificamente: 

Double Take (2011) e The Mausoleum of Youth (2009), em que o crítico lê o caráter imagético de 
Infância em Berlim como essencialmente fotográfico.	
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4.1 Manipulando as fotos 

As brincadeiras, protegidas pela chuva ao contemplar as calçadas de Aix no 

Panorama Imperial, ou olhando a lontra ir e vir das profundezas de seu tanque, 

fazendo lembrar a mesma chuva, se transformam e passam a requerer importantes 

ferramentas – sem demora, no compasso que pode ser o das lembranças, fugazes, ou 

aquele da criança que, sem aviso prévio, muda de ideia: agora é vez da tesoura e da 

cola. Vistas de baixo para cima, contra o céu, as figuras na Coluna da Vitória mais se 

parecem com as figurinhas dos álbuns de cortar e colar, que a criança usa para 

distribuir bonecos por portais, nichos e parapeitos das janelas. As ferramentas da 

criança são também as ferramentas dadaístas, que incluem a aparência do processo, os 

contornos e as marcas no resultado (desejado) das obras. E Berlim, o lugar da 

Infância, foi palco de um importante braço do movimento, como assinala Norval 

Baitello Jr. em O animal que parou os relógios:  

 
 

Sempre que os dadaístas de Berlim construíam suas obras, 
obedeciam necessariamente ao princípio da montagem. Isto é uma 
lei Dada. A montagem, bem como a colagem, reúne elementos por 
mera justaposição paratática sem a presença de signos ordenadores, 
de hierarquização ou de simples conexão. E pressupõe uma atividade 
anterior à da montagem propriamente dita: a desmontagem ou o 
recorte de elementos isolados, retirados de seu contexto original 
onde possuíam uma função dentro de uma determinada hierarquia de 
regras que constituem um determinado código cultural. Retirados 
pois deste sistema, os elementos não vão se constituir em nenhum 
discurso análogo ao original senão num discurso completamente 
diverso, no qual a referência ao processo de ruptura ocorrido vai se 
constituir em marca fundamental (Baitello Jr., 2002, p.66)139. 

 
 

A nítida relação da estrutura da Infância com a técnica da fotomontagem140 

deve ser aqui lida não só como uma referência a todas as peças que formam a Infância, 

mas como um “fixador” da natureza fotográfica das peças em si. E não seria o 

																																																								
139 Norval Baitello Junior, em trabalho anterior sobre o movimento Dada Berlinense, utiliza de 

maneira muito feliz formulação des/montagem. A palavra, assim, consegue encapsular o duplo 
movimento necessário para que se dê o processo e, a barra inclinada, em sua escrita, traz a marca 
dos limites (entre imagens, entre palavras), jamais escondida pelo movimento Dada. Vf. Dadá-
Berlim: des/montagem (1994). 

140 Temos, assim, um livro construtivista em Rua de mão única (ver capítulo IV) e um livro Dada em 
Infância em Berlim por volta de 1900. 



	
						
	

	
	

	

142	

procedimento de tirar fotografias também um movimento, violento, de 

des/montagem? Num instante roubado ao tempo em que se vive, o instante do clique 

da câmera, em que fotógrafo prende a respiração, por vezes fecha o olho e só a 

máquina é capaz de ver, guarda-se uma parte da vida. Esse pedaço arrancado, com o 

movimento de um dedo, é então incluído em outros contextos, fora de contexto, sejam 

eles quais forem. Pois aquilo que é vivido, ainda que possa ter os limites da 

experiência desafiados e redefindos pela memória e os “mundos possíveis” da 

fotografia, não será mais vivenciado da mesma forma. E nem é desejável que isso 

ocorra, como escreve Benjamin em “O Jogo das Letras” (2012a, p.105): “O choque do 

resgate do passado seria tão destrutivo que, no exato momento, forçosamente 

deixaríamos de compreender nossa saudade”.141 

 

4.1.1 Desvio: Esquecer 

A propósito de “Jogo das Letras”, um breve comentário: também sua 

ausência no Datiloscrito de Paris se faz notável, já que a peça traz a reflexão sobre a 

importância do esquecimento. Ao se assombrar diante da conjectura de um “resgate 

total do passado”, que sabe ser impossível, Benjamin reflete sobre o contraponto da 

memória e sua formação. Ao final da leitura da peça no datiloscrito, tem-se a 

impressão de que não há ali espaço para as reflexões sobre o lembrar, mas para a 

apresentação de “uma ou outra expedição às profundezas da memória”. Apenas as 

“palavras prévias” trazem à letra do texto esse movimento reflexivo, ainda presente no 

Datiloscrito de Berlim – ou no choque da explosão do pó de magnésio. Em “Jogo das 

Letras” o autor parece anunciar um ensaio justamente sobre o tema do esquecimento, 

que tencionava escrever. A peça, diferente de outras, reescritas, é de fato retirada da 

versão parisiense. 

Em carta a Adorno de maio de 1940, Benjamin reflete sobre tal possível 

ensaio, localizando seu ponto de partida no conto de Ludwig Tieck “O loiro Eckbert”. 

Na carta, ele menciona justamente o gesto de “tornar a provar”, como um gesto 

consciente do adulto que se lembra, numa correlação evidente com “tornar a aprender” 

																																																								
141 Difícil deixar de lembrar, ao ler essa passagem, do conto de Jorge Luís Borges, Funes, o memorioso, 

em que o personagem título sofre do mal da memória total, que, entretanto, o impede de pensar.  
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do “Jogo das Letras”: 
 

 
[…] Não resta dúvida de que o esquecimento por você 

lembrado é de grande importância. Reservo a possibilidade de uma 
distinção entre esquecimento épico e esquecimento reflexivo. Queira 
por favor não considerar uma evasiva se não me aprofundo hoje 
nessa problemática […] Parece-me inevitável que no curso dos meus 
trabalhos terei de me confrontar com a questão […]. O primeiro a 
fazer será então remontar ao locus classicus da teoria do 
esquecimento, que para mim, como você sabe muito bem, 
representa “ O loiro Eckbert”.  
Creio que para dar ao esquecimento o que é seu não seja necessário 
pôr em questão o conceito de memoire involontaire. A experiência 
infantil do sabor da madelaine, que um dia torna involontairement à 
memoria de Proust, foi de fato inconsciente. Não terá sido o primeiro 
bocado da primeira madeleine. (Provar é um ato da consciência) Mas 
provar decerto torna-se inconsciente na medida em que o gosto se 
tornou mais familiar. O “tornar a provar” do adulto é assim, 
naturalmente, consciente. […] (Benjamin, 2012c, p. 457-458, grifo 
sublinhado meu). 

 
 

No conto referido por Benjamin, Tieck cria uma teoria peculiar do 

lembrar/esquecer baseada no nome do cãozinho Strohmian (espécie de anagrama para 

o adjetivo romantis[c]h), que ganha contornos de predestinação e determinante de 

destinos, transcendendo o real. O nome apresenta a realidade, sem deixar de se 

aproximar da fantasia, em narrativa que combina os gêneros conto de fadas e novela, e 

conduz a um problema de definição de gênero literário. Ernst Bloch (1998), sobre esse 

conto, fala de um déjà-vu e ressalta que essa vertigem estaria não só na narrativa do 

conto, mas também em sua estrutura, pois sua frase final pode ser lida como a 

primeira, sem prejuízo de sentido ou experiência de leitura, criando um jogo complexo 

com o tempo. Se é impossível prever que rumos tomaria o ensaio imaginado por 

Walter Benjamin, que já caracterizara o jogo proustiano como “um jogo mortal”, 

como vimos, chama a atenção particularmente a presença da brincadeira típica do 

conto romântico com o anagrama Strohmian /Romantis[c]h e, finalmente, um “Jogo 

das Letras”, com as letras. 

Dentre os escritos de Benjamin mais afinados com a reflexão sobre trabalho 

da recordação ou a apresentação de expedições às profundezas da memória, aqueles 
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mais porosos como Infância ou que evidenciam atento olhar para trapos e farrapos, tal 

o anjo, que não deixa de olhar as ruínas, levam à cena da escrita também o espaço do 

esquecimento, isto é, as lacunas deixadas para que se viva e se pense. 

 

4.2 Disparadores: fósforo e luz  

Quase chegando ao fim das imagens da Infância, a peça “A Lua”, traz, em 

meio a penumbra, uma fonte luminosa. Jennings nota, nessa passagem, um pendant 

fotográfico para “Loggias”, cuidadosamente construído, criando, assim, uma moldura 

fotográfica que funcionaria como chave de leitura essencial para o texto como um 

todo, como Jennings indica na passagem a seguir: 
 
 

Como em “Loggias”, a arquitetura dos domicílios [de 
Berlim] aparece em “A Lua” como um aparato ótico. Um feixe 
pálido de luz da lua invade a câmara através das venezianas - e se 
não nos lembrarmos de uma câmera de visão, com sua orientação em 
direção ao objeto, o quarto com seu interior escurecido sugere o uso 
pré-fotográfico da câmara escura, com sua escrita leve e direta, 
photo graphein” (Jennings, 2011, p. 42). 

 
 

Diante de uma peça que evoca a luz – elemento essencial da fotografia – de 

forma tão intensa, é digno de nota, que, entre as peças que se movem entre Crônica 

Berlinense e Infância em Berlim, a impactante imagem de iluminação intensa do flash 

fotográfico, a saber, a combustão explosiva do pó de magnésio, tenha sido 

simplesmente suprimida. Considerando, por exemplo, o apagamento das menções à 

imagem fotográfica entre o Datiloscrito de Berlim e o Datiloscrito de Paris, parece 

produtivo retomar a imagem – ou, para relembrar a “cena na biblioteca” de Talbot 

(Capítulo II), buscar olhar além do matiz violeta do espectro de luz. Concordando com 

Jennings que o caráter estrutural de Infância em Berlim seja fotográfico, mas 

recusando entender o Datiloscrito de Paris como “a versão mais elaborada” (2011, 

p.35) do complexo, e preferindo, assim, seguir a leitura da Crônica e da Infância como 

pendants uma da outra, ou ainda, um rebus, retomo, então, mais uma vez, a imagem da 

explosão de pó de magnésio presente na Crônica. Assim como o fogo é o “fermento 
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da modernidade” [Y1a, 2], a fonte de luz - incandescente e rápida feito um relâmpago 

como o flash – é essencial para o desenvolvimento da fotografia. 

Para além dos indícios de imagens fotográficas rastreáveis pelo texto, ainda 

que não de forma direta dependendo da versão, Infância em Berlim, em sua estrutura, 

fragmentária, de peças móveis e justapostas, mas que contam com uma moldura,142 

tem na fotografia também o modelo de sua construção.143 Cada peça, assim, traz pelo 

menos uma imagem condensada, como se o flash (do estúdio onde se realizam as 

ampliações talvez?) desse acesso a uma imagem e permitisse, assim, a expedição às 

lembranças, repetidas vezes. Ou, ainda, como se iluminasse intensamente o garoto 

Walter e, em volta, aqueles pequenos pontos brilhantes remanescentes da explosão do 

pó de magnésio fossem partes soltas dessa infância, detalhes do cotidiano da criança (a 

volta de trem, a assinatura da professora, a escrivaninha após a aula, a coleção de 

borboletas, o jogo que ensinava a ler e escrever, o telefone que tocava à tarde) que não 

se ofuscam com a intensa luz que as ilumina. Ao contrário, se detivermos o olhar, são 

da mesma matéria da grande explosão. Assim, o momento de iluminação repentina do 

flash está no princípio da Infância, princípio que é a luz. A imagem da iluminação 

ofuscante e seus resíduos que guardam luz própria, dispersos pelo ambiente não 

precisa ser descrita, ela se faz visível na estrutura mesma de Infância em Berlim. 

 

4.2.1 Ajustar o foco, ler 

Desdobrando um pouco mais a leitura, podemos entender a penumbra que 

predomina na atmosfera da Infância como a “luz do hábito” de que fala Benjamin na 

passagem da Crônica que retoma o flash. Assim, cada peça constitui um “instante de 

rememoração” (GS VI, p.488). Retomando a escavação do mesmo ponto, isto é, 

desdobrando ainda uma vez: cada uma dessas peças, de atmosfera penumbral, aguarda 

ainda a iluminação de um agente externo: o leitor: há, em cada uma das peças, que já 

entendemos como imagens de memória, imagens resultantes do encontro passado-

																																																								
142 Ver capítulo I, em que é descrito o método de escrita e pensamento de Benjamin, entendido em sua 
maneira móvel como uma estratégia de sobrevivência da escrita. 
143 Ver capítulo II, em que retomo o trabalho de Jessica Nitsche sobre os usos da fotografia por Walter 
Benjamin (2010), para demonstrar como a técnica se torna modelo de escrita e pensamento para o autor. 
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presente, como relâmpagos, como as imagens dialéticas – detalhes em cada uma das 

peças que permitem percorrer o livro à maneira do leitor.  

Nas fotografias que podemos ler dispersas em Infância, vamos encontrando 

percursos de leitura. Com a fotografia de Benjamin criança, que desaparece, “era 

retrato, agora não é mais”, entendemos a escrita memorial distante da autobiografia e, 

focalizando um pouco mais, logo vemos o rebus, a fotografia de Kafka criança, autor 

que buscava evitar responder sobre sua identidade, tornando-se ele mesmo 

irreconhecível, ainda que permanecesse sempre no centro de seus escritos (GS II, p. 

677) – e logo encontramos as assinaturas camufladas deixadas pelo autor de Infância. 

Em espaços despovoados, sem os rostos que figuravam na Crônica, como instantâneos 

inspirados nas fotografias de Atget, vemos Benjamin construir, no centro da escrita – 

pois é o adulto, em primeira pessoa, que recorda seu passado, ainda que não revele 

completamente sua identidade – um conjunto de peças memoriais: sem a identificação 

de quem as viveu, os instantes de rememoração podem ser de qualquer um que os leia, 

uma escrita, assim, “necessária e social” (2013, p.69, grifo meu). Se pensarmos numa 

escrita à moda fotográfica, a retirada dos retratos aqui descrita, justifica-se ainda uma 

vez. Os retratos, os rostos nas antigas fotos, como vimos, possuem uma beleza 

melancólica incomparável, e se refugiam justamente no culto à rememoração 

(Benjamin, 2012b, p.189), impossibilitando evitar que o sentimento de nostalgia tome 

o corpo e o espírito, como diz desejar o autor das “palavras prévias” da Infância 

Berlinense (2013). Por isso, tal culto nostálgico dos retratos antigos, por não se 

encontrar mais nas fotografias contemporâneas ao autor, deve também recuar. A 

escrita contemporânea de modelo fotográfico deve acompanhar o movimento (de 

Atget), inquietante, cujo fruidor “pressente que deve buscar um caminho definido para 

se aproximar” (Benjamin, 2012b, p.189) dela. 

Estamos, em Infância, diante de um texto que não dá outra saída ao leitor a 

não ser alfabetizar-se fotograficamente – vimos, em “Pequena História da Fotografia” 

que o autor clamava por uma alfabetização fotográfica. Não se trata de dizer que 

Benjamin cria fotografias com palavras. Com Jennings (2011), seria mais adequado 

afirmar que Benjamin busca criar peças que tenham a legibilidade de uma 

fotografia. Os textos, tornados imagens fotográficas para efeito de leitura, são também 
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formas da experiência histórica – esta, por sua vez, deve se tornar legível como 

imagem. Isso, finalmente, evoca o procedimento da des/montagem, constitutivo de 

muitos textos de Benjamin, e que, em Infância, assume o rumo inesperado e, ao 

mesmo tempo, radical, de deslocar uma fotografia para outros textos, a saber, a 

fotografia de Benjamin/Kafka, que lampeja em dois de seus ensaios. 

Da exigência de não se pensar cada peça como uma fotografia traduzida em 

palavras – embora elas guardem muitas camadas semânticas intrinsecamente ligadas 

ao campo da fotografia –, mas como peças literárias que demandam a capacidade de 

ler fotografias, descrever esse procedimento imagético como	 ecfrase pode ser 

problemático144. Ainda que haja, de fato, a evocação de imagens muito concretas nos 

textos de Benjamin, não se trata de modo algum de fazer fotografias, mas de se exigir 

do leitor a capacidade de ler imagens (fotográficas). 

 

5 Miniatura, uma forma breve 

 

Andreas Huyssen, em Miniature Metropolis (2015), obra em que lê a 

literatura urbana da virada do século 20 como uma resposta à literatura e ao cinema, 

percebe em Infância uma possibilidade de leitura intercambiável das peças, mas deixa 

de identificar justamente o deslizamento transversal de imagens pela obra do autor. 

Apesar disso, ao reunir os autores de prosa curta e tentar lê-los sob a ótica da 

fotografia (e do cinema), Huyssen evoca de forma muito feliz, já em seu título, as 

miniaturas, num jogo vocabular com a forma breve. Huyssen nos lembra que Walter 

Benjamin, ao criar as peças da Infância com textos em prosa curta, está, também, se 

																																																								
144 O tema da ecfrase é um tema que decerto mereceria mais atenção, em especial à luz das discussões 

“menos clássicas”. O teórico da mídia norte-americano William Mitchell em Picture Theory (1994) 
critica a distinção entre uma ecfrase, "imaginária", isto é, de obras de arte imaginárias ou perdidas e 
uma “verdadeira” ecfrase de obras familiares e conhecidas. Mitchell tem razão quando argumenta que 
toda a ecfrase é fictícia na medida em que cria uma imagem específica encontrada apenas em texto. 
Em sua reflexão, ele aborda o problema central da ecfrase como mímese verbal de uma imagem 
artística e questiona a transformação da imagem no deslocamento entre meios. Com o texto de 
Benjamin, fica claro que as "imagens" em sua escrita memorial são notavelmente enriquecidas pela 
imaginação e pela fabulação – e a fotografia aqui não é, de modo algum, lida simplesmente como uma 
imagem colada ao referente. As imagens fotográficas dos escritos de Benjamin, podem ser fotografias 
do colecionador que precisou inventá-las, e que portanto existem apenas em textos, fabulações sobre 
imagens existentes (como é o caso das fotografias infantis) ou ainda trabalhos do artista literário-
visual que desloca as fotografias, recortando-as e ressignificando-as em montagens e colagens. 
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inserindo numa tradição específica da literatura de língua alemã da época, a saber a 

Kurzprosa [prosa curta]. Benjamin não lançaria mão desse gênero (literário) apenas 

para seu livro de memórias: a Kurzprosa, em Benjamin, está presente, como vimos, 

em Rua de mão única, e Imagens do pensamento. Em um conjunto de ensaios que 

rastreiam a prosa curta urbana de língua alemã dessa época, o crítico chama a atenção 

para a intrínseca relação que o gênero tem com esse momento da modernidade e a 

impossibilidade de que essa forma esteja dissociada das novidades trazidas pela época, 

fossem as tecnologias, a imprensa, a própria arquitetura nas cidades. Huyssen usa o 

termo “Miniatura” para designar essa prosa que se propõe a analisar em seu estudo de 

2015. A metrópole em miniatura do título evoca uma espécie de pequeno modelo do 

mundo que vivemos, um mundo “a ponto pequeno”, como os modelos de ferrovias, de 

aviões. “Miniaturas”, como diz Susan Stewart, possuem a capacidade de “criar um 

outro tempo, um tempo que nega a mudança e o fluxo da realidade vivida”, nos 

remetendo a esse tempo de exceção da memória e ao desafio ao tempo que está no 

centro da fotografia. 
 
 

A miniatura não se ancora no tempo histórico vivido. 
Diferente do mundo metonímico do realismo, que tenta apagar a 
fronteira entre o tempo cotidiano e o tempo da narrativa ao tentar 
fazer coincidirem, o mundo metafórico da miniatura, faz da vida 
cotidiana algo completamente anterior e exterior a si mesma. A 
redução de escala que a miniatura apresenta distorce as relações 
espaço-temporais do mundo cotidiano, e como um objeto consumo 
[o brinquedo], a miniatura encontra seu valor de uso transformado 
no tempo infinito do sonho (Stewart, 1994, p.65). 

 
 

Em Infância aparece justamente essa característica de suspensão temporal, 

tão peculiar à memória e também à fotografia. Se a imagem fotográfica faz resistirem 

traços que já não podemos ver na atualidade, ela e é, também, uma forma de 

miniaturizar aquilo que é fotografado. A manhã de inverno cabe nos globos de neve 

que Benjamin colecionava e um carrossel passa a caber, em escala perfeita, em uma 

imagem de 10cm X15cm (ou ainda menor, se pensarmos em slides e negativos). Nos 

encontros do adulto Benjamin do presente com o garoto Walter do passado, retomados 

a cada peça, Benjamin nos mostra seu pequeno mundo e desafia a percepção do 
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mundo e do tempo, justamente como os homenzinhos operários que viviam dentro do 

cubo de vidro da tia Lehman: “uma vida em suspensão”, diz Maria Angélica Melendi 

(2017, p.221) das miniaturas e brinquedos – a fotografia, modelo da Infância, ao 

também miniaturizar o mundo, reside justamente nesse desajuste espaço-temporal da 

“vida em suspensão” que descreve a autora.145 É também como miniaturas, e nas 

miniaturas em texto, para recuperar Huyssen, que vivem os pequenos seres, de 

homenzinhos operários dentro do cubo de vidro a anõezinhos corcundas 

	
6 Corcundinha, um fotógrafo 

 

Na Crônica berlinense, mais de uma vez, Benjamin menciona fotógrafos que 

o acompanham por Berlim ou mesmo Paris. Suas idas à Biblioteca Nacional da França 

foram registradas em fotografia pela amiga Gisèle Freund, resultando nas imagens 

mais conhecidas do autor hoje, para não mencionar Sasha Stone, responsável pela capa 

de Rua de mão única e a quem Benjamin teria dedicado inicialmente a Crônica , entre 

outros amigos da época (e depois riscado, dedicando ao filho Stefan). Se Benjamin 

andava acompanhado de fotógrafos na Berlim da Crônica, onde estaria, então, o 

fotógrafo na Infância, se aceitarmos a leitura com o filtro fotográfico? 

No centro do turbilhão de tantas inovações, da distância do exílio em relação 

à sua terra natal e da vida adulta em relação à sua infância, faz sentido que a peça 

escolhida para encerrar a Infância (nas duas versões com 30 peças, organizadas por 

Benjamin, e também na edição de Adorno) tenha sido “O Corcundinha”, como 

veremos em maior detalhe a seguir.146 

As peças “A Mummerehlen” e “O Corcundinha” são afins em sua relação 

com a técnica fotográfica e compartilham um destino parecido 147 . Se “A 

																																																								
145 Neste ensaio sobre os brinquedos na obra de Benjamin, “Mãos pequenas”, Melendi se dedica 

especialmente ao tema da miniatura, em que percebe uma estrutura memorial e uma narrativa 
secundária da história. Aproveito para indicar o belíssimo ensaio de Francisco Camelo (2019) sobre a 
miniatura e a coleção, partindo de Walter Benjamin. 

146 “O corcundinha permanece sempre no final”, nota a crítica Marleen Stoessel após se debruçar sobre 
a edição Werke und Nachlaß do complexo Crônica/Infância. 

147 No Prefácio à edição francesa da versão de Gießen (2012), Patricia Lavelle propõe que se leia, ali, as 
duas peças em simetria, notando até uma das folhas do material do espólio, em que cada peça ocupa 
um lado. Para efeito da leitura empreendida aqui, também é interessante notar que a peça de início e a 
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Mummerehlen”, em suas diferentes versões, perde a descrição da fotografia de 

Benjamin quando criança, retirando do texto a pista mais evidente que o leitor poderia 

ter dessa chave de leitura para as peças apresentadas, “O corcundinha” traz o 

anãozinho que fotografa a infância do autor, retirando coisas do lugar (retomando a 

fotografia que tira imagens de seu contexto, além do olho mecânico que captura o 

momento em que o fotógrafo nada vê), e guardando consigo peças da Infância. Tal 

qual os amigos fotógrafos que na Crônica participavam dos grupos de amigos do autor 

em seus passeios (GSVI, p.469-470), o anãozinho corcunda, caminhando ao lado da 

criança com a mesma altura dela, nos dá seu ângulo de visão, sem a colocar no centro 

da imagem (como podemos ver em AMPLIAÇÕES). Esse anão-fotógrafo brincalhão, 

escamoteia sua ferramenta entre 1932 e 1938. 

 Na versão de 1932, ainda se lê um trecho que não passa despercebido ao 

leitor “alfabetizado fotograficamente”: 

 
 

Só que nunca o vi. Só ele me via. E tanto mais nítido 
quanto menos eu me via a mim mesmo [...]Penso que isso de “toda a 
vida”, que dizem passar diante dos olhos do moribundo, se compõe 
de tais imagens que tem de nós o homenzinho. Passam a jato como 
as folhas dos livrinhos de encadernação rija, precursores de nossos 
cinematógrafos. Com um leve pressionar, o polegar se movia ao 
longo da superfície de corte; então se viam imagens que duravam 
segundos e que mal se distinguiam umas das outras. Em seu decurso 
fugaz deixavam entrever o boxeador em ação e o nadador lutando 
contra as ondas. O homenzinho tem também imagens de mim 
(Benjamin, 2012a, p.144-145, grifo meu no trecho suprimido). 

 
 

É justamente essa passagem que é suprimida na versão do Datiloscrito de Paris, 

a que Benjamin acrescenta a enigmática frase “Há muito tempo que se despediu” no 

lugar de “Agora ele tem seu trabalho atrás de si”,148 deixando menos evidente a 

impressão do serzinho, operário da memória, que o acompanhara na infância. 

																																																																																																																																																																
peça de fim contam com seres fabulosos e referências diretas à fotografia, criando, no manuscrito a 
que se refere Lavelle, uma imagem que, se vista ao revés, mostra outra. Mais um rebus, enfim. De 
fato, “Mummerehlen” mereceria um trabalho que a colocasse no centro da constelação. Entre os 
papeis avulsos que a ela se relacionam e passagens do texto que deslizam em outros escritos de 
Benjamin, encontra-se uma constelação da mímese nos escritos do autor, como vimos muito 
brevemente no capítulo III. 

148 Ainda que o corcundinha seja um anão com o dorso proeminente, e entenda-se que a tradução tenha 
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Em Erinnerung an die Zukunft (1977), Anna Stüssi vê o personagem fabuloso, 

presente no folclore e no cancioneiro populares alemães, como um disfarce do autor, 

como se ele se escondesse por trás do anãozinho. Já para Irving Wohlfarth (1988), o 

anãozinho seria co-autor dessas memórias - como se cada esquecimento, cada 

experiência, fosse se acumulando nas costas da criaturinha fantástica e aumentando a 

corcunda. Benjamin lista todas essas experiências: 

 
 

Viu-me nos esconderijos, defronte da jaula da lontra, na 
manhã de inverno, junto ao telefone no corredor, no Brauhausberg 
com as borboletas e em minha pista de patinação com a música da 
charanga, em frente da caixa de costura e debruçado sobre minha 
gaveta, na Blumenshof e quando estava doente e acamado, em 
Glienicke e na estação ferroviária (Benjamin, 2012a, p.145). 

 
 

Benjamin e o Corcundinha, que esteve com ele em todos os episódios 

narrados, como evidencia o trecho, cumpriram a missão de revelar as imagens da 

infância – e o homenzinho, ao roubar um pouco de cada experiência, permitiu que ela 

se transformasse em escrita. Entretanto, para além das hipóteses de leitura de 

Wohlfarth e Stüssi, proponho pensar na figura do corcundinha como um fotógrafo, o 

que se justifica justamente pelo trecho suprimido entre as versões, em que o autor 

explicita que é o homenzinho quem “guarda as imagens de toda a vida”. 

Em estudo que permanece atual e grande referência para a leitura da Infância, 

Stüssi (1977, p.60s) ensaia uma aproximação do corcundinha à fotografia, mas não de 

um fotógrafo: o homenzinho, para Stüssi, daria corpo aos olhares que o mundo das 

coisas [Dingwelt] lança sobre a criança, mas como o aparelho fotográfico, capaz de 

guardar a vida em imagens. A analogia feita por Stüssi do corcundinha com a câmera, 

a máquina, indica uma leitura que aproxima o anãozinho do autômato, talvez um ser 

fantástico, uma máquina com vida. 

O corcundinha-fotógrafo, o da passagem acima, em que Benjamin conjectura 

o homenzinho criando a coleção de fotos (e flipbooks) é suprimido no Datiloscrito de 

Paris, reforçando a hipótese de que, ao esconder a máquina de ver do corcundinha, 

																																																																																																																																																																
optado por manter a relação das costas com “atrás de si” (tradução de hinter sich), a expressão soa mal 
resolvida, o anão tem seu trabalho terminado, ou ainda, já deixou esse trabalho para trás.  
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junto com as outras modificações no sentido de eliminar as referências mais evidentes 

à fotografia, Benjamin faz dessa ausência uma fala retumbante: sem precisar ser 

evocada, a Infância é ela toda fotografia e fotografias – e o fotógrafo é o corcundinha.  

O fotógrafo-corcundinha é mais pertencente a esse mundo das coisas, e tem, 

esse sim, acesso ao quarto escuro das revelações e ampliações. Fotógrafo e duplo do 

garoto Walter – e, ainda, formariam, juntos, outra espécie de rebus [Vexierbild]. Os 

dois, afinal, se despedem (em 1938) com o fim da Infância; passadas as trinta peças149, 

o garoto cruza para a vida adulta, e só pode reencontrar o anãozinho no momento em 

que faz surgirem as imagens, feitas e guardadas por ele. 

Junto com a leitura de Stüssi, que vê no Corcundinha um autômato, podemos 

retomar aqui as anotações-teses sobre o conceito da história de número 5 e 6, em que 

Benjamin trata da captura das imagens do passado e da possibilidade de se apropriar 

das recordações, as duas ações, num lampejo, num instante, o tempo de um clique. As 

imagens, na autobiografia que tanto se quer anônima150, que se faz memória coletiva, 

“necessária e social”, se tornam também um desejo de sobreviver (ou talvez uma 

premonição) diante da catástrofe iminente. As fotografias capturam instantes 

presentes, logo tornando-os passados, e carregam esses mesmos instantes para o 

futuro. 

Ao escrever ao amigo Scholem que “imprimem-se as obras que precisam 

mais dela [a publicação em livro impresso]”, parece seguro de estar escrevendo para o 

futuro, o qual garantiria a impressão do livrinho que decompunha aquela história 

quase anônima em imagens. No presente em que escreve, seriam impressas as obras 

que só poderiam circular naquele tempo. As peças fotográfico-textuais, apresentações 

de instantes de rememoração, causadoras de iluminações de tempos do agora, mais do 

																																																								
149 O plano inicial de Benjamin, ao decidir-se pela forma de Infância, era de chegar ao número de 30 

peças, o que poderia fazer crer que siginificaria uma idade adulta. Mas sua correspondência posterior, 
mostra que o autor resiste a encerrar o livro, acrescentando novas peças “É digno de nota que se 
encontrem menos peças planejadas  por muito tempo, e muito mais aquelas que o pensamento me 
ocorreu pouco antes de eu me dirigir até elas”, escreve Benjamin a Gretel em 1933 (GB IV, p.276), 
pouco antes de contar a Scholem que já se contavam 34 peças (GB IV, p.290); Benjamin parece 
enredado em seu próprio jogo mortal, ou estaria, ao escrever peças de sua própria coleção, criando um 
atlas como o Atlas Mnemosyne de Warburg?	

150 Tomo de empréstimo a expressão de Georg Otte (2006) em seu ensaio sobre Infância, ao caracterizar 
a escrita de Benjamin como uma “autobiografia anônima”. 
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que resgatarem memórias, são testemunhas do esquecimento que Benjamin parece 

prever e temer. 

Cada peça pode ser, assim, lida como um instantâneo capturado pelo pequeno 

fotógrafo, que, anão, também confere à imagem a perspectiva, o ângulo do olhar 

infantil, mais atento ao detalhe e ao pormenor. Esses instantâneos são as 

presentificações de um passado que carregam as possibilidades de uma memória 

resistente. A literatura cumpre aqui a função de contar a história e formar a memória 

(coletiva) a um só tempo.  
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QUINQUILHARIAS V 
	
As fotos são signos que não prosperam bem, que “coalham” como o leite. Seja o que for que ela dê a 
ver e qualquer que seja a maneira, uma foto é sempre invisível: não é ela o que vemos. 
Roland Barthes, A câmara clara. 
	

A fotografia é uma função do tempo fluente, sua significação objetiva, no entanto, setransforma ao 
pertencer ao âmbito do presente ou a alguma fase do passado. A fotografia atual que reproduz 

um fenomeno familiar à consciência contemporânea oferece, em limitada proporção uma 
passagem à vida do original.  

Siegfried Kracauer, A fotografia 
	
Com maior ou menor consciência, todos conferimos significados às coisas, mas somente 
os artistas o fazem metodicamente e segundo técnicas ou linhas de pesquisa pessoais. Dão 
sua própria voz a coisas mudas, e, por vezes, como sói acontecer com as crianças, até 
simulam fazê-las falar. 
Remo Bodei, La vida de las cosas 
	

[Funes]Tinha aprendido sem esforço o ingles, o francês, o português, o latim. Suspeito, contudo, que 
não fosse muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizer, abstrair. No 

mundo entulhado de Funes não havia senão detalhes, quase imediatos 
Jorge Luis Borges, Funes, o memorioso 

 
Nossa mente se volta para dentro “e observa os ambrótipos que coletou – ambrótipos porque são 
impressões mesmo imperecíveis – encadeando-os, se eles ora parecem felizes, e fazendo deles o 
panorama de um sonho 
Douwe Draisma, Ein Spiegel mit Gedächtnis. Die Metaphern-Maschine: Eine Geschichte des 
Gedächtnisses 
	
É no curso dessa viagem que a imagem teria sido destacada, subtraída ao conjunto. Poderia ter 
existido, poderiam ter tirado uma foto, como qualquer outra, em outro lugar, em outras 
circunstâncias. Mas não tiraram. O objeto era miúdo demais para tanto. Quem iria pensar 
nisso? Ela só poderia ter sido tirada se fosse possível prever a importância daquele 
acontecimento em minha vida, aquela travessia do rio. Ora, enquanto esta ocorria, até mesmo 
sua existência era ainda ignorada. Só Deus a conhecia. É por isso que essa imagem, e não podia 
ser de outra forma, não existe. Foi omitida. Foi esquecida. Não foi destacada, subtraída ao 
conjunto. É a essa falta de ter sido registrada que ela deve sua virtude, a de representar um 
absoluto, de ser justamente a sua autora. 
Marguerite Duras, O amante 
 

[...] uma paisagem de memória; se organizado em um nível ou em vários, fica em aberto por 
enquanto. O substrato material deve ser areia, que poderia lembrar as praias de Capri ou Ibiza ou 

as dunas de Koserov ou Wennigstedts, que para Walter desembocam na Invalidenstraße, “onde 
os outros enfrentam as massas de arenito da estação Stettiner Bahnhof” (Subgrupo Papeis de 

Trabalho, 7.2.89)  
Angelika Thiekötter, Bucklicht Männlein und Engel der Geschichte. Walter 

Benjamin, Theoretiker der Moderne 
 

Os pequenos vaga-lumes dão forma e lampejo à nossa frágil imanência, os “ferozes 
projetores”da grande luz devoram toda forma e todo lampejo – toda diferença – na 
transcendência dos fins derradeiros. Dar exclusiva atenção ao horizonte é tornar-se 
incapaz de olhar a menor imagem 
Georges Didi-Hubermann, A sobrevivência dos vaga-lumes 
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FLASCHENPOST –  CORREIO MARÍTIMO 
 

Recordar com uma memória alheia é também 
uma metáfora perfeita da experiência literária. 

Ricardo Piglia 

 

A imagem: o correio marítimo, dentro da garrafa de vidro, lançada à 

correnteza, espécie de cápsula do tempo, do espaço, de destino incerto. De certo modo, 

não seria toda fotografia uma espécie desses correios marítimos? O que querem nos 

dizer os rostos em retratos esquecidos, vendidos no atacado em feiras de antiguidades?  

No lugar de uma conclusão, trago, aqui, algumas considerações com caráter 

de anotações, direcionadas a um futuro incerto. Um trabalho que parte da dispersão, se 

funda na criação em processo, em ler as muitas possibilidades (ou algumas delas) de 

um texto como arquivo, como não poderia deixar de ser, resiste à conclusão. Antes de 

lançar as palavras ao futuro, entretanto, refaço o percurso realizado aqui, 

acrescentando algumas anotações. 

Começando pelo começo: O subtítulo da tese traz dois títulos de escritos de 

Walter Benjamin. Um há muito traduzido e conhecido de seus leitores brasileiros e 

outro traduzido aqui. O último, Berliner Chronik, texto que não tem tradução em 

língua portuguesa, aparece neste trabalho como Crônica berlinense. O primeiro título, 

Infância em Berlim por volta de 1900 é o mais conhecido pelo leitor e figura no título 

por sua fama. Sem dúvida, a tradução –  tanto de Rubens Rodrigues Torres Filho e 

José Carlos Martins Barbosa, no Brasil, quanto de Claudia Fischer e Isabel de 

Almeida, em Portugal – peca pela prolixidade, tão distante da escrita de Walter 

Benjamin no “livrinho”. Ao traduzir a “versão de última mão”, João Barrento opta por 

uma versão mais sucinta e aparentemente mais próxima da poética do livro, dando 

relevo ao adjetivo “berliner” chegando à formulação Infância berlinense:1900.  

Seria inevitável a sensação de inadequação de toda e qualquer opção a que se 

chegasse, especialmente a ouvidos acostumados com o título original. De todo modo, 

o gesto poético de Barrento parece filiar Infância a Rua de mão única e Crônica talvez 

rápido demais: em um volume que traga os dois textos (como acontece nas edições 
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disponíveis em português), soa muito bem. Mas uma edição que privilegie Infância 

como livro independente pode indicar, com o adjetivo, algo que o leitor não 

necessariamente encontra nas páginas do “livrinho”. Sem dúvida figuram ali o parque 

Tiergarten, a Coluna da Vitória, alguns endereços e nomes de rua como Krumme 

Straße e ainda a indicação de pontos de veraneio ao redor da cidade, como a Ilha dos 

Pavões nos limites de Brandenburgo. Mas o que se vê, fotograficamente, nessas peças 

são as experiências de uma criança burguesa da metrópole, espaço urbano que 

paulatinamente perde as singularidades, de uma criança burguesa acostumada aos 

ambientes fechados dos apartamentos, a ponto de se identificar com um cômodo. 

Como vimos aqui, a Crônica, esta sim, é berlinense, povoada, recria laços do sujeito 

narrador com os espaços e fisionomias que ali figuram; a Infância, por sua vez é em 

Berlim. Essa simples mudança no título já indica o desejo de anonimato que o projeto 

do livrinho parece cumprir. Esta mesma reflexão em torno da tradução dos dois textos, 

de que títulos deveriam receber, a propósito, deu a certeza do caráter berlinense da 

Crônica, fazendo relampejar, num instante, a imagem do Mapa Pharus – um mapa que 

a um só tempo parece “feito para crianças” e participava do imaginário da cidade, que 

tinha nele o guia dos arredores das estações ferroviárias locais. 

Ainda que o resultado dessa pesquisa não seja a tradução integral da Crônica, 

toda a tarefa reflexiva aqui recorreu constantemente à tradução – o título era só o 

começo. Foram traduzidos não só os títulos, mas longos excertos da Crônica, algumas 

cartas, fragmentos “sem lugar”, comparou-se versões da Infância, que também 

reclamaram seus textos originais. Especialmente a Crônica, que precisava chegar ao 

resultado final da pesquisa de forma mais evidente do que o recurso da paráfrase 

permitiria, tanto mais em uma leitura que defende que Crônica e Infância formam um 

rebus. À essa dupla tarefa, analisar e traduzir, se colocou mais um fator que merecia 

atenção cuidadosa do trabalho crítico que pensa a escrita de Walter Benjamin: já 

existe, em português, um “tom benjaminiano”. Além de duas versões de Infância, 

diretamente relacionadas, portanto com o corpus principal, há alguns volumes de 

coletâneas de textos de Walter Benjamin que já há muito circulam por aqui. Ainda que 

Infância careça de uma tradução “mais poética”, não seria possível pensar numa 

tradução de Walter Benjamin no Brasil que não comportasse as outras traduções do 
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autor – ou fosse assombrada por elas. No contexto argentino, o escritor e crítico 

Ricardo Piglia escreveu em Formas Breves sobre a relação da história literária e as 

traduções: 
Não pode haver uma história da língua literária na 

Argentina, de seus níveis e de suas transformações, sem uma história 
da tradução. A prática quase invisível, quase anônima dos tradutores 
registra e cristaliza as normas do estilo literário. Todo tradutor acata 
essas normas implícitas e, ao traduzir, reproduz os registros 
possíveis do estilo literário dominante numa época. A história da 
tradução como estilo social (se essa história fosse possível) se 
sobreporia à história das concepções e dos valores que definem os 
usos literários da linguagem. Ao mesmo tempo, o tradutor se instala 
nas margens da linguagem e parece sempre a ponto de escrever 
numa terceira língua, numa língua inventada, artificial. Nesse 
sentido, a tradução é um dos meios fundamentais de enriquecimento 
e de transformação da língua literária. Não se trata unicamente do 
efeito produzido pelas grandes traduções […] e de sua influência no 
horizonte dos estilos; é preciso levar em conta também a marca das 
traduções "ruins": com seu ar rarefeito e falaz, são um arquivo de 
efeitos estilísticos. Nelas, o espanhol sonha tudo aquilo que não é e 
atua como uma língua estrangeira (2011, p.77)151. 

 
 

Seguindo a lógica de Piglia, então, não poderia haver uma tradução de Walter 

Benjamin em Português, no Brasil, que não contasse a história das traduções de Walter 

Benjamin para o Português no Brasil. E se Infância carece de uma versão mais atenta 

ao fazer poético da escrita, também essa não seria menos assombrada pela história e 

pelos ecos das Infâncias. No nosso caso, se a tradução precisa ser pensada em sua 

volatilidade e seu caráter circunstancial, singular, e a tradutora e poeta Anne Carson, 

no clássico Antígona, também assombrado por diversos ecos, não pode “jamais deixar 

que ela perca seus gritos”, tarefa irrepetível na tradução de qualquer outro clássico 

(Martins, 2018 p.705), onde estariam os gritos da Crônica  e da Infância? Qual seria a 

prática da escrita de Benjamin, Papierarbeiter, a se reconfigurar em suas traduções? 

Se, junto com Carol Jacobs, é possível pensar que nenhum texto de Walter 

Benjamin deixa de trazer, em si, a questão da tradução ou mesmo de encenar atos 

tradutórios (Jacobs, 1999, p.91), pois escrever é, de certa forma, traduzir — da língua 
																																																								
151 Reza o rito da tese acadêmica – que, é verdade, apenas em parte se segue aqui – que não se deve 

fazer novas citações nos textos finais. Só posso me apoiar na própria prática citacional de Walter 
Benjamin, mas contrariando-o, dando as devidas aspas. Fico a meio caminho de fidelidade ao autor e 
à forma da tese, portanto. 
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pura para a língua dos homens, para nos mantermos o código benjaminiano —, a 

escrita de tons fotográficos f, como é o caso dos textos analisados aqui, inclui mais 

uma camada histórica e semântica nesse processo de tradução e, por fim, de análise. 

Mas como escapar de traduções como aquelas de que se ressente Sigrid Weigel, em 

Die Kreatur, das Heilige, die Bilder (2008), ao entender que justamente o caráter 

imagético da escrita de Benjamin se perdeu nas traduções que lê? Não se poderia 

sugerir ler um complexo de textos como fotográficos e trazer traduções que 

ignorassem também a história das obras fotográficas, alemãs, brasileiras, 

latinoamericanos e seu eco para o ouvido do imaginado leitor. Como criar esses ecos 

no texto – ou seria preparar o revelador das fotografias? 

A fotografia, que atravessou essa pesquisa como um guia, ao capturar uma 

imagem, a paralisa seu objeto, numa imagem estanque, congelada. Seria então uma 

metáfora inadequada para um texto que foi apresentado e lido como um objeto 

inescapavelmente móvel. Mas, ao fim, entende-se que justamente a inadequação da 

metáfora permitiu a leitura a partir da precariedade e do inacabamento, como merecem 

os textos de Benjamin tratados aqui. A fotografia assim, deu uma porta de entrada para 

a leitura  do autor e, percebendo que seria impossível percebê-la em todo e qualquer 

aspecto, como poderia ser o desejo talvez ingênuo da intuição nos primórdios da 

pesquisa, tornou-se possível ver os detalhes dos objetos de análise, em seus 

desencaixes, perceber seus farrapos, enfim, sua singularidade. 

Resistindo à captura em uma imagem, como se as tentativas de fotografar 

resultassem sempre em imagens borradas – por iluminação inadequada ou tempo de 

exposição demasiadamente longo para o objeto em movimento, a determinação e a 

apresentação dos textos de referência primária desta pesquisa constituíram por si só 

um verdadeiro trabalho de detetive que precisou perseguir as menores pistas, 

desconfiar das melhores fontes, confrontá-las e, ao fim, escolher, um pouco por 

intuição, e um mergulho no material disponível no Walter Benjamin Archiv em 

Berlim, as fontes que pareciam mais confiáveis. A tarefa forense foi, em parte, 

suavizada pela recente publicação do volume 11 da edição Werke und Nachlaß. No 

entanto, vimos, nem ela pode ser considerada uma palavra final sobre o material em 

questão aqui. 
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Assim, construo um percurso de cinco capítulos que não cessam de convocar 

uns aos outros, mas, como uma tira de testes de revelação em que o fotógrafo que 

insiste em usar o laboratório – ainda existem alguns! – experimenta tonalidades e 

contrastes, diferentes aspectos de um mesmo quadro ficam em evidência a cada passo. 

Construiu-se, para o objeto cambiante, também uma pesquisa movente. Resultados 

mais concretos das pesquisas realizadas no Walter Benjamin Archiv, em Berlim, o 

primeiro e terceiro capítulos estão em íntimo diálogo. Iluminando os dois por 

diferentes ângulos, entre eles, encontra-se o capítulo de uma benjaminiana fotográfica 

(imaginada), de certo modo centralizando o foco nas fotografias justamente. O quarto 

capítulo se dedica à leitura da Crônica e das suas principais características, que 

também se revelam fotográficas, e o quinto capítulo, por seu turno, traz a leitura da 

Infância, a partir de sua relação com o texto anterior também com sua estrutura 

fotográfica – e o pressuposto da “anterioridade” também é posto em questão aqui.  

A partir de “Sobre o conceito da história”, em que o autor trata justamente da 

necessidade de se revisitar a história a contrapelo, reescrever e reler a história, já no 

primeiro capítulo desvelou-se a obra de Benjamin em sua precariedade e dispersão. 

Com a leitura do material do espólio, revelou-se uma obra feita de peças soltas, que 

não formam um todo organizado e homogêneo. Criando uma constelação de leitura 

para os textos aqui discutidos, atentando para as práticas de escrita do autor e para o 

estado difuso da obra, percebeu-se uma prática de escrita que lembrava o próprio anjo 

da história, em que os textos parecem prever aquilo que virá adiante na obra e outros, 

por sua vez, retomam, de maneiras diversas, temas, conceitos e imagens presentes em 

escritos anteriores.  

Não faria a fotografia esse mesmo gesto de promover o embaralhamento 

temporal? Ao perceber o relevo da fotografia para sua geração a partir da cidade vazia 

e sombria de Eugène Atget e as montagens surrealistas e atentar para seus traços 

comuns com a efemeridade de alguns poemas de Baudelaire, sem, no entanto, deixar 

despercebidas as novas formas de experienciar o tempo, Benjamin fez da imagem 

fotográfica uma lamparina em sua obra. Lemos, na Crônica, algumas anotações sobre 

que formas deve tomar um texto memorial: o mapa pharus, a escavação arqueológica, 

o projeto proustiano e, como vimos, a fotografia do instante.  
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No conjunto de peças que formam Infância em Berlim por volta de 1900, a 

relação entre escrita, memória e fotografia não aparece no discurso, especialmente se 

levarmos em conta a versão de 1938, o chamado datiloscrito de Paris, publicado como 

“versão de última mão”. Walter Benjamin realizou diversas revisões e reescreveu 

incontáveis vezes os textos que compõem esse material entre os anos 1920 e 1930 e, 

como demonstrou a pesquisa filológica, retirou as referências diretas à fotografia e ao 

universo fotográfico, deixando apenas um efeito fotográfico em sua escrita. A respeito 

dos repetidos e repentinos encontros de passado e presente que aparecem em Infância, 

como os relâmpagos do agora da cognoscibilidade, parece mais correto falar em 

presentificações visuais, (e não em representações visuais). A escrita da Infância em 

Berlim, forma que adquiriu o projeto literário de escrever a memória e pelo qual 

Walter Benjamin lutou para publicar, entre os modos de escrever a memória 

experimentados da Crônica, fez prevalecerem o flash fotográfico, as fotografias e o 

instante da lembrança (e do conhecimento) prevalecerão como forma e arquitetura 

textual. 

Se é possível começar a pensar as conexões com a fotografia a partir da forma 

breve das peças que, ainda que conectadas, são unidades textuais independentes, 

sugerindo o enquadramento da imagem, a fotografia aparece em Infância em Berlim 

em diferentes níveis. Formas de ler, manusear, produzir a fotografia, guardar e 

interagir com a imagem fotográfica são algumas das formas que trazem a fotografia à 

tona em Infância, para além de declarações do próprio autor, como no prefácio ao 

datiloscrito de Paris, em que Benjamin se refere às peças como “instantâneos”, ou em 

cartas a Gretel Adorno, se referindo a peça “Loggias” como autorretrato. Assim, os 

traços autobiográficos presentes na Crônica de forma mais evidente recuam junto com 

as fisionomias da família e dos amigos, deixando emergirem as imagens da 

experiência infantil: des/monta-se a experiência histórica em imagens (dialéticas, 

visuais).  

Assim como os capítulos que indicam idas e vindas no movimento de 

construção de pensamento e leitura, a obra do autor se apresenta ao leitor como um 

labirinto de textos, anotações, cartas, diários e cabe a cada um criar a própria 

constelação de leitura – que, é essencial alertar, resiste em ser fixada – e assim, ao 
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longo deste trabalho, se tornou cada vez mais difícil respeitar uma separação entre 

versões ou obedecer a ordem em que as peças aparecem editadas. As variações de 

leitura e combinações possíveis são várias, seja qual for o ponto de partida do 

pesquisador. Nesta pesquisa, a Crônica e Infância foram estrelas centrais de uma 

constelação Berlinense e a pesquisa trouxe apenas um entre os caminhos a percorrer. 

Desse modo, se a fotografia captura, congela uma imagem, mas, ao mesmo 

tempo estamos diante de uma produção que não se deixa capturar, que demanda uma 

leitura em processo, o que se apresentou aqui pode ser lido, também, como um 

instantâneo do processo. Especialmente se entendermos a tradução como modo de 

leitura e crítica, estamos, aqui, a meio caminho: entre longos excertos textos de apoio 

traduzidos, como é o caso deste instantâneo capturado, temos um laboratório pronto 

para revelar: dar início ao fim das traduções da Crônica. E, quem sabe, testar os 

contrastes para uma tradução poética da única versão da Infância ainda não disponível 

em português. 

* 

Chego ao fim do texto do último capítulo ansiando por uma noite de sono em 

que seja acometida, tal no conto do Borges, pela memória de um autor. Se tivesse 

algum poder sobre o sonho, escolheria trocar a memória de Shakespeare pela memória 

de Benjamin. Que forma teria a publicação da Infância? Imitaria um flipbook? Um 

álbum antigo? Que outros caminhos tomariam as partes da Crônica que ficaram 

guardadas no caderno de couro marrom, preenchido em Ibiza, e que não ganharam 

espaço no “livrinho”? 

Em cerca de uma centena de páginas leio o material móvel, cambiante, mas 

não posso deixar de imaginar seu exemplar de leitura. Um exemplar Dada, talvez? Isso 

tudo após um tom, podemos dizer, descontente com os exemplares de leitura ora 

disponíveis. Mas se foi com um desses exemplares que fui fisgada pela escrita de 

Walter Benjamin, como renegá-los? Talvez porque tenham insistentemente escapado à 

definição de sua forma diante da leitura crítica e também durante as tentativas de 

tradução. O exemplar de leitura, entretanto, é a unidade que distribui um texto, que o 

faz chegar, tal o correio marítimo, a mundos distantes e o que mais se presta a 

tradução – uma edição crítica não parece ter muito sentido em um idioma que não seja 
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o original. O tradutor, esse leitor privilegiado, primeiro crítico da obra na sua língua-

alvo, decerto deve conhecer seu original a ponto de poder lê-lo como um arquivo. Mas 

que se produza um exemplar de leitura que contenha alguns lampejos, algumas pistas 

do que está além da obra, sem prejuízo de sua leitura e pervivência, no tempo e no 

espaço.  

Ao longo do que trouxe aqui, busquei mostrar desvios, penumbras, 

instabilidades. Abrir o arquivo não significa dar todo o poder ao documento, o 

pensamento mesmo de Benjamin em frase célebre e já desgastada é refratário a esse 

movimento: “todo documento de cultura é também documento de barbárie”. Para isso, 

um desvio luminoso, o retorno a instabilidade, e a rendição ao material que recusa se 

apresentar como estável. O documento, a peça do arquivo, mais do que ser uma prova, 

atua como um agente de desestabilização daquilo que se conhece dos materiais; ao 

contrário, em um arquivo literário ele põe à prova hipóteses imaginadas de leitura e 

enreda aquele que dele se aproxima, pois o que se registra necessariamente difere do 

ocorrido. A leitura de um arquivo se mostrou potente ao aliar a riqueza de detalhes 

documentais com as lacunas características de sua constituição mesma. Assim, os 

convolutos, nível de organizção dos arquivos literários, muitas vezes se aproximaram 

da escrita de Walter Benjamin em sua essência. Ao gerar conexões intermináveis, o 

autor engendra uma obra porosa, lacunar - arrisco dizer que se engendrou uma leitura 

em dupla exposição: marcaram a placa sensível desta tarefa arquivo e fotografia. 

Se a pretensão primeira de Walter Benjamin, nada modesta, teria sido ser o 

primeiro crítico da literatura alemã, reinventando o gênero para isso, como escreveu à 

Scholem em 1930, seu lado prosador não pôde ser deixado de lado.  

Pensando a partir da leitura desse autor que fez de sua obra, uma obra porosa, 

um universo citacional, um arquivo de si mesma, recorrendo inclusive à técnica das 

convolutas, vejo a leitura de Benjamin hoje como um possível ponto de partida para a 

literatura contemporânea – e do futuro. Marjorie Perloff, a partir de Passagens, o 

exemplo mais radical da porosidade da escrita de Benjamin, lembra que sua técnica é 

também uma técnica de sampling “definida literalmente como o ato de tomar uma 

porção ou amostra (sample) de uma gravação de som e reutilizá-la como um 

instrumento ou elemento de uma nova gravação”. A analogia sonora parece 
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interessante se pensamos na impossibilidade de se tatear os sons, dando a esse 

universo a característica de resistir a captura, como faz a escrita de Benjamin. A obra 

do autor, assim, nos permite penetrar por outros registros, basta encontrar as brechas.  

É digno de nota, como tratamos aqui a todo tempo das traduções, que o 

sampleamento das Passagens seja uma obra bilíngue: francês para citar e alemão para 

comentar, algoo que se tende a perder nas traduções. Se essa característica se perde ao 

chegar a outras línguas, é o comentário que acompanha os textos traduzidos do autor 

que encenam o movimento de leitura já proposto no próprio livro. Citações em francês 

e comentários em alemão, trazem à tona a relação original-tradução, de que as 

traduções da obra do autor como um todo, em sua sobrevida, não escapam. O 

movimento da leitura pendular, mais uma vez desestabilizadora, aparece por toda a 

obra, seja na constante re-conformação de constelações, seja nas entrelinhas dos 

textos, como em Infância, que traz a fotografia em seu fundo. 

* 

Retornando, ainda uma vez, ao início do trabalho. Comecei dedicando-o aos 

pesquisadores do Museu Nacional, lugar de pesquisa que parte de cacos, restos, ruínas 

da escavação, construindo, reelaborando a memória, lugar exemplar de criação de um 

arquivo do mundo, que lê esse mundo sob a ótica do arquivo, da construção do 

arquivo e como um arquivo. Olham a cidade e seus habitantes a partir do detalhe e da 

vista panorâmica, não prescindem da fotografia para o registro de seu olhar e para 

retomar antigos olhares. Seus pesquisadores também se lançam a profundas 

expedições ao quase desconhecido e, ao encontrarem novas línguas, não descansam 

enquanto não chegam, a partir dela, a novas epistemologias, numa radicalização da 

tarefa benjaminiana da tradução, que se aproxima, na prática, da busca pela língua 

pura e a linguagem geral.  

Esse lugar, espaço na cidade em que se encontram, pela antropologia, 

história, linguagem, tradução, arte, entrou em chamas em setembro de 2018. As cenas 

do fogo lambendo arruinando o que já eram cacos e ruínas, fazendo faiscarem as 

línguas mais aproximadas da língua pura, do momento pré-Babel e barbáries várias, 

me paralizaram por alguns dias. A pesquisa em andamento parecia sufocar com a 

fumaça escura, demandar um novo caminho. Como um anjo da história, um de seus 
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mais conhecidos pesquisadores, Eduardo Viveiros de Castro, clama por manter, ali, as 

ruínas da tragédia, sem que se apagassem os rastros – só seria possível pensar um 

futuro a partir das ruínas. 

A pesquisa seguiu seu rumo porque àquela altura, e à distância transoceânica, 

recomeçar e esquecer, aos farrapos, o que já fora construído não pareceu factível. 

Restou dedicar a todos os pesquisadores dali esse trabalho, que cada vez mais causa a 

sensação de estar fora de lugar, talvez anacrônico como uma câmera analógica: falar 

de Walter Benjamin, hoje, da periferia ao sul? Foi também para que esse estudo e o 

pensamento sobre o autor, a partir do autor, pudesse chegar à periferia e possa partir 

dela que segui com ela – para além do movimento da tradução, lugar em geral 

reservado ao leitor periférico. Ir ao centro da escrita e do pensamento de um autor que 

não deixava de lado os farrapos e conhecia a importância da margem, até a mais literal 

delas, mostrou-se ainda que muito tangencialmente, e subjetivamente, uma pequena 

homenagem ao Museu.  

Ao dar relevo aos caminhos esquecidos, abriam-se brechas, e Walter 

Benjamin fazia assim, da escrita sua estratégia de sobrevivência. Pela precariedade, 

pela imperfeição e o desencaixe, a memória resiste, as imagens da infância resistem, e 

sua escrita resiste, como ele bem previu. 
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